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Þeker tüketimini
azaltmak için þeker
vergisi mi gelmeli?

Dünya Saðlýk Örgütü uzmanlarý

günlük enerji ihtiyacýnýn þekerden

karþýlanma oranýnýn yüzde 10’dan

yüzde 5'e düþürülmesini önermiþti.

Saðlýk makaleleri yayýmlayan BMC

Kamu Saðlýðý dergisinde yer alan bir

araþtýrmada, bu hedefin artýk yüzde

üçe çekilmesi gerektiði vurgulandý.

Londra Üniversitesi Týp Fakültesi’nin

araþtýrmasýna göre, þeker tüketiminin

sýfýra yakýn bir deðerden yüzde 5’e

çýkmasý, çocuklarda diþ çürüklerini

iki katýna çýkarýyor. Sanayileþmiþ

ülkelerde, diþ tedavisi harcamalarý

genel saðlýk bütçesinin yüzde 5 ila

10’unu oluþturuyor.

Araþtýrmayý yapan uzmanlar, devlet

hastaneleri ya da okullarda, þekerleme

ya da þekerli içecekler satýlan makine-

lerin kaldýrýlmasýný, yüzde 2.5’tan

fazla þeker içeren gýdalara “Yüksek

þeker” uyarýsýnýn konmasýný ve þeker

vergisi getirilmesini önerdi.

Araþtýrmaya öncülük eden Prof.

Philip James, þeker tüketimini

azaltacak sihirli bir formül olmadýðýný

ancak bunun çok önemli bir saðlýk

meselesi olduðunu belirterek bir an

önce adým atýlmasý gerektiðini

vurguladý. Araþtýrma, tüketimi

azaltma çabalarýnda birçok kiþinin

yüzde 10 hedefini bile tutturamadýðý-

na iþaret ediyor. Enerji ihtiyacýnýn

yüzde 5'inin þekerden karþýlanmasý

kadýnlarýn günde 25 grama kadar

(beþ çay kaþýðý) erkeklerin de 35

grama kadar (7 çay kaþýðý) þeker

tüketmesi anlamýna geliyor. Bir kutu

(330 ml) kolalý þekerli içecek tek

baþýna günlük enerji ihtiyacýnýn

yüzde beþini karþýlamaya yetiyor.

 

www.bbc.co.uk

Su hayattýr

 
Su ile ilgili bilinmesi gerekenler:

www.ntvmsnbc.com

Susadýðýnýz zaman vücut (susuz kalmýþ) dehidrate olmuþtur.

Yemek öncesi içilen su, porsiyonlarýnýzýn küçülmesine ve dolayýsýyla daha kolay
kilo kaybetmenize yardýmcý olur.

Araþtýrmalar göstermiþtir ki yýl boyunca su tüketiminiz günlük 1,5 litre olursa,
ekstra 17,400 kalori yakarsýnýz, bu da yaklaþýk olarak 2 buçuk kiloya denk gelir.

Sadece su içmeniz gerekir, diðer tükettiðiniz sývýlarýn bir kalorisi ve þeker
içeriði vardýr. Sadece suyun kalorisi ‘0’dýr.

Soðuk su içmek metabolizmanýzý hýzlandýrýr ve kalori yakar.
Hýzlanan metabolizmanýn etkileri ilk 10 dakikada
baþlar ve 30-40 dakika sonra
maksimuma ulaþýr.

 

Tuz ve Saðlýk
 
Dünya Saðlýk Örgütü; hipertansiyon, kalp hastalýklarý, böbrek hastalýklarý
baþta olmak üzere obezite, diyabet ve bazý kanser türlerinden korunmak ve
kemik saðlýðýný olumsuz etkilememek amacýyla günlük olarak tüketilmesi
gereken tuz miktarýný günde 5 gram olarak önermektedir.

2008 yýlýnda Türkiye Hipertansiyon ve Böbrek Hastalýklarý Derneði’nin
yaptýðý ve ülke genelini yansýtan “Türk Toplumunda Tuz Tüketimi Çalýþmasý”
na göre tuz tüketimimizin günde 18 gram olduðu belirlenmiþtir.

Aþýrý tüketildiðinde saðlýðýmýzý olumsuz etkileyebilen tuzun daha az tüketil-
mesini saðlamak amacýyla 2011 yýlýndan beri  “Türkiye Aþýrý Tuz Tüketiminin
Azaltýlmasý Programý” uygulanmaktadýr.

                                    2012’de tekrarlanan “Türk Toplumunda Tuz Tüketimi
                                           Çalýþmasý”na  göre tuz tüketimimizin biraz azalmakla
                                                   beraber halen saðlýðýmýzý olumsuz etkileyebilecek 
                                                         düzeyde olduðu saptanmýþtýr (15 gr/gün). 
                       
                                                                                              

 

www.thsk.saglik.gov.tr

Arka koltukta oturulduðu
zaman neden araba tutar?

Arkada oturunca ufuk çizgisi
görülmez. Araç tutmasý, iç kulakta
hareket algýlanýrken, gözlerden sabit
olduðunuz bilgisinin gelmesi
nedeniyle yaþanýr. Yani arkada
otururken, beyin aracýn hareket
ettiðini anlamaz ve böylece vücut
dengesi bozulur ve mide bulantýsý
olur.

www.kibris724.com

Diyetisyenlerin
yemediði beþ yiyecek
grubu

 Diyetisyenlerin
mutfaklarýnýzdan uzak
tutmanýzý tavsiye ettiði
5 besin grubu var.
Ýþte onlar...

Yaðsýz ama lezzetli
olabilen gýdalar
"mantýklý olmayan
gýdalar" sýnýfýna giriyor.
Örneðin, yaðý azaltýlmýþ
fýstýk ezmesi; üreticiler
fýstýk ezmesinin içerisinden
yaðý çýkarýp yerine þeker
ekliyorlar.

Antibiyotikle beslenmemiþ
hayvanlarýn etlerini tercih ederek
daha doðal bir beslenmeye sahip
olacaksýnýz. 2011'de Çevre Saðlýðý
Perspektifleri Dergisi'nde yapýlmýþ bir
çalýþmada da bulunduðu gibi organik tavuk
çiftliklerine oranla konvansiyonel çiftliklerde daha
fazla antibiyotiðe dirençli bakterinin bulunmasý organik
beslenmenin ne kadar ideal olduðunun göstergesidir.

 Dondurulmuþ yoðurtlar
ýsýndýklarýnda deðiþip alkolleþiyor; kalorisi, yaðý ve þekeri yükseliyor.

 Lif doðal olarak sebzeler, meyveler, tam tahýllar ve kuru baklagiller
gibi bitkisel kaynaklý besinlerde bulunuyor. Ancak bunun yerine farklý
seçeneklere ulaþmak için-daha lezzetli-lifli barlar uygun gibi görünsede lifli
barlarda gizlenen þeker, fazla miktarda mýsýr þurubu, bal, hurma çekirdeði yaðý
ve/veya früktozu gözden kaçýrmamak gerekiyor.

Güne bir bardak kahve ile baþlamak kalp
hastalýðý, inme (felç), diyabet veya enfeksiyon nedeniyle ölme riskini azaltýyor.
Ayrýca düzenli kahve tüketiminin çeþitli saðlýk faydalarýný beraberinde getirdiði
bilinmesine raðmen yüksek yaðlý süt ürünleri ve þekerli þurup gibi fincanýnýza
fazladan eklenen malzemelerle birlikte sorun baþlýyor.
                                                                                      

 

1- Yaðsýz veya yaðý
azaltýlmýþ besinler

2- Kötü yemlerle beslenen
hayvanlarýn eti ve sütü

3- Hazýr dondurulmuþ yoðurtlar

4. Lif barlarý

5. Özel bazý kahve içecekleri 

www.sosyal.hurriyet.com.tr

“Kanserli köy”
40 yýl sonra taþýnýyor
 
Kaya oyma evlerinin duvarlarýndaki

“erionit” maddesi yüzünden bugüne

kadar 350 kiþiyi kanserden kaybeden

Ürgüp'e baðlý Karain köyü, Toplu

Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ)

tarafýndan ilçe merkezine yaptýrýlan

konutlara taþýnacak.  

Ürgüp Belediye Baþkaný Fahri Yýldýz,

yaptýðý açýklamada, akciðer zarý

kanserinden ölümlerin çok fazla

olduðu Karain köyünde 1974’de

hastalýðýn nedenini bulabilmek için

dönemin Saðlýk ve Sosyal Yardým

Bakanlýðý, Dünya Saðlýk Örgütü ve

Hacettepe Üniversitesi’nin araþtýrma

yaptýðýný söyledi.

Köydeki kaya oyma evlerin duvar-

larýnda bulunan “erionit” isimli

maddenin soluma yoluyla vücuda

alýnmasýnýn akciðer zarý kanserine

neden olduðunun belirlendiðini

anlatan Yýldýz, “Bunun sebep

olduðu kanserden köyde yaklaþýk

350 vatandaþýmýz öldü.

Bu ölümlerin birçoðu da erken

yaþlarda görülmüþtü” diye konuþtu.

 

www.aa.com.tr

17 yýl aradan sonra
Rusya’dan uzaya kadýn
kozmonot

Kozmonot Yelena Serova, uzay

uçuþlarýna hazýrlanýyor. Yelena,

“Soyuz” gemisinin borda mühen-

disi olarak yörüngeye hareket

edebilecek ve uzayý fetheden

dördüncü kadýn olacak. Uzaya

giden ilk kadýn 1963’te Valentina

Tereþkova olmuþtu. Svetlana

Savitskaya, 20 yýl sonra kýsa süreli

iki uçuþ yapmýþtý. Svetlana, bu kýsa

uçuþlardan birinde uzay boþluðuna

çýkan ilk kadýn oldu.

Savitskaya’dan sonra yýldýzlara

doðru uçuþ yapan Yelena

Kondakova oldu. Kondakova,

uçuþun süresi açýsýndan rekor

kýrmýþtý. Bu deneyimlerden sonra,

kadýnlarýn kozmonot olabilecekleri

ve uzay boþluðunda büyük fiziksel

yüklerin üstesinden gelebilecekleri

anlaþýldý. Þimdilerde ise Rus kadýn

kozmonot yeniden yörüngeye

hareket etmeye hazýrlanýyor.

www.turkish.ruvr.ru

Ýnsan hayvan karýþýmý
  yeni yaratýklar

                                                                                     Son üç yýldýr toplam 155 adet

                                                                                        insan-hayvan karýþýmý

                                                                                         embriyo üretildiði ortaya

                                                                                           çýktý. Ýngiltere’nin en

                                                                                            önemli üniversitelerinden

                                                                                             College London,

                                                                                             Newcastle ve Warwick’in

                                                                                              son üç yýldýr toplamda

                                                                                              155 adet insan-hayvan

                                                                                             karýþýmý embriyo ürettiði

                                                                                             ortaya çýktý.

                                                                                            Kýsýrlýk ve Embriyoloji

                                                                                           Birliði tarafýndan verilen

                                                                                         izinle insan hayvan melezi

                                                                                       embriyolarýn üretildiði tek

                                                                                     ülke olan Ýngiltere’nin bu

                                                                                   uygulamasý tepki çekti. Ýngiliz

                                                                                bilim insanlarý, yapýlan

                                                                             deneylerin insan ve hayvan

                                                                        türlerinde istenmeyen deðiþikliklere

                                                                    yol açabileceði konusunda uyardý.

  

                                                        Embriyolar insan sperminin hayvan

                                                yumurtasýyla döllenmesiyle oluþturuluyor.

                                         Alzheimer ve Parkinson gibi hastalýklara çare bulmak

                         için üretilen insan hayvan karýþýmý embriyolar yüzde 99.9 insan,

yüzde 0.1 hayvan bileþiminden oluþuyor.

Ýnsan hücrelerinin hayvanlardan alýnan yumurtalara katýlmasý ile üretilen melez

(hibrit) embriyolar, özellikle genetik nedenlerden ötürü görülen Alzheimer,

Parkinson gibi hastalýklarýn tedavisinin bulunmasýnda kullanýlmak isteniyor.

Hastalarý kurtarmak amacýyla genetik olarak uyumlu “Kurtarýcý Kardeþ”

yaratmanýn da önünü açan araþtýrmalar,“insan klonlanmasý”nýn önünü açtýðý

için muhafazakar çevrelerin tepkisini çekiyor.

www.gidahareketi.org
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2014 yýlý ihracat rakamlarýný önceki yýla
göre deðerlendirebilir misiniz? 

Ýhracat Türkiye’nin can damarý ve ayný
zamanda kritik dengelere sýký sýkýya baðlý.
Avrupa’dan Orta Doðu’ya, Rusya’dan
Kafkaslara dýþ ticaret iliþkisi içinde olduðu-
muz tüm coðrafi bölgelerde ekonomik veya
politik çalkantýlar söz konusu. Böyle bir
durumda Türkiye dýþ ticaret iliþkilerini nasýl

2014 yýlý Aðustos ayýnda ihracatýmýz, geçen
yýlýn ayný ayýna göre yüzde 5,2 artýþla 11
milyar 73 milyon dolara yükseldi. Ýlk 8 aylýk
ihracatýmýz yüzde 5,3 artýþla 105 milyar
dolara, son 12 aylýk ihracatýmýz ise yüzde 3,5
artýþla 157,1 milyar dolara yükseldi.
Dolayýsýyla ihracatýmýz artýþ trendini koru-
maya ve ekonomik büyümeye katký vermeye
devam ediyor. Türkiye ekonomisinin büyü-
mesinin, net ihracatýn katkýsý ile daha dengeli
hale geldiðini ve ihracatýmýzýn bu yýl
büyümeye yaptýðý pozitif katkýnýn artarak
devam ettiðini görüyoruz. Büyümenin ana
kaynaðýnýn ikinci çeyrekte de ihracattan
gelmesi bizleri oldukça sevindirdi. Daha
yüksek tempoda ihracat artýþý ile ihracata
dayalý büyüme dengesiyle devam etmemiz
gerektiðini düþünüyoruz.

Mehmet Büyükekþi
Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi, Baþkan

koruyor? Her sene bir önceki seneye göre
ihracat artýþý nasýl saðlanýyor? 

Bu yýlýn ikinci yarýsýndan itibaren Orta
Doðu kaynaklý jeopolitik risklerle karþý
karþýya geldik. Esasýnda yakýn coðrafyamýz-
daki birçok bölgede sorunlar devam ediyor.
Orta Doðu, Rusya ve Kafkaslar’da yaþanan
geliþmeler ihracatýmýza da yansýyor. Ancak
AB pazarýnda yakaladýðýmýz yüzde 13’lük
artýþ temposu sayesinde, ihracattaki artýþ
trendini korumaya devam ediyoruz. Jeopo-
litik risklerin yarattýðý tüm negatif etkilere
raðmen ilk 8 ayda ihracatýmýzý yüzde 5,3
artýþla 105 milyar dolara taþýdýk.

Dinamik ihracatçýlar olarak, bölgemizde ve
dünyamýzda yaþanan geliþmeleri yakýndan
takip ediyoruz. Pazar çeþitlendirilmesinin
de ihracatýmýza ne kadar önemli katkýlar
saðladýðýnýn farkýndayýz. Dinamik ve giriþim-
ci ihracatçýlar olarak sadece birkaç pazara
baðýmlý kalmadan, mal satabildiðimiz her
coðrafyaya cesaretle adým atarak krizi fýrsata
çevirmeyi baþarabiliyoruz. Meclisimizin
düzenlediði ticari heyetlerle, imzalanan ikili
ticaret anlaþmalarý da bu anlamda iþ iliþkileri-
mizi güçlendirmemize yardým ediyor.
Dolayýsýyla yaþanan tüm olumsuz geliþmele-

re raðmen, hem ihracat artýþýmýzý sürdürmeye,
hem de vizyoner hedeflerimiz yolunda hýzla
ilerlemeye devam ediyoruz. 

Irak’a
ihracatýmýzda
Haziran
ayýndan
itibaren
sýkýntýlar
yaþanmaya
baþladý. Yýllýk 12
milyar dolar ihracat
ile Almanya’nýn
ardýndan ikinci büyük ihraç
pazarýmýz olan Irak’a ihracatýmýz Haziran
ayýnda yüzde 21 geriledi. Temmuz ayýnda
ise %46’lýk gerileme oldu. Aðustos ayýnda
ise ihracatýmýz % 27 geriledi ve aylýk bazda
en fazla ihracat yaptýðýmýz 3. ülke oldu.
Irak’taki normalleþmenin önümüzdeki
aylarda daha belirgin olmasýný bekliyoruz.

Irak, potansiyeli yüksek ama ayný zamanda
yüksek risk de barýndýran bir pazar.
Dolayýsýyla ihracatçý KOBÝ’lerimize
pazardaki fýrsatlar yanýnda riskleri de çok
iyi yönetmelerini ve bu pazarda daha
pro-aktif davranmalarýný öneriyoruz.

Geçen sene Irak, ihracatýn parlayan yýldýzýy-
dý, bu sene ise Haziran ayýndan bu yana
Irak ihracatýmýz hýzlý bir düþüþ içinde.
Türkiye, Irak’tan doðan ihracat kaybýný
telafi edebilecek mi? Irak
ihracat pazarý tekrar
açýlacak mý?

sürecine gireceðiz, dolayýsýyla KOBÝ’lerin
bu pazarlara da mal tedarik etme konusunda
takipte olmalarý gerektiðine inanýyoruz.

Diðer taraftan dinamik ihracatçýlar olarak
Irak pazarýnda yaþanan ihracat kaybýný, ana
ihraç pazarýmýz olan AB pazarý, yeni hedef
                     ülkeler ve yaþanan geliþmeler
                                 paralelinde Rusya’da
                                       ortaya çýkan yeni
                                             fýrsatlar ile telafi
                                                edeceðimize
                                                   inanýyoruz.

                                                    TÝM’in 2014
                                                    ikinci çeyrek
                                                  gerçekleþme ve
                                                 üçüncü çeyrek
                                               beklentilerini
                                          içeren Ýhracatçý
                                    Eðilim Anketi’nin
                              sonuçlarýna göre Rusya,
ABD, Afrika, Almanya ve Çin, ihracatçýla-
rýn önümüzdeki dönemde ilk kez girmeyi
planladýklarý pazarlar arasýnda öne çýkýyor.
Dolayýsýyla önümüzdeki dönemde baþta
AB pazarý olmak üzere, Rusya, ABD,
Afrika ve Çin pazarýna da aðýrlýk vermemiz
gerektiðini düþünüyoruz. Özellikle Rusya
ile Avrupa Birliði ve diðer ülkeler arasýndaki
yaptýrým sorunlarý, Rusya’ya ihracatta yeni
fýrsatlar sunuyor.

Bu pazarda er ya da geç bir normalleþme

Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi Baþkaný Sayýn Mehmet Büyükekþi dergimizin bu
sayýsýna konuk oldu. Büyükekþi, Türkiye ihracat rakamlarýnýn mevcut
durumunu paylaþýrken, ihracat yapan þirketlere önerilerini sýraladý.  

Dünya ekonomilerinde yaþanan tüm bu belirsizlik ve risklere raðmen,
Türkiye’nin dinamik ihracatçýlarý olarak Aðustos ayýnda ihracatýmýzý,
geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 5,2 artýrarak 11 milyar 73 milyon
dolara ulaþtýk.

 

Mehmet Büyükekþi röportajý
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2014 sonu için 166,5 milyar dolar olan
ihracat hedefini yakalamak sizce mümkün
görünüyor mu?

Rusya’nýn AB ile yaþadýðý gerilim  ve karþý-
lýklý olarak dýþ ticarette getirdikleri kotalar
Türkiye’ye bir avantaj saðlar mý? 

Dünya ekonomilerinde yaþanan tüm bu
belirsizlik ve risklere raðmen, Türkiye’nin
dinamik ihracatçýlarý olarak Aðustos ayýnda
ihracatýmýzý, geçen yýlýn ayný ayýna göre
yüzde 5,2 artýrarak 11 milyar 73 milyon
dolara ulaþtýk. Aðustos ayý ihracat rakamý
ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek aðustos
ayý mal ihracatýna ulaþtýk. Yýlýn ilk 8 ayýnda
ise ihracatýmýzý yüzde 5,3 artýþla 104 milyar
617 milyon dolara yükselttik. Dolayýsýyla 5
yýl önce 1 yýlda gerçekleþtirdiðimiz mal
ihracatýndan daha fazlasýný artýk 8 ayda
gerçekleþtirebilir konuma geldik. Yýlýn geri
kalaný için siyasi risklerin yaþandýðý coðraf-
yalardaki ihracat performansý belirleyici
olacaktýr.

2013 yýlýnda Rusya’ya 7 milyar dolarlýk
ihracat yaptýk. Rusya’dan ithalatýmýz ise 25
milyar dolara ulaþtý. En fazla ihracat yaptýðý-
mýz dördüncü, en fazla ithalat yaptýðýmýz 
ikinci ülke konumundaki Rusya ile 32
milyar dolarlýk dýþ ticaret hacmine sahibiz.
Dolayýsýyla Rusya’yý oldukça önemli bir
pazar olarak görüyoruz.

Rusya’nýn yaptýrým uygulayan ülkelerden
“gýda, tarým ürünü ve ham madde” alýmýný
bir yýllýðýna yasaklamasý, Türkiye’nin

Rusya’ya gýda ve tarým ihracatýný arttýrmasý
için iyi bir fýrsat olarak deðerlendirilebilir.
Nitekim ithalat baðlantýlarý için Rus
heyetleri Ankara’ya gelmeye ve görüþmeler
yapmaya baþladý. Tarým Bakanýmýz da
geçtiðimiz günlerde balýk, et, süt, yumurta
ürünlerinde AB standartlarýnda üretim
yapan güvenilir 162 Türk firmasýnýn isminin
Rusya’ya bildirildiðini açýkladý. Geliþmeler
çerçevesinde, meydana gelen fýrsatlarý en iyi
þekilde deðerlendirmeye devam edeceðiz. 

Ýþadamlarýmýza, ihracatçý firma temsilcileri-
ne ve yöneticilerimize ihracat hedeflerine
ulaþmalarý ve rakiplerinden bir adým öne
çýkabilmeleri adýna Ar-Ge, inovasyon,
tasarým ve markalaþmaya da fazla aðýrlýk
vermeleri gerektiðini vurguluyoruz. 60 bini
aþkýn ihracatçýnýn temsilcisi Türkiye Ýhracat-
çýlar Meclisi olarak bu dört alana yönelik
pek çok çalýþma yapýyoruz. 

Bu yýlýn baþýnda startýný verdiðimiz,
Avrupa’nýn 17 farklý ülkesinde uygulanan

3IMP ROVE programýnýn fikri mülkiyetinin
Türkiye’ye aktarýmý olan ÝnovaLÝG
projemiz hýzla devam ediyor. Haziran ayý
itibariyle lige kayýt yaptýran 459 firmamýz,
inovasyon yönetimi yeteneklerini deðerlen-

Türk iþadamlarý, Türkiye’nin dünya
ihracatý içindeki payýný arttýrmak için neler
yapmalýlar? Grant Thornton’un 400'ün
üzerinde müþterisi var. Bunlarýn büyük bir
çoðunluðu ihracat da yapýyorlar. Bu
þirketlerin yöneticilerine ihracat faaliyetleri
ile ilgili olarak özellikle neler önerirsiniz?

diren bir anket doldurdu. Ýlk tur
etkinliðine davet edeceðimiz 250
firmadan en iyi skora sahip 50
firma, yarý finallere katýlacak. 4-6
Aralýk tarihleri arasýndaki Türkiye
Ýnovasyon Haftasý’nda büyük jüri
önünde yarýþacak finalistler
arasýndan, 5 inovasyon
kategorisinde Türkiye’nin
Ýnovasyon Þampiyonlarýný
belirleyeceðiz. ÝnovaLÝG’e bu
yýl baþvuru yapamayan tüm
firmalarýmýzý, önümüzdeki
yýl da düzenleyeceðimiz lige
þimdiden baþvuru yapmaya
davet ediyorum.

Ýnovasyon sürecinde devlet-özel
sektör iliþkisinde yarattýðýmýz
sinerji ile “2023 Ulusal Ýnovasyon
Stratejisi” projemizi baþlattýk.
Proje ile tüm sektörümüzde oyunun
kurallarýný deðiþtirecek yeni nesil teknoloji
ve ürünlerin nasýl þekilleneceðini belirleyece-
ðiz. Hem mikro düzeyde sektörlerin inovas-
yon strateji ve yol haritalarýný belirleyeceðiz.
Hem de benchmark aldýðýmýz ülkeler ve
geliþmekte olan ülkelerle bir karþýlaþtýrma
yapacaðýz. Bu projenin çýktýlarý 2023 ihracat
stratejisinde kritik aksiyon maddeleri
arasýnda yer alacak. 

3 yýldan bu yana düzenlediðimiz Türkiye
Ýnovasyon Haftasý etkinliklerimizi bu yýl
Anadolu illerimize yaydýk. Ýlkini 29-30
Mayýs’ta Ýzmir’de 5 bine yakýn katýlýmla
düzenlediðimiz buluþmalarýn ikincisini,

21-22 Ekim’de Ankara’da ve üçüncüsünü
6-7 Kasým’da Gaziantep’te gerçekleþtireceðiz.
2015 yýlýnda bu etkinliklerimizi 7 bölgemize
yayarak 7 farklý etkinlik gerçekleþtirmeyi
hedefliyoruz.

Bu yýl ayrýca tüm sektörlerimizin kullanabi-
leceði destekleyici bir “Türkiye markasý”
çalýþmasýna baþladýk. 28 Eylül 2014 Pazar
günü Sayýn Cumhurbaþkanýmýz Recep
Tayyip Erdoðan’ýn da katýlýmýyla, Çýraðan
Sarayý’nda Türk ürünlerinin yurtdýþýndaki
tüm iletiþiminde kullanýlacak görsel kimliði
lanse ettik. Ýþadamlarý ve þirket yöneticileri-
mizin tüm bu etkinlikleri yakýndan takip
ederek özellikle sanayi-üniversite iþbirliðini
güçlendirmelerini tavsiye ediyoruz.
Ýnovasyon konusunda yaptýðýmýz çalýþmalar
ve taþýdýðýmýz heyecaný þirketlerimizin her
katmanýyla da paylaþarak, inovasyon
bilincini A’dan Z’ye tüm sektörlerimize
aþýlamalarýný istiyoruz. 

Rusya’nýn, yaptýrým uygulayan ülkelerden ‘gýda, tarým ürünü ve ham
madde’ alýmýný bir yýllýðýna yasaklamasý, Türkiye’nin Rusya’ya gýda ve
tarým ihracatýný arttýrmasý için iyi bir fýrsat olarak deðerlendirilebilir.

 



Dr. Murat Koç
Grant Thornton Türkiye
Vergi Hizmetleri
Müdür, YMM
murat.koc@gtturkey.com
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6552 sayýlý Torba Yasa ile getirilen temel
düzenlemeler

Kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen
6552 sayýlý Ýþ Kanunu ve Bazý Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþik-
lik Yapýlmasý Ýle Bazý Alacaklarýn Yeniden
Yapýlandýrýlmasýna Dair Kanun 11.09.2014
tarihli ve 29116 sayýlý Mükerrer Resmi
Gazete’de yayýmlanarak yürürlüðe girmiþ
bulunmaktadýr.

6552 sayýlý Torba Yasa’nýn yasalaþmasý uzun
bir süre almýþ ve kamuoyunda beklenti
düzeyi oldukça yüksek düzeyde olmuþtur.

Temelde Manisa ilimizin Soma ilçesinde
meydana gelen maden kazasýndan sonra
gündeme gelen sorunlara ve yeni yaþanacak
iþ ve maden kazalarýn önüne geçmek
amacýyla hazýrlýklara baþlanýlan Yasa, sonra-
sýnda meydana gelen talepler ile toplamda
146 madde ve 3 geçici maddeden oluþan ve
sosyal güvenlik alanýndan, iþ saðlýðý ve iþ
güvenliði alanýna, kamuya olan vergi,
sigorta ve diðer borçlarýn yeniden yapýlan-
dýrýlmasýndan, kalkýnma ajanslarýnýn genel
sekterlerinin seçiminde yeni uygulamalara
kadar birçok alanda yeni düzenlemeler
getirmiþ bulunmaktadýr.

Þimdi yeni Yasa ile meydana gelen temel
düzenlemelerin bir bölümünü açýklamaya
çalýþalým.

üzere ev hizmetlerinde çalýþanlar 10
günden az ve 10 günden çok çalýþanlar
olarak 2’ye ayrýlmýþ bulunmakta olup, 10
günden fazla ev hizmetlerinde çalýþanlar
tüm sigorta kollarýna tabi tutularak
zorunlu sigortalý sayýlýrken; 10 günden az
çalýþanlar sadece kýsa vadeli sigorta
kollarýna tabi tutulmuþtur. Ayrýca ev
hizmetlerinde çalýþanlarýn SGK
bildirimleri kolaylaþtýrýlmýþtýr.

 Maden iþyerlerinin yeraltý iþlerinde
sürekli veya münavebeli olarak en az 20
yýldan beri çalýþan sigortalýlar için aranan
emeklilik yaþ þartý 55 yaþtan 50 yaþýna
düþürülmüþ bulunmaktadýr.

 Yer altý ve maden iþlerinde çalýþanlarýn
fiili hizmet süresi zammýndan yararlandý-
rýlacaklarý dönem içinde kalan; yýllýk
ücretli izin, sýhhi izin, hafta tatili, ulusal
bayram ve genel tatil günleri ile eðitim,
kurs, iþ öncesi ve sonrasý hazýrlýk süreleri
de fiilen çalýþma ve söz konusu iþlerin
risklerine maruz kalma þartý aranmaksýzýn
fiili hizmet süresi zammýnýn hesaplanma-
sýnda dikkate alýnacaktýr. Bir baþka ifade

1. 

2.

3.

01 Nisan 2015 tarihinden geçerli olmak ile deðiþiklik öncesi sadece yer altýnda
geçen çalýþmalar için fiili hizmet
zammý elde edilebilirken deðiþiklik sonrasý
bu kiþilerin tüm çalýþma sürelerinin
karþýlýðý olarak fiili hizmet zammý elde
edebilecektir.

 Doðum borçlanmasýnýn kapsamý, 4/a,
4/b ve 4/c’li kadýn sigortalýlarýn üç
doðumla sýnýrla olmak üzere her
doðumdan sonraki iki yýla kadar süreleri
borçlanýlabilecekleri kadar geniþletilmiþtir.

 Ortez ve protezler SGK tarafýndan
belirlenen ürün listelerinden yine Kurum
tarafýndan belirlenen usul ve esaslara göre
karþýlanacaktýr.

 SGK saðlýk hizmet sunucularý
tarafýndan düzenlenen faturalarýn denetimi
konusunda hizmet satýn almasý
yapabilecektir. Ayný zamanda SGK’nýn
hizmet satýn alacaðý ürünler ile ilgili
yayýnlayacaðý listelerde yer alma
karþýlýðýnda ürün satýcýlarýndan hizmet
bedeli alma yetkisi verilmiþtir.

 5/g kapsamýnda yurtdýþýna götürülen

4.

5.

6.

7.

iþçilerin SGK primine esas kazanç üst sýnýrý
3 asgari ücret ile sýnýrlandýrýlmýþ bulunmak-
tadýr.

 Sigortalýlar ile tüzel kiþilerin kasýt, kusur,
hata veya yanýltýcý beyanýndan kaynaklan-
mamasý þartýyla, sigortalýlarca ödenen prim
ve prime iliþkin borcun noksan tahakkuk
ettirildiðinin Kurumca sonradan tespit edil-
mesi halinde tespit edilen fark prime iliþkin
borç aslýna, teblið tarihinden itibaren gecik-
me cezasý ve gecikme zammý uygulanýr.

 6552 sayýlý Kanunun yürürlüðe girdiði
tarihten itibaren 6 ay içerisinde gelir testine
baþvuranlarýn; gelir testi sonuçlarý
01.01.2012 tarihinden geçerli olacak olup,
yapýlan bu  üzenleme ile gelir testi sonucu,
gelirleri asgari ücretin 1/3’ünden az olanla-
rýn Genel Saðlýk Sigortasý prim borçlarý
tamamýyla silinecektir.

28 Þubat sürecinde devlet memuriyetin-
den çýkarýlanlara boþta geçen sürelerini
borçlanma hakký getirilmiþtir. Bunlarýn
boþta geçen sürelerinin primlerini en son
çalýþtýklarý ve görevde çalýþtýklarý kurumlarý
ödeyecektir.

8.

9.

10. 
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yüzde bir, 1/7/2018 tarihine kadar yüzde iki
olarak uygulanýr” hükmü kaldýrýlmýþtýr.

Kanunun 79 uncu maddesi ile, araç mua-
yenelerini suresinde yaptýrmamýþ olanlara
yönelik düzenleme yapýlmýþ olup buna göre; 
Karayollarý Trafik Kanunu uyarýnca araç
muayenesi yaptýrmalarý gerektiði halde
muayenelerini süresinde yaptýrmamýþ
olanlarýn, 31/12/2014 tarihine kadar (bu
tarih dahil) araç muayenelerini yaptýrmalarý
halinde %5 ceza uygulanmasýndan vazgeçi-
leceði hüküm altýna alýnmýþ bulunmaktadýr.

 Kanunun 80 inci maddesi ile, Gümrük ve
Ticaret Bakanlýðý’na baðlý tahsil dairelerince
tahsil edilen ve 6183 sayýlý Kanun hükümle-
rine göre takip edilen gümrük vergileri, idari
para cezalarý, faiz, gecikme faizi ve gecikme
zammý alacaklarýnýn yeniden yapýlandýrýlaca-
ðý hüküm altýna alýnmýþ bulunmaktadýr.

Kanunun 81 inci maddesi ile, 2014 yýlý
Nisan ve önceki aylara iliþkin olup bu
maddenin yayýmlandýðý tarihten önce tahak-
kuk ettiði halde ödenmemiþ olan SGK prim
borçlarý ve cezalarýnýn yeniden yapýlandýrýl-
masýna iliþkin düzenlemeler yapýlmýþ
bulunmaktadýr.

Kanunun 133 üncü maddesi ile TTK’nin
371 inci maddesine yeni 7 inci fýkra eklenmiþ
buna göre, yönetim kurulunun, þirketi
temsile yetkili temsilcileri dýþýnda, temsile

15. 

16.

17. 

18. 

yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini
veya þirkete hizmet akdi ile baðlý olanlarý
sýnýrlý yetkiye sahip ticari vekil veya diðer
tacir yardýmcýlarý olarak atayabileceði
öngörülmüþtür.

6552 sayýlý Kanunun 134 üncü maddesi
ile TTK’nýn 629 uncu maddesine yeni fýkra
eklenmiþ, 371 inci maddede yapýlan deðiþik-
lik paralelinde limited þirketler için de
müdürler tarafýndan sýnýrlý yetkiye sahip
ticari vekil veya diðer tacir yardýmcýlarýn
atanmasý ve bu konuda anonim þirket
hükümlerinin kýyasen uygulanmasý öngörül-
müþtür. Böylece, TTK’da limited þirketler
için de iç yönerge çýkarýlmasý hükme
baðlanmýþtýr.

6552 sayýlý Kanunun 135 inci maddesi ile,
TTK’nýn Geçici 7 inci maddesinin birinci
fýkrasýnda deðiþiklik yapýlmýþ, bu itibarla,
öncelikle TTK’nýn geçici 7 nci maddesinde
belirtilen belirli hallerde uygulanacak olan
tasfiye usulü hakkýndaki son süre deðiþtiril-
miþ ve 01/07/2015 tarihine kadar uzatýlmýþtýr.
Bununla birlikte, TTK’nýn yürürlük tarihin-
den önce veya yürürlük tarihinden itibaren
iki yýl içinde münfesih olan anonim ve 
limited þirketler için TTK’ya göre yapýlacak
tasfiye usulünün süresi de 01/07/2015
tarihine kadar uzatýlmýþtýr.

6552 sayýlý Kanunun 136 ncý maddesi ile
TTK’ya geçici 10. madde eklenmiþtir. Buna

19. 

20. 

21. 

göre, 14/2/2014 tarihine kadar TTK hüküm-
lerine göre yapýlmasý gereken sermaye
artýrýmlarýný herhangi bir nedenle yapmamýþ
olan þirketler hakkýnda asgari sermaye þartýný
bu maddenin yayýmý tarihinden itibaren üç
ay içinde yapmalarý halinde fesih iþlemi
uygulanmayacaðý belirtilmiþtir. Bu süre,
11 Aralýk 2014 tarihinde dolmaktadýr.
Ayrýca, sermaye artýrýmýnda bulunmamasý
nedeniyle ticaret sicili kaydý silinen þirketle-
rin de bu süre içinde sermaye artýrýmý için
baþvurmalarý halinde kayýtlarýnýn resen
yeniden oluþturulacaðý öngörülmüþtür.

Kalkýnma ajanslarýnýn kurulduðu
dönemde ve sonraki dönemde ödenmesi
gereken paylarýný ödemeyen kurumlarýn
borçlarýnýn yapýlandýrýlmasýna yönelik
düzenlemeler ve Kalkýnma Bakanlýðý’na
Kalkýnma Ajansý genel sekreterini belirleme
yetkisi verilmiþ bulunmaktadýr.

 Vergi ile ilgili düzenlemeler;

• Kanunun 26 ncý maddesi kapsamýna bazý
   kýymetli taþlarýn (Külçe altýn ve külçe
   gümüþ teslimleri ile kýymetli taþlarýn
   (elmas, pýrlanta, yakut, zümrüt, topaz,
   safir, zebercet, inci) 6/12/2012 tarihli ve
   6362 sayýlý Sermaye Piyasasý Kanunu’na
   göre Türkiye’de kurulu borsalarda iþlem
   görmek üzere ithali, borsaya teslimi ve
   borsa üyeleri arasýnda el deðiþtirmesi)
   tesliminde uygulanan KDV istisnasý
   yeniden düzenlenmiþtir.

22. 

23.

 Soma kazasýnda vefat eden madencilerin
SGK’ya ait tüm borçlarý silinmiþ olup, Soma
kazasýnda ölen iþçiler için ölüm aylýðý
baðlanmasý için Kanunda aranan prim ödeme
gün sayýsý ve hizmet süresi þartý aranmaz
düzenlemesi getirilerek, bu kiþilerin eksik
günlerini Maliye Bakanlýðý tarafýndan
ödeneceði hüküm altýn alýnmýþtýr.

 Soma maden kazasýnda vefat eden
madencilerin anne ve babasýna gelir ve aylýk
baðlanmasýnda, 5510 sayýlý Kanunda aranan
her türlü kazanç ve irattan elde etmiþ olduðu
gelirinin asgari ücretin net tutarýndan daha
az olmasý ve diðer çocuklarýndan hak
kazanýlan gelir ve aylýklar hariç olmak üzere
gelir ve/veya aylýk baðlanmamýþ olmasý
þartlarý aranmayacaktýr.

 30/04/2014 tarihi öncesine ait SGK
prim ve diðer borçlarýnýn gecikme zammý ve
gecikme cezalarý silinecek, borç asýllarý
enflasyon oranýnda güncellenerek 2 ayda bir
ödenmek þartýyla 18 taksite kadar
ödenebilecektir.

 6356 sayýlý Kanunun “41 inci maddenin
birinci ve beþinci fýkralarý ile 43 üncü
maddenin ikinci ve dördüncü fýkralarýnda
yer alan kurulu bulunduðu iþkolunda en az
yüzde üç üye þartý, Ekonomik ve Sosyal
Konseye üye konfederasyonlara baðlý iþçi
sendikalarý için Ocak 2013 istatistiðinin
yayýmý tarihinden 1/7/2016 tarihine kadar

11.

12.

13.

14.
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6552 sayýlý Torba Yasa’ya göre vergi borçlarýnýn
yeniden yapýlandýrýlmasý

6552 sayýlý Kanunun 73 üncü maddesinde,
Maliye Bakanlýðý’na baðlý tahsil dairelerince
takip edilen bazý amme alacaklarý ile büyük-
þehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarele-
rinin ve belediyelerin bazý alacaklarýnýn
yeniden yapýlandýrýlmasý ile Maliye Bakanlý-
ðý’na baðlý tahsil dairelerince takip edilen bazý
amme alacaklarýnýn terkinine iliþkin düzenle-
meler yer almaktadýr.

Bu madde hükümlerine göre, bir alacaðýn
yapýlandýrýlarak ödenebilmesi için bu
alacaðýn; 

• maddede belirtilen tür ve dönemden
   kaynaklý bir alacak olmasý, 

• “kesinleþmiþ alacak” olmasý, 

• Kanunun yayýmlandýðý tarih itibarýyla
   vadesi geldiði halde ödenmemiþ ya da
   ödeme süresi henüz geçmemiþ olmasý
   (Maddenin on altýncý fýkrasý kapsamýnda
   olan alacaklar için vadesi 30/4/2014 tarihi
   ve öncesi olan), þarttýr. 

73 üncü maddesi kapsamýnda yapýlandýrýla-
rak ödenebilmesi için bu üç þartýn bir arada
bulunmasý gerekmektedir.

Kapsama giren vergiler þu þekildedir;

• 30 Nisan 2014 tarihine kadar beyan
edilmesi gereken yýllýk gelir, kurumlar,
katma deðer, özel tüketim, gelir (stopaj),
kurumlar (stopaj), damga vergisi gibi beyana
dayalý tüm vergiler ve bunlara baðlý vergi
cezalarý, gecikme faizleri, gecikme zamlarý, 

• 30 Nisan 2014 tarihinden önce tahakkuk
eden yýllýk harçlar, motorlu taþýtlar vergisi
vb. alacaklar ve bunlara baðlý vergi cezalarý,
gecikme faizleri, gecikme zamlarý,

Kanun kapsamýna girmektedir.

Buna göre, bir alacaðýn 6552 sayýlý Kanunun

Kanun kapsamýnda tahsil edilecek ve silinecek vergi ve cezalarý tablo ile özetlemek gerekirse þu þekilde olacaktýr

Dönem
Vergi Aslý
Asla Baðlý Vergi Ziyaý Cezasý
Asla Baðlý Olmayan Vergi Ziyaý Cezasý
Asla Baðlý Olmayan Özel Usulsüzlük Cezasý
Gecikme Faizi
Gecikme Zammý
Geçici Vergi Gecikme Faizi
Geçici Vergi Gecikme Zammý

Tahsil edilecek tutar
%100
%100
%50
%50

0
0
0
0

Silinecek tutar
0
0

%50
%50

%100
%100
%100
%100

Tahsil edil. YÝ-ÜFE
Tamamý
Tamamý
Tamamý
Tamamý
Tamamý
Tamamý
Tamamý
Tamamý

• Kanunun 76 ncý maddesi kapsamýna,
   meslek mensuplarýnýn yani Serbest Muha-
   sebeci Mali Müþavirlik ve Yeminli Mali
   Müþavirlik Kanunu hükümlerine göre
   meslek mensuplarýnýn üyesi olduklarý
   odalara olan aidat borçlarýnýn 9 eþit takside
   bölünerek ödenmesine iliþkin düzenleme
   yapýlmýþ bulunmaktadýr.

• Kanunun 92 nci maddesi ile Baþbakanlýkça
   veya Bakanlar Kurulunca baþlatýlan yardým
   kampanyalarýna makbuz karþýlýðý yapýlan
   ayni ve nakdi baðýþlarýn tamamýnýn indirim
   konusu yapýlmasý düzenlenmiþ bulunmak-
   tadýr.

• Kanunun 116 ncý maddesi ile  Özel Tüke-
   tim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayýlý
   listede yer alan bazý ürünler ve kýymetli
   taþlara (incir,elmas, kýymetli ve yarý
   kýymetli taþlar) uygulanan ÖTV'nin kaldý-
   rýlmasýna iliþkin düzenlemeler yapýlmýþ
   bulunmaktadýr.

• Kanunun 27 nci maddesi kapsamýna bazý
   taþýnmazlarýn SGK’ya devrinde ve SGK
   tarafýndan devir ve teslimi 31/12/2023
   tarihine kadar katma deðer vergisinden
   müstesna olduðu düzenlenmiþtir.

• Kanunun 73 üncü maddesi kapsamýnda,
   Maliye Bakanlýðý’na baðlý tahsil dairelerince
   tahsil edilen, Vergi Usul Kanunu kapsamý-
   na giren; vergi ve bunlara baðlý vergi ceza-
   larý, gecikme faizleri, gecikme zamlarýnýn
   yeniden yapýlandýrýlmasýna iliþkin düzenle-
   meler yapýlmýþ bulunmaktadýr.

• Kanunun 74. maddesinde kayýtlarda yer
   aldýðý halde iþletmede bulunmayan kasa
   mevcudu ve ortaklardan alacaklarýn düzel-
   tilmesi, bu tutarlarýn %3 oranýnda hesapla-
   nan vergi ile düzeltilmesine imkan verilmiþ
   bulunmaktadýr.

Dr. Murat Koç
Grant Thornton Türkiye
Vergi Hizmetleri
Müdür, YMM
murat.koc@gtturkey.com
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Ödeme Süresi;  6552 sayýlý Kanunun
73 üncü maddesinin sekizinci fýkrasýnda
baþvuru ve ödemeye iliþkin hükümler yer
almaktadýr.

Bu çerçevede; Maliye Bakanlýðý’na baðlý
tahsil dairelerine, belediyelere ve büyükþehir
belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerine
borçlu bulunanlarýn Kanunun 73 üncü
maddesi hükmünden yararlanmak istemeleri
halinde, 1 Aralýk 2014 tarihi mesai saati
bitimine kadar borçlu bulunduklarý idarelere
(tahsil dairelerine) baþvurmalarý gerekmekte-
dir. Madde kapsamýnda yapýlandýrýlan
borçlarýn ilk taksit ödeme süresi içerisinde
tamamen ya da ikiþer aylýk dönemler halinde
azami on sekiz eþit taksitte ödenmesi
mümkün olup ilk taksit ödeme süresi
31/12/2014 tarihi mesai saati bitiminde
sona ermektedir. 

Maddenin sekizinci fýkrasý hükmü ile azami
taksit süresi 18 eþit taksit olarak belirlenmiþ

Taksit süreleri ve borçlarýn hesaplanmasýný tablo ile özetlemek gerekirse þu þekilde olacaktýr

Ödeme süresiTaksit sayýsý Borç katsayýsý

6

9

12

18

olmakla birlikte maddenin dokuzuncu
fýkrasý ile 6, 9 ve 12 eþit taksitte ödeme
seçenekleri getirilmiþtir. 

Ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son
gününün resmi tatile rastlamasý halinde süre,
tatili izleyen ilk iþ günü mesai saati sonuna
kadar uzayacaktýr.

6552 sayýlý Kanunun 73 üncü maddesinin
on dördüncü fýkrasýnýn (a) bendinde, 120
Türk lirasýnýn (bu tutar dâhil) altýnda kalan
idari para cezalarý belli tutarýn altýnda kalan
idari para cezalarýnýn, (b) bendinde ise 6183
sayýlý Kanun kapsamýna giren her bir
alacaðýn türü, dönemi, asýllarý ayrý ayrý
dikkate alýnmak suretiyle tutarý 50 Türk
lirasýný aþmayan asli alacaklarýn ve tutarýna
bakýlmaksýzýn bu asýllara baðlý feri alacakla-
rýn, aslý ödenmiþ feri alacaklardan tutarý 100
Türk lirasýný aþmayanlarýn tahsilinden
vazgeçileceði düzenlenmiþ bulunmaktadýr.

Sayfa 12

Ýstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müþavir-
ler Odasý’nýn 26-30 Kasým tarihleri arasýnda
Antalya’da gerçekleþtireceði ‘Muhasebe
denetiminde yaþanan geliþmeler, deðiþimler
ve beklentiler’ temalý Sempozyum zengin bir
program içeriði ile hazýrlanýyor. Bu içerik,
deðerli konuþmacýlarýn katýlýmý ile 4 günlük
bir zaman diliminde katýlýmcýlara sunulacak.
Sempozyum boyunca, farklý oturum ve
panellerde ele alýnacak konular þu þekilde;
bilgi toplumunda muhasebe ve denetim,
yeni ekonomik düzende muhasebe denetimi-
nin geliþiminde yeni trendler, küçük ve orta
büyüklükteki muhasebecilerin hizmet
geliþtirme ve kalite yaklaþýmý, Türkiye’de
baðýmsýz denetim anlayýþý ve beklentiler,
denetimde yaratýlan katma deðerin artýrýlma-
sý, baðýmsýz denetimde güven tesisi ve kamu
gözetimi ve Türkiye’de muhasebe denetimin-
den ilgili taraflarýn beklentileri.

Grant Thornton XI. Uluslararasý Türkiye Muhasebe
Denetimi Sempozyumu’nda

Grant Thornton Danýþmanlýk Hizmetleri
Direktörü Defne Uzunhasanoðlu’nun da
konuþmacýlar arasýnda yer alacaðý Sempoz-
yum’da Uzunhasanoðlu, ikinci gün gerçekle-
þecek olan üç numaralý oturumda ‘Küçük ve
Orta Büyüklükteki Muhasebecilerde Sürdü-
rülebilir Baþarý Ýçin Kurumsal Yaklaþým ve
Kalite Kontrolü’ baþlýðý altýnda bir sunum
gerçekleþtirecektir. Sunumun içeriðinde
küçük ve orta ölçekli muhasebe firmalarýnýn
özelliklerinden ve bu tip firmalarda kalite
kontrolüne iliþkin Uluslararasý Muhasebeciler
Federasyonu (IFAC) bünyesinde faaliyet
gösteren Küçük ve Orta Ölçekli Muhasebe
Firmalarý Komitesi (SMP)’nin çalýþmalarýn-
dan ve Türkiye’deki uygulamalardan
bahsedilecektir.

Daha fazla bilgi için;
www.istanbulsmmmodasi.org.tr

12

18

24

36

1,05

1,07

1,10

1,15
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Finansallarýn ötesi;
kurumsal sosyal sorumluluk

Þeffaflýða ve açýklýða duyulan ihtiyaç,

yatýrýmcýlar tarafýndan bu doðrultuda

yapýlan çaðrýlar ve sosyal medyanýn hýzla

büyüyen kullanýmý þirketlerin ekonomik,

çevresel ve sosyal faaliyetlerini ve bunlarýn

sonuçlarýný direkt olarak kamuya açýk bir

hale getiriyor. Grant Thornton’un yeni

araþtýrmasý, þirketlerin sürdürülebilirlik

adýna sadece ne yaptýklarýný deðil, nasýl

yaptýklarýný da gözler önüne seriyor ve tüm

taraflarý entegre raporlama sisteminin karar

alma süreçleri ve þeffaflýk üzerindeki

etkilerini incelemeye çaðýrýyor.

Ürün veya hizmeti saðlayan þirketler ile

bunlardan faydalanan son kullanýcýlar arasýn-

daki interaktif iletiþimin hýzla arttýðý dijital

dönemde tüketiciler, þirketlere dair merak

ettiklerini yakýndan takip edip, anýnda geri

bildirim verme imkanýna sahipler. Böyle bir

yaratmayý amaçladýðýný paylaþmasýný amaçlý-

yor. Sürdürülebilirlik açýsýndan daha aktif

olan, þeffaf ve dinamik iþletmeler rekabet

açýsýndan diðerlerine göre daha önde olacak-

lar ve içinde bulunduklarý toplum adýna fark

yaratacaklar. 

Grant Thornton International'ýn 34 ülkede

2.500 üst düzey yönetici ile yaptýðý araþtýrma

tüm bu konulara ýþýk tutmayý amaçlýyor.

Araþtýrmaya göre þirketlerin sosyal ve çevre-

sel açýdan daha sürdürülebilir birer yapýya

dönüþmelerinin sebebi sadece marka yöneti-

mi deðil. Bu yönelimin belli baþlý sebepleri

arasýnda maliyet azaltma da var. Araþtýrmaya

göre, sürdürülebilirlik konusunda raporlama

yapan þirketlerin sayýsý artarken, çoðunluk

þirketler de entegre raporlamayý “en iyi

uygulama” olarak ifade ediyor. 

anlatmasýný, uzun vadede nasýl bir deðer

Temel etmenler

Maliyet yönetimi

Tüketici talebi

“Yapýlmasý gereken bu”

Marka yönetimi

Ýstihdam/çalýþan baðlýlýðý

Vergi indirimi

%67

%64

%62

%59

%58

%42

dönemde þirketler de sadece ürün ve hizmet-

lere deðil, ulaþmak istedikleri nokta ve o

noktanýn vaat ettiði esaslar çerçevesinde

hareket etmeye yönelmiþ durumdalar. 

Bu noktadan hareketle, IIRC'nin (Internati-

onal Integrated Reporting Committee -

Uluslararasý Entegre Raporlama Komitesi)

2013 Aralýk ayýnda entegre raporlama çerçe-

vesini yayýnlamasý ile dikkatler bu konuya

yöneldi. Bu çerçeve, genel ifade ile bir

þirketin ekonomik faaliyetlerini sosyal ve

çevresel faaliyetler ile nasýl iliþkilendirdiðini

Araþtýrmanýn global sonucuna göre, þirketle-

ri daha sürdürülebilir pratiklere iten temel

etmen %67 ile maliyet yönetimi. Bu oran

2011’de %56 idi. Ýkinci en önemli etmen ise

%64 ile müþteri/tüketici talebi çünkü bura-

dan gelen bir “yapýlmasý gereken doðru þey

bu” baskýsý var.  
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Grant Thornton Türkiye Baþkaný Aykut
Halit'e göre her geçen yýl, þirketlerin genel
iþ süreçleri ile kurumsal sosyal sorumluluk
aktiviteleri daha fazla uyumlu hale geliyor.
Sosyal ve çevresel açýdan daha duyarlý
þirketlerin faaliyette olduðu alanda daha
sürdürülebilir süreçlere sahip olmalarý
þirketlere daha düþük elektrik ve su
faturalarý, enerji maliyetleri ve vergi indirimi
olarak geri dönüyor. Bu referanslar ayný
zamanda müþteri sadakati yaratan birer
unsur olduðu gibi þirket marka deðerini
arttýrýyor. Þirketler artýk çok daha interaktif
olarak kullanýlan sosyal medyada daha fazla
yer alýyorlar. Bu durum da sadece ne
yaptýklarý ile deðil, nasýl yaptýklarý ile de
daha dikkatli ve ölçülü olmalarýný
gerektiriyor.

Grant Thornton araþtýrmasýnýn bir diðer
sonucuna göre, araþtýrmaya katýlan þirketle-
rin %68’i, geçtiðimiz 12 ay içinde bir yardým
derneðine destekte bulunurken %65'i enerji
verimliliðini arttýrma veya atýk yönetimi gibi
alanlarda projeler geliþtirdiklerini ifade
ediyorlar. 

Belli baþlý kurumsal sosyal sorumluluk
giriþimleri

%68 %65 %65

%53 %39 %31

Derneklere para
yardýmý

Dernek aktivitelerine
katýlým

Enerji verimliliði
veya atýk

yönetimini daha
etkin hale getirmek

Karbon ayakizi
ölçümü

Çevresel etkileri
düzenlemek için

ürün veya hizmette
deðiþiklik

Derneklere ürün/
hizmet baðýþlamak

Entegre raporlama

Sürdürülebilir konularda raporlama yapanlar

2011

2014

%25

%31

2011

2014

%44

%57

Entegre raporlamayý en iyi uygulama olarak görenler

Araþtýrma sonuçlarýna göre, katýlýmcý þirket-
lerin üçte birinden daha azý (%31) sürdürü-
lebilir konular üzerine raporlama yapýyor.
Bu raporlar finansal raporlama kapsamýnda
olabildiði gibi, baðýmsýz da olabiliyor.
%26’sý ise, önümüzdeki beþ yýl içinde sürdü-
rülebilirlik üzerine raporlama yapmayý
planlýyor. 

Türkiye, enerji verimliliði veya atýk yönetimi konularýnda ilk 10’da

Gerek iklim deðiþikliði konusunda farkýnda-

lýk, gerek maliyetleri azaltmaya dönük ihti-

yaçlar, su ve enerji tüketimine yönelik

düzenlemelere ve daha etkili atýk yönetimi

uygulamalarýna giden yolu açýyor. Özellikle

üretim, teknoloji ve ulaþým gibi enerji

baðýmlý sektörlerde yapýlan düzenlemeler

dikkat çekiyor. Türkiye, geçtiðimiz 12 ay

içinde enerji verimliliði ve/veya atýk

yönetimi konularýnda yeni adýmlar atan

ülkeler arasýnda %71’lik oran ile ilk 10’da

9. sýrada.

Geçtiðimiz 12 ay içinde enerji verimliliðini arttýrmaya veya daha etkin atýk yönetimine

yönelik uygulamalar yapan þirketlerin oraný

Güney Afrika Fransa Ýrlanda Ýspanya Amerika

Ýngiltere Arjantin Botsvana Türkiye Almanya

Kaynak: Grant Thornton IBR 2014

%88 %85 %84 %83 %80

%75 %71 %71 %71 %69
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Sürdürülebilir konular finansal raporlama

kapsamýnda olmalý

Sürdürülebilir konularda raporlama yapan

þirketler çok ufak bir grup. Katýlýmcýlarýn

sadece %31’i sürdürülebilir konularda

finansal raporlama ile birlikte raporlama

yapýyorlar. Henüz yapmayanlarýn %26’sý

 

Hindistan Brezilya Malezya Meksika Türkiye

Botsvana Çin Polonya Hollanda Singapur

%66%66%68%69%70

%74%75%76%77%89

Sayfa 18

Hasýlat Standardýndaki deðiþiklikler
UFRS 15 “Müþterilerle Yapýlan Sözleþmelerden Doðan Hasýlat-Revenue
from Contacts with Customers” Standardýnýn Getirdikleri

UFRS 15 “Müþterilerle Yapýlan Sözleþmeler-
den Doðan Hasýlat” Standardý,  UMS 18
“Hasýlat” ve UMS 11 “Ýnþaat Sözleþmeleri”
Standardlarýný ve ilgili yorumlarýný yürürlük-
ten kaldýracak olup, UFRS 15, 1 Ocak 2017
tarihinde ve sonrasýnda baþlayan yýllýk
raporlama dönemleri için geçerli olmak
üzere uygulanmaya baþlanacaktýr. 

Yeni standardýn temel prensibi, þirketlerin
geliri mal veya hizmetleri müþterilerine
þirketin bu mal veya hizmetleri devretmesi
karþýlýðýnda hak kazanmayý beklediði bedeli

 yansýtacak þekilde muhasebeleþtirmeleridir.  

Ayrýca yeni standardýn, hasýlatýn istisnai
türdeki uygulamalarýnýn tanýmlanmasýna ve
muhasebeleþtirilmesine ve finansal tablo
dipnotlarýnda yatýrýmcýlarýn gelir hakkýnda
daha iyi bir düzeyde bilgilendirilmesine
iliþkin detaylý hükümler içerdiði
görülmektedir.

UFRS 15 ayrýca, mevcut UFRS 18 Hasýlat
Standardýnýn yeterli cevap veremediði çoklu
unsurlu anlaþmalar, deðiþken fiyatlama, iade
haklarý, garantiler ve lisanslama gibi alanlarda
da açýklamalar getirdiði görülmektedir. 

Standardýn yürürlüðe girmesiyle birlikte,
özellikle gayrimenkul, Telekom ve IT,
performansa dayalý veya þarta baðlý ücretle-
rin yaygýn olduðu varlýk yönetimi, yasal ve
profesyonel hizmetler, perakende gibi
sektörleri etkilemesi beklenmektedir.

1. Mevcut UMS 18 “Hasýlat” Standardýnýn
eksik kalan yönleri 

Hasýlat konusunda neden yeni bir standarda
ihtiyaç duyulduðuna iliþkin yapýlan deðer-
lendirmelerde iki konu öne çýkmaktadýr.
Bunlardan birincisi, mevcut hasýlat standar-
dýnýn gelirin tanýmlanmasý konusunda ve
kamuyu aydýnlatma açýsýndan dipnotlarda
açýklanan bilgiler açýsýndan yetersiz
kalmasýdýr.
 
UMS 18 “Hasýlat” Standardý gelirin yeterli
bir tanýmýný yapmamakta; örneðin çok
unsurlu iþlemlerin muhasebeleþtirilmesi gibi
pek çok önemli konuda yeterli açýklama
getirmemekte ve karmaþýk iþlemlerde yeter-
siz kalmaktadýr. Buna mukabil, Amerikan
Standartlarý gelirin tanýmýna iliþkin detaylý
ve bazen tereddüt yaratabilecek açýklamalar
getirmekte, bu nedenle bazý þirketler gelirin
tanýmýnda UMS 18’de yetersiz kalan konu-
larda Amerikan Muhasebe Standartlarý’na
baþvurmaktadýrlar.

ise önümüzdeki 5 yýl içinde yapmayý plan-

lýyor. Bu arada, raporlama yapanlarýn veya

yapmayý planlayanlarýn %57'si bu konudaki

raporlamalarýn finansal raporlama beraberin-

de yapýlmasý gerektiði konusunda hemfikir.

2011 araþtýrmasýnda bu oran %44 idi.

Türkiye’de bu görüþü savunanlarýn oraný

katýlýmcýlarýn %74’ü.

Sürdürülebilir konular finansal raporlama kapsamda yapýlmalý mý? (Evet’lerin oraný)
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Ýkinci bir konu, mevcut UMS 18 “Hasýlat”
Standardýnýn da kamuyu aydýnlatma zorun-
luluklarý konusunda yetersiz kalmasýdýr.
Yaygýn kanaate göre, finansal tablo dipnot-
larýnda gelir hakkýndaki bilgiler yetersiz
açýklanmakta olup, bu açýklamalar finansal
tablolardaki diðer unsurlarla uyumlu
olmayabilmektedir. 

UFRS 15 Standardýnda gelirin tanýmlanma-
sýna iliþkin daha detaylý tanýmlamalar yapýl-
makta, ayrýca dipnotlarda sözleþmelere
iliþkin detaylý bilgiler verilerek yatýrýmcýlarýn
iþletmenin gelirleri hakkýnda detaylý deðer-
lendirmeler yapmasýna imkan verilmekte;
dipnotlarda þirketlerin yatýrýmcýlarýn gelirin
belirsizliði, zamanlamasý ve doðasýný anlaya-
bilmelerini teminen, gelirleri ile ilgili yaptýk-
larý sözleþmeler hakkýnda sayýsal ve nitelik-
sel bilgiler içeren detaylý bilgilerin açýklan-
masý ve bu suretle yatýrýmcýlarýn þirketin
gelirlerinin doðasýný, zamanlamasýný ve olasý
belirsizlikleri daha iyi anlayabilmeleri
mümkün olacaktýr.

UFRS 15 ayrýca, mevcut UFRS 18 Hasýlat
Standardýnýn yeterli cevap veremediði çoklu
unsurlu anlaþmalar (multiple-element
arrangements), deðiþken fiyatlama (variable
pricing), iade haklarý (rights of return),
garantiler ve lisanslama (warranties and
licensing) gibi alanlarda da açýklamalar getir-
diði görülmektedir.

2. UFRS 15 Standardýnýn getirdikleri 

2.1. Standardýn kapsamý

2.2. Gelirin tanýmlanmasý 

3.Yeni Standart en fazla hangi sektörleri
etkilemektedir ?

Standardýn kapsamýna aþaðýdaki konular
girmektedir;
 
• Müþterilerle yapýlan gelir sözleþmeleri
   içinde yeralan aþaðýdaki konular;
   - Mal satýþlarý 
   - Ýnþaat sözleþmeleri de dahil olmak üzere
      hizmet verme
   - Fikri mülkiyet haklarýnýn tescili
• Takas edilemeyecekler hariç olmak üzere,
   parasal olmayan varlýklarýn takasý 

UFRS 15, gelirin tanýmlanmasý kurallarýný
tamamen deðiþtirmiþtir. UFRS 15 ne zaman
ve ne kadar gelir tahakkuk ettirilmesi gerek-
tiði konusunda detaylý bir çerçeve çizmektedir.  

Yeni Standart, gelirin tanýmýný diðer unsurla-
rýn yanýnda belli bir noktada mý belirli bir
zaman dilimi içinde mi belirlenmesi gerektiði
kriterini deðiþtirmektedir.

Yeni standardýn en fazla etkilemesi beklenen
inþaat, perakende, biliþim ve yazýlým sektör-
leri açýsýndan önem arz eden hususlar yanda
özetlenmektedir.

Ýnþaat sektörü ile ilgili beklentiler

Perakende sektörü ile ilgili beklentiler

UFRS 15’in inþaat sektöründe aþaðýdaki
konularda rehberlik etmesi beklenmektedir:

• Sözleþme deðiþiklikleri mevcut veya
   gelecekteki sözleþmeler üzerinde nasýl bir
   etki yaratacaktýr ?
• Ayný müþteri ile ikinci bir sözleþmeye
   girildiðinde orijinal sözleþme üzerindeki
   gelir etkisi ne olacaktýr?
• Gerçekleþen maliyet modeli (cost to cost
   method) kullanarak performans tahmin
   edileceði zaman hangi maliyetler dahil
   edilmelidir?
• Teþvik ödemeleri nasýl hesaplanmalýdýr?
• Sözleþmelerle ilgili elde etme maliyetleri
   aktifleþtirilmeli midir, yoksa gider olarak
   mý kaydedilmelidir?

Perakende sektörü açýsýndan bakýldýðýnda
UFRS 15’in gelirin tanýmlanmasýna iliþkin
aþaðýdaki konulara cevap vermesi
beklenmektedir:

• Müþteri devamlýlýk programlarýnýn mevcut
   satýþlar ve hasýlat üzerindeki etkisi ne
   olacaktýr?
• Hediye kart satýþlarýndan elde edilen
   gelirin erken ödeme etkisi nasýl olacaktýr?
• Üstlenilen kurulum hizmetleri yükümlü-
   lükleri ayrý bir edim yükümlülüðü getirir
   mi ya da bu hizmetler ürün satýþý ile
   birlikte mi deðerlendirilmelidir?

• Standart ve uzatýlmýþ garantiler nasýl
   uygulanmalýdýr?
• Müþteri kazanç ve iade haklarý geliri nasýl
   etkileyecektir?
• Ýade edilemez ön ödeme ücretleri alýndýðýn-
   da hasýlat olarak kaydedilebilir mi? 

Biliþim ve yazýlým sektörü açýsýndan bakýl-
dýðýnda UFRS 15’in gelirin tanýmlanmasýna
iliþkin aþaðýdaki konulara cevap vermesi
beklenmektedir:

• Varolan yazýlýmýn yüklenmesi ve satýþ
   sonrasý destek hizmetleri, ilgili yazýlýmýn
   satýþýndan ayrý olarak düþünülebilir mi?
• Zamana dayanan lisans (time-based 
   license) geliri, belirli bir zaman içinde mi
   yoksa zamana dayanarak mý gelir
   kaydedilmelidir?
• Ayný müþteri ile ikinci bir sözleþme yapýl-
   dýðý zaman orjinal sözleþme üzerindeki
   geliri ne zaman etkileyecektir?
• Yazýlým ve hizmetlerden oluþan bir pakette
   toplam fiyat bireysel edim yükümlülükle-
   rine nasýl daðýtýlacaktýr?
• Lisans baþlamadan önce gelir tanýmlanabi-
   lir mi?
• Servis saðlayýcýlarýn kaynak sunucu
   üzerinde kurulan yazýlým (SaaS) sevkiyat
   modellerinde lisans ve altyapý kullaným
   hizmeti ayrýlabilir mi?
• Kullaným hakkýna dayalý fiyatlama içeren
   yazýlým satýþlarý nasýl gelir kaydedilmelidir?

Biliþim ve yazýlým sektörü ile ilgili
beklentiler

UFRS 15, gelirin tanýmlanmasý
kurallarýný tamamen deðiþtirmiþtir.
UFRS 15 ne zaman ve ne kadar gelir
tahakkuk ettirilmesi gerektiði
konusunda detaylý bir çerçeve
çizmektedir.
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Serhat Gençoðlu
Grant Thornton Türkiye
Vergi hizmetleri
Müdür
Serhat.gencoglu@gtturkey.com

 

Torba Yasa kapsamýnda kýymetli taþlarla ilgili yapýlan

vergisel düzenlemeler

Daha önceki yazýlarýmýzda detaylý ele

aldýðýmýz 6552 sayýlý Kanun kapsamýnda

kýymetli taþlarla ilgili Katma Deðer Vergisi

Kanunu ile Özel Tüketim Vergisi Kanununda

yapýlan düzenlemeler aþaðýdaki gibidir.

6552 sayýlý Kanunun 26 ncý maddesi ile

Katma Deðer Vergisi Kanununun 17 nci

maddesinin dördüncü fýkrasýnýn (g) bendin-

deki “Külçe altýn, külçe gümüþ, kýymetli

taþlar (elmas, pýrlanta, yakut, zümrüt, topaz,

safir, zebercet, inci, kübik virconia)” ibaresi

“Külçe altýn ve külçe gümüþ teslimleri ile

kýymetli taþlarýn (elmas, pýrlanta, yakut,

zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci)

6/12/2012 tarihli ve 6362 sayýlý Sermaye

Piyasasý Kanununa göre Türkiye’de kurulu

borsalarda iþlem görmek üzere ithali,

borsaya teslimi ve borsa üyeleri arasýnda el

deðiþtirmesi,” þeklinde deðiþtirilmiþtir.

Yapýlan düzenleme ile kuyumculuk

sektöründe zirkon olarak adlandýrýlan kübik

virconia adlý kýymetli taþ istisna dýþýna

çýkarýlmýþtýr. Ayrýca elmas, pýrlanta, yakut,

zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci teslimle-

rinde yer alan istisna ise sadece 6362 sayýlý

Sermaye Piyasasý Kanununa göre

Katma Deðer Vergisi Kanununda yapýlan

düzenleme

Türkiye’de kurulu borsalarda iþlem görmek

üzere ithali, borsaya teslimi ve borsa üyeleri

arasýnda el deðiþtirmesi ile sýnýrlandýrýlmýþ

olup, bu aþamadan sonraki kýymetli taþ

teslimleri %18 oranýnda katma deðer

vergisine tabi olacaktýr.

6552 sayýlý Kanunun 116 ncý maddesi ile

6/6/2002 tarihli ve 4760 sayýlý Özel Tüketim

Vergisi Kanununa ekli (IV) sayýlý listede yer

alan yanda G.T.Ý.P. numaralarý ile vergi

oranlarý belirtilen mallar listeden çýkarýlmýþ-

týr. Yapýlan düzenleme ile yanda yer alan

kýymetli taþlara uygulanan Özel Tüketim

Vergisi kaldýrýlmýþ bulunmaktadýr. 

Özel Tüketim Vergisi Kanununda yapýlan

düzenleme

G.T.Ý.P. NO

71.01

71.02

Mal ismi Vergi oraný (%)

Tabii inci veya kültür incileri (iþlenmiþ veya tasnife tabi
tutulmuþ olsun olmasýn) (fakat ipliðe dizilmemiþ mýhlanmýþ
veya takýlmamýþ); tabii inci veya kültür incileri (taþýnmasýn-
da kolaylýk saðlamak amacýyla geçici olarak ipliðe dizilmiþ)

Elmaslar (iþlenmiþ olsun olmasýn, fakat mýhlanmamýþ veya
takýlmamýþ) (Sanayide kullanýlanlar hariç)

20

20
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G.T.Ý.P. NO

71.03

7104.90.00.00.19

Mal ismi Vergi oraný (%)

20

20

Kýymetli taþlar (elmaslar hariç) veya yarý kýymetli taþlar
(iþlenmiþ veya tasnife tabi tutulmuþ olsun olmasýn) (fakat
ipliðe dizilmemiþ, mýhlanmamýþ veya takýlmamýþ); kýymetli
taþlar (elmaslar hariç) veya yarý kýymetli taþlar (tasnife tabi
tutulmamýþ) (taþýnmasýnda kolaylýk saðlamak amacýyla geçici
olarak ipliðe dizilmiþ)

(Sanayide kullanýlmayan sentetik veya terkip yoluyla elde
edilen kýymetli veya yarý kýymetli taþlar)  Diðerleri

71.05
20

Tabii veya sentetik, kýymetli veya yarý kýymetli 
toz ve pudralarý (Sanayide kullanýlanlar hariç)

taþlarýn

71.16

20

Tabii inci veya kültür incilerinden, kýymetli ya da yarý
kýymetli taþlardan eþya (tabii, sentetik veya terkip yoluyla
elde edilmiþ)

Özetle, yukarýda belirtilen kýymetli taþlarda uygulanan %20 oranýndaki özel tüketim

vergisi kaldýrýlýrken, bunlarýn borsa dýþýndaki teslimleri %18 oranýnda KDV'li hale

getirilmiþtir.
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Globalleþmede 3. evre: Sermaye sahiplerinin dolaþýmý
Henley & Partners Kanada Bölge Direktörü Tolga Habalý bu sayýmýza
konuk oldu ve uluslararasý yatýrýmcýlar için yerleþim ve vatandaþlýk
imkanlarýný anlattý

Globalleþmenin artý ve eksi yanlarý yýllardýr
tartýþýlýrken, yadsýnamayacak bir sonucu
geliþmekte olan ülkelerin mal ve hizmetleri-
ne yönelik talebin artmasý, bu ülke ekonomi-
lerinin büyümesi ve büyüyen ekonomiler ile
birlikte yeni sermaye sahiplerinin ortaya
çýkmasýdýr. Bir yandan mal ve hizmetler,
diðer yandan sermaye dünya üzerinde rahat
dolaþým imkaný bulurken, ayný serbest dola-
þým imkanlarýndan geliþmekte olan ülkelerin
sermaye sahipleri ve iþ-insanlarý geliþmiþ
ülkelerin korumacý vize uygulamalarý
nedeniyle faydalanamamaktadýrlar. Serbest
dolaþým ihtiyacýnýn yanýnda, birçok coðraf-
yada yaþanan politik ve ekonomik istikrar-
sýzlýklar, insanlarýn can ve mal güvenliðine
yönelik tehditler ve gelecek endiþeleri iþ
insanlarýnýn kendileri ve aileleri için B Plan-
larýný oluþturma ve alternatif yaþamlar
yaratma ihtiyacýný ortaya çýkarmýþtýr.

Globalleþmede 3. evre olarak tanýmladýðýmýz
bu dönemde, artýk sermaye sahipleri de
serbest dolaþým ve alternatif oturum hakkýný
ve bu imkanlarý saðlayacak ikinci vatandaþlýk
ayrýcalýklarýný bir ihtiyaç olarak görmektedir.
Temel ihtiyaçlar bakýmýndan incelendiðinde,
yüksek gelir grubu sermaye sahiplerinin
uluslararasý yerleþim, göçmenlik ya da ikinci

Tolga Habalý
Henley & Partners Canada
Bölge Direktörü
tolga.habali@henleyglobal.com

uygulamaya geçen Malta yatýrýmcý vatandaþ-
lýk programýnýn, diðer Avrupa ülkelerini de
benzeri vatandaþlýk programlarýný hayata
geçirme konusunda harekete geçireceðini
tahmin etmek pek de zor deðil.

Uluslararasý yerleþim, göçmenlik ve vatan-
daþlýk baþvurularýnda ülkelerin anayasalarý
ve ilgili yasalarýndaki vatandaþlýk hükümleri
iyi analiz edilmeli, vatandaþlýktan ve oturum-
dan doðan haklar, ayrýcalýklar ve sorumluluk-
lar anlaþýlmalý, uluslararasý vergi yükümlü-
lükleri deðerlendirilmelidir. Baþvuru
þartlarýna ve baþvuru sahibinin özel durumu-
na göre planlama ve ülke seçimi yapýlmalýdýr.
Yerleþim ve vatandaþlýk planlamasý detaylý
bir çalýþma ve uzmanlýk gerektiren bir
konudur. Bu nedenle, danýþmanlýk alýnacak
kiþilerin ve aracý kuruluþlarýn yerel otorite-
lerce yetkilendirilmiþ, göçmenlik ve
vatandaþlýk alanýnda çalýþmalarý konusunda
lisans verilmiþ olmalarýna dikkat edilmesi,
baþvuru sahiplerinin, aile fertlerinin,
yatýrýmlarýnýn korunmasý ve yasal yüküm-
lülüklerin yerine getirilmesi açýsýndan çok
önemlidir.

vatandaþlýk istemelerindeki en büyük
nedenler;

• vizesiz seyahat serbestliði
• aile bireylerine daha huzurlu ve güvenli
   bir yaþam imkaný
• çocuklara iyi bir eðitim
• global iþ fýrsatlarýnýn yakalanmasý
• uluslararasý vergi planlamasý, varlýk ve risk
   yönetimi

olarak görülmektedir.

Yeni dünya ekonomik düzeniyle geliþmekte
olan ülkelerde baþlayan sermaye birikiminin
sonucu olarak yaþamlarý daha sofistike hale
gelen iþ-insanlarýnýn, kendileri ve aileleri için
ikinci bir ülkede oturum ya da vatandaþlýk
istekleri, bir temel ihtiyacý talebe dönüþtür-
müþtür. Arz tarafýndan bakýldýðýnda, 2008
küresel ekonomik krizi sonrasý deðiþen
dünyadaki ekonomik yapý, geliþmiþ birçok
ülkenin içine düþtüðü finansal darboðaz
sonucu, Ýngiltere, Belçika, Portekiz, Ýspanya,
Yunanistan, Bulgaristan, Macaristan, Fransa,
Kýbrýs, Latvia gibi birçok Avrupa ülkesi ile
ABD, Kanada gibi Kuzey Amerika ülkeleri,
yüksek gelir gurubu iþ-insanlarýný ve aileleri-
ni ülkelerine çekebilmek için yatýrýmcýlara

yönelik yeni göçmenlik ve oturum 
programlarýný hayata geçirmeye ya da
mevcut programlarýný cazip hale getirmeye
baþladýlar. Uruguay, Panama gibi Orta ve
Güney Amerika ülkeleri Amerika ve
Kanada gibi ülkelerin emekli nüfusuna
yönelik geliþtirdikleri oturum programlarý
ile birçok emekli ailenin yeni yerleþim adresi
oldular. Karayiplerdeki eski Ýngiliz kolonisi
olan St. Kitts & Nevis, Dominica, Antigua
& Barbuda gibi ada ülkeleri, bu dönemde
yatýrýmcýlara sunduklarý gayrimenkul
yatýrýmý ya da hibe yoluyla vatandaþlýk
programlarý ile ülkelerine sermaye çekme
yarýþýnda isimlerini uluslarasý yatýrýmcýlara
duyurur hale geldiler. Avrupa Birliði ülkele-
rine ve vize konusunda her zaman tutucu
davranan Ýsviçre, Kanada, Ýngiltere gibi
birçok ülkeye vizesiz seyahat özgürlüðü
saðlamasý ve vergi avantajlarý bu ülke
vatandaþlýklarýný yatýrýmcýlar için çekici hale
getirdi. Yine son aylarda yasalaþan yatýrým
yoluyla Malta’da vatandaþlýk, dolayýsýyla da
AB vatandaþlýðý imkaný veren “Malta Birey-
sel yatýrýmcý Programý (Malta IIP)”, Avrupa
Birliði’nin son dönemde en çok tartýþtýðý
konulardan biri oldu. Almanya, Ýngiltere
gibi ülkelerin politik baskýsý sonucu revize
edilerek 2014 yýlý Ocak ayý itibariyle



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)

 

Euro’nun geleceði ve BRIC
ülkelerinin ekonomik durumlarýný
gösteren araþtýrmalarýmýzýn özetleri,
Yeni risk yönetimi anlayýþý ve risk
yöneticilerinin yükselen yýldýzý,
suistimal risk yönetimi eðitimi,
Grant Thornton’un EGÝAD Liderlik
Akademisi’ne katkýsý, sermaye
þirketlerinin açacaklarý internet
sitelerine dair yönetmeliðin detaylarý. 

 

Grant Thornton Haber Bülteni,
9. sayý

 

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. 
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Çin’den elektrikli araçlar
için 16 milyar dolarlýk fon

Çin yönetiminin, ülkedeki elektrikli
araç kullanýmýný yaygýnlaþtýrmak için
çok önemli bir teþvik politikasýný
devreye sokmak üzere olduðu
bildirildi. Habere göre yönetim, ülke
çapýndaki elektrikli araç þarj istasyon-
larý sayýsýný artýrmak için 100 milyar
yüenlik (16 milyar dolar) fon saðlaya-
cak. Çin yönetimi, gerek elektrikli
araç üretiminde dünyada söz sahibi
ülkelerden biri olmak gerekse ülke-
nin özellikle büyük þehirlerindeki
hava kirliliðini azaltmak amacýyla bu
araçlarýn yaygýnlaþmasý için önemli
çaba gösteriyor.

Ülke yönetimi, en son geçen ay aldýðý
bir karar ile 2016 yýlýna kadar ülkede
gerçekleþecek olan kamu aracý alýmla-
rýnda elektrikli araçlarýn payýnýn
yüzde 30 olmasý zorunluluðu getirmiþ
ve bu oranýn 2016’dan sonra yüksel-
tilebileceðini bildirmiþti. Alýnan bu
kararlar ülkenin en önemli elektrikli
araç üreticisi BYD'nin yýlýn ilk yarý-
sýndaki satýþlarýnýn 6 kat artmasýný
saðlamýþtý. Önde gelen tüm otomobil
üreticileri de Çin'de satýþa çýkardýkla-
rý model sayýlarýný artýrýyor.

www.yesilekonomi.com

Elektrik tüketimi, Cumhuriyet tarihinin rekorunu kýrdý.
 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý verilerinden yapýlan derlemeye göre,
Temmuz ayýnda günlük ortalama 725-730 milyon kWh seviyelerinde oluþan
elektrik tüketimi, 10 Temmuz 2014’te Cumhuriyet tarihinin rekorunu kýrarak
744 milyon 751 bin kWh düzeyine ulaþtý. Yine ayný gün, kurulu güç kullanýmý
(en yüksek puant) saat 14.20 itibarýyla 36 bin 707 Megavata (MW) çýktý.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý yetkilileri, Doðu ve Güneydoðu’daki
tarýmsal sulama, sanayi üretimi ve sýcak havalar nedeniyle yoðun olarak
kullanýlan klimalarýn elektrik tüketiminde artýþa neden olduðunu belirttiler.

Rekor tüketimin olduðu 10 Temmuz'da Türkiye'de elektrik üretimi 737 bin
951 MW seviyesinde gerçekleþirken, tüketimin ihtiyacýnýn 
karþýlanmasý için Gürcistan, Bulgaristan gibi komþu ülkelerden
elektrik alýndý. Bu arada, Türkiye’nin elektrik tüketimi,
Haziran ayýnda geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde
11,3 artarak 20 milyar 40,2 milyon kilovatsaate
ulaþmýþtý.

 

Komþulardan destek geldi

www.ntvmsnbc.com

Hurda araçlar toplanýyor

Belli bir yaþýn altýndaki araçlarýn hurdaya ayrýlmasý çalýþmalarýna Ýstanbul
Büyükþehir Belediyesi de katýldý. ÝBB'den yapýlan açýklamada 90 model ve altý
araçlarýn alýmýna baþlandýðý duyruldu. Toplanan araçlar söküm iþlemlerinden
sonra MKE’ye gönderiliyor.

ÝBB’den yapýlan yazýlý açýklamada "Çevreye ve trafik akýþýna büyük zararlarý
olan yaþlý araçlar trafikten çekiliyor. Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi, 90 model
ve altý olan, iþlemlerini tamamlamýþ hurda motorlu taþýtlarýn alýmýna baþladý. 

Eski teknoloji ile üretilmiþ olan ve çevre kirliliðinden, trafik akýþýna, yakýt
tasarrufuna kadar birçok dezavantajý bulunan eski araçlarýn trafikten çekilmesi
ile Ýstanbul rahat bir nefes alacak. Trafik ve doða için risk faktörü oluþturan 90
model ve altý olan araçlarýn hurdaya ayrýlma iþlemlerini artýk Ýstanbul
                         Büyükþehir Belediyesi yapacak.
                                                                                            www.hurriyet.com.tr

Atmosferdeki sera gazý miktarý
      rekor düzeye ulaþtý

                                                                        Dünya Meteoroloji Örgütü (DmÖ),
                                                                            iklim deðiþikliðine neden olan
                                                                              atmosferdeki sera gazý miktarýnýn,
                                                                                karbondioksit (C02) yoðunluðu-
                                                                                   nun artmasýyla 2013 yýlýnda
                                                                                      rekor düzeye ulaþtýðýný
                                                                                        bildirdi. DMÖ Genel
                                                                                         Sekreteri Michel Jarraud,
                                                                                          örgütün yýllýk yayýmlanan
                                                                                           sera gazý salýmý raporuyla
                                                                                             ilgili açýklamasýnda,
                                                                                             yerküre üzerinde iklimin
                                                                                             deðiþtiði konusunda her-
                                                                                             hangi bir þüphe bulunma-
                                                                                            dýðýný kaydetti. Geçmiþte,
                                                                                            günümüzde ve gelecekte
                                                                                            yeryüzü ýsýsýný tutan C02
                                                                                           salýmýnýn küresel ýsýnma ve
                                                                                          okyanus asitlenmesi üzerin-
                                                                                        de artan bir etki yaratacaðýna
                                                                                        iþaret eden Jarraud, 
                                                                                       “Zamanýmýz tükeniyor”
                                                                                     ifadesini kullandý. Sera gazý
                                                                                  salýmýnýn azaltýlarak bu ýsýnma
                                                                               eðiliminin önüne geçilebileceðine
                                                                            dikkati çeken Jarraud, dünyanýn
                                                                         bunu saðlayabilecek bilgi ve araçlara
                                                                     sahip olduðunu belirtti. DMÖ’nün sera
                                                                  gazý raporunda, insan faaliyetleri
                                                            dolayýsýyla yayýlan gaz miktarýnýn 2013’te
                                                      milyonda 396 parçacýða ulaþtýðý ve bunun da
                                                2012 yýlýna göre milyonda 2.9 parçacýk artýþý
                                       anlamýna geldiði bildirildi. Raporda, bu artýþ miktarýnýn
                             1984 yýlýndan bu yýla kadar rastlanan en yüksek seviye olduðu
              kaydedildi. Ýkinci önemli sera gazý olan metan gazýnýn da benzer þekilde
artýþ gösterdiði ifade edilen raporda, atmosferdeki metanýn da milyonda bin 824
parçacýða ulaþtýðý ifade edildi. Raporda ayrýca, sanayileþmenin baþladýðý 1750
yýlýndan 2013'e kadar karbondioksidin yüzde 142, metanýn yüzde 253, azot
oksidin ise yüzde 121 oranýnda arttýðý bildirildi.

www.dünya.com.tr 

Palamut beklentileri
karþýlamadý

Denizlerdeki av yasaðýnýn sona

ermesiyle bol miktarda avlanacaðý

tahmin edilen palamut, deniz

suyunun ýsýnmasýyla beklentileri

karþýlayamadý. Sezonun ilk günün-

de balýkçýlar beklediklerinden de

az miktarda palamut avladý.

Ardýndan hava sýcaklýklarýnýn da 

etkisiyle batý ve doðu Karadeniz

kýyýlarýndan göç eden palamut,

sezonunun baþladýðý ilk hafta hayal

kýrýklýðý yarattý. 

www.aksam.com.tr

Yuvaya dönüþen
plastikler

Plastik Sanayicileri
Derneði PAGDER’in
“Sýcak Bir Yuva Her
Canlýnýn Hakkýdýr”
sloganýyla sahipsiz
sokak hayvanlarý için
düzenlediði “Yuvaya
Dönüþen Plastikler”
projesi hayata geçti.

Projeyle, ülke gene-
linde tüm hayvansever-
lerin katýlýmýyla
toplanacak, her biri
defalarca geri
dönüþtürülebilme
özelliði taþýyan atýk
plastiklerin (Plastik
yoðurt-peynir kaplarý, pet
þiþeler ve kapaklarý, deterjan
þiþeleri, eski plastik oyuncak-
lar, iþlevini kaybetmiþ plastik
damacanalar, plastik askýlar vb.)
yüzde 100 geri dönüþümü saðlana-
rak plastik hayvan yuvalarý yapýlacak.

Çevre ve geri dönüþüm bilinci yaratýrken,
hayvan sevgisi taþýyan herkesi üzen, çoðu kez
çaresizlik hissettiren sokak hayvanlarýnýn yaþam
koþullarýný iyileþtirmeye yönelik önemli bir adýmý
baþlatacak olan proje; afiþler, billboardlar, kamu spotlarý,
TV filmleri ve sosyal medya çalýþmalarýyla “Yuvaya Dönüþen Plastikler”
adlý kampanya boyunca kamuoyunda etkin bir þekilde duyurulacak.

Projenin pilot uygulamasý, ilk etapta 3 bin yuva ile Ýstanbul’da hayata geçecek;
ardýndan Türkiye geneline taþýnacak.

www.cevko.org.tr

Sürücü kurslarýnda trafik
adabý dersi

Eskiþehir’de düzenlenen motorlu
taþýt sürücü kurslarýnda uygulanan
teorik ders programlarýnýn geliþtiril-
mesi amacýyla yürütülen çalýþmalarýn
bir parçasý olarak, Motorlu Taþýt
Sürücü Kurslarý Trafik ve Çevre
Bilgisi dersinde “Trafik Adabý”
konulu içerik toplantýsýna katýlan
Türkiye Sürücü Kurslarý ve
Eðitimcileri Konfederasyonlarý
(TÜSEKON) Genel Baþkaný Ýsmail
Yýlmaz, Türkiye’de 27 yýldýr trafik
sürücü eðitimi verildiðini, trafik ve
çevre bilgisi dersi, araç kullanma,
araç bilgisi dersi, ilk yardým dersi ve
akan trafikte ve eðitim alanlarýnda
güvenli ve emniyetli araç sürebilme
dersleri verildiðini söyledi. ‘Trafik
adabý dersi ve mevzuatý ile kiþilerin
trafik kurallarýný davranýþ biçimi
haline getirmesini amaçlýyoruz’ dedi.

www.milliyet.com.tr

Kýyametin tohum
ambarý
 
Norveç’e baðlý Svalbard

takýmadalarýnda buzlarýn içinde

adeta bir Nuh’un Gemisi yaratýlý-

yor. Küresel Tohum Deposu ile

önemli tohumlarýn felaketlerde

güvenliðinin saðlanmasý amaçlaný-

yor.

Norveç'in kuzeyindeki Svalbard

takýmadasýnda buzullarýn arasýndaki

bir daðýn 130 metre derinliðine

inþa edilen ambar, geleceðin

Nuh’un Gemisi iþlevi görecek.

2008 yýlýnda kurulan ve Norveç

hükümetiyle ‘Kültür Bitkileri

Çeþitliliði Küresel Fonu' (Global

Crop Diversity Trust) ve Kuzey

Genetik Kaynaklar Merkezi

tarafýndan desteklenen depo,

sürekli yeni tohum numuneleriyle

zenginleþtiriliyor.

Depo’ya, en son 25 bin adet nohut,

bakla ve diðer baklagillere ait

tohum numunesi takviye edildi.

Svalbald Küresel Tohum

Deposu’nda, resmi açýlýþýnýn

yapýldýðý 2008 yýlýndan bu yana

depolanan numune sayýsý 740 bini

aþtý. Toplamda 500’er tohum içeren

4,5 milyon numune, yani 2 milyar

250 milyon tohumun depolanmasý

hedefleniyor.

 

www.dw.de

YILDA 140 TON SUYU KURTARMAK

SÝZÝN ELÝNÝZDE!
DÝÞ FIRÇALARKEN VE TIRAÞ OLURKEN MUSLUÐU KAPATIN

48 TON SUYU KURTARIN
Suyunu

boþa harcama
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