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Dergimizin 6. sayýsýnda sizlere güzel haberler verebildiðimiz için mutluyuz. Temmuz 2012

itibariyle "Ýç Denetim, Ýç Kontrol ve Risk Yönetimi Hizmetleri" bölümümüz kurulmuþtur. Bilindiði

üzere, küresel ekonomideki son geliþmeler, iþletmelerin karþý karþýya kaldýklarý risklerin artmasýna

yol açmýþtýr. Risklerin artmasý ise iþletmeleri iç denetim mekanizmalarýný hayata geçirmeye, iç

kontrollerini daha etkin bir hale getirmeye ve riskleri kontrol ederek, etkilerini minimize etmeye

yönelik arayýþ içine sokmuþtur. Ýþte bu arayýþ içindeki þirketlerimizin ihtiyaçlarýna özel çözümler

sunmak üzere, bundan sonra eðitimler, seminerler ve þirketinize özel hazýrlanmýþ çözümlerimiz

ile daha sýk bir araya geleceðiz. Ekte, bu hizmetlerimizi tanýtan ikinci bir broþürü daha bilgilerinize

sunuyoruz. Halihazýrda konuyla ilgili devam eden eðitim ve seminerlerimize göstermekte

olduðunuz ilgi ve olumlu geri dönüþleriniz için teþekkür ederiz. Bundan sonraki eðitimler için de

içerikte bilgilendirme bulacaksýnýz. 

Prof. Dr. Sami Karahan "Anonim þirkete borçlanma yasaðý ve 6335 sayýlý Kanun ile getirilen

deðiþikliðin sonuçlarý" baþlýklý bir makale ile bu sayýda bizlerle. Ýlave olarak, baðýmsýz denetimle

ilgili Bakanlar Kurulu Taslak Metin kapsamý ve Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun yayýnlanan ikincil

mevzuatlarý hakkýnda kýsa bir deðerlendirme de diðer konular arasýnda yer almaktadýr.

Faydalý olmasýný dileriz. Ýçindekiler

Yeni Türk Ticaret Kanunu baðýmsýz denetim
konusunda neler getiriyor ?

Yöneticilerin büyük spor organizasyonlarýna bakýþý

Anonim þirkete borçlanma yasaðý ve 6335 sayýlý
Kanun ile getirilen deðiþikliðin sonuçlarý

Grant Thornton’dan bir sosyal sorumluluk projesi

Güçlenerek büyüyoruz

Bulut biliþim (Cloud computing) düzenlemelerinde
gelirin muhasebeleþtirilmesi

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve bilgi teknolojileri

Uluslararasý standartlar çerçevesinde iç denetim ve
etik kurallar

Eðitimlerimiz

Yeni Türk Ticaret Kanunu ikincil mevzuat 
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Mavi
sayfa

Los Angeles Uyku Çalýþmalarý
Enstitüsü tarafýndan yapýlan bir
araþtýrma, yatmadan hemen önce
teknoloji ile fazla haþýr neþir olanlarýn
daha fazla uykusuzluk problemi
yaþadýðýný iddia ediyor.  

www.yenibiris.com

Günümüzde, özellikle büyük
þehirlerde birçok kiþi uykusuzluktan,
yeterince uyuyamamaktan þikayetçi.
Araþtýrmacýlar, bunda en büyük rolün
teknolojide olduðunu düþünüyor.
Uykudan hemen önce kullanýlan
teknolojik cihazlar, uyku
alýþkanlýklarýný olumsuz etkilediði gibi,
stres seviyesinin artmasýna ve olumsuz
psikolojik sonuçlara sebebiyet veriyor.
4.100 üniversite öðrencisi üzerinde
yapýlan araþtýrmanýn sonuçlarýna göre,
hemen her gece geç saatte kullanýlan
bilgisayar, sadece uyku bozukluklarýna
yol açmakla kalmýyor; zaman içinde
depresyon belirtilerinin de ortaya
çýkmasýna sebep oluyor. Interaktif
video oyunlarý, internet ve akýllý
telefonlar, beyni, TV izlemeye ve müzik
dinlemeye göre daha aktif bir modda
tutuyor. Karanlýk ortamlarda salgýlanan
ve saðlýklý uyku getiren melatonin
hormonun en büyük düþmaný kuvvetli
ýþýk kaynaklarý ve geniþ ekranlar.
Uzmanlara göre, güzel bir uyku için,
yatma zamaný yaklaþtýkça bünyeyi
yavaþlatan ve rahatlatan ortamlar
yaratýlmalý ve teknolojiden uzak
durulmalý. 

Yatmadan önce
koyunlarý
saymamak için…

5 senedir görmediðiniz ve konuþmadýðýnýz
bir tanýdýðýnýzýn, bu beþ sene içindeki
tüm aktivitelerinden haberdarsanýz,
tebrikler ! Siz sadýk bir facebook
kullanýcýsýsýnýz demektir. Þimdiye
kadar sosyal iletiþim aðlarýnýn
olasý zararlarý üzerinde birçok
araþtýrma yapýldý. Diðer
taraftan, olumlu taraflarý
hakkýnda yapýlan
araþtýrmalar da var. Bazý
araþtýrmalar Facebook'un
yararlarýný þu þekilde
ortaya koyuyor: 

Derleme

- Massachusetts Institute
of Technology ve Milano
Üniversitesi'nin
araþtýrmalarýnda ortaya
çýkan sonuca göre
Facebook'ta vakit geçirmek,
insanlarýn rahatlamasýna ve
stres seviyelerinin düþmesine
yardýmcý oluyor.
-Bir diðer fayda ise iþverenler
için. Bazý iþverenler, iþe almadan
önce adaylarýn facebook sayfalarý
üzerinde de bir inceleme yapýyor
ve bu incelemede; adayýn iletiþim
kurarken kullandýðý dil, arkadaþ sayýsý,
sosyal açýdan ne kadar aktif olduðu gibi
faktörler, dikkate alýnan kriterler arasýnda
sayýlýyor. 
-Cornwell Üniversitesi'nin bir araþtýrmasý ise
Facebook'un psikolojik etkisi üzerinde bir sonuç
ortaya koyuyor. Buna göre Facebook kullanýcýlarý, kendi
profil sayfalarýna baktýkça kendilerine güvenlerinde artýþ
hissediyorlar. Araþtýrma, Facebook üzerinde herkesin en pozitif ve
beðenilen taraflarýný ön plana çýkardýðýný, bunun da kullanýcýlarýn kendilerine
güvenlerini arttýrdýðýný belirtiyor. 
-Pace Üniversitesi'nin ortaya koyduðu araþtýrma sonucu da þöyle; þirket Facebook
üzerinde populer oldukça hisse fiyatlarý daha yüksek seyrediyor. Araþtýrmaya göre,
marka Facebook üzerinde ne kadar popülerse, markanýn ekonomik performansý da
o kadar iyi yönde seyrediyor. 
-Keas.com'un araþtýrmasý ise, 10 dakikalýk bir Facebook turunun çalýþanlarý daha
mutlu, üretken ve saðlýklý yaptýðýný iddia ediyor.  Kýsa ve hýzlý molalarýn çalýþanlarýn
konsantrasyonlarýný toplamaya yardýmcý olduðu belirtilen araþtýrma sonuçlarý,
bu þekilde üretkenliðin arttýðýný ölçümlediðini belirtiyor.
- Abilene Christian Üniversitesi'nin araþtýrmasý ise Facebook'ta daha aktif olan
öðrencilerin, okul devamlýlýðý ve okula baðlýlýk konularýnda da baþý çektiðini ifade
ediyor. 

Facebook'un faydalarý…

Grant Thornton Amerika,
çalýþan anneler için en ideal
100 þirket listesine ilk 10'da
girdi

Working Mother - Çalýþan Anne dergisi,
27 yýldýr gerçekleþtirdiði çalýþan anneler
için en ideal 100 þirket araþtýrmasýnýn
sonuçlarýný Eylül ayýnda açýkladý.
Bu sonuçlara göre, Grant Thornton
Amerika, çalýþan anneler için en ideal
þirket sýralamasýnda 100 þirket arasýnda
5. sýrada yer aldý. Katýlýmcý þirketlere
sunulan 500 soruluk anket ile, çalýþan
annelere yönelik çalýþma saatleri
esnekliði, saðlýk ve zihinsel-fiziksel
destekleme programlarý, kariyer
planlamasý, çocuk yardýmý ve benzeri
kriterler esas alýndý. 

www.workingmother.com

Grant Thornton ve The Economist iþbirliði ile hayata
geçirilen ipad ve iphone uygulamasý ile 190'ýn üzerinde
ülkeden çeþitli sosyo-ekonomik, kültürel ve çevresel
istatistiðe ulaþabilirsiniz. Uygulama; ülkelerin rekabet
edebilirlik düzeylerinden inovasyona, yaþam
beklentisinden eðitim konularýna kadar 200'den fazla
baþlýk hakkýnda ülke puanlarýna ve sýralamalarýna
yer vermektedir.
www.gtturkey.com

Grant Thornton ve The Ekonomist
iþbirliði ile 'The World in Figures'
uygulamasý 

Prof. Dr. Gül Ýrepoðlu, Osmanlý'da
mücevher konusunu ele alan kapsamlý bir
kaynak kitap hazýrladý. 

www.gulirepoglu.com

Bazý kitaplar var ki hiçbir kültüre ait
deðildir. Tüm dünyaya ve insanlýða
mirastýr. Prof. Dr. Gül Ýrepoðlu böyle
bir kitaba imza attý. Yýllar boyu
baþvurulacak bir kaynak olarak
kullanýlmasý amacýyla böyle bir kitabý
hazýrladýðýný belirten Ýrepoðlu 'Osmanlý
Saray Mücevheri – Mücevher Üzerinden
Tarihi Okumak' adlý çalýþmasýnda,
merceðine yüzyýllarý simgeleyen
mücevherlerin yerleþtirildiði bir zaman
dürbününden bakýyor tarihe. Kitap,
sultan hazinelerini, deðerli taþlarýn
anlamlarýný, ilgili gelenekleri, göz
kamaþtýran tasarýmlarý ve kullaným
ayrýntýlarýný okuyucularla buluþturuyor.

Dünya
kültürü,
bir baþyapýt
daha
kazandý

1.Besinler en az 3 ana ve 3 ara öðünde yeterli miktarlarda alýnmalýdýr. 
2.Bol meyve ve sebze tüketilmesi önerilmektedir. Savunma sistemini güçlendirici
özelliði olan A ve C vitamini gibi antioksidan vitaminlerden zengin; havuç,
brokoli, kabak, lahana, karnabahar, maydanoz gibi sebzelerin yaný sýra, kýþ
aylarýnda bolca bulunan portakal, mandalina, elma, greyfurt gibi meyvelerin
tüketimi önemlidir. 
3.Taze sýkýlmýþ meyve sularý bolca ve  sýkýldýktan hemen sonra tüketilmelidir.
Meyve suyunun bekletilmesi C vitamininin azalmasýna neden olmaktadýr. 
                      4.E vitamini de baðýþýklýk sisteminin güçlendirilmesinde etkilidir.
                                Soðuk algýnlýðý ve diðer enfeksiyonlara karþý vücut direncini
                                                 arttýrmakta, A vitamininin okside olmasýný da
                                                        engellemektedir. E vitaminin iyi kaynaklarý olan;
                                                                yeþil yapraklý sebzeler, fýndýk ceviz gibi
                                                                      yaðlý tohumlar ve kuru baklagillerin
                                                                            yeterli miktarlarda tüketilmesi
                                                                                önemlidir. 

                                                                                5.Kýþ aylarýnda mahrum kalýnan
                                                                                     güneþ ýþýnlarý, vücudun D
                                                                                        vitamini gereksiniminin
                                                                                           karþýlanamamasýna neden
                                                                                              olmaktadýr. Kemik ve diþ
                                                                                                saðlýðý açýsýndan önemli
                                                                                                  olan D vitamini, güneþ
                                                                                                    ýþýnlarýyla deri
                                                                                                     tarafýndan üretilen bir
                                                                                                      vitamindir ve
                                                                                                       besinlerde pek fazla
                                                                                                        bulunmaz.
                                                                                                        D vitamininin yaný
                                                                                                        sýra balýk, beyin
                                                                                                        fonksiyonlarýnýn
                                                                                                        geliþimi için gerekli
                                                                                                        çoklu doymamýþ yað
                                                                                                        asitleri (omega 3),
                                                                                                       kalsiyum, fosfor,
                                                                                                      selenyum ve iyot
                                                                                                    mineralleri ile E
                                                                                                   vitamini için de iyi bir
                                                                                                  kaynaktýr. Bu nedenle,
                                                                                                kýþ aylarýnda imkanlar
                                                                                             dahilinde, haftada 2-3 kez
                                                                                           yenilmesi önerilmektedir. 
                                                                                       6.Kýþ aylarýnda genellikle
                                                                                    meydana gelen beslenme
                                                                               alýþkanlýklarýnýn baþýnda, daha yaðlý
                                                                            yiyecekleri tüketme eðilimi gelir.
                                                                        Yað tüketimine özellikle dikkat edilmeli,
                                                                  katý margarin ve tereyaðýndan kaçýnýlmalý,
                                                             yoðun yaðlý etlerden uzaklaþýlmalýdýr. 
                                                     7.Kýþ aylarýnda vücut aðýrlýðý kontrolünün
                                          saðlamasýnda; basit karbonhidrat olan saf þeker ve þekerli
                                besinler yerine kepekli ekmek, makarna, bulgur gibi tam tahýl
ürünlerinin tüketilmesine özen gösterilmesi, enerjisi yüksek hamur tatlýlarý yerine
sütlü tatlýlar, meyve tatlýlarýnýn tercih edilmesi, hareketsizlik nedeniyle artan
sindirim problemlerinin önlenmesinde posa içeriði yüksek kuru baklagillerin
tüketilmesi (haftada 2-3 kez) ve düzenli fiziksel aktivite yapýlmasý önemlidir.
8.Vücut ýsýsýný dengede tutabilmek için bol sývý alýmý gerekmektedir. Yeterli sývý
alýmý vücutta oluþan toksinlerin (zararlý öðeler) atýlmasý, vücut fonksiyonlarýnýn
düzenli çalýþmasýnda, metabolizma dengesinin saðlanmasýnda ve vücutta pek çok
biyokimyasal reaksiyonun gerçekleþmesinde son derece önemli rol oynamaktadýr.
Bu nedenle, her gün en az 2-2.5 litre (12-14 su bardaðý) su içilmeli, sývý alýmýnýn
karþýlanmasýnda ýhlamur, adaçayý, kuþburnu çayý, açýk çay gibi içecekler tercih
edilmelidir. 

www.beslenme.gov.tr

Kýþ aylarýna yönelik saðlýklý beslenme önerileri

Kalp saðlýðýmýz üzerine

Kalp saðlýðý üzerine yapýlan bir
araþtýrma, her 100 kiþiden 35'inin
potansiyel kalp hastasý olduðunu
gösterdi. Her yüz kiþiden 5'i de kalp
krizi deneyimi yaþadý.

Ýstanbul, Ýzmir, Adana, Ankara, Bursa,
Gaziantep, Kayseri, Samsun, Malatya,
Balýkesir, Trabzon ve Erzurum olmak
üzere 12 þehirde 600'ün üzerinde kiþiyle
yapýlan araþtýrmanýn amacý, kalp ve
damar hastalýklarý hakkýnda bilinç
düzeyi ile saðlýklý yaþam ve doðru
beslenme konusundaki davranýþlarý
ortaya koymak. Philips'in yaptýðý
araþtýrmaya göre, her 100 kiþiden 22'si
birinci dereceden bir akrabasýný kalp
krizi nedeniyle kaybetmiþ. Görüþülen
zayýf ve normal kilolu kiþilerin yüzde
2'si daha önce kalp krizi geçirdiðini
belirtirken, bu oran fazla kilolu olanlarda
ve obezlerde yüzde 6'ya çýkýyor.

-Her yüz kiþiden 43'ü bugüne kadar kalp
ve damar saðlýðý için kontrol amacýyla bir
kalp doktoruna ya da saðlýk kurumuna
gitmemiþ. 
-Kadýnlarýn yüzde 47'si kalp ve damar
saðlýðýný kontrol ettiriyor. Bu rakam
erkeklerde yüzde 38'e kadar düþüyor. 
-Yüzde 29'u düzenli olarak sigara
kullanýyor.

Araþtýrmanýn diðer sonuçlarý þöyle :

www.tumhaberler.com
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Yeni Türk Ticaret Kanunu 
baðýmsýz denetim konusunda neler getiriyor ?

(Yeni TTK)

Yeni TTK ile birlikte, þirketlerde baðýmsýz
denetim konusunda yepyeni bir sayfa
açýlmaktadýr.

Eski TTK'da þirketin üç kanuni organýndan
biri olan ve uzman bilgisine sahip olmasý
gerekli olmayan "murakýp" müessesi Yeni
TTK'da yerini yeminli mali müþavirlere
(YMM), serbest muhasebeci mali
müþavirlere (SMMM) veya bu iki mali 
müþavir grubundan oluþturulacak baðýmsýz
denetleme kuruluþlarýna býrakmýþtýr.

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim
Standartlarý Kurumu'na (KGMDSK), 660
sayýlý KHK ile, Türkiye Muhasebe
Standartlarý'ný (TMS) oluþturmak, denetim
standartlarýný belirlemek, baðýmsýz denetçi
ve baðýmsýz denetim kuruluþlarýný
yetkilendirerek bunlarýn faaliyetlerini
denetlemek ve baðýmsýz denetim alanýnda
kamu gözetimi yapma görev, yetki ve
sorumluluðu verilmiþ olup; ayný KHK ile,
SPK Kanunu ek 1. maddesi yürürlükten
kaldýrýlmýþtýr.

Yeni TTK'nin getirdiði önemli bir baþka
yenilik konsolidasyon kavramýdýr. Bu
kavrama göre bir þirkete, iþtirak ettiði ve
çoðunluk payýný ve yönetimini elinde tuttuðu
þirketlerin (þirketler topluluðu) mali tablolarý-
ný kendi mali tablolarý ile birleþtirerek, teknik
tabiri ile konsolide ederek, topluluðun
konsolide mali tablolarýný hazýrlamak
zorunluluðu getirilmiþtir.

Yeni TTK kapsamýna dahil olan þirketler,
01.01.2013'den itibaren muhasebelerini,
mali tablolar ve dipnotlarýný, Uluslararasý
Finansal Raporlama Standartlarý'na

Baðýmsýz denetime tabi olacak þirketler
Bakanlar Kurulu kararý ile belirlenecektir.
Halihazýrda ulaþýlan bilgilere göre, üzerinde
çalýþýlan taslak karar metnine göre, özetle:

I Sayýlý Liste (özeti)
- SPK mevzuatýna dahil þirketlerin, bankalar
ile diðer finans kuruluþlarýnýn, aracý kurumlar
ve benzerlerinin, EPDK mevzuatýna dahil
þirketlerin, zaten TDS'e göre yapýlmakta olan
denetimlerine devam edilecektir.

- Ýl özel idareleri, belediye ve diðer kamu
tüzel kiþileri, sendikalar, vakýflar, dernekler,
kooperatifler ve bunlarýn üst kuruluþlarýnýn
pay ve kontrol gücü olduðu þirketler, Tarým
Ürünleri Lisanslý Depoculuk Kanunu'na göre
kurulmuþ anonim þirket þeklindeki depo
þirketleri ile Umumi Maðazacýlýk Kanunu
hükümlerine göre anonim þirket þeklinde
kurulan maðazalar (ancak aþaðýda II sayýlý
liste de belirtilen ölçütlerin yarýsý dikkate
alýnarak bunlarýn en az üçte ikisini
karþýlayanlar)

II Sayýlý Liste
Tek baþýna veya baðlý ortaklýklarýyla birlikte
aþaðýdaki üç ölçütten en az ikisini saðlayan
þirketler: 1) Aktif büyüklüðü 150 milyon TL
ve üzeri, 2) Yýllýk net satýþ hasýlatý 200
milyon TL ve üzeri, 3) Çalýþan sayýsý 500
ve üzeri.

Taslak Karar'a göre bu üç ölçütten en az
ikisinin sýnýrlarýnýn art arta iki hesap
döneminde aþýlmasý gerekir. I sayýlý listeye
tabi olan þirketlerin 01.01.2013, II sayýlý
listedeki þirketlerin 01.01.2014 tarihinden
itibaren geçerli olacaktýr.

Denetim kapsamýna
aþaðýdakiler dahildir:
Madde 398 - 

(UFRS) uyumlu, Türkiye Finansal
Raporlama Standartlarý'na (TFRS) göre
tutmak ve hazýrlamak zorundadýrlar. Bu
noktada, uzun yýllardan beri kullanýlmasý
zorunlu olan Tek Düzen Hesap Planý'na,
TFRS'ye uyum saðlamak için gerekli
eklemelerin ve açýklamalarýn yapýlmasý
gerektiðini düþünüyoruz. 

Yeni TTK'da baðýmsýz denetim ile ilgili
kurallar 397 ve 406. maddeler arasýnda 10
madde halinde sýralanmýþ olup ilgili özet
bilgiler ve yorumlarýmýz aþaðýdadýr:

Anonim þirketler ve þirketler topluluðunun
mali tablolarý, denetçi tarafýndan Uluslararasý
Denetim Standartlarý (ISA) ile uyumlu
Türkiye Denetim Standartlarý'na göre
denetlenir. Yönetim kurulu yýllýk faaliyet
raporu içinde yer alan finansal bilgiler de
denetim kapsamýna dahildir.

Denetime tabi olanlar, hazýrlanmýþ olan
finansal tablolarýn denetimden geçip
geçmediðini, denetimden geçmiþ ise denetçi
görüþünü ilgili finansal tablonun baþlýðýnda
açýkça belirtmek zorundadýr. Bu hüküm,
yönetim kurulunun yýllýk faaliyet raporu için
de uygulanýr. Denetçinin denetiminden
geçmemiþ finansal tablolar ile hazýrlanan
yönetim kurulunun yýllýk faaliyet raporu
düzenlenmemiþ hükmündedir.

Madde 397

Aykut Halit

aykut.halit@gtturkey.com
Grant Thornton Türkiye Baþkaný

 

- Þirket ve konsolide finansal raporlarý,
- Þirket ve konsolide finansal faaliyet raporu,
- Þirket iç kontrollerinin denetimi,
- Gerekli olan durumlarda, risk komitesi ve
  risk yönetimi denetimi.

Bu denetim TMS'na, “Kanun”a ve þirket esas
sözleþmesinin hükümlerine uyulup
uyulmadýðýnýn incelenmesini de kapsar.
“Kanun” ibaresinin Vergi Kanunlarýný da
kapsayýp kapsamadýðý açýk deðildir. 

Denetleme, KGMDSK'un belirlediði esaslar
baðlamýnda, denetçilik mesleðinin
gereklerine ve etiðine uygun olarak, özenle
gerçekleþtirilir. 

 Denetçi seçimi:  
Denetçi, þirket genel kurulunca; topluluk
denetçisi ise ana þirketin genel kurulunca
seçilecek, seçilen denetçi ticaret siciline
tescil ettirilerek Ticaret Sicili Gazetesi'nde
ve internet sitesinde ilan edilecektir.

Denetçi, seçimden sonra ve görev süresi
dolmadan, yalnýzca mahkeme kararý ile
deðiþtirilebilir. Denetçi, denetleme
sözleþmesini, sadece haklý bir sebep var
ise veya kendisine karþý görevden alýnma
davasý açýlmýþ ise feshedebilir.

Madde 399 -
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Grant Thornton'un araþtýrmasý, Londra'da düzenlenen olimpiyatlardan
yola çýkarak, yöneticilerin büyük spor organizasyonlarýna bakýþýný inceliyor.

Ýlk olarak milattan önce Antik Yunan
kültüründe ortaya çýkan ve dinsel kutlama
amacýyla Olimpia Daðý'nda gerçekleþtirilen
olimpiyat oyunlarýnýn bugünkü modern
düzenlemesine kavuþmasý 1896 yýlýna
rastlýyor. Citius, altius, fortius yani daha hýzlý,
daha yüksek, daha güçlü þeklinde slogana
sahip olan oyunlarda amaç kazanmak deðil,
her zaman daha iyisini ortaya koymak.
Olimpiyatlar ve diðer spor organizasyonlarý,
sporcular için olduðu kadar aday þehirler,
o þehirlerde yaþayanlar ve ülke ekonomisi
için de büyük önem ifade ediyor. Londra'nýn
3. kez ev sahipliði yaptýðý ve Ýstanbul'un
2020 oyunlarý için adaylýðýný koyduðu
olimpiyatlar bu yýl da gösteriþli organizasyon-
lara ve büyük spor olaylarýna konu oldu.
Grant Thornton, son araþtýrmasýyla, 40
ülkeden 3.000 üst düzey yöneticinin büyük
spor organizasyonlarýnýn potansiyel yatýrým-
larý çekme konusuna bakýþ açýsýný ortaya
koyuyor.

Türkiye

BRIC

Avrupa Birliði

G7

Latin Amerika

Kuzey Amerika

Global

12%

12%

11%

10%

25%

12%

12%

12%

42%

31%

26%

49%

32%

31%

10%

30%

15%

16%

17%

19%

19%

4%

12%

19%

18%

3%

17%

16%

54%

2%

18%

17%

6%

18%

13%

24%

54%

42%

36%

74%

44%

43%

1. Çok önemli 2. Önemli 3. Etkisiz 4. Önemsiz 5. Çok önemsiz 1+2

Büyük spor etkinliklerine ev sahipliði yapmanýn, yeni yatýrým fýrsatlarýný çekmek açýsýndan

ne derece önemli olduðunu düþünüyorsunuz ?

Hilal Baltacý

Pazarlama ve Ýþ Geliþtirme Müdürü
hilal.baltaci@gtturkey.com

Grant Thornton Türkiye

BRIC ülkeleri ve Latin Amerika ülkeleri gibi
geliþmekte olan ülkeler, yeni yatýrým fýrsatlarý
ortaya çýkarmasý açýsýndan, kapsamlý spor
organizasyonlarýna ev sahipliði yapmanýn
önemli olduðuna daha çok inanýyor. Latin
Amerika'da çok önemli ve önemli diyenler
% 74'lük bir grup iken BRIC ülkelerinde
%54. Geliþmiþ ülkelerde ise sýrasýyla;
Avrupa Birliði ülkelerinde %42, G7 ülkelerin-
de %36 ve Kuzey Amerika ülkelerinde %44.
Türkiye'de tablo daha farklý. Büyük spor
organizasyonlarýna ev sahipliði yapmanýn
önemsiz ve çok önemsiz olduðunu
düþünenler %58'lik bir grup. Önemli ve çok
önemli bulduklarýný belirtenler ise %24.
Rapor sonuçlarýný deðerlendiren Grant
Thornton Türkiye Baðýmsýz Denetim
Ortaklarýndan Emre Halit, "Büyük spor
organizasyonlarýna ev sahipliði yapmanýn,
etkinlikler öncesi ev sahibi þehirde ciddi bir

Yöneticilerin büyük spor organizasyonlarýna bakýþý
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baþka bir anlatýmla, kar veya zarar gerçek
sonucu yansýtmamaktadýr.

"Sýnýrlý olumlu görüþ yazýsý" olumlu bir yazýdýr.
Bu yazý, denetçinin vardýðý sonucun esas
itibariyle, hatta büyük çapta, olumlu
olduðunu ifade eder. Türkiye Muhasebe
Standartlarý gereði gibi uygulanmýþ olup da,
sadece bazý sonucu deðiþtirmeyen veya
etkilemeyen aykýrýlýklar var ise verilebilir.

Sýr saklama yükümlülüðü:
Denetçi ve özel denetçi, bunlarýn yardýmcýlarý
ve denetleme yapmasýna yardýmcý olan
temsilcileri, denetimi dürüst ve tarafsýz bir
þekilde yapmak ve sýr saklamakla
yükümlüdür. Bu maddenin ihlali durumunda
madde 404'de öngörülen para cezalarý vardýr. 

 Þirket ile denetçi arasýndaki
görüþ ayrýlýklarý: 
Görüþ ayrýlýklarý hakkýnda, yönetim
kurulunun veya denetçinin istemi üzerine
þirketin merkezinin bulunduðu yerdeki asliye
ticaret mahkemesi dosya üzerinden karar
verir. Karar kesindir.

 Topluluk iliþkileri için özel
denetçi atanmasý ile ilgilidir.

Denetçinin ibrasý:
Bilançonun onaylanmasýna iliþkin genel
kurul kararý, kararda aksine açýklýk
bulunmadýðý takdirde, yönetim kurulu
üyeleri ile yöneticilerin yanýnda denetçilerin
de ibrasý sonucunu doðuracaktýr.  

Madde 404 - 

Madde 405 -

Madde 406 -

Madde 424 - 

 Denetçi olabilecekler:
Denetçi, 3168 sayýlý Kanun'a göre ruhsat
almýþ SMMM veya YMM ünvanýný taþýyan ve
KGMDSK'ca yetkilendirilen kiþiler ve/veya
ortaklarý olarak belirlenmiþtir. Bu kiþilerden
denetçi olamayacaklara iliþkin durumlar bu
maddenin diðer bölümlerinde açýklanmýþtýr.  

On yýl içinde, ayný sirket için toplam yedi yýl
denetçi olarak seçilen denetçi, üç yýl geçme-
dikçe denetçi olarak yeniden seçilemez.
KGMDSK bu süreleri kýsaltmaya yetkilidir.

Denetçiye mali tablolarýn ibrazý
ve denetçinin bilgi alma haklarýný açýklar.

 Denetçi raporu:
Denetçi, yaptýðý denetim sonunda, madde
402'de belirtilen hususlarý dikkate alarak
raporunu hazýrlar, imzalar ve yönetim
kuruluna sunar.

 Denetçi görüþü yazýlarý: 
Denetçi, KGMDSK'nun belirlediði esaslar
çerçevesinde, denetimin sonucunu görüþ
yazýsýnda açýklar.

Denetçi, sonuçta, görüþünü üç yazýdan birini
vererek açýklar: 1) Olumlu görüþ yazýsý, 2)
Sýnýrlý olumlu görüþ yazýsý, 3) Olumsuz görüþ
yazýsý. Bu üç yazý dýþýnda yazý verilmesi veya
herhangi bir yazý verilmemesi söz konusu
deðildir. Her üç yazý da gerekçeli olmalýdýr.
Açýk anlatým ve bildirim ilkesi burada da
geçerlidir.

Olumsuz görüþ yazýsý halinde, söz konusu
finansal tablolarýn sonuçlarýna dayanýlarak,
özellikle açýklanan kar veya zarar ile
doðrudan veya dolaylý olarak, hiçbir karar
alýnamaz; çünkü, denetlenen finansal
tablolarýn, faaliyet sonuçlarýný belirlemediði,
belirlemeye uygun olmadýðý anlaþýlmýþtýr;

Madde 400 -

Madde 401 - 

Madde 402 -

Madde 403 -
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Türkiye

BRIC

Avrupa
Birliði

G7

Latin
Amerika
Kuzey
Amerika

Global

4%

12%

11%

11%

13%

12%

11%

4%

17%

15%

14%

15%

17%

16%

2%

20%

13%

13%

19%

14%

16%

14%

23%

9%

12%

23%

12%

15%

12%

21%

13%

15%

23%

19%

17%

6%

12%

22%

14%

15%

9%

16%

4%

8%

22%

21%

13%

21%

19%

3%

6%

5%

4%

6%

4%

72%

24%

45%

53%

47%

56%

44%

1. Yeni iþ
imkanlarý/yeni

müþteriler
kazanmak

amaçlý olarak
kurumsal

temsil

2. Mevcut
müþterilerle

iliþkileri
sürdürmek/

kuvvetlendirmek
için kurumsal

temsil

3.
Çalýþanlar
arasýnda
ekip ruhu
geliþtirmek

4.
Çalýþanlar

için
motivasyon

ve yan
fayda

5. Çalýþan
saðlýðý ile

zihin/beden
iyiliði

6. Marka
bilinirliðini

arttýrmak için
reklam/

sponsorluk
odaklý

7. Yerel
platformda

iyiniyet
göstergesi

olarak reklam
/sponsorluk

odaklý

8.
Diðer

9.
Hiçbirisi/

spor
aktivitesi

yok

Þirketiniz hangi amaçla spor faaliyetlerinde bulunuyor ?

Araþtýrma sonuçlarýný deðerlendiren
Emre Halit, "Sporun her türlüsünün, þirket
içinde ve dýþýnda, yapýcý etkileri olduðunu,
gerek þirket içinde ekip ruhu ve aidiyet
yaratmak konusunda, gerekse þirket dýþýnda
marka bilinirliðini arttýrmak, yeni iþ
imkanlarýna götürecek yeni iletiþim
olanaklarý yaratmak, mevcut müþteriler ile
iliþkileri saðlamlaþtýrmak ve çalýþanlarýn
zihinsel ve bedensel sýhhatlerine katkýda
bulunmak açýsýndan yapýcý etkileri olduðunu"
ifade ediyor. 2020 Olimpiyatlarý'na aday
olan Ýstanbul'un önünde de uzun ve zorlu bir
hazýrlýk ve eleme süreci olduðunu belirterek,
Roma, Madrid ve Tokyo'nun da güçlü
rakipler olmakla beraber, Ýstanbul'un da
altyapý ve kapasitede bu þehirlerden geri
kalmadýðýný sözlerine ekliyor.

Araþtýrmaya dahil olan ülkeler listesi
(Alfabetik olarak): 
Almanya, Amerika, Arjantin, Avustralya,
BAE, Belçika, Botsvana, Brezilya, Çin,
Danimarka, Ermenistan, Filipinler,
Finlandiya, Fransa, Güney Afrika, Gürcistan,
Hindistan, Hollanda, Hong Kong, Ýngiltere,
Ýrlanda, Ýspanya, Ýsveç, Ýsviçre, Ýtalya,
Japonya, Kanada, Malezya, Meksika, Peru,
Polonya, Rusya, Singapur, Þili, Tayland,
Tayvan, Türkiye, Vietnam, Yeni Zelanda,
Yunanistan

Ülke gruplarý:
BRIC: Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin
Avrupa Birliði: Belçika, Danimarka,
Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, 
Ýrlanda, Ýtalya, Hollanda, Polonya, Ýspanya,
Ýsveç, Ýngiltere
G7: Kanada, Fransa, Almanya, Ýtalya,
Japonya, Ýngiltere, Amerika
Latin Amerika: Arjantin, Brezilya, Þili,
Meksika
Kuzey Amerika: Kanada, Amerika
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altyapý iyileþtirmesi ve yeni tesis ilavesi
çalýþmalarýný gerektirdiðini; fakat sonrasýnda
bilet, sponsorluk, reklam gibi gelirlerin yaný
sýra ev sahibi ülke ve þehre sunduðu tanýtým
imkaný dolayýsý ile eþsiz bir turizm ve yatýrým
olanaðý yarattýðýný" ifade ediyor. Halit, "Londra
Olimpiyatlarý için 9.345 milyar £'lik bir
bütçenin öngörüldüðünü, bütçenin bu
araþtýrmanýn yapýldýðý ana kadar 11.5 milyar
£ olarak gerçekleþtiðini, diðer taraftan,
önümüzdeki dört yýl içinde 13 milyar £'lik
bir gelir beklendiðini ve bunun 6 milyar £'lik
bir bölümünün yabancý yatýrýmcýlar kanalýyla
geleceðinin öngörüldüðünü" sözlerine ekliyor. 

Grant Thornton'un araþtýrmasýna
Ýngiltere'den katýlan iþ dünyasý temsilcilerinin
%61'lik bir kýsmý, 2012 Olimpiyatlarý'na
yaptýklarý ev sahipliðinin yeni yatýrým
fýrsatlarý getireceðini düþünüyor. 2014
Dünya Kupasý ve 2016 Olimpiyat Oyunlarý'na
ev sahipliði konusunda aday olan Brezilya'da
pozitif beklenti içinde olanlar %83'lük bir
grup. 2012 Avrupa Futbol Þampionasý'na ev
sahipliði yapan Polonya'da ve 2010 Dünya
Kupasý'na ev sahipliði yapan Güney Afrika'da
ise sýrasýyla %82 ve %78. 

Global ortalamada spor faaliyetlerinden
beklentiler, daha çok kurumsal temsil,
marka bilinirliði ve çalýþan saðlýðý
motivasyonu odaklý. 

Yakýn zamanda ev sahipliði yapanlar ve
yapacak olanlar, potansiyel yatýrým getirileri
konusunda büyük beklenti içinde.

Türk þirketlerde spor faaliyetlerinde amaç
çalýþan motivasyonu ve zihin/beden saðlýðý.

Þirketlerin spora bakýþ açýlarýný inceleyen
araþtýrma, Türk þirketlerinin %72'sinde bir
spor aktivitesi bulunmadýðýný ortaya koyuyor.
Bunun dýþýnda, %14'lük bir grup, çalýþan
motivasyonu ve yan fayda kapsamýnda spor
aktiviteleri düzenlerken, %12'lik bir grubun
önceliði çalýþan saðlýðý ile zihin ve beden
iyiliðini saðlamak. Bunlarýn dýþýnda, %6'lýk
bir grup konuya marka bilinirliðini arttýrmaya
yönelik reklam/sponsorluk amaçlý olarak
yaklaþýyor. Avrupa Birliði ülkelerinde temel
amaç, yerel platformda veya genel hedef
kitleye yönelik marka bilinirliðini arttýrmak
ki bu grup %44'lük bir orana iþaret ediyor.
%15'lik bir grup mevcut müþteriler ile
iletiþim odaklý kurumsal temsil amacýnday-
ken, %13'lük bir grup çalýþanlar arasýnda
ekip ruhu yaratmak amacýyla sportif aktivite
imkaný sunuyor ve yine %13'lük bir grup
çalýþanlarýn zihinsel ve bedensel saðlýðý
açýsýndan konuyu ele alýyor. 
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Prof. Dr. Sami Karahan
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ticaret Hukuku AbD Baþkaný

Anonim þirkete borçlanma yasaðý ve 6335
sayýlý Kanun ile getirilen deðiþikliðin sonuçlarý

6102 sayýlý Yeni Türk Ticaret Kanunu (Yeni
TTK), 13.01.2011 tarihinde TBMM tarafýndan
kabul edilmiþ ve 14 Þubat 2012 tarihli
Resmi Gazete'de yayýmlanmýþtýr. Ticaret
Kanunu için yaklaþýk on sekiz ay gibi uzun
bir bekleme ve hazýrlýk süresi öngörülerek,
1 Temmuz 2012'de yürürlüðe girmesi
kararlaþtýrýlmýþtýr. Kanun'un 1999 yýlýndan
beri yürütülen hazýrlýk çalýþmalarý ile meclis
görüþmeleri esnasýnda gündeme gelmeyen
ve getirilmeyen bazý hususlar, Kanun'un
yürürlüðe girmesine yaklaþýk beþ ay kala
aniden gündeme getirilmiþtir. Sonuç
alabilmek adýna, bazý güçlü lobi gruplarý ve
medya geniþ çaplý bir kampanya
yürütmüþtür. Kamuoyunun desteðini
alabilmek için, önemli ölçüde abartýlý ifade
ve yorumlar kullanýlarak, “Kanun'un
uygulanmasý halinde herkesin hapse
gireceði, kayýnvalidenize bile artýk
veresiye mal satamayacaðýnýz ve borç
veremeyeceðiniz” þeklinde ifadeler
kullanýlmýþ ve yorumlar yapýlmýþtýr.

Bu baðlamda, Kanun'un bazý hükümleri
özellikle yoðun eleþtiriye tabi tutulmuþ ve
bunlarýn mutlaka deðiþtirilmesi yönünde
kamuoyu ve siyaset kurumu üzerinde baský
oluþturulmuþtur. Konunun uzmanlarý
tarafýndan, Kanun'un ilgili hükümlerinin
deðiþmemesi veya bu ölçüde deðiþmemesi
için yapýlan iyiniyetli uyarýlar sonuç
vermemiþ ve 6102 sayýlý Yeni TTK,
26.06.2012 tarih ve 6335 sayýlý Kanun ile
daha yürürlüðe girmeden, önemli ölçüde
(yaklaþýk 104 madde) deðiþikliðe
uðratýlmýþtýr. 

Aþaðýda, bu deðiþikliklerden sadece anonim
þirkete borçlanma yasaðý konusunda
meydana gelen deðiþikliklere ve bunlarýn
muhtemel sonuçlarýna deðinilecektir.

Pay sahiplerinin þirkete borçlanma yasaðý ile
ilgili olarak, 6102 sayýlý Ticaret Kanunu iki
temel ilkeyi açýkça hükme baðlamýþtýr.
Bunlardan birincisi, evrensel nitelikteki, pay
sahiplerinin eþit iþleme tabi tutulmasý
ilkesidir. Ýkincisi ise, pay sahiplerinin þirkete
borçlanmalarýnýn yasaklanmasýdýr. Borçlanma
yasaðýna iliþkin düzenleme, ayný zamanda
kurumsal yönetim ilkelerinin bir gereði olarak,
Kanun'un reformist yanýnýn önemli bir özelliði
olarak da kamuoyuna sunulmuþtur (Genel
Gerekçe N.136). 

Kanun'a iliþkin madde gerekçesinde
(Madde 358), bu düzenlemenin, ticaret
hayatýnda yaygýn olan ve kazandýðý boyutlar
dolayýsýyla verdiði zararlar bir hayli
geniþlemiþ bulunan, kötü ve sakat bir
uygulamayý önlemeyi amaçladýðý; böylelikle
pay sahiplerinin þirkete karþý borçlanmalarý-
nýn yani, sermaye taahhüdü dahil, birçok iþ
ve iþlemde þirket kasasýný kullanmalarýnýn,
kiþisel harcamalarýný bu kanaldan yapmala-
rýnýn, hatta þirketten para çekmelerinin
engelleneceði ifade edilmiþtir.

MADDE 358- (1) Ýþtirak taahhüdünden

doðan borç hariç, pay sahipleri þirkete

borçlanamaz. Meðerki, borç, þirketle,

þirketin iþletme konusu ve pay sahibinin

iþletmesi gereði olarak yapýlmýþ bulunan

bir iþlemden doðmuþ olsun ve emsalleriyle

ayný veya benzer þartlara tabi tutulsun.

MADDE 358- (1) Pay sahipleri, sermaye

taahhüdünden doðan vadesi gelmiþ

borçlarýný ifa etmedikçe ve þirketin serbest

yedek akçelerle birlikte kârý geçmiþ yýl

zararlarýný karþýlayacak düzeyde olmadýkça

þirkete borçlanamaz.

Eski Metin 6335 sayýlý Kanunla Deðiþik Yeni Metin
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Bu nedenledir ki, hükme aykýrýlýk, ayný
zamanda cezai yaptýrýma da baðlanmýþtýr
(TK.562). Öte yandan, Gerekçe'ye göre, bu
hükmün istisnasýz ve katý bir þekilde
uygulanmasý haksýzlýklara yol açabilirdi.
Onun için, hükmün ikinci kýsmýna yer
verilmiþ ve iþletmesi dolayýsýyla þirketle iþ
yapan pay sahiplerinin, þirketin her müþterisi
gibi vadeli, konsinye veya benzeri yöntemlerle
þirketten mal alabilmelerine olanak
saðlanmýþtýr. Þirketin, pay sahiplerine
istisnalar ve diðer müþterilere uygulananlar-
dan daha yumuþak þartlar tanýmasýnýn
hükme aykýrý olacaðý da ifade edilmiþtir.
Hükmü savunanlar, örtülü kazanç daðýtýmý-
nýn engelleneceði, vergi gelirlerinin artacaðý,
iþletmelerin mali yapýsýnýn güçleneceði,
þirketlerde þeffaflýk ve hesap verilebilirliðin
ve kurumsallýðýn saðlanacaðý ve bunlarýn
þirketlerin sürekliliðini saðlayacaðý gibi
gerekçeler ileri sürerlerken; eleþtirenler,
yukarýda zikredildiði þekilde, kimsenin kendi
þirketinin kasasýndan artýk para alamayacaðý,
aksine davrananlarýn hapse gideceði,
Türkiye'deki KOBÝ'lerin bu hüküm nedeniyle
büyük zarara uðrayacaðý gibi hususlarý ifade
etmiþlerdir. Sonuçta, eleþtiriler, kamuoyu ve
siyaset kurumu nezdinde karþýlýk bulmuþ ve
hüküm 6335 sayýlý Kanun ile deðiþtirilmiþtir. 

Eski metin, pay sahiplerinin iþtirak
taahhüdü hariç þirkete borçlanmalarýný
mutlak anlamda yasaklamaktadýr. Þu kadar
ki, bu borçlanmanýn þirketle, þirketin iþletme
konusu ve pay sahibinin iþletmesi gereði
olarak yapýlmýþ bulunan bir iþlemden
doðmuþ olmasý ve emsalleriyle ayný veya
benzer þartlara tabi tutulmasý halinde
yasaða tabi olmadýðý da hükme baðlanmýþtýr.

Eski metindeki borçlanma yasaðý, caydýrýcý
bir cezai müeyyide de desteklenmiþ ve
Kanun'un 358. maddesine aykýrý olarak
þirkete borçlananlarýn üçyüz günden az
olmamak üzere adli para cezasýyla cezalan-
dýrýlacaðý hükme baðlanmýþtýr (TK.562).

Yeni metin ise, yasaðý büyük ölçüde
yumuþatmýþ ve pay sahiplerinin þirkete
borçlanmalarýný kural olarak mümkün hale
getirmiþtir. Ancak buna da bir sýnýrlama
getirilmiþ ve pay sahiplerinin, sermaye
taahhüdünden doðan vadesi gelmiþ
borçlarýný ifa etmedikçe ve þirketin serbest
yedek akçelerle birlikte karý geçmiþ yýl
zararlarýný karþýlayacak düzeyde olmadýkça
þirkete borçlanamayacaðý ifade edilmiþtir. 
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Eski metne göre; yönetim kurulu üyesi, onun

belirli seviyedeki yakýnlarý (alt ve üst

soyundan biri ya da eþinin yahut üçüncü

derece dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve

kayýn hýsýmlarýndan biri), kendisinin ve söz

konusu yakýnlarýnýn ortaðý olduklarý þahýs

þirketleri ve en az yüzde yirmisine katýldýklarý

sermaye þirketleri, þirkete nakit veya ayýn

borçlanamazlar. Hükme göre; þirket, bu

kiþiler için kefalet, garanti ve teminat veremez,

sorumluluk yüklenemez, bunlarýn borçlarýný

devralamaz. 

Yasaðýn ihlali eski metinde, hukuki ve cezai

müeyyideler ile de karþýlanmýþtýr. Hukuki

müeyyide olarak, yasaðýn ihlali halinde;

þirkete borçlanýlan tutar için þirket

alacaklýlarýnýn bu kiþileri, þirketin

yükümlendirildiði tutarda þirket borçlarý için

doðrudan takip edebileceði hükme

baðlanýrken; cezai müeyyide olarak, yasaðý

ihlal edenlerin üçyüzden az olmamak üzere

adli para cezasý ile cezalandýrýlacaðý hükme

baðlanýlmýþtýr.  Yani, borç alan ve borç

verenlerin hepsi cezai sorumluluðun

kapsamýna alýnmýþtýr.

Yeni metin ise, pay sahibi olan yönetim kurulu

üyelerinin esasen TK.358 hükmüne tabi

olduðu gerekçesiyle, sadece pay sahibi

olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yine pay

sahibi olmayan yakýnlarýna inhisar ettirilmiþtir.

Hükme göre, pay sahibi olmayan yönetim

kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin

pay sahibi olmayan yakýnlarý (alt ve üst

soyundan biri ya da eþinin yahut üçüncü

derece dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve

kayýn hýsýmlarýndan biri) þirkete nakit

borçlanamaz. Bu kiþiler için þirket kefalet,

garanti ve teminat veremez, sorumluluk

yüklenemez, bunlarýn borçlarýný devralamaz. 

Keza yeni metinde “kendisinin ve söz
konusu yakýnlarýnýn ortaðý olduklarý þahýs
þirketleri ve en az yüzde yirmisine
katýldýklarý sermaye þirketleri” ibarelerine
yer verilmeyerek bunlar yasak kapsamýndan
çýkarýlmýþtýr.

Nihayet, eski metindeki yasak, nakit ve ayýn
borçlanýlamayacaðý þeklinde iken; yeni metin
yasaðý sadece nakit borçlanýlamayacaðý
þekline dönüþtürmüþ ve ayýn borçlanmanýn
önünü açmýþtýr. 

Yasaðýn ihlaline yönelik hukuki ve cezai
müeyyidelerde ise, herhangi bir deðiþikliðe
gidilmemiþtir. 

Görüldüðü üzere, yeni metin eski metinden
son derece farklý olup, kapsamý önemli
ölçüde daraltýlmýþtýr. Hüküm anlamýný
yitirmiþtir. Ýhlalin kapsamý bu derece
daraltýldýktan sonra, ihlale iliþkin öngörülen
müeyyidelerin korunmuþ olmasý da, tek
baþýna bir anlam ifade etmeyecektir. Zira
hükmün kapsamý dýþýna çýkarýlan yollardan
birisi kullanýlarak, yasak kolaylýkla
dolanýlabilir. Örneðin, pay sahibi olmayan
profesyonel yönetim kurulu üyesi, kendi ve
belirli derecedeki yakýnlarý adýna
borçlanmak yerine, ortaðý olduðu bir þahýs
þirketi adýna veya ayni þekilde borçlanarak
yasaðý dolanabilir. Kanaatimizce, reformist
bir madde ve önemli bir ilke olarak ifade
edilen bir hükümden tamamen vazgeçmenin
yanlýþ anlaþýlacaðý düþüncesiyle, bu þekilde
yumuþak/güçsüz bir hükme yer verilerek,
vaziyet kurtarýlmaya çalýþýlmýþtýr.
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Yeni metindeki borçlanma yasaðýnýn ihlaline

yönelik cezai müeyyide de farklýlaþtýrýlmýþtýr.

TK.358 hükmünün ihlali halinde, artýk

þirkete borçlananlarýn deðil, þirket

kasasýndan pay sahiplerine borç verenlerin

üçyüz günden az olmamak üzere adli para

cezasýyla cezalandýrýlacaðý hükme

baðlanmýþtýr. Diðer bir deyiþle, yasaðýn ihlali

halinde, þirkete borçlanan kiþilerin hiçbir

cezai sorumluluðu bulunmamaktadýr. 

Görüldüðü üzere, eski metinde yasak kural,

izin istisnai iken; yeni metinde izin kural,

yasak ise istisnai niteliktedir. Keza, yeni

hüküm ile Türkiye'deki þirketlerin

sermayelerinin ve pay sahiplerinin katýlým

taahhütlerine iliþkin miktarlarýn düþük

olduðu veya bu nedenle düþük tutulacaðý

düþünüldüðünde, þirketin karlýlýðý devam

ettikçe veya böyle gösterildikçe, sýnýrsýz

(miktar ve vade itibariyle) þekilde borçlanma

imkanýnýn varlýðý kabul edilerek, esas

itibariyle düzenleme anlamýný yitirmiþtir ve

uygulanmasý artýk mümkün deðildir.

Kanaatimizce, reformist bir madde ve

önemli bir ilke olarak ifade edilen bir

hükümden tamamen vazgeçmenin yanlýþ

anlaþýlacaðý düþüncesiyle, bu þekilde

yumuþak/güçsüz bir hükme yer verilerek,

vaziyet kurtarýlmaya çalýþýlmýþtýr.

Yönetim kurulu üyelerinin ve belirli bir

dereceye kadar yakýnlarýnýn þirkete

borçlanmalarýný yasaklayan TK.395/II

hükmü de tartýþmalarýn odaðýnda yer alan

hükümlerden bir tanesidir. Deðiþiklik öncesi

metnin gerekçesinde (Madde 395/II) yasaða

iliþkin hükmün, sermayenin (malvarlýðýnýn)

korunmasý ilkesinin bir gereði olarak

getirildiði, bir anlamda 358. maddenin

tamamlayýcýsý olduðu ve uygulamada sýkça

rastlanýlan kötüye kullanmalarýn engellen-

mesinin amaçlandýðý ifade edilmiþtir. Hüküm,

TK.358 hükmü ile benzer gerekçelerle

eleþtirilmiþ ve 6335 sayýlý Kanun ile

deðiþtirilmiþtir.

Yönetim kurulu üyelerinin þirkete

borçlanma yasaðý

MADDE 395- (2) Yönetim kurulu üyesi, onun
393. maddede sayýlan yakýnlarý, kendisinin
ve söz konusu yakýnlarýnýn ortaðý olduklarý
þahýs þirketleri ve en az yüzde yirmisine
katýldýklarý sermaye þirketleri, þirkete nakit
veya ayýn borçlanamazlar. Bu kiþiler için
þirket kefalet, garanti ve teminat veremez,
sorumluluk yüklenemez, bunlarýn borçlarýný
devralamaz. Aksi halde, þirkete borçlanýlan
tutar için þirket alacaklýlarý bu kiþileri, þirketin
yükümlendirildiði tutarda þirket borçlarý için
doðrudan takip edebilirler. 

Eski Metin 6335 sayýlý Kanunla Deðiþik Yeni Metin

MADDE 395- (2) Pay sahibi olmayan yönetim

kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin

pay sahibi olmayan 393. maddede sayýlan

yakýnlarý þirkete nakit borçlanamaz. Bu kiþiler

için þirket kefalet, garanti ve teminat veremez,

sorumluluk yüklenemez, bunlarýn borçlarýný

devralamaz. Aksi halde, þirkete borçlanýlan

tutar için þirket alacaklýlarý bu kiþileri, þirketin

yükümlendirildiði tutarda þirket borçlarý için

doðrudan takip edebilir.
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Deðerlendirme ve Sonuç

Kanun'un gerekçesinde de ifade edildiði

üzere, þirket malvarlýðýndan pay sahiplerine

veya pay sahibi olmayan yönetim kurulu

üyeleri ile bunlarýn belirli derecedeki

yakýnlarýna, belirtilen þekillerde menfaat

saðlanmasýna yönelik uygulamalar þirketin,

pay sahiplerinin, alacaklýlarýn ve devletin

zararýnadýr. 

Bu uygulama; þirket malvarlýðýnýn

boþaltýlmasýna, þirketi yönetenlerin var olan

kar paylarýný daðýtmayarak þirketten haksýz

þekilde nemalanmalarýna, þirket malvarlýðýn-

dan hakim çoðunluk gibi nemalanamayan

küçük pay sahiplerinin maðduriyetine,

daðýtýlmayan karýn örtülü þekilde pay

sahiplerine aktarýlmasý nedeniyle vergi

kaybýna ve alacaklarýný almak için þirkete

baþvurduðunda þirket malvarlýðýnýn haksýz

þekilde boþaltýlmýþ olmasý nedeniyle

alacaðýný alamayan alacaklýlarýn maðduriye-

tine sebebiyet vermektedir. 

Öte yandan, eskiden beri var olan hatalý

uygulamanýn sürdürülmesi, ülkemizin bir

gerçeði olan aile þirketlerinin kurumsallaþ-

masýný, þirketlerin ve sermayenin gelecek

nesillere aktarýlmasýný engellemektedir.

Genel kurullarýn toplanmamasý, kar

daðýtýlmamasý, pay sahiplerinin ve/veya

yöneticilerin, keyfi ve bazen birbirleriyle

yarýþarak, þirket malvarlýðýný boþaltmasý

nedeniyle oluþan sermaye eksikliðinin banka

kredileri ile giderilmeye çalýþýlmasý þeklinde

ortaya çýkan süreç, þeffaflýk, denetimden

yoksunluk gibi diðer temel faktörlerin de

etkisiyle, Türk þirketlerinin uzun süre

yaþayamamasýna sebebiyet vermektedir.

Anadolu'nun ticaret ve sanayisi ile meþhur

olmuþ þehirlerinde, istisnalar dýþýnda, 30 yýl

ve üzerinde geçmiþe sahip þirket

bulunmamasý, bu acý gerçeðin somut

delilidir. Tabir caizse, bugünün iþadamlarýnýn

mirasçýlarý çoðunlukla kendi neslinden gelen

kiþiler olmayacak ve sermaye el deðiþtirecek-

tir. Bu ise, yaz boz tahtasý gibi, sermaye

birikimi saðlama ile büyük iþletmeler ve

yüzyýllýk þirketler oluþturma hayalimizi boþa

çýkarmaktadýr. Oysa, geliþmiþ batý ülkelerinde

yüzyýl ve üzeri maziye sahip þirketlere

rastlamak istisnai olmayýp; sýradandýr. 

Netice itibariyle, TK.358 ve 395'in eski

metinleri, kurumsal büyük þirketler ve etkin

bir sermaye piyasasý oluþturma hedefine

ulaþmada kullanýlabilecek önemli araçlardý.

Devam ettirilebilse ve iþadamlarý, kanunu

kendilerine deðil, kendilerini kanuna

uydursalardý, Türkiye önemli bir sýçrama

yapma imkanýný elde edebilirdi. Avrupa

Birliði süreci de bu geliþmelerden muhakkak

olumlu þekilde etkilenirdi. Yapýlan deðiþiklik,

Kanun'un reformist yapýsýna büyük darbe

vurmuþtur. Türkiye Yeni Ticaret Kanunu ile

bu süreci olumluya çevirme imkanýný ve

þansýný, bir süreliðine daha, kaybetmiþtir.

Geleceðin yetiþkinlerine bugünden destek

olma hedefi ile yola çýkan Maltepe

Belediyesi Cumhuriyet Eðitim Merkezi ve

Grant Thornton Türkiye elele…

Maltepe Belediyesi tarafýndan yürütülen bu

proje, Türkiye'de ilk kez 2009 yýlýnda

Maltepe'de baþlatýlmýþ olup, bu sene

dördüncü hizmet yýlýna girmiþtir. 

Maltepe ilçesinde yaþayan veya okuyan

ilköðretim ve ortaöðretim kurumlarýnda

öðrenimini sürdüren çocuk ve gençlere

sosyal yaþam desteði sunan bu proje, ihtiyaç

sahibi çocuk ve gençlere akademik eðitimin

yaný sýra, sosyal yaþama olumlu katýlýmlarýnýn

gereði olarak sanat, spor, rehberlik ve

psikolojik danýþmanlýk konularýnda hizmet

verirken, ailelerinin de bu kapsamda

desteklenmesi þeklinde tamamen ücretsiz

hizmet vermektedir. 

Grant Thornton Türkiye, eðitim konusuna

verdiði özel önem ve bu konudaki yoðun

çalýþmalarý dolayýsý ile Maltepe Belediyesi

Cumhuriyet Eðitim Merkezi ile bir araya

gelerek yeni bir sosyal sorumluluk projesini

uygulamaya koymuþtur. Bu kapsamda, tüm

Grant Thornton Türkiye çalýþanlarýnýn

katkýlarý ile bir araya getirilen ürünler,

Maltepe Halk Pazarý stantlarýnda Maltepe

Belediyesi Cumhuriyet Eðitim Merkezi

yararýna satýþa sunulmak üzere, Eðitim

Merkezi'ne baðýþlanmýþtýr. Grant Thornton

temsilcileri, garaj satýþýn ilk gününde

standlarýn baþýnda görev alarak, projenin

hayata geçirilmesi yönünde bir adým daha

atmýþlardýr. Projeyi hayata geçiren isimlerden

Grant Thornton Türkiye baðýmsýz denetim

ortaklarýndan Ajda Düzgün Ertuðrul "Ýhtiyaç

sahibi çocuklara ve gençlere yardýmcý olmayý

ilke edinmiþ bu tip kurumlarýn varlýðýndan

memnuniyet duyduðunu ve sayýlarýnýn daha

da fazla olmasýný dilediðini" ifade etmiþtir.

"Cumhuriyet Eðitim Merkezi için bu tip

baðýþlarýn ve gönüllü destek faaliyetlerinin

önemli olduðunu" sözlerine eklemiþtir.   

Emine Gönüllü / Maltepe Belediyesi 

GSM: 0 533 286 40 74

         0 532 768 65 96

Tel :   0 216 549 10 13 -14 -15

         0 216 458 99 99 / 1112

Cumhuriyet Eðitim Merkezi ile iletiþim için:

Grant Thornton’dan bir sosyal sorumluluk projesi
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Jale Akkaþ

Baðýmsýz Denetim Ortaðý
jale.akkaþ@gtturkey.com

Grant Thornton Türkiye

Bulut biliþim (Cloud computing)
düzenlemelerinde gelirin muhasebeleþtirilmesi

Bulut biliþim, diðer bir deyiþle "Cloud
computing" kavramýný son zamanlarda sýkça
duymaktayýz. Bulut biliþim, çalýþtýrdýðýmýz
yazýlýmlarýn bilgisayarýmýzda deðil de internet
üzerinden eriþime açýk olan, dünyanýn farklý
yerlerinde bulunan sunucular üzerinden
çalýþtýrýlmasý sistemidir. Bir yazýlýmýn
bilgisayarýmýzda deðil de uzaktaki bir veri
merkezinde bulunan sunucu üzerinde
çalýþtýrýlmasýnýn en önemli nedeni yüksek bir
iþ gücü elde edilmesi, artan iþ ortamý
verimliliðidir. Diðer yandan bilgisayar
kullanýcýlarý da belli bir ofise veya iþyerine
baðlý olmaksýzýn kurulum gerekmediði için
dünyanýn her yerinden bulut biliþim
hizmetlerine eriþim saðlayabilmektedir.
Bu yazýda, bulut biliþim anlaþmalarýna ve
bilgisayar yazýlýmlarýnýn hizmet olarak
kullanýlmasýna iliþkin gelirin muhasebeleþ-
tirilmesi prensiplerine deðineceðiz. Bulut
biliþim ortamýnda ortaya çýkan en önemli
muhasebeleþtirme konularýndan biri, devam
eden bir müþteri iliþkisi içerisinde muhasebe-
leþtirilecek gelirin tutarý ve zamanlamasýdýr.
Bunun yaný sýra hizmet verilmesine iliþkin
maliyetlerin muhasebeleþtirilmesidir. Tipik
bir bulut biliþim düzenlemesinde satýcýnýn
müþteriye kontrat süresince sunduðu farklý
hizmetler bulunmaktadýr. Muhasebe modeli
satýcýnýn gelir elementlerini muhasebe
ünitelerine ayrýþtýrabilmesine göre deðiþmek-
tedir. Bulut biliþim kapsamýndaki gelir
sözleþmelerinin nasýl muhasebeleþtirileceði
UFRS kapsamýnda ayrý bir konu olarak ele
alýnmadýðýndan, bu konudaki düzenlemeler
için ABD Finansal Muhasebe Standartlarý
Kurulu'nun yayýnlamýþ olduðu endüstri
rehberlerine baþvurmak gerekecektir (ASC
605-25- Gelirin Muhasebeleþtirilmesi-

Birden Fazla Hizmet Sunum Düzenlemeleri).
Bulut biliþim anlaþmalarý genellikle bir
yazýlýmýn kullanýmýna iliþkin lisans
verilmesini kapsar. Bu anlaþmalarda
müþteriye kullandýðý yazýlýmýn sahiplik
hakkýný elde etmeksizin hizmet
sunulduðundan, bir hizmet anlaþmasý
þeklinde muhasebeleþtirilir. Gelirin tanýnmasý
için gerekli kriterler saðlandýysa hasýlat
hizmetin tamamlanmasýna orantýlý olarak
yansýtýlýr. Ancak hizmet kontrat süresince
veya hizmetin sunulmasý beklenen süresi
içerisinde doðrusal yöntem dýþýnda farklý bir
biçimde sunulmaktaysa, bu da gelirin
yansýtýlmasýnda dikkate alýnmalýdýr. 

Bulut biliþim hizmetleri genellikle dönemler
itibariyle tutarlý bir þekilde sunulduðundan
gelir kontrat süresine baðlý olarak doðrusal
yöntemle muhasebeleþtirilir. 

1) Taraflar arasýnda bir anlaþmanýn
    bulunduðuna dair ikna edici kanýt
    bulunmalýdýr,
2) Hizmet müþteriye sunulmuþ olmalýdýr,
    teslimat yapýlmýþ olmalýdýr,
3) Hizmet bedeli tahsil edilebilir olmalýdýr,
4) Müþterinin anlaþma kapsamýnda
    ödeyeceði ücretler sabit ve belirlenebilir
    olmalýdýr.

Gelir kaydý için gerekli kýstaslar þunlardýr:
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Türkiye'de çeyrek asrý aþan varlýðý ile Grant
Thornton Türkiye, Ýþletme Risk Yönetimi
Hizmetleri Baþkanlýðý görevini üstlenmek
üzere, Sezer Bozkuþ Kahyaoðlu'nu transfer etti. 

Lisans eðitimini 1993 yýlýnda Boðaziçi
Üniversitesi Ýþletme Bölümü'nde tamamlayan
Kahyaoðlu, Yüksek Lisansýný Ýngiltere'de
Sheffield Üniversitesi'nde para,
banka ve finans üzerine
yapmýþtýr. Ýþ yaþamýna
bankacýlýk sektöründe
uzman yardýmcýsý
(MT) olarak baþlamýþ
ve teftiþ kurulunda
müfettiþ olarak
görev yapmýþtýr.
Ýzmir Vadeli Ýþlem
ve Opsiyon Borsasý
(VOB) Kurucu Teftiþ
Kurulu Baþkanlýðý
görevinin ardýndan
KPMG'de beþ yýl görev
yapan Kahyaoðlu, Serbest
Muhasebeci Mali Müþavir
(SMMM), Sertifikalý Ýç Denetçi (CIA),
Sertifikalý Finansal Hizmetler Denetçisi
(CFSA), Sertifikalý Risk Yönetimi Güvence
Uzmaný (CRMA), Sertifikalý Suistimal
Denetçisi (CFE) ünvanlarýna ve SPK
Baðýmsýz Denetim Lisansý'na sahiptir.
Ýstanbul Bilgi Üniversitesi'nde ve Ýzmir
Ekonomi Üniversitesi'nde dersler vermektedir.
Kahyaoðlu, finansal ekonometri, risk yönetimi,
iç denetim ve kurumsal yönetim konularýnda

Ýç denetim mesleðinin Türkiye'deki deneyimli ismi Sezer Bozkuþ Kahyaoðlu,

bundan böyle Grant Thornton Türkiye'nin Risk Yönetimi Hizmetleri

Baþkanlýðý görevini yürütecek. 

bilimsel faaliyetlerine devam etmekte olup
ilgili alanda hakemli dergilerde yayýnlanan
makaleleri ve ulusal/uluslararasý
konferanslarda sunduðu bildirileri vardýr.

Kendisinin yayýnlanmýþ iki kitabý
bulunmaktadýr. Kahyaoðlu, halen finansal
ekonometri alanýnda yüksek frekanslý zaman
              serileri üzerine doktora çalýþmasýný
                    Dokuz Eylül Üniversitesi'nde
                         sürdürmektedir. Kahyaoðlu,
                           ABD merkezli Uluslararasý
                           Ýç Denetim Enstitüsü (IIA)
                                  nezdindeki tek Türk
                                   kadýn temsilcidir.
                                  Özellikle iç denetim
                                   mesleðinin küresel
                                   bir uzmanlýk haline
                                   gelmesine katkýda
                                 bulunan IIA projele-
                                rine onay veren ekip
                              içinde yer almaktadýr.
                          Dünya Bankasý ve Ege
                       Bölgesi Sanayi Odasý ortak
                   projesi olarak hayata geçirilen
Ýzmir'in Lider Kadýnlarý Projesi kapsamýnda
profesyonel yaþamdan seçilen 15 kiþiden
birisidir. Üyelikleri arasýnda, Türkiye Ýç
Denetim Enstitüsü Akademik Ýliþkiler
Komitesi, Uluslararasý Suistimal Ýnceleme
Uzmanlarý Derneði, Uluslararasý Sertifikalý
Suistimal Ýnceleme Uzmanlarý Kuruluþu,
Ege Bölgesi Sanayi Odasý Banka ve Finans
Komite Baþkanlýðý ve Ege Bölgesi Ýþadamlarý
Derneði Üyeliði bulunmaktadýr. 

Grant Thornton Türkiye

Güçlenerek büyüyoruz
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düzenlemesini yayýnlamýþtýr (ASU 2009-13).
Burada yapýlan en önemli yenilik, muhasebe
biriminin tanýmlanmasý ve iþlem bedelinin
tanýmlanan muhasebe birimlerine
daðýtýlmasý. Buna baðlý olarak, teslim edilen
mal ve hizmetler, belirli þartlar karþýlandýðý
takdirde, ayrý bir iþlem olarak
muhasebeleþtirilebilmektedir. Bu þartlar:
1) Teslim edilen mal ve hizmetin tek baþýna
deðer ifade etmesi, 2) Anlaþma, teslim
edilen mala iliþkin iade hakký veriyorsa,
teslimi yapýlmayan mal veya hizmetin
teslimi veya performansýnýn gerçekleþmesi
muhtemel ve satýcýnýn kontrolü altýnda
olarak dikkate alýnmakta. Bu düzenleme
sözleþme kapsamýnda teslimi yapýlacak
ürünlerin satýþ fiyatý metoduna göre farklý
muhasebe birimlerine ayrýþtýrýlmasýný ve
satýþ bedelinin bu birimlere daðýtýlmasýný
gerektiriyor. Gelir unsurlarýný oluþturan
ürünlerin satýþ fiyatlarýný belirlemek en kilit
hususlardan biri. Bu metot ile satýþ
bedelinin kalýntý yöntemiyle daðýtýlmasý
ortadan kalkýyor ve muhasebe birimlerinin
satýþ fiyatlarý önem derecesine göre
belirleniyor. Satýcý özellikli objektif kanýtlar
varsa, bunlarýn kullanýlmasý gerekiyor.
Bunun dýþýnda, satýþ fiyatýna dair üçüncü
kiþi kanýtlarý (benzer özellikteki müþterilere
benzer ürün tedarikçileri) kullanýlmalý.
Bunlarýn hiçbiri mevcut deðilse, belli bir
muhasebe birimi için en iyi tahmini yansýtan
satýþ fiyatý kullanýlmalýdýr. Her ne kadar bir
çok iþletme için en iyi tahmini yansýtan satýþ
fiyatýný belirlemek zorluk içerse de, bu
modelin iþlemin ekonomik özelliðini daha iyi
yansýttýðý düþünülmektedir.  

ABD Finansal Muhasebe Standartlarý
Kurulu'nun bu düzenlemelerine paralel,
UFRS'de gelirin muhasebeleþtirilmesi

Bulut biliþim hizmet geliri genellikle iki esas
gelir unsurundan oluþmaktadýr: Yazýlým
aboneliði ve kurulumu ile uygulama ve
eðitimi içeren profesyonel hizmetler. Bulut
biliþim anlaþmalarýnda, müþterinin kullandýðý
yazýlýma sahip olma hakký yoktur. Dolayýsýyla,
yazýlým lisanslama ücretlerini içeren, bulut
biliþim düzenlemeleri genel kabul görmüþ
muhasebe prensiplerine göre bir hizmet
sözleþmesi olarak muhasebeleþtirilmektedir.

Bulut biliþim hizmetleri tekrarlanan bir gelir
modeli olup, gelir, kontratýn süresine
daðýtýlarak yazýlým hizmeti þeklinde
muhasebeleþtirilir. Gelirin verilen hizmetlerin
kullanýmý ile eþleþmesi gerektiðinden, hizmet
verilmeye baþlanmadan gelir kaydedilmez.
Örneðin, bulut biliþim hizmeti satan bir
þirket müþterisine bir yýllýk hizmet için
önceden fatura keserse, ancak hizmeti
vermek için 60 güne ihtiyacý varsa, 61.
günden önce hizmet hasýlatýný
kaydedemeyecektir. Ayrýca, sözleþme ile
alakalý gelir unsurlarýný ayrýþtýrabilmek için
satýcý özellikli objektif kanýt bulunmalýdýr.
Bunun için: 1) Bir mal veya hizmetin ayrý
satýlmasý halinde fiyatý, 2) Ayrý olarak
satýlmayan bir ürün veya hizmet için yetkili
mercilerce saptanan satýþ fiyatýnýn
bulunmasý gerekmektedir. 

Ayrý bir muhasebe ünitesi olma niteliði
taþýmayan teslim edilen bir kalem (ürün
veya hizmet) diðer teslimi henüz yapýlmayan
kalemler ile birleþtirilmelidir. Ayrýþtýrýlabilir
bir deðer taþýmayan kalemlerin tesliminde
gelir kaydedilmemelidir.  

ABD Muhasebe Standartlarý Kurulu birden
fazla mal ve hizmetin teslimini içeren
anlaþmalarýn muhasebesine iliþkin yeni
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Bir satýþ anlaþmasý birden fazla kalemin
teslimatýný ihtiva ediyorsa, satýþ bedeli farklý
muhasebe birimlerine ayrýþtýrýlmalýdýr. ABD
Finansal Muhasebe Standartlarý Kurulu
uygulamalarý, kalýntý metot uygulanarak
gelirin anlaþmanýn farklý unsurlarýna
daðýtýlmasýný önermektedir. Kalýntý metoda
göre, teslimatý yapýlmamýþ ürünlerin iskonto
edilmemiþ rayiç deðeri ertelenmekte ve
kalan gelir tutarý teslimatý yapýlan mal veya
hizmetlere daðýtýlmaktadýr. Ancak, bulut
biliþim hizmeti söz konusu olduðunda kalýntý
metodun uygulanmasý her zaman çok açýk
deðildir. Bu durumda konuyu iyice
muhakeme etmek gerekir. Kalýntý metot
teslimi yapýlan ürünlere daðýtýlan satýþ bedeli
toplam satýþ bedeli eksi teslim edilmeyen
mallarýn (hizmetlerin) toplam deðerine eþit

olmaktadýr. Ýþletme, teslimi yapýlmayan
ürünlerin rayiç deðerini belirlemede baþarýlý
olamazsa, teslim edilen ve teslim edilmeyen
unsurlar birlikte tek bir birim olarak
muhasebeleþtirilecektir.

Salesforce.com, bulut biliþim uygulamalarý
tedarikçisidir. Salesforce.com'un 2010 yýlýna
ait faaliyet raporunda bulut biliþim
uygulamalarýna ait muhasebe politikasýnda
þirket tarafýndan sunulan abone ve destek
hizmetlerinin kontrat süresinde orantýsal
olarak, her bir kontratýn baþlangýç tarihinden
baþlayarak, muhasebeleþtirildiði belirtilmek-
tedir. Satýþ sözleþmesi içinde satýlan
profesyonel veya diðer hizmetler, bunlarýn
müþteriye tek baþýna bir deðer ifade etmeleri
durumunda ve teslimi yapýlacak mal veya
hizmetin rayiç deðerinin objektif ve güvenilir
bir þekilde tespit edilebilmesi halinde, ayrý
bir ünite olarak muhasebeleþtirilmektedir.
Ayrýþtýrma yapýlabildiðinde, zaman ve ürün
teslimine dayalý kontratlar hizmetin sunul-
masý esasýna göre, sabit fiyatlý kontratlara
baðlý gelirler ise hizmet hedeflerinin saðlan-
masý ve müþterinin kabulüne baðlý olarak
muhasebeleþtirilmektedir. Eðitim gelirleri
ilgili hizmet verildikten sonra muhasebeleþ-
tirilmektedir. Birden fazla gelir unsurunu
içeren anlaþmalarda, örneðin, abonelik,
destek, danýþmanlýk ve eðitim hizmetlerini
birlikte içeren, þirket müþterinin ödeyeceði
hizmet bedelini, teslimi yapýlmamýþ mal
veya hizmetlerin tek baþýna satýlmalarý
durumundaki fiyatlarýný dikkate alarak, rayiç
deðerlerine göre farklý muhasebe birimlerine
daðýtmaktadýr.

Bu uygulamayý bir örnekle açýklayabiliriz;

Birden fazla hizmetin teslimini içeren

anlaþmalarda, teslim edilen kalemin farklý

bir gelir unsuru olarak muhasebeleþtirilmesi

için aþaðýdaki kriterlerin dikkate alýnmasý

gerekmektedir:

1) Teslim edilen hizmet veya ürün tek baþýna

    müþteri açýsýndan bir deðere sahip

    olmalýdýr. Bir ürünün tek baþýna deðeri

    olmasý için satýcý tarafýndan ayrý satýlmakta

    olmasý veya müþterinin teslim edilen mal

    veya hizmeti yeniden satabilir olmasý

    gereklidir, 

2) Henüz teslimatý yapýlmamýþ ürün veya

    hizmetlerin piyasa deðerlerine iliþkin

    objektif ve güvenilir kanýt bulunmalýdýr,

3) Þayet düzenleme, teslim edilen ürünün

    iade hakkýný içeriyorsa, teslimi henüz

    gerçekleþmemiþ ürün veya kalemlerin

    teslimi muhtemel ve satýcýnýn kontrolünde

    olduðu farz edilir.
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Yeni Türk Ticaret Kanunu (Yeni TTK) ve
bilgi teknolojileri

Erol Eylül

Bilgi Teknolojileri
erol.eylul@gtturkey.com

Grant Thornton Türkiye

2012 yýlý Temmuz ayý baþýnda yürürlüðe
giren Yeni TTK'nýn ülkemiz ve þirketlerimizin
rekabet gücünü arttýracaðý düþünülmektedir. 

Kanun'a göre, þirketlerin yükümlülük ve
gereklilikleri aþaðýdaki baþlýklar altýnda
toplanmýþtýr: 

•Kurumsal Yönetim
•Hukuk
•Ýç ve Baðýmsýz Denetim
•Bilgi Teknolojileri
•Finansal Raporlama

Yeni TTK'nýn Son Hükümler bölümünde
"Elektronik Ýþlemler ve Bilgi Toplumu
Hizmetleri" baþlýðý altýnda elektronik
ortamda yapýlmasý gereken iþlemler
düzenlenmiþtir.

1. Ýnternet sitesi yaratma zorunluluðu
(1524. maddeye göre firmalarýn web
sitelerinde yer alacak bilgilerin detaylarý
açýklanmýþtýr), 
2. Kayýtlý elektronik posta sistemi kurulmasý
(1525. madde ile elektronik posta sistemi
ile gönderilen ve alýnan e-postalarýn BTK'dan
yetki almýþ "Kayýtlý e-posta hizmet saðlayýcý
sunucularýn" (KEPHS) üzerinden geçme
zorunluluðu getirilmiþtir. 1528. maddeye
göre elektronik ortamý kullanmak isteyen
ortaklar, pay sahipleri ve yönetim kurulu
üyeleri elektronik posta adreslerini þirkete
bildirirler), 
3. Güvenli elektronik imza uygulamasý
(1526. maddeye göre þirket adýna imza
yetkisi olan kiþiler, kendi adlarýna üretilen
güvenli elektronik imzayla imza atabilirler),

4. Gerektiðinde, elektronik ortamda
yönetim kurulu ve genel kurul toplantýsý
gerçekleþtirme. Kanun'un 1527. maddesine
göre, yönetim kurulu ve müdürler kurulu
toplantýlarýnýn, bazý üyelerin fiziksel,
bazýlarýnýn ise elektronik ortamda katýlýmýyla
gerçekleþtirilebileceðini, elektronik ortamda
yapýlan öneri ve oylamalarýn hukuken geçerli
sayýlacaðýný öngörmektedir,
5. Ticaret sicil kayýtlarýnýn elektronik ortam
yaratýlarak, burada saklanmasý, 
6. Defter ve belgelerin elektronik ortam
yaratýlarak, burada saklanmasý (Kanun'un
64-88 maddesi ile Ticari Defterler baþlýðý
altýnda ele alýnmýþtýr). 

Kanun'un bu þekilde hazýrlanmasýndan sonra
bazý deðiþiklikler yapýlmýþ ve daha sonra
yayýnlanan tebliðler ile detaylar açýklanmýþtýr.

Bilgi teknolojileri ile ilgili kanun maddelerinde
yapýlan bir kýsým deðiþiklikleri aþaðýdaki gibi
özetleyebiliriz.
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uygulamalarýný kapsayan UMS 18'e göre,
hasýlat, ayrýþtýrýlabilir tüm iþlemler için
alýnan veya alýnacak olan bedelin gerçeðe
uygun deðeri ile ölçülür. UFRS, prensip bazlý
bir standart seti olduðu için, gelirin farklý
unsurlara daðýtýlmasý için belli bir metot
tanýmlamamaktadýr. Bu durumda, iþlemin
özünü en iyi yansýtan metot kabul görecektir.
UFRS uygulamalarýnda, ayrý satýldýðýnda
kullanýlan satýþ fiyatý, rayiç deðerin en iyi
göstergesidir. Bu veri mevcut deðilse, UFRS
kapsamýnda, maliyet artý makul bir kar
marjý gibi metotlar da kullanýlabilir. 

Geçtiðimiz dönemlerde, Uluslararasý
Muhasebe Standartlarý Kurulu ve ABD
Finansal Muhasebe Standartlarý Kurulu
gelirin muhasebeleþtirilmesine iliþkin tek bir
global standardýn taslaðýný yayýnladý. Bu
taslak model bu yazýda üzerinde
durduðumuz konularý da içermekte. Taslak
öneriler, ABD Finansal Muhasebe
Standartlarý Kurulu'nun birçok
düzenlemesini içermekte ve bulut biliþim
anlaþmalarýný da etkileyen bazý bölümler
kapsamakta. 

Gelirin muhasebeleþtirilmesinde yenilikler:

Önerilen modelde, iþletme veya baþka bir
iþletme, teslim konusu ürünleri ayrý satýyorsa,
bunlarýn ayrý birer performans yükümlülüðü
olarak muhasebeleþtirilmesini
gerektirmektedir. Öneriler, muhasebe
birimlerinin tespit edilme kurallarýný biraz
deðiþtirecektir. Önerilen standart, iþlem
bedelinin tahsilini ve paranýn zaman
deðerini, iþlem bedelinin bir parçasý olarak
deðerlendirmektedir. Örneðin, altý ay vadeli,
1000 TL tutarýndaki bir sözleþmede satýþ
bedelinin tahsil edilebilme olasýlýðý %90 ise,
gelir kaydetmeye iliþkin diðer þartlar
saðlandýðý takdirde, iþletme 900 TL'nin
bugünkü deðerini gelir olarak yansýtacaktýr. 

Bulut biliþim hizmetleri sektörü çok hýzlý bir
þekilde büyüyen bir sektördür. Geniþ
bant internetin geliþmesiyle birlikte web
tabanlý uygulama ve servislerin sayýsý gün
geçtikçe artmakta ve bulut biliþim olarak
adlandýrýlan web tabanlý bu uygulama ve
servisler tüm yazýlým sektörünün yarýdan
fazlasýný kapsamakta ve 40 milyar dolarýn
üzerinde bir rakamý temsil etmektedir. UMS
18 ile ASU 2009-13 kavramsal çerçeveleri
arasýnda farklar kalsa da, satýþ fiyatýna
iliþkin en iyi tahminleri yansýtan satýþ
fiyatýnýn modelde kullanýlmasý, UFRS ve
ABD Genel Kabul Görmüþ Muhasebe
Prensiplerini yakýnlaþtýrmaktadýr. Yeni
çýkartýlan taslak standartlar birden fazla
iþlemin teslimini içeren satýþ sözleþmelerinin
ve bulut biliþim sözleþmelerinin
muhasebeleþtirilmesini etkileyecektir. Gelir
sözleþmelerinin muhasebeleþtirilmesine
iliþkin yeni standardýn önümüzdeki
dönemlerde yayýnlanmasý beklenmektedir.

Yeni modele göre gelir aþaðýdaki þekilde
kaydedilecektir:

1) Ayrý bir müþteri sözleþmesi belirlenmelidir,

2) Sözleþmede yer alan farklý performans

    yükümlülükleri tespit edilmelidir,

3) Ýþlem bedeli tespit edilmelidir,

4) Ýþlem bedeli farklý performans

    yükümlülüklerine daðýtýlmalýdýr,

5) Performans yükümlülükleri yerine

    getirildikçe gelir kaydedilmelidir.
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•Madde 1526

•Madde 1527

'da sadece iki deðiþiklik
yapýlmýþ, 3. fýkradaki "Zaman unsurunun
belirlenmesi gereken ve tüzükte düzenlenen
hallerde, güvenli elektronik imzaya eklenen
zaman damgasý tarihi; diðer hallerde
merkezi veri tabaný sistemindeki tarih esas
alýnýr" cümlesinde tüzükte kelimesi
yönetmelikte olarak deðiþtirilmiþtir. Yine
ayný maddenin 5. fýkrasýnda "Bu maddenin
üçüncü ve dördüncü fýkralarýnýn
uygulamasýna iliþkin usul ve esaslar 26.
maddede düzenlenen tüzükte gösterilir"
cümlesinde tüzükte kelimesi yönetmelikte
olarak deðiþtirilmiþtir.

'de 5. fýkra "Anonim
þirketlerde genel kurullara elektronik ortamda
katýlma, öneride bulunma, görüþ açýklama ve
oy verme, fiziki katýlmanýn ve oy vermenin
bütün hukuki sonuçlarýný doðurur. Bu
hükmün uygulanmasý esaslarý Gümrük ve
Ticaret Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan
yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelikte, genel
kurula elektronik ortamda katýlmaya ve oy
vermeye iliþkin esas sözleþme hükmünün
örneði yer alýr. Anonim þirketler yönetmelik-
ten aynen aktarýlacak olan bu hükümde
deðiþiklik yapamazlar. Yönetmelik ayrýca
oyun gerçek sahibi veya temsilcisi tarafýndan
kullanýlmasýný saðlayan kurallar ile 407.
maddenin üçüncü fýkrasýnda öngörülen
Bakanlýk temsilcilerinin bu hususa iliþkin
yetkilerini içerir. Bu yönetmeliðin yürürlüðe
girmesi ile birlikte genel kurullara elektronik
ortamda katýlma ve oy kullanma sisteminin
uygulanmasý pay senetleri borsaya kote
edilmiþ þirketlerde zorunlu hale gelir.            

Ayný maddenin 6. fýkrasýnda yapýlan deðiþiklik
ise tebliði yayýnlayacak bakanlýkla ilgilidir;
"Birinci ila dördüncü fýkra hükümleri
çerçevesinde oyun gerçek sahibi tarafýndan
kullanýlmasýna ve uygulamaya iliþkin kurallar
ile pay sahibinin temsilcisine internet sitesi
aracýlýðýyla talimat vermesi esas ve usulleri,
Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnca yerine
Gümrük ve Ticaret Bakanlýðýnca çýkarýlacak
bir yönetmelikle yerine tebliðle düzenlenir"
denilmiþtir.

Yukarýda da belirttiðimiz gibi yürürlüðe giren
Yeni TTK ile bilgi teknolojileri kullanýmýnýn
zorunluluðu ve önemi daha da artmýþtýr.
Uygulamalarýn saðlýklý olarak yürütülebilmesi
için güvenli bir bilgi teknolojileri yapýsýnýn
kurulmasý gerektiði açýktýr.

Bunun yanýnda, veriye eriþim, yetkilendirme,
güncelleme, yedekleme, iþ devamlýlýðý ile
ilgili firmalara özgü politikalar geliþtirilmesi
ve bazý prosedürler hazýrlamasýnýn ve pratikte
bunlara mutlaka uyulmasýnýn zorunlu
olduðunu düþünüyoruz. 

Firmalarýn bilgi teknolojileri risk yönetimi ile
ilgili bilgilenmeleri ve bu konuda gerekli dýþ
kaynak kullanýmý almalarý yararlý olacaktýr.
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•Madde 1524 büyük deðiþikliklere
uðramýþ ve aþaðýdaki son þeklini almýþtýr;                      

1. 397. maddenin dördüncü fýkrasý
uyarýnca, denetime tabi olan sermaye
þirketleri, kuruluþlarýnýn ticaret siciline tescil
tarihinden itibaren üç ay içinde bir internet
sitesi açmak ve bu sitenin belirli bir
bölümünü, þirketçe kanunen yapýlmasý
gereken ilanlarýn yayýmlanmasýna özgülemek
zorundadýr. Ýnternet sitesinde yayýmlanacak
içerikler, bu Kanun'da belli bir süre
belirtilmiþ ise, bu süre içinde; belirtilmemiþ
ise içeriðin dayandýðý iþlemin veya olgunun
gerçekleþtiði tarihten, tescil veya ilana
baðlandýðý durumlarda ise tescil veya ilanýn
yapýldýðý tarihten itibaren en geç beþ gün
içinde, þirketin kuruluþundan internet sitesi
açýlýncaya kadar geçen sürede yayýmlanmasý
gereken içerikler de bu sitenin açýldýðý
tarihte siteye konulur. 

2. Birinci fýkrada öngörülen yükümlülüklere
uyulmamasý, ilgili kararlarýn iptal edilmesinin
sebebini oluþturur, Kanun'a aykýrýlýðýn tüm
sonuçlarýnýn doðmasýna yol açar ve kusuru
bulunan yöneticiler ile yönetim kurulu
üyelerinin sorumluluðuna neden olur. Cezai
hükümler saklýdýr. 

3. Ýnternet sitesinin bilgi toplumu
hizmetlerine ayrýlmýþ bölümü herkesin
eriþimine açýktýr. Eriþim hakkýnýn
kullanýlmasý, ilgili olmak veya menfaati
bulunmak gibi kayýtlarla sýnýrlandýrýlamaya-
caðý gibi herhangi bir þarta da baðlanamaz.
Bu ilkenin ihlali halinde herkes engelin
kaldýrýlmasý davasýný açabilir. 

4. Ýnternet sitesinin bu maddenin amaçlarýna
özgülenmiþ kýsmýnda yayýmlanan içeriðin
baþýna tarih ve parantez içinde
"yönlendirilmiþ mesaj" ibaresi konulur. Bu
ibare, ancak bu kanuna ve bu fýkrada anýlan
yönetmeliðe uyulmak suretiyle deðiþtirilebilir.
Özgülenen kýsýmda yer alan bir mesajýn,
yönlendirildiði karinedir. Sitenin, bir numara
altýnda tescili ve ilgili diðer hususlar Gümrük
ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan bir
yönetmelikle düzenlenir. 

5. Bu Kanun ve ilgili diðer kanunlarda veya
idari düzenlemelerde daha uzun bir süre
öngörülmedikçe, þirketin internet sitesine
konulan bir içerik, üzerinde bulunan tarihten
itibaren en az altý ay süreyle internet
sitesinde kalýr, aksi halde konulmamýþ sayýlýr.

6. Ýnternet sitesiyle ilgili olarak bu Kanun'un
ilgili maddelerinde ve bu maddede öngörülen
düzenlemeler denetime tabi olmayan
sermaye þirketleri hakkýnda uygulanmaz.
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Türkiye'de son dönemde kurumsallaþma
sürecini hýzlandýran ve ayný zamanda
denetim mekanizmalarýný güçlendiren yeni
yasal düzenlemeler yürürlüðe girmiþtir.
Bu açýdan ele alýndýðýnda; Türkiye'de kamu
sektöründe önemli bir deðiþimi baþlatan
5018 sayýlý Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu, iç denetim sisteminin yeniden
yapýlandýrýlmasýný gerekli kýlmaktadýr.
Ek olarak, 1 Temmuz 2012 tarihinde
yürürlüðe giren 6102 sayýlý yeni Türk Ticaret
Kanunu aracýlýðýyla da deðiþim süreci
hýzlanarak devam edecektir. Yukarýda adý
geçen temel uluslararasý meslek örgütlerinin
etik kurallarý benzer amaçlar için
hazýrlanmýþ olup, bu çalýþmada Uluslararasý
Ýç Denetçiler Enstitüsü'nün (IIA) Etik Kurallarý
hakkýnda detay açýklama yapýlacaktýr.

Uluslararasý Ýç Denetçiler Enstitüsü (IIA)
Amerika Birleþik Devletleri merkezli olarak
1941 yýlýnda New York'da kurulmuþtur ve
120'den fazla ülkenin ulusal denetim
kuruluþu üyedir. Söz konusu üye kuruluþlar
içinde ise yaklaþýk olarak 70 bin denetçi
çalýþmaktadýr. IIA'in temel hedefi, iþletmeleri
kurumsal yönetim ilkelerine gore yönetmekle
sorumlu kimselerin görevlerini etkin bir
biçimde yerine getirmelerine destek olmak
için görev yapan iç denetçilerin, dünya
çapýnda saygýnlýðý olan küresel bir uzmanlýk
haline gelmesini saðlamaktýr.   

IIA tarafýndan üyelerinin uymasý gereken etik
kurallar hazýrlamýþ ve tüm dünyaya
duyurulmuþtur. IIA'in etik kurallarý
belirlemedeki temel amacý, dünyanýn
neresinde olursa olsun standartlarý
oluþturarak iç denetim mesleðinde etik
kültürü yaygýnlaþtýrmak olarak açýklanmýþtýr.

1) Dürüstlük

2) Tarafsýzlýk

3) Mesleki Ehliyet 

4) Sýr Saklama  

IIA'in iç denetçilere yönelik oluþturduðu etik
kurallar için dört temel ilke belirlenmiþtir:

Bu dört temel ilke içerisinde, 11 davranýþ
kuralý belirlenmiþtir.  

1. Üyeler ve CIA,lar (Certified Internal
Auditor) görevlerini ve sorumluluklarýný
yerine getirirken dürüst, objektif ve gayretli
olacaktýr.

2. Üyeler ve CIA'lar kurumlarýnýn meseleleri
ile ilgili tüm konularda, hizmet sunduklarý
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Küresel ekonomik geliþmeler ile kýsa zaman
aralýklarýnda yaþanan krizler dikkate
alýndýðýnda, her geçen gün etik kurallara
olan duyarlýlýðýn artmakta olduðu
görülmektedir. Bunun en önemli nedeni;
bütün ticari yaþamý, iþ iliþkilerini yasallar ve
devletin yaptýrým gücüyle düzenlemenin
mümkün olmamasýdýr. Bu durum özellikle
küreselleþen dünya ekonomisinde daha da
önem kazanmaktadýr. Küreselleþme yazýlý
kurallarla düzenlenemeyecek çok sayýda
alanýn kontrol dýþýnda kalmasýna yol
açmaktadýr. Bundan dolayý özellikle
uluslararasý standartlara gereksinim duyan
farklý meslek gruplarý için "etik" temel kural
haline gelmiþtir.  Etik kavramý, Yunancada
“ethos” sözcüðüne dayanmaktadýr. Ethos'un
anlamý “davranýþ biçimini ifade eden
karakter” olarak ahlaki deðerler statüsünü
ifade etmektedir. Pratikte etik ile ahlak
kavramlarý birbirinin yerine kullanýlmaktadýr.
Ancak, etik kavramý ahlaktan farklý olarak
daha somut ve yazýlý kurallara dayanmaktadýr.
ya da etik kurallar yazýlý hale gelmektedir.

Genel olarak ulusal ve uluslararasý düzeyde
yasal düzenlemeler, kurumlarýn amaçlarýný
ve temel süreçlerini belirleyerek yöneticilerin
ve çalýþanlarýn iþ yaparken nasýl davranmalarý
gerektiðini, neyi yapýp neyi yapmamalarý
gerektiðini açýklamaktadýr.
Yasal düzenlemeleri hukuk kurallarý olarak
ele aldýðýmýzda; söz konusu yasalara uyum
düzeyi, uluslarýn ve /veya kurumlarýn
geliþmiþlik düzeylerine baðlý olarak
deðiþkenlik göstermektedir. Kýsacasý, hukuk
kurallarýnýn oluþturulmasý her zaman bunlara
tam ve eksiksiz uyulacaðý anlamýna
gelmemekte ve bazý durumlarda etik olmayan
davranýþlarýn ortaya çýktýðý gözlenmektedir. 

Kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde bir
kurumun etkin olarak faaliyet gösterebilmesi
ve stratejik hedeflerine ulaþmada baþarýlý
olmasý için etkin iþleyen bir iç kontrol ve iç
denetim mekanizmasýnýn bulunmasý önem
taþýmaktadýr. Etkin iþleyen bir iç kontrol ve
iç denetim mekanizmasýnýn oluþturulabilmesi
için denetim standartlarýnýn ve mesleki etik
kurallarýnýn belirlenmesi gerekmektedir.
Dünyada uzmanlýk gerektiren ve profesyonel
olarak icra edilen meslekler için meslek
mensuplarýnýn uyacaklarý etik kurallar,
genellikle uluslararasý meslek örgütlerinin
tavsiye ettiði ilkeler çerçevesinde
belirlenmektedir. 

Denetim mesleðinde etik kurallarý ve
uygulama standartlarýný belirleyen temel
uluslararasý meslek örgütleri aþaðýdaki gibidir:

1. Uluslararasý Yüksek Denetim Kurumlarý
Örgütü (INTOSAI) 
2. Uluslararasý Muhasebeciler Federasyonu
(IFAC) 
3. Uluslararasý Ýç Denetçiler Enstitüsü
(IIA) 
4. Amerikan Yeminli Serbest Muhasebeciler
Enstitüsü (AICPA) 

Uluslararasý standartlar çerçevesinde
iç denetim ve etik kurallar

Sezer Bozkuþ Kahyaoðlu
CIA, CFE, CFSA, CRMA, SMMM
Grant Thornton Türkiye,
Ýþletme Risk Yönetimi
Hizmetleri Baþkaný
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kiþilere baðlýlýk gösterecektir. Fakat üyeler
ve CIA'lar bilerek herhangi bir uygunsuz
veya yasal olmayan bir faaliyetin tarafý
olmayacaktýr.

3. Kurumlarýna veya iç denetim mesleðine
yakýþmayan faaliyetlere bilerek katýlamazlar.

4. Kurumun çýkarý ile çatýþan veya görev ve
sorumluluklarýný objektif olarak yerine
getirmelerini engelleyici faaliyetlere
girmekten kaçýnýrlar.

5. Mesleki kararlarýna zarar verecek veya
zarar verebileceði tahmin edilen,
çalýþanlardan, müþterilerden, satýcýlardan ve
kurumsal iþ iliþkisinde bulunduklarý kiþi ve
kuruluþlardan deðerli herhangi bir
þeyi/hediyeyi kabul edemezler.

6. Sadece mesleki yeterlilikleri ile
tamamlamayý bekledikleri hizmetleri
yüklenirler.

7. “Ýç Denetim Uygulama Standartlarý” ile
uyum saðlanmasý için uygun yöntemleri
kullanýrlar.

8. Görevleri sýrasýnda elde ettikleri bilgileri
kullanýrken saðduyulu olurlar. Gizli bilgileri,
kiþisel kazançlarý için kullanamayacaklarý
gibi, yasalara aykýrý veya kurum menfaatine
zarar verecek þekilde kullanamazlar.

9. Ýþlerin sonuçlarýný raporlarken, bildikleri
tüm belgelere dayalý olarak gerçekleri ortaya
koyarlar. Eðer bu gerçekler ortaya konmazsa,
incelemede bulunan faaliyet raporlarý
çarpýtýlabilir veya yasal olmayan uygulamalar
gizlenebilir.

10. Uzmanlýklarýnda iyileþme ve hizmetlerin
kalite ve etkinliði için sürekli olarak gayret
gösterirler.

11. Mesleki uygulamalarda “enstitü”
tarafýndan bildirilen yeterlilik, ahlaklýlýk ve
itibar yüksek standartlarýný koruma
yükümlülüðünün bilincinde olurlar. Üyeler,
“kararnamelere” uyar ve enstitünün
hedeflerini desteklerler.

Denetim mesleðinin uluslararasý standartlara
uygun olarak ve kurumun stratejik
hedeflerine paralel yürütülmesi için yasal
düzenlemelerin yapýlmasý önemli bir
aþamadýr. Ancak, tek baþýna baþarýlý bir
uygulama için yeterli olmamaktadýr. Bundan
dolayý, etik davranýþlarýn sürekliliði ve kamu
sorumluluðu çerçevesinde toplumsal bir
gereklilik olarak ve sistematik bir yaklaþýmla
deðerlendirilmesi gerekmektedir. Asýl önemli
olan konu, etik dýþý davranýþlarýn hiç ortaya
çýkmamasýný saðlamaktýr. Bu amaçla
toplumsal seviyede bir farkýndalýk yaratýlmasý
önem taþýmaktadýr. Etik konusunda
düzenlenen eðitimlerin sayýsýnýn ve
kapsamýnýn artýrýlmasý için sivil toplum
kuruluþlarýna ve denetçilere görevler
düþmektedir. Denetçilere etik kurallarýn
hatýrlatýlmasý amacýyla belirli periyotlarla
eðitim verilmesi zorunlu olmaktadýr. Bununla
birlikte, sadece iç denetçilerin etik kurallarýn
bekçiliðini yapmasý beklenemez. Bu kurallarý
yaratmalarý ve koruyabilmeleri meslek
mensuplarýnýn tek baþýna çabalamasýyla
mümkün deðildir. Bu konu bir sosyal
sorumluluk olarak deðerlendirilmeli ve
denetimden beklenen faydanýn
saðlanabilmesi için ilgili tüm kesimler
tarafýndan desteklenmelidir. 
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Eðitimlerimiz
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Yeni Türk Ticaret Kanunu (Yeni TTK)
ikincil mevzuat

Tüm piyasalarda merakla beklenen Yeni TTK
kapsamýnda uygulamanýn detaylarýný içeren
ikincil mevzuat düzenlemeleri açýklanmaya
baþladý.

Yayýnlanan Yönetmelikler;
1. Þirketlerin Yýllýk Faaliyet Raporunun
Asgari Ýçeriðinin Belirlenmesi Hakkýnda
Yönetmelik,
2. Ticaret Þirketlerinin Gümrük ve Ticaret
Bakanlýðýnca Denetlenmesi Hakkýnda
Yönetmelik,
3. Anonim Þirketlerde Elektronik Ortamda
Yapýlacak Genel Kurullara Ýliþkin Yönetmelik.

Yayýnlanan yönetmelikler arasýnda yer alan
28 Aðustos 2012 tarihli ve 28395 nolu
Resmi Gazete'de yayýnlanan "Þirketlerin
Yýllýk Faaliyet Raporunun Asgari Ýçeriðinin
Belirlenmesi Hakkýnda Yönetmelik”,
kurumsal yönetim, iç denetim ve risk
yönetimi faaliyetlerinin geliþimi açýsýndan
önem taþýmaktadýr. Bu yönetmelik, Türk
Ticaret Kanununa göre kurulan ve faaliyet
gösteren anonim, limited ve sermayesi
paylara bölünmüþ komandit þirketlerin
yýllýk faaliyet raporlarýný ve þirketler
topluluðunda ana þirketin yýllýk faaliyet
raporunu kapsar. Özel kanunlara tabi
þirketlere, özel hükümler dýþýnda bu
Yönetmelik hükümleri uygulanýr.

Yönetmeliðe göre “Yýllýk Faaliyet Raporunun
Hazýrlanmasý” adlý ikinci bölümünde
(Madde 4.3 ve 4.4) yer alan finansal
risklerin yaný sýra finansal olmayan riskler
ile iç kontrollerin etkinliði, yeterliliði ve
uyumluluðu konularýndaki açýklamalara da
yýllýk faaliyet raporunda yer verilmesi
gerekmektedir.

Yönetmeliðin “Yýllýk Faaliyet Raporunun
Ýçeriði” konulu üçüncü bölümünde yer alan
ilgili maddelerde (Madde 7.1, 11.1, 13.1
ve 15.1) “Riskler ve Yönetim Organýnýn
Deðerlendirmesi” bölümünün oluþturulmasý
gerekmektedir. Yýllýk Faaliyet Raporu'nda
þirket faaliyetleri ve faaliyetlere iliþkin önemli
geliþmeler bölümünde þirketin iç kontrol
sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkýnda
bilgiler ile yönetim organýnýn bu konudaki
görüþlerinin yer almasýnýn zorunlu olduðu
bildirilmiþtir.

• Þirket yönetimi tarafýndan belirlenen
(varsa) þirketin öngörülen risklere karþý
uygulayacaðý risk yönetimi politikasýna
iliþkin bilgilerin, 
• Þirket yönetimi tarafýndan (oluþturulmuþsa)
riskin erken saptanmasý ve yönetimi
komitesinin çalýþmalarýna ve raporlarýna
iliþkin bilgilerin, 
• Þirketin satýþlarý, verimliliði, gelir yaratma
kapasitesi, karlýlýðý, borç/öz kaynak oraný
ve benzeri konularýnýn ileriye dönük risklerin;
yýllýk faaliyet raporunun riskler ve yönetim
organýnýn deðerlendirmesi bölümünde yer
almasýnýn zorunlu olduðu belirtilmiþtir.

Konsolide finansal tablolarýn hazýrlanmasý
süreci ile ilgili olarak topluluðun iç denetim
ve risk yönetimi sistemlerine iliþkin
açýklamalarýn þirketler topluluðunda ana
þirketin faaliyet raporlarýnda yer almasýnýn
zorunluluðu öne çýkmýþtýr.

Bu kapsamda, ilave soru ve istekleriniz için
lütfen bize yazýnýz veya arayýnýz.

Grant Thornton Türkiye

Ýç Kontrol Teknikleri Eðitimi

Ýç Denetim Eðitimi

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

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

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

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

IFRS news Q3 2011
Grant Thornton UFRS ekibi
tarafýndan her çeyrek baþýnda
hazýrlanan UFRS haberleri,
2011 3. çeyrek dosyasý. Önemli
geliþmelerin kýsa bir özeti, temel
yenilikler üzerine yorumlar,
öngörüler ve öneriler.
(Yayýn dili: Ýngilizce)

Navigating the changes to International
Financial Reporting Standards:
a briefing for Chief Financial Officers

December 2010

Reporting under the IFRS
fo SMEs
Küçük ve orta ölçekli þirketler için
uygulamalý konsolide finansal
raporlama. Genel amaçlý finansal
raporlama yapmak isteyen küçük
ve orta ölçekli iþletmelerdeki
UFRS uygulayýcýlarý için rehber
kitap.
(Yayýn dili: Ýngilizce)

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

Yayýnlarýmýz

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

Küçük ve orta ölçekli þirketler için
Uluslar arasý Finansal Raporlama Standartlarý

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

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

Ýþletme Risk Yönetimi hizmetleri
Temmuz 2012'de kurulan Ýþletme
Risk Yönetimi Hizmetleri
Bölümümüzün sizlere sunabileceði
hizmetler ve detaylar hakkýnda
bilgilendirici döküman.

2011

Doðru finansmana eriþim rehberi

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

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

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

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

Uluslararasý Raporlar 2011

Grant Thornton

Haber Bülteni
Sayý : 1 Aðustos - Eylül 2011

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

Þirketler için 2010 yýlý ve 2011 yýlý ilk yarýsý, krizde ayakta kalma stratejisinden çok, toparlanma
adýmlarý atýlan ve büyüme planlarýna geçilen bir dönem oldu. 2012 yýlýnda hayata geçecek olan
Yeni Türk Ticaret Kanun’u, kurumsallaþma ve çaðdaþlaþma yönünde bir takým yeni düzenlemeleri
ticari hayatýmýza getirerek hepimiz için yeni bir dönemin kapýlarýný aralamaktadýr. Grant Thornton
Türkiye olarak, büyüme plan ve stratejilerimizi de bu vizyon doðrultusunda belirleyerek, geçmiþte
olduðu gibi bugün ve yarýn da ayný heyecanla çalýþmaya,
sizler ile fikir ve çözüm ortaklýðý yaparak deðer yaratmaya
ve zengin içerikli yayýnlarýmýz aracýlýðý ile sizlerle sýk sýk
buluþmaya devam edeceðiz.

Aykut Halit
Grant Thornton Türkiye Baþkaný

Ýçindekiler

1

Yeni Türk Ticaret Kanun’u üzerine
Prof. Dr. Sami Karahan ile söyleþi

Kadýn yönetici raporu:
Türkiye sýnýfý geçti

KOBÝ’ler için
Uluslararasý Finansal Raporlama
Standartlarý

Þirketlerin kurumsal sosyal
sorumluluk alýþkanlýklarý

Ekonomik görünüm ikinci çeyrek
sonuçlarý. Türk CEO ve CFO’lar
gelecekten umutlu

Profesyonel þüphecilik:
Ýç denetim uygulamalarý

Arap baharýnýn çevre ülkeler
üzerindeki ekonomik etkileri

4

6

8

11

13

19

Grant Thornton Haber Bülteni,
1.sayý
Kurumsal yayýnýmýzýn Aðustos-
Eylül sayýsý. Güncel konular,
deðiþen yasal mevzuatlar üzerine
uzman görüþleri ve
Grant Thornton tarafýndan
hazýrlanan uluslararasý
araþtýrmalarýn özetleri.

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

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

Grant Thornton Haber Bülteni,
4.Sayý
Yeni TTK ve UFRS’ye geçiþ 
süreci, Euro raporu,
Kadýn yöneticiler araþtýrmasý,
gelir sözleþmelerinin
muhasebeleþtirilmesi, yabancý
uyruklu çalýþanlarýn sigortalýlýklarý
ve finansal belirsizlik ortamlarýnda
iþletmenin sürekliliði.

UFRS Öncelikli 20 Konu

2012

Grant Thornton Haber Bülteni,
5.Sayý
Yeni TTK kapsamýnda kritik
deðiþiklikler, þirketlerin birleþme
ve satýn alma planlarý, yurt
dýþýndan saðlanan hizmetlerin
vergilendirilmesi, UFRS köþesi,
alternatif yakýtlý araçlar
araþtýrmasý ve diðerleri.



Yeþil
sayfa

Çevre ve Þehircilik

Bakanlýðý TÜSSÝDE

ile ortak proje

gerçekleþtiriyor. 

Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý, Çevre
Yönetimi Genel Müdürlüðü ile
TÜSSÝDE (Sanayi Sevk ve Ýdare
Enstitüsü) arasýnda "Ýklim deðiþikliðinin
Etkileri ve Uyum Konusunda
Farkýndalýðýn Geliþtirilmesi"ne yönelik
projenin sözleþmesi Ankara'da
imzalandý. Proje ile Türkiye'nin dört
coðrafi bölgesinde (Karadeniz,
Ýç Anadolu, Ege ve Marmara) kentsel,
kýrsal ve kýyý alanlarýndaki iklim
deðiþikliði risklerinin yönetimi için
ulusal ve bölgesel kapasite geliþtirilmesi,
eðitimin yaygýnlaþtýrýlmasý yoluyla iklim
deðiþikliðinin etkilerinin belirlenmesi ve
uyum saðlanmasý konularýnda
farkýndalýk yaratýlmasý amaçlandýðý
belirtiliyor. Belirtilen bölgelerde seçilen
illerde (Samsun-Trabzon, Kayseri-
Konya, Ýzmir-Muðla, Bursa-Edirne)
öðrencilere, öðretmenlere ve öðretmen
adaylarýna verilecek eðitimler ile
bölgelerinde iklim deðiþikliðinin etkileri
ve alýnabilecek tedbirler konusunda
farkýndalýklarýnýn arttýrýlmasý projenin
ana hedefini oluþturuyor. 

www.tusside.gov.tr

Sualtýnda Ýntiharlar

Denizleri ve çevreyi hoyratça kullanýp

kirleterek kendi intiharýmýzý

hazýrladýðýmýzý haykýrmak isteyen

Mehmet Turgut, suyun altýnda intihar

fotoðraflarý çekti. Fotoðrafçýnýn,

'Sualtýnda Ýntiharlar/Underwater

Suicides' sergisi, Haliç kýyýsýnda yer alan

tarihi Hasköy Yün Ýplik Fabrikasý'nda

açýldý. Ýnsanlýðýn, 'bilinçsiz bir intihar'a

doðru sürüklendiðini vurgulamayý

amaçlayan sergide; serginin

küratörlüðünü üstlenen Ayþegül

Dinçkök tarafýndan çekilen kamera

arkasý fotoðraflar da sanatseverlere

sunuldu. 

Mehmet Turgut'dan çevreci sergi

www.denizhaber.com.tr

2013 yýlý Piri Reis'in Dünya Haritasý'nýn 500. yýlý.

Bu nedenle UNESCO, 2013 yýlýný Piri Reis yýlý olarak

kutlayacak. Bunun sebebini, bu haritanýn dünyanýn

önemli kültür miraslarýndan birisi olmasý olarak

açýklayan UNESCO, 16. yüzyýlda üretilen haritanýn döneminin sayýlý

çalýþmalarýndan birisi olduðunu ve zamanýna büyük ýþýk tuttuðunu belirtiyor. 

                                                                                                            www.unesco.org

2013 UNESCO Piri Reis yýlý Dünya ýsýnma rekoru kýrýyor

Kuzey Kutbu'nda buz alarmý !

Bilim adamlarý, Kuzey Buz Denizi'ndeki buz miktarýnýn, þimdiye
kadarki en düþük seviyesine indiðini belirledi. ABD'nin
Colorado eyaletindeki Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi,
Kuzey Kutbu'ndaki buz miktarýnýn 1979 yýlýndan bu
yana yarý yarýya azalarak 3,42 milyon
kilometrekareye düþtüðünü açýkladý. Buz
miktarý, 2007'de 4,17 milyon
kilometrekareye inmiþti. Buzullardaki
erime, küresel ýsýnmanýn en önemli
etkilerinden biri olarak kabul ediliyor.

www.ntvmsnbc.com

100 milyon kiþi
ölecek

Sera gazý ve fosil yakýt

tüketimi. Ýklim deðiþikliði ve

etkileri üzerine çalýþmalar

yapan uluslararasý baðýmsýz

sivil toplum kuruluþu

DARA, 20 farklý ülkenin

katýlýmýyla bir rapor

hazýrladý. Rapora göre

küresel ýsýnmanýn etkisiyle

oluþan iklim deðiþikliði,

önümüzdeki 20 yýl içinde

toplam 100 milyon insaný

ölüme götürecek. Ýklim

deðiþikliðinin þu anda dünya

ekonomisine 1.2 trilyon dolar zarar

verdiði de raporda yer aldý.

www.internethaber.com

44 yýlda 75 bin
futbol sahasý
büyüklüðünde
orman alaný alevlere teslim
Çanakkale'de 1968 yýlýndan buyana çýkan 2 bin 355 orman yangýnýnda, yaklaþýk
75 bin futbol sahasý büyüklüðüne denk gelen 52 bin 958 hektar orman alaný kül
oldu. Yenilerini kazanmak bir yana, elimizdekileri hýzla kaybediyoruz. 

www.haberler.com

3.5 milyon yavru balýk göllere býrakýldý
Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, su ürünleri stoklarýný artýrmak için iç
sularda balýklandýrma çalýþmalarýna aðýrlýk verdi. Bu kapsamda Bakanlýk, bu yýl
içinde 49 ilde 498 su kaynaðýna 3 milyon 500 bin balýk yavrusu býraktý. Göl, gölet
ve baraj göllerinde balýk stoklarýný zenginleþtirmek amacýyla, 2010 yýlýnda
5 milyon 150 bin, 2011 yýlýnda 4 milyon 550 bin, 2012 yýlýnýn ilk 8 ayýnda ise
3 milyon 500 bin balýklandýrma çalýþmasý yapýldý.
                                                                                               www.denizhaber.com.tr

Amerikan Uzay ve Havacýlýk Dairesi NASA'ya baðlý New York'taki Goddard

Uzay Çalýþmalarý Enstitüsü, 1880'den günümüze dünyanýn sýcaklýðýnýn nasýl

deðiþtiðini gösteren bir video yayýnladý. 

www.internethaber.com

Videoda haritayla dünyanýn ortalama sýcaklýðýnýn deðiþimi renklerle gösteriliyor.

Endüstrinin geliþimi, araçlarýn artýþý, sera gazý emisyonu artýþýyla sýcaklýk

yükseldi, 1970'lerde zirveye çýktý. 2011'deki ortalama sýcaklýk 20. yüzyýla göre

0.92 daha sýcak. Son 10 yýlda dünya çapýnda etkili olan 'El Nino' kasýrgasýna

raðmen 2010, son 130 yýlýn en sýcaðý olurken, 2011 ise en sýcak 10 yýl arasýna girdi.

                          2010 ile 2011 arasýndaki sýcaklýk farký 0.12 santigrat dereceyken,

                                    sadece 2011 yýlýnda küresel sýcak ortalamasý 20'nci yüzyýlýn

                                                    ortalarýndan 0.51 santigrad derece daha sýcaktý.

                                                              Son 130 yýlýn en sýcak 9 yýlýnýn, 2000'li

                                                                     yýllardan sonra yaþanmasý dikkat çekiyor.

                                                                            

                                                                                

Ülkemizde her yýl yaklaþýk olarak 1,5

milyon ton bitkisel yað tüketilmektedir.

Özellikle kýzartma iþlemlerinden sonra

350 bin ton civarýnda kýzartmalýk atýk

bitkisel yað oluþtuðu tahmin edilmektedir.

www.bagcilar.bel.tr

1 litre bitkisel atýk yað 1.000.000 litre

içme suyun kirlenmesine, kanalizasyona

döküldüðünde ise kanalizasyon

hatlarýnda büyük ölçüde zarara sebebiyet

vermektedir. En belirgin zararlarýndan

birisi de kanal çaplarýnýn daralmasýna

baðlý olarak týkanmalara neden

olmasýdýr.

Atýk yaðlarýn kaynakta azaltýlmasý ve

geri kazanýlmasý esastýr. Kullanýlmýþ

kýzartmalýk yaðlarýn doðrudan veya

dolaylý olarak yemeklik yaðlara, ham

yaðlara, mineral yaðlara karýþtýrýlmasý ve

doðrudan yakýt olarak kullanýlmasý

yasaktýr.

Kullanýlmýþ kýzartmalýk yaðlarýn canlýlar

üzerindeki olumsuz etkileri dolayýsýyla

yem ve sabun sanayinde kullanýlmasý

ilgili kurumlarýn da iþbirliði ile

yasaklanmýþtýr. Bu durumda kullanýlmýþ

kýzartmalýk yaðlar yaygýn olarak sadece

biyoelektrik üretiminde kullanýlabilir.

Bitkisel Atýk Yaðlarýn
Geri Dönüþümü

Kullandýðýnýz metro istasyonlarýnda
ayaðýnýzýn altýnda hissettiðiniz kimisi
kareli, kimisi çizgili kabartmalý
yüzeylerin neden orada olduklarýný
merak ettiniz mi ? 

www.erisilebiliristanbul.org

'Herkes için eriþilebilir toplu ulaþým'
projesi gereði, yaklaþýk 7 ay önce
yapýlmaya baþlanan görme engelliler için
kýlavuz yol çalýþmasý Aksaray -
Havalimaný hattýnýn 18 istasyonunda
tamamlandý. Temmuz 2012 tarihi
itibariyle tüm istasyonlarda bitirilen
çalýþma sayesinde M1 hattý tüm görme
engelli yolcularýn kullanýmýna uygun
hale getirildi.

Görme engelli yolcularýn yaþam
kalitesini yükseltmek ve hatlarý kolay
kullanmalarýný saðlamaya yönelik
haritalarýn hazýrlýk çalýþmasý da halen
sürüyor.

Görme engelliler için
metroda hissedilebilir
yüzey uygulamalarý 

                                      Zeytinburnu Belediyesi

                                        öncülüðünde

                                          düzenlenen 'Yeþil

                                           Okul Projesi' ile

                                            ilçede bulunan 40

                                            okul, elektrik, su ve

                                          doðalgaz tüketiminde

                                            bir yýlda yaklaþýk 1

                                            milyon lira tasarruf 

                                            saðlayacak.

                                                                                                      Ýlçedeki tüm okullara
                                                                                                     bir ay içinde tasarruflu
                                                                                                    ampul, radyatörlere
                                                                                                   termostatik vana ile
                                                                                                düþük akýmlý musluk
                                                                                              takýlacak. Proje, tasarrufun
                                                                                            yanýnda çevre konusunda
                                                                                          kamu farkýndalýðýnýn
                                                                                      artýrýlmasý, atýklarýn kaynaðýnda
                                                                                    ayrýþtýrýlmasý, eðitim kurumlarý
                                                                                ve yerel yönetimler arasýndaki
                                                                             iþbirliðinin geliþtirilmesini de
                                                                      amaçlýyor. Zeytinburnu Belediyesi,
                                                                  Ýstanbul Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ve
                                                            Ýstanbul Teknik Üniversitesi, Zeytinburnu'nda
                                                   bulunan 40 okulun katýlýmýyla 'Yeþil Okul Projesi'
                                         konulu bir de yarýþma düzenliyor. 'Enerji', 'Çevre
                              Duyarlýlýðý', 'Hijyen ve Saðlýk' olmak üzere üç ana kategoride
gerçekleþtirilecek yarýþmaya iliþkin protokol imzalandý.

www.enerjienstitusu.com

Yeþil Okul Projesi ile
   1 milyon liralýk
     tasarruf

DenizTemiz Derneði/ TURMEPA, denize 'çöp' diye
attýklarýmýzý sergiye dönüþtürdü.

Türkiye'nin ilk ve tek sualtý atýk sergisi ve atölyesi, bu sene de 1500 öðrenciye

eðlenerek denize sahip çýkmayý öðretti. TURMEPA Çeþme, Fethiye, Göcek ve

Orhaniye olmak üzere, farklý bölgelerde 7 gün 24 saat çalýþtýrdýðý sývý ve katý

atýk tekneleriyle iki yýlda 8 milyon litre sývý atýk, 74 bin kilo katý atýk topladý ve

bu atýklarý bir araya getirerek bir sergi oluþturdu. Müzecilik anlayýþýyla

kategorize edilen atýklarýn bazýlarý þöyle; otomobil lastiði, bebek arabasý, bidon,

polis bariyeri, plastik sandalye, akü ve ýzgara.

www.turmepa.org.tr



Notlar:



© 2012 Grant Thornton Türkiye. Tüm haklarý saklýdýr.

Bu yayýnda “Grant Thornton”, “ biz” ve “bizim” þeklindeki referanslar, ya küresel bir
üye firmalar kuruluþu olan Grant Thornton International Ltd. ya da onun her biri ayrý
bir yasal kuruluþ olan ve birbirlerinin faaliyetlerinden sorumlu olmayan bireysel üye
firmalarýndan bir veya daha fazlasý ile ilgilidir. Grant Thornton International Ltd, sýnýrlý
sorumlu bir Ýngiliz þirketi olup, müþterilerine hizmet sunmaz. Hizmetler, baðýmsýz
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www.gtturkey.com
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