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Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman
diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni bir düzenleme daha geldi ve limitler düþürüldü.
Ýlerleyen sayfalarda yeni limitler ve yürürlük tarihine iliþkin bilgileri bulabilirsiniz.

Bu sayý için, Avrupa Muhasebe Reformu hakkýnda kapsamlý bir deðerlendirme yazýsý
hazýrladýk. Reformun sebepleri, getirdiði yenilikler ve ana ölçütler hakkýnda detaylý bir
deðerlendirmenin faydalý olacaðý kanaatindeyiz.

Ayrýca, yönetim deðiþikliði, yeni partnerlarýmýz ve Antalya ofisimizin açýlýþý hakkýnda da
sizlere haberlerimiz var. Grant Thornton International’ýn ‘Kadýn yöneticiler 2015’ ve
‘Birleþme ve satýn alma 2015’ araþtýrmalarý ile, ‘Bakanlar Kurulu tarafýndan vergi muafiyeti
tanýnan vakýflar’ konusu da ilerleyen sayfalarda yer alan diðer baþlýklar arasýnda.
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Uykuyu ertelemek kilo
ve tip 2 diyabet riskini
artýrýyor

522 insanýn uyku alýþkanlýklarýnýn
incelendiði araþtýrmada, hafta içinde
yeterince uyuyamayanlarýn bu
sorunlarý yaþama olasýlýðýnýn daha
yüksek olduðu gözlendi. Endokrin
Derneði’nin yýllýk toplantýsýnda
gündeme getirilen bulgular, uyku
süresinin artýrýlmasýnýn hastalara
yarar saðlayabileceðini gösteriyor.
Daha önce yapýlan kimi çalýþmalar,
vardiya usulü çalýþmanýn saðlýklý
insanlarý diyabet hastasý olmaya
yaklaþtýrabileceðini ortaya
koymuþtu.

Vücut saatinin bozulmasýnýn,
bedendeki hormonlarýn doðal
ritmini bozduðuna ve bunun bir dizi
saðlýk sorununa yol açtýðýna inanýlý-
yor. Ancak çalýþma hayatý ve sosyal
faaliyetlerin getirdiði baskýlar, pek
çok kiþiyi hafta içinde uykusuz
býrakýp, hafta sonunda daha fazla
uyumaya yönlendiriyor. Bristol
Üniversitesi ile Katar'daki Weill
Cornell Týp Fakültesi'nden araþtýr-
macýlar "uyku alacaðý" kavramýný
inceledi. Weill Cornell Týp Fakülte-
sinden Prof. Shahrad Taheri,
“Günde 30 dakikalýk bir uyku
alacaðýnýn bile, obezite ve insülin
direnci üzerinde büyük etkileri
olduðunu gördük. Modern toplumda
uyku kaybý, çok yaygýn görülmekte.
Ama bunun metabolik etkilerini
ancak son 10 yýlda farkettik.” dedi.
Prof. Taheri, hafta içinde yeterince
uyuyabilmenin kilo ve metabolizma
üzerinde olumlu etkileri olduðunu
gördüklerini kaydederek, kilo verme
ve diyabetle mücadele programlarýna
uykunun da dahil edilmesinin baþarý
þansýný artýrabileceðini bildirdi.
Diyabet, görme duyusunun yitiril-
mesine yol açabiliyor; sinirleri ve
kan damarlarýný tahrip ettiði gibi,
kalp krizi ve beyin kanamasý tehlike-
sini artýrýyor.

Neden zararlý?

www.bbc.co.uk

“Dünyanýn en iyi öðretmeni’ kazandýðý bir milyon
dolarlýk ödülü okuluna baðýþlýyor

Okuma ve yazmaya katkýlarýndan dolayý ‘Dünyanýn en iyi öðretmeni’ seçilen
Nancie Atwell, ödülünü Dubai’deki Küresel Eðitim ve Beceri Forumu’nda aldý.
Bu ödülü alan ilk kiþi olan Atwell, teþekkür konuþmasýnda bir öðretmen olarak
çalýþmanýn ve genç insanlara yardým etmenin bir ayrýcalýk olduðunu söyledi.
Ödülü veren Varkey Vakfý'nýn Onursal Baþkaný, eski ABD Baþkaný Bill
Clinton da törendeki konuþmasýnda hemen hemen tüm öðretmenlerinin
adlarýný hala hatýrladýðýný belirtti. Bill Clinton, ödülün, insanlara öðretmenlik
mesleðinin önemini hatýrlatacaðýný kaydetti.

Atwell 1990’da ABD’nin Maine eyaletindeki Edgecomb
kasabasýnda, okuma-yazma eðitiminin geliþtirilmesiyle
ilgili fikirlerin sýnandýðý ve paylaþýldýðý Eðitim ve
Öðretim Merkezi okulunu kurdu. Bu okulda
her sýnýfta kitaplýk var ve öðrenciler yýlda
ortalama 40’ar kitap okuyor. Atwell'in
öðretim üzerine dokuz kitabý var.
Bunlardan “In The Middle” yarým
milyon adet satmýþtý.

Yýlda 40 kitap

www.bbc.co.uk

Arjantin’de öðretmen grevleri 0’a indi

Bir zamanlar ayda en az bir, yýlda toplam 14 öðretmen grevinin düzenlendiði
Arjantin'in baþkenti Buenos Aires'te son dört yýlda bu grevlerin sayýsý sýfýra
indi.

Grevlere son veren deðiþiklikler zinciri, 2010'da göreve gelen eðitim bakanýnýn
her öðretmene cep telefonu numarasýný verip kendisini aramalarý çaðrýsýnda
bulunmasýyla baþladý. Esteban Bullrich, baþkentteki özerk yönetimde eðitim
bakanlýðýna atandýðýnda 12 gün içinde bu göreve gelen üçüncü politikacýydý.
Öðretmen grevleri nedeniyle aksaklýklar yaþayan bir eðitim sistemi devralmýþtý.
Bullrich, Buenos Aires’te 17 ayrý öðretmen sendikasýyla pazarlýk yapmak
durumunda kaldý. Yaþanan týkanýklýðý aþabilmek için 1200 okulda çalýþan
                   eðitim görevlilerine özel numarasýný daðýttý. Politikacýlarla öðretmen
                                    temsilcileri arasýndaki güvensizlik kültürünü kýrmak
                                             istediðini belirten Bullrich, grevci öðretmenlerle
                                                    doðrudan diyalog kurabilmeyi hedeflemiþti.

                                                                 Esteban Bullrich’in mesajý þuydu:
                                                                     “Herhangi bir sorunuz, yapacaðýnýz
                                                                         bir yorum veya þikayet varsa beni
                                                                             arayýn.” Bullrich baþta yoðun bir
                                                                               telefon trafiði yaþadýðýný, ücret,
                                                                                  okul binalarýndaki sorunlar,
                                                                                    ödenekler konusundaki
                                                                                      anlaþmazlýklar gibi dertlerin
                                                                                        kendisine aktarýldýðýný
                                                                                          anlattý. Öðretmenlerin,
                                                                                           telefon ettiklerinde
                                                                                            karþýlarýnda eðitim
                                                                                             bakanýný bulunca
                                                                                              þaþýrdýklarýný ve
                                                                                              öfkelerinin dindiðini
                                                                                              söyleyen Bullrich,
                                                                                              gecenin 2’sinde arayan
                                                                                              bir öðretmeni 2:15’te
                                                                                            geri aradýðýný ve maaþýnýn
                                                                                           ödenmesindeki gecikmeyi
                                                                                           konuþtuklarýný belirtti.

                                                                                        “Ýnsanlar gerçekten de
                                                                                      telefonu benim cevaplayýp
                                                                                    cevaplamayacaðýmý
                                                                                 bilemiyordu. Bir öðretmen
                                                                              gecenin 2’sinde aradý ve “Bana
                                                                            borcunuz var” diye baðýrýp çaðýrdý
                                                                        telefonda. 2:15’te kendisini geri
                                                                    aradým ve “Merhaba, ben eðitim
                                                              bakanýyým.” dedim. Önce bir sessizlik
                                                         oldu; sonra gereken bilgileri aldýk ve sorunu
                                                 çözdük.” diyor Esteban Bullrich.

                                  Eðitim bakaný, “Ýnsanlar birisinin kendilerine kulak
                   verdiðini görünce, iliþkiler çok büyük ölçüde geliþti. Bunun bir
delilik olduðu söyleniyor ama getirdiði yararlar çok büyük. Öðretmenler
birbirlerine yakýndan baðlý bir topluluktur. Verilen bir bilgi hýzla yayýlýr. Þimdi
bir sorunlarý olduðunda beni arýyorlar.” dedi.

Grevlerin sayýsýnýn azalmasý, devlet okullarýnda modernleþme ve standartlarýn
yükseltilmesini amaçlayan reformlarýn uygulanmasýna yardýmcý oldu. Bakan
Esteban Bullrich, cep telefonu numarasýný anne-babalara da verdiðini ama
buna raðmen her gün kendisine gelen aramalarýn artýk 80 ile 100 arasýnda bir
sayýya indiðini anlatýyor.

www.bbc.co.uk

Arý ile tanýþmamýþ
ballar

Gümrük ve Ticaret
Bakaný Nurettin
Canikli, reklamlarý
yapýlan ballarý analiz
ettirdiklerini ve
tamamýnýn sahte
çýktýðýný açýkladý.
Canikli’ye göre gerçek
balýn kilosu en az
250-300 lira.

Hürriyet’in haberine
göre Gümrük ve Ticaret
Bakaný Nurettin Canikli,
balda her ihbarý deðerlendir-
diklerinin altýný çizerek,
“Artýk bal reklamý sýfýr,
hepsinin reklamýný durdurduk.
Kimse bal reklamý yapamaz” diye
konuþtu. Türkiye’nin neresinde
olursa olsun gelen þikayetlere müdahale
ettiklerini söyleyen Canikli, þunlarý söyledi:
“Televizyon yoluyla yapýlan  bal satýþlarýný
analiz ettik, tamamý sahte çýktý. Analize
göndermeden önce yayýný durduruyoruz satýþ olmasýn
diye. Analizde sorun çýkmazsa yayýna devam ettiriyoruz ama
tamamý sahte çýkýyor. Balý tatlandýrýcýdan, niþasta bazlý þekerden, glikozdan
yapýyorlar. Onun da kilosu bir liradýr. Dünyada örneði var mý bilmiyorum.
10 liraya satýyorlar. Aroma ve bal tadý vericilerle birlikte toplam maliyeti en
fazla 1.5 lira oluyor. Ama gerçek balýn fiyatý en az 250-300 liraya ulaþýyor.
Zayýflama haplarýnda da durum ayný. Çeþitli hastalýklara iyi geldiði öne
sürülen ürünlerin büyük bölümünün reklamlarýný durdurduk. Tamamýna
yakýnýnýn saðlýk kurallarýna uygun olmadýðýný gördük.”

 

Reklam Kurulu da 2014 yýlý içerisinde, bal reklamlarýyla ilgili olarak 2 reklam
yayýnýna durdurma cezasý, 23 reklam yayýnýna ise 2 milyon lira idari para
cezasý vermiþti. Kurul, sahte  bal reklamlarýnýn durdurulmasýna da karar
vermiþti.
                                                                                         

2 milyon TL ceza

www.internethaber.com

Bahar alerjisine  karþý
alýnmasý gereken
önlemler

Yaklaþan baharla birlikte polen

alerjisine sahip olan kiþilerde

saðlýk sorunlarý baþ gösterecek.

Sizde veya çocuðunuzda polen

alerjisi varsa yaþam kalitenizi

yükseltmek ve hayatýnýzý kolaylaþ-

týrmak için birtakým önlemler

alabilirsiniz. Ýþte bu önlemlerden

bazýlarý:

-Sabahýn erken saatlerinde dýþarý

çýkmanýz gerekliyse gözlük takýn.

-Sürekli gözlük kullanýyorsanýz

gözlüðünüzü düzenli olarak

yýkamayý unutmayýn çünkü gözlük

camýnýza yapýþan her polen taneciði

yakýnmalarýnýzýn artmasýna neden

olabilir.

-Polenlerin açýk havada bulundu-

ðunu hatýrlayarak açýk havada uzun

süre kalmayýn.

-Kapalý ortamlardaki havanýn da

mümkün olduðunca polenlerden

arýndýrýlmasý gerektiði için evde ve

arabada filtreli havalandýrma veya

hava temizleme cihazý kullanýn.

Bu cihazlarýn filtrelerini sýk sýk

temizleyin.

-Akþamlarý eve gelince kýyafetleri-

nizi deðiþtirin veya duþ alýn.

-Günlük kýyafetlerinizi yatak

odanýzda çýkartmayýn.

-Evinizi polen mevsiminde sabah

erken saatte havalandýrmayýn.

-Polenler ile kaplanma riskine karþý

giysiler ve çamaþýrlarýnýzý polen

mevsiminde açýk havada

kurutmayýn.

 

www.milliyet.com.tr

Domuz gribi yeniden

Saðlýk Bakaný Mehmet

Müezzinoðlu Anadolu Ajansý

Editör Masasý’na konuk olarak

domuz gribi hakkýnda son bilgileri

verdi. Müezzinoðlu’nun yaptýðý

açýklamaya göre “Domuz gribi

altýnda farklý saðlýk sorunlarý olsa

bile H1N1 virüsü teþhisi konarak

ölen hasta sayýsý 33 oldu.”

www.ntv.com.tr

Grip aþýlarý iþe yaramadý

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve
Ýnfeksiyon Hastalýklarý Derneði
(KLÝMÝK) Baþkaný Prof. Dr. Önder
Ergönül, bu yýl yapýlan grip aþýlarýnýn
etkili olmadýðýný açýkladý. Yapýlan
açýklamada, "Avrupa Enfeksiyonlarý
Kontrol Altýna Alma Merkezi’nin
yayýn organýnda, aþýnýn bu yýlki grip
virüsünden korumada etkili olmadý-
ðýna iliþkin rapor yayýnlandý.
Raporda aþýnýn etkinliðinin düþük
olduðu ifade ediliyor" dendi.

www.hurriyet.com.tr



Yeni partnerlarýmýz

Gül Þahin
Baðýmsýz Denetim

1998 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Ýþletme Fakültesi
Ýngilizce Ýþletme Bölümü’nden mezun olduktan
sonra Grant Thornton bünyesine katýlmýþtýr. 2003
yýlýnda Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ünvanýný
almýþ, 2009 yýlýnda Sermaye Piyasasý Kurulu ve
2013 yýlýnda Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim
Standartlarý Kurumu nezdinde baðýmsýz denetçi
lisanslarýný kazanmýþtýr. Üretim, finans, hizmet ve
ticaret firmalarýnýn denetimleri konusunda geniþ
deneyim ve bilgi sahibidir.

Cengiz Avcý
Baðýmsýz Denetim

Fakültesi’nde lisansýný tamamladýktan sonra
Marmara Üniversitesi Ýngilizce Ýþletme Ana Bilim
Dalý Muhasebe-Finansman Bölümü’nde yüksek
lisans derecesini almýþtýr. 2003 yýlýnda uluslararasý
bir mali müþavirlik þirketinde denetçi olarak
çalýþtýktan sonra 2005 yýlýndan Grant Thornton’a
katýlmýþtýr. 2008 yýlýnda mali müþavirlik derecesini
almýþ olup üretim ve ticaret firmalarýnýn denetimi
konusunda uzmanlaþmýþtýr.

Uludað Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler

Nurcan Yýldýrým
Baðýmsýz Denetim

1998 yýlýnda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi Ýktisat Bölümü’nden mezun olmuþtur.
1998-2003 yýllarý arasýnda özel sektörün önde gelen
bir þirketler grubunda Bütçe ve Raporlama Uzmaný
olarak görev yapmýþtýr. 2004 ve 2005 yýllarý arasýnda
uluslararasý bir mali müþavirlik þirketinde vergi
denetçisi olarak çalýþmýþ olup 2005 yýlýndan itibaren
Grant Thornton Ankara’ya katýlmýþtýr. 2005 yýlýnda
Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ünvanýný, 2011
yýlýnda Türkiye Sermaye Piyasasý Aracý Kuruluþlarý
Birliði’nden, 2013 yýlýnda ise Kamu Gözetimi
Muhasebe ve Denetim Standartlarý Kurumu’ndan
baðýmsýz denetçi lisanslarýný almýþtýr. Ýnþaat,
üretim ve hizmet þirketleri hakkýnda geniþ deneyim
ve bilgi sahibidir.

Hakan Bursalýoðlu
Baðýmsýz Denetim

Muðla Üniversitesi Ýktisadi Ýdari Bilimler Fakültesi
Ýþletme Bölümü’nde lisansýný tamamladýktan sonra
Marmara Üniversitesi Yabancý Diller Fakültesi’nde
Ýngilizce eðitimi almýþtýr. 2000 yýlýnda Grant
Thornton bünyesine katýlmýþtýr. 2006 yýlýnda
Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ünvanýný almýþ,
2012 yýlýnda Sermaye Piyasasý Kurulu ve 2013
yýlýnda Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim
Standartlarý Kurumu nezdinde baðýmsýz denetçi
lisanslarýný kazanmýþtýr. Üretim, finans, hizmet ve
ticaret firmalarýnýn denetimleri konusunda
deneyim ve bilgi sahibidir.

Yönetim deðiþikliði ve yeni partnerlarýmýz

Þirketimizin Baþkanlýðýný kurulduðu günden
bu yana devam ettirmekte olan Aykut Halit,
Ýcra Kurulu Baþkanlýk görevini Nazým
Hikmet’e devretmiþtir. Grant Thornton
Türkiye bünyesinde 2014 sonuna kadar
Baþkan Yardýmcýsý olarak görevine devam
etmiþ olan Nazým Hikmet, 1995’den bu
yana Sorumlu Ortak Baþdenetçi olarak

Ýstanbul ofisimize transfer olmuþtur ve
göreve Ýstanbul’da devam etmektedir.
Merkez Bankasý Eski Denetim Kurulu
Üyesi olan ve Yeminli Mali Müþavir
ünvanýnýn yanýsýra Baðýmsýz Denetçi
ünvanýna da sahip olan Emin Taylan yeni
dönemde Grant Thornton Türkiye Ýcra
Komitesi Üyesi olarak da katkýda
bulunacaktýr. 

þirkete baðýmsýz denetim hizmeti vermiþtir.
Bundan sonra da baðýmsýz denetim
mesleðine devam edecek olup, ayný anda
Ýcra Kurulu Baþkanlýk görevini sürdürecektir.
Baþkanýmýz Aykut Halit ise, Yönetim
Kurulu Baþkaný olarak aramýzda olmaya ve
çalýþmalarýna devam edecektir.

çalýþmýþ, çeþitli sektör ve ölçeklerden birçok Bununla birlikte, Uluslararasý Vergi
Hizmetleri ortaðýmýz Emin Taylan da Vergi
Hizmetleri Bölüm Baþkaný olmuþtur. Emin
Taylan, Maliye Bakanlýðý Hesap Uzmaný
olarak görev yapmýþ, ardýndan Türkiye’nin
çeþitli kuruluþlarýnda tepe yöneticisi olarak
çalýþmýþtýr. 2002 yýlýnda Grant Thornton
ofisinde Vergi Hizmetleri Ortaðý olarak
göreve baþlayan Emin Taylan, 2009 yýlýnda

 
Bir diðer haberimiz, mesleðe adým attýklarý
ilk anlardan itibaren þirketimiz bünyesinde
çalýþan ve 2015 baþý itibari ile ‘Partner’
ünvaný alan deðerli çalýþanlarýmýzla ilgili. Bu
dört çalýþanýmýz, 10 yýlý aþkýndýr sürdürdük-
leri özverili hizmet anlayýþlarý ile mesleðin

 

parlayan birer yýldýzý olmuþlar, geçtikleri
uzun ve zorlu yollarýn kendilerine kattýðý
mesleki deneyim ve teknik uzmanlýk neticesi
ile bu ünvaný almaya hak kazanmýþlardýr.
Aþaðýda kýsaca kendilerini tanýyabilirsiniz.

Sayfa 2Sayfa  1



Diðer taraftan,

• Þirketler, bu Kararda belirtilen üç ölçütten
   en az ikisinin sýnýrlarýný art arda iki hesap
   döneminde aþmalarý durumunda, müteakip
   hesap döneminden itibaren baðýmsýz
   denetime tabi olur. Baðýmsýz denetime
   tabi þirketler, söz konusu ölçütlerden en
   az ikisine ait sýnýrlarýn art arda iki hesap
   döneminde altýnda kalmalarý ya da bir
   hesap döneminde söz konusu ölçütlerden
   en az ikisinin sýnýrlarýnýn yüzde yirmi veya
   daha fazla altýnda kalmalarý durumunda,
   müteakip hesap döneminden itibaren
   baðýmsýz denetim kapsamýndan çýkarýlýr.

• Bu Kararda belirtilen üç ölçütten ikisinin
   sýnýrlarýnýn aþýlýp aþýlmadýðýnýn belirlen-
   mesinde; þirketin aktif toplamý ve yýllýk
   net satýþ hasýlatý bakýmýndan yürürlükteki
   mevzuat uyarýnca hazýrladýklarý önceki
   yýllara ait (son iki yýldaki) finansal tablolar,
   çalýþan sayýsý bakýmýndan ise þirkette
   önceki yýllardaki (son iki yýldaki) ortalama
   çalýþan sayýsý esas alýnýr.

• Baðlý ortaklýklarý ve iþtirakleri bulunan
   þirketler açýsýndan bu Kararda belirtilen
   üç ölçütten ikisinin sýnýrlarýnýn aþýlýp
   aþýlmadýðýnýn belirlenmesinde; aktif

Baðýmsýz denetim limitleri düþürüldü

Bakanlar Kurulu Kararý 01 Ocak 2015 tarihinden geçerli olmak üzere, 01 Þubat 2015 tarihi
itibariyle yürürlüðe girmiþtir.

   
   dan ana ortaklýk ve baðlý ortaklýða ait
   finansal tablolarda yer alan kalemlerin
   toplamý (varsa grup içi iþlemler yok edilir),
   çalýþan sayýsý bakýmýndan ise ana ortaklýkta
   ve baðlý ortaklýkta önceki yýllardaki (son
   iki yýldaki) ortalama çalýþan sayýlarýnýn
   toplamý dikkate alýnýr. Ýþtirakler açýsýndan,
   söz konusu ölçütler iþtirakteki hisseleri
   oranýnda dikkate alýnýr.

Yukarýdaki hükümlerden hareketle,
baðýmsýz denetime 01 Ocak 2015 tarihi
itibariyle girilip girilmediðinin tespitinde;

toplamý ve yýllýk net satýþ hasýlatý bakýmýn- • Finansal tablolar açýsýndan 2013 ve 2014
   finansal tablolarý,

• Çalýþan sayýsý bakýmýndan ise 2013 ve 2014
   yýllarýndaki ortalama çalýþan sayýsý dikkate
   alýnacaktýr.

• Bu kapsama giren þirketler 2015 yýlý
   genel kurullarýnda bu kriterlere uymalarý
   durumunda denetçi atamasý için karar
   almalarý gerekmektedir. Aldýklarý bu
   karara istinaden 2016 yýlýnda Kamu
   Gözetim Kurumu’na verecekleri baðýmsýz
   denetim raporu 2014 ve 2015 yýlýný
   kapsamýþ olacaktýr. 

01 Þubat 2015 tarihli ve 29254 sayýlý Resmi
Gazete’de yayýmlanan 2014/7149 sayýlý
Bakanlar Kurulu Kararý ile 2012/4213 sayýlý
Karar'da deðiþiklik yapýlarak baðýmsýz
denetime tabi olacak þirketlerin belirlenme-
sinde dikkate alýnan þartlar yeniden
belirlenmiþtir. 

Deniz Varlýk
Vergi Hizmetleri
Ankara
deniz.varlik@gtturkey.com
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• Aktif toplamý 50 milyon ve üstü Türk Lirasý

• Yýllýk net satýþ hasýlatý 100 milyon ve üstü Türk Lirasý

• Çalýþan sayýsý 200 ve üstü

Yayýmlanan Bakanlar Kurulu Kararý’na göre yeni kriterler aþaðýdaki gibidir.
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%41 %41

%33

%27
%25 %24

%22 %22
%20 %20%20 %19 %19%19

%18

%12

Sektörlere göre kadýn yönetici oranlarý
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Grant Thornton’un uluslararasý
“Kadýn yöneticiler 2015” araþtýrmasý

Grant Thornton tarafýndan her yýl yapýlan
“Kadýn yöneticiler” araþtýrmasýnýn Türkiye
ortalamasý geçen seneye göre bir puan artýþ
ile %26’ya ulaþmýþ durumda. Bu sonuç,
2014’e göre ufak bir artýþa iþaret etse de
2012 ve 2013'e göre önemli düþüþ var. 

Araþtýrmaya katýlan 35 ülkenin yönetimle-
rinde rol alan kadýnlarýn oraný %22. 2013 ve
2014 yýllarýnýn global ortalamasý olan %24’e
göre iki puanlýk düþüþ var. Türkiye’de ise
2014’e göre 1 puanlýk artýþ yaþanýrken,
2013’e göre 4 puanlýk, 2012’ye göre ise 5
puanlýk düþüþ göze çarpýyor fakat Türkiye
yine de 35 ülkenin ortalamasýnýn 4 puan
üzerinde.

Global ortalamada iki puanlýk düþüþ

Türkiye

Global

2015

26

22

2014

25

24

2013

30

24

2012

31

21

Kadýn yönetici oranlarý

10 ülkenin 7’si Doðu Avrupa ülkesi. Bir
numarada ise Rusya var. Grant Thornton’
un araþtýrmasý, Rusya’daki yönetim rolleri-
nin %40’ýnýn kadýnlar tarafýndan üstlenildi-
ðine iþaret ediyor. Bu oran ile Rusya global
ortalamayý neredeyse ikiye katlýyor.
Rusya’dan sonra gelen ülkeler sýrasý ile %38
ile Gürcistan, %37 ile Polonya, %36 ile
Letonya, %35 ile Estonya ve %33 ile
Litvanya. 

Bu sonucu deðerlendiren Grant Thornton
Türkiye Baðýmsýz Denetim Hizmetleri
Ortaðý Gül Þahin, 'Bu ülkelerin çoðunluðu-
nun, fýrsat eþitliði kültürünün esas alýndýðý
köklü komünist geçmiþe sahip ülkeler
olduðunu ve bu kültürden kaynaklanan
bakýþ açýsýnýn devam ettiðini' ifade ediyor.
“Tarihten gelen bu kültürel etkinin yaný sýra
nüfus yapýsýnýn da bu istatistiklerde önemli
rol oynadýðýný” belirten Þahin, “Örneðin
Rusya’da her 100 erkeðe karþýlýk 120 kadýn
olmasýnýn da Rusya'daki yüksek oranlar
üzerinde açýklayýcý bir faktör olabileceðini”
belirtiyor. 

Kadýn yönetici liginde liderliðe oynayan ilk Japonya yine en sonda

Grant Thornton araþtýrmasýnýn hiç
deðiþmeyen sonuçlarýndan birisi de
Japonya’nýn her sene listenin en sonunda
yer almasý. Japonya, bu yýl da %8 ile en
kötü karnenin sahibi. Japonya’daki þirket-
lerin %66’sýnýn yönetiminde tek bir kadýn
bile yok. Japonya’yý %14 ile Almanya ve
%15 ile Hindistan takip ediyor. Avrupa
ülkelerine grup olarak bakýldýðýnda %26 ile
araþtýrma tarihinin en yüksek Avrupa Birliði
kadýn yönetici oranýnýn ortaya çýktýðý
görülüyor. Bu sonuçta %33 ile Fransa,
%28 ile Ýsveç ve %27 ile Yunanistan'ýn
payý var.

%66
HÝÇBÝR KADIN YÖNETÝCÝNÝN OLMADIÐI

JAPON ÝÞLETMELERÝN ORANI
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Kadýn yöneticilerin öne çýktýðý sektörler,
global ortalamada %41 ile saðlýk ve yine
%41 ile eðitim ve sosyal hizmetler olarak
öne çýkýyor. Bunlarý %33 ile turizm takip
ediyor. En sonda ise %19 ile ulaþým, %18
ile inþaat ve gayrimenkul ve %12 ile maden-
cilik sektörleri yer alýyor. 

Saðlýk, eðitim ve sosyal hizmetler en baþta Türkiye’de durum

Türkiye’de, kadýn yöneticilerin üstlendiði
roller aðýrlýklý olarak satýþ, pazarlama ve
insan kaynaklarý alanlarýnda yoðunlaþýyor.
%34 ile satýþ direktörlüðü öne çýkarken,
%19 ile pazarlama, %18 ile insan kaynaklarý
ve %15 ile CFO/finans direktörlüðü rolleri
göze çarpýyor. Rapor sonuçlarýný deðerlen-
diren Gül Þahin, “Türkiye ortalamasý global
ortalama üzerinde olsa da, gerek kadýn
yönetici, gerekse genel olarak kadýn istih-
damlarýnýn arzu edilen düzeyde olmadýðýný”
ifade ediyor. “2013 yýlý TÜÝK verilerine
bakýldýðýnda, Türkiye’deki kadýn nüfusu-
nun %49,8, erkek nüfusunun ise %50,2
olduðunu” belirten Þahin, “Her iki grubun
aðýrlýðýnýn neredeyse yarý yarýya olduðu bir
demografik yapýda, yönetimlerdeki %26’lýk
kadýn payýnýn çok olumlu sayýlamayacaðýný”
belirtiyor. Diðer taraftan “Türkiye’de,
nüfusdaki cinsiyet daðýlým oranlarý
neredeyse eþit olsa da, eðitim eþitsizliðinin
çok büyük boyutlarda olduðunu” ifade
eden Þahin, “Türkiye’de 2012 yýlýnda
okuma yazma bilmeyen erkek nüfus oraný
%1,4 iken, kadýnlarda bu oranýn %7
olduðunu ve bu durumun, gerek kadýn
çalýþan oranýný, gerekse kadýn yönetici
istatistiklerini temelden etkilediðini
 ifade ediyor.

 

 

Aþaðýdaki faktörleri kadýn yöneticilerin önündeki engeller olarak görenlerin yüzdesi

%28

%17

Ebeveynlik

Kadýnlar için
yetersiz destek

Yeterli donanýma sahip
aday eksikliði

Bayan rol model
eksikliði

Yasal koþullar veya
þirket þartlarý

%21

%17

Diðer ailevi baský ve
sorumluluklar

Pozisyon açýldýðýnda
aday olmayý arzu eden

kadýnlarýn olmayýþý

%24 %20 %20 %23

Cinsiyet önyargýlarý

%19 %10

%17 %20 %11 %15 %7 %4

Kadýn Erkek

Katýlýmcý profili

Aralarýnda Türkiye’nin de bulunduðu 35
ülkeden 2.500 þirket ile gerçekleþtirildi.
Çeþitli sektörler ve farklý ölçeklerden
firmalar araþtýrmada yer aldý.

Araþtýrmaya dahil olan ülkeler listesi (Alfabetik olarak): 

Almanya, Amerika, Arjantin, Avustralya, Botsvana,

Brezilya, Çin, Endonezya, Ermenistan, Estonya,

Finlandiya, Fransa, Güney Afrika, Gürcistan, Hindistan,

Hollanda, Ýngiltere, Ýrlanda, Ýspanya, Ýsveç, Ýtalya, Japonya,

Kanada, Letonya, Litvanya, Malezya, Meksika, Nijerya,

Polonya, Rusya, Singapur, Tayland, Türkiye, Yeni Zelanda,

Yunanistan

Kadýnlarýn üstlendiði rollerin daðýlýmý

%27

%18

%14

%12

%10

%9

%9

%4

Ýnsan Kaynaklarý Direktörlüðü

CFO

Kurumsal Kontrol

Satýþ Direktörü

CEO

COO *

CIO **

Pazarlama Direktörü

* COO Operasyonlardan sorumlu en kýdemli yönetici

** CIO Bilgi teknolojilerinden sorumlu en kýdemli yönetici

Ebeveynlik yükü kadýn yönetici rolü
önündeki en büyük engel

Ebeveynlik görevinin kadýnlarýn yönetici
olarak tercih edilmesi önündeki en büyük
engel olarak ifade eden katýlýmcýlarýn oraný
%28. Diðer ailevi yaptýrým ve baskýlarý birer
engel olarak ifade edenlerin oraný ise %24.
Uygun yönetim pozisyonlarý açýldýðýnda
kadýn aday eksikliðini bir engel olarak ifade
edenler %20 ve cinsiyetlere yönelik önyar-
gýlarý birer engel olarak düþünenler katýlým-
cýlarýn %19'u. 



Murat Uluat
Grant Thornton Türkiye
Ortak
murat.uluat@gtturkey.com

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet
Yüksekokulu ve Gazi Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari
Ticari Ýlimler Fakültesi Ýþletme Bölümünü bitirdi.
1981-1984 yýllarýnda özel sektörde çalýþtý. 1986/1989
yýllarý arasýnda Maliye Bakanlýðý Gelirler Genel
Müdürlüðü’nde raportör memur olarak görev yaptý.
1989 yýlýnda Maliye Bakanlýðý Stajyer Gelirler
Kontrolörü olarak göreve baþladý. 1993 yýlýnda
Gelirler Kontrolörü oldu. 1999-2001 yýllarý arasýnda
Maliye Bakanlýðý Gelirler Baþkontrolörlüðü
görevinde bulundu. 1997-2001 yýllarý arasýnda beþ
yýl süre ile Ankara Defterdar Yardýmcýlýðý ve Milli
Emlak Baþkanlýðý görevlerini yürüttü. 1998-2002
yýllarý arasýnda 30’u aþkýn ilde TÜRMOB eðitim
temsilcisi olarak birçok seminer ve konferansta
konuþmacý veya eðitmen olarak görev aldý.
2006/2008 yýllarý arasýnda bir dönem TÜRMOB

Sinan Aydýn hakkýnda:

2009/2010 ve 2011/2013 yýllarý
arasýnda iki dönem TÜRMOB Yönetim Kurulu üyesi
olarak, toplam üç dönem ve yedi yýl süreyle
TÜRMOB yöneticisi olarak görev  yaptý. 2007/2013
yýllarý arasýnda altý yýl süre ile Roketsan Yönetim
Kurulunda Denetçi olarak görev yaptý. 2008/2013
yýllarý arasýnda Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Reklam
Üst Kurul Üyeliði görevini ifa etti. 2013/2014
yýllarýnda ve halen Hacettepe Üniversitesi Ý.Ý.B.F.
Ýktisat Bölümünde Vergi Hukuku ve Vergi
Uygulamalarý dersinde eðitmen olarak ders
vermektedir. Mesleki dergi ve yayýn organlarýnda
görüþ ve makaleleri yayýnlanmýþtýr. 2001 yýlýndan bu
güne kadar ve halen Yeminli Mali Müþavir olarak,
2014 yýlýndan bu yana da Baðýmsýz Denetçi olarak
mesleki faaliyetini sürdürmektedir. Ýngilizce
bilmektedir. Bir çocuk babasýdýr.

Disiplin Kurulu Üyesi; 

Antalya ofisimizi açtýk

2015 ile birlikte hayata geçirdiðimiz bir diðer
projemiz Antalya ofisimizin açýlýþýdýr. Mart
ortasýnda çalýþmalarýna baþlayan ofisimiz ile
Antalya ve bölge þehirlerdeki þirketlerin
vergi, baðýmsýz denetim ve muhasebe
ihtiyaçlarýna çözümler sunmayý hedefliyo-
ruz. Bu ofisimizin baþýnda Yeminli Mali

Müþavir Sinan Aydýn olacaktýr. Aþaðýda
kendisi hakkýnda kýsa bir özgeçmiþ bulabi-
lirsiniz. Yeni ofisimizin hem Grant
Thornton Türkiye’ye, hem de hizmetleri-
mizden faydalanacak olan tüm kuruluþlara
hayýrlý olmasýný diliyoruz.

Ýsmet Gökþen Caddesi Þirinyalý Mahallesi
1546 Sokak No:4/1 Muratpaþa / Antalya
T: 0 242 502 00 44
F: 0 242 502 00 11 

 

Antalya ofisi iletiþim bilgileri
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Bakanlar Kurulu tarafýndan vergi
muafiyeti tanýnan vakýflar

Vakýflar, Türk Medeni Kanunu’nun 101.
maddesine göre gerçek veya tüzel kiþilerce
belirli bir mal veya gelirin bir amaç için
tahsis edildiði Hayýr Kurumlarý niteliðindeki
tüzel kiþilerdir.

Vakýflar kendi tüzel kiþilikleri itibariyle
kurumlar vergisi mükellefi deðildirler.
Ancak vakýflara ait iktisadi iþletmeler
kurumlar vergisi mükellefidirler.

Vakfa ait iktisadi iþletme vakfýn asýl gelir
unsuru olan baðýþ ve mal varlýðýna iliþkin
gelirlerinin yeterli olmamasý halinde ticari
nitelikteki iþlerle gelir elde etmesi halinde
oluþmaktadýr.

Ýktisadi iþletme ise aþaðýdaki koþullarla
saðlanmaktadýr.

a- Dernek ve vakýflara ait (sermayesi
bakýmýndan) ve baðlý (hukuki açýdan)
olunmalýdýr.

b- Faaliyetin ticari, sýnai, zirai faaliyet
kapsamýnda olmasý gerekmektedir.

c- Bu iktisadi iþletmelerin sermaye þirketi
veya kooperatif olarak kurulmuþ olmasý
gerekmektedir.

d- Faaliyetlerinin devamlýlýk arz etmesi
gerekmektedir.

Bakanlar Kurulu tarafýndan vergi
muafiyeti tanýnan vakýf statüsü

1-Gelirinin en az 2/3’ünü genel ve özel
bütçeli idarelerin bütçeleri içinde yer alan
bir hizmet veya hizmetlerin yerine getiril-
mesini amaç eden vakýflar ile

2- Tamamen devlet üniversitelerinin devam
ettirilmesini saðlamak üzere kurulan
vakýflara

Maliye Bakanlýðý’na baþvuru ve Bakanlar
Kurulu onayý ile vergiden muaf vakýf
statüsü verilir.

Bakanlar Kurulu’nca Vergiden Muaf Vakýf
Statüsü almak için vakýflarýn aþaðýdaki
þartlarý taþýmasý gerekir.

a- Saðlýk, sosyal yardým, eðitim, bilim,
kültür, aðaçlandýrma gibi kamu yükünü
azaltan nitelikte faaliyet konusu olmalýdýr.

b- En az bir yýldýr faaliyette olmalý ve bu
sosyal amacý gerçekleþtirmiþ olmalýdýr.

c- VUK’a göre yasal defterlerini tutmasý ve
varsa iktisadi iþletmeleri için ayrýca yasal
defterler tasdik ettirip iþlemleri karýþtýrma-
dan ayrý ayrý kayýt altýna almýþ olmasý
gerekmektedir.
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d- MUSGT’ne göre muhasebesini tutmalýdýr.

e- Baþvuru tarihlerinde mevzuatta belirtilen
belirli bir tutar yýllýk gelirlerine ve vakfa ait
mal varlýðýna sahip olmalarý gerekmektedir.

f- Faaliyetinin vakýf senedinde belirtilen
þekilde sürdürülmesi ve brüt gelirinin
2/3’ünü bu amaçla her yýl harcanmýþ olmasý
gerekmektedir.

Vergiden muaf vakýflarýn yükümlülükleri
1 seri nolu Vakýflara Vergi Muafiyeti
Tanýnmasý genel tebliðinde (sonradan
yapýlan deðiþiklikler bu tebliðin içine
konulmuþtur) açýklanmýþtýr.

Bakanlar Kurulu’ndan vergi muafiyeti
tanýnmýþ vakýf statüsü almanýn vakýflara
saðlayacaðý avantajlar aþaðýdaki gibidir.

1- KDV Kanunu 17/1 ve 17/2’de belirtilen
eðitim, ilim, fen ve kültür amaçlý teslim ve
hizmetleri ile saðlýk ve sosyal amaçlý hizmet
ve teslimleri KDV'den istisna edilmiþtir.

2- Kendilerine bedelsiz yapýlan tüm mal ve
hizmet teslimleri KDV'den istisnadýr.

3- Bu vakýflara tahsis edilecek mallar veraset
ve intikal vergisinden istisnadýr.

4- Vakfa ait gayrimenkuller kiraya verilme-
mek þartýyla emlak vergisinden istisnadýr.

5- Bakanlar Kurulu tarafýndan kendilerine
vergiden muaf vakýf statüsü verilen
vakýflara yapýlan baðýþ ve yardýmlar baðýþ
yapan kiþi ve kurumlarca KV 10 ve GV 89
maddesine göre kazancýn %5'ine kadar
indirim konusu yapýlabilmektedir.

6- Ayrýca Gýda Bankacýlýðý kapsamýnda
kendilerine yapýlan GV 40'ýncý madde
kapsamýndaki baðýþlarda baðýþý yapanlarca
kazançlarýndan tamamen indirilebilmek-
tedir. (Vakýflarýn sözleþmelerinde olmasý
þartýyla)

Sayfa 12

Avrupa Birliði Muhasebe Reformu

Aralýk 2013’te Avrupa kanun koyucularý;
Avrupa Komisyonu'nu (EC), Avrupa
Parlamentosu’nu (EP) ve Avrupa Birliði
Konseyi’ni kapsayan bir muhasebe reformu
üzerinde uzlaþmaya vardýlar. Reform;
denetleme kalitesini iyileþtirmeyi, gelecek-
teki yatýrým ve ekonomik büyüme için son
derece önemli bir unsur olan finansal
bilgiye yönelik yatýrýmcý güvenini geri
kazandýrmayý hedefliyor. Yeni yasal çerçeve
iki yasama aracýna dayanýyor: Mevcut
Baðýmsýz Denetim Standartlarýný deðiþtiren
bir yönerge ve Kamu Yararýný Ýlgilendiren
Kuruluþlarýn (KAYÝK) baðýmsýz denetimi
ile ilgili özel gereksinimler için yeni bir
düzenleme.

1.Baðýmsýz denetçinin görevine daha fazla
açýklýk getirmek

2.Baðýmsýz denetçinin baðýmsýzlýðýný ve
þüpheciliðini saðlamlaþtýrmak

3.Avrupa Birliði içinde denetim hizmetleri-
nin sýnýr ötesi þartlarýný saðlamak

4.Avrupa Birliði içinde daha canlý bir
denetim pazarý oluþturulmasýna katkýda
bulunmak

5.Avrupa Birliði içinde yetkili makamlar
tarafýndan baðýmsýz denetçilerin gözetimini
ve denetim gözetiminin uyumunu
geliþtirmek.

Reformun ana hedefleri:

Üye devletlerin; revize edilmiþ düzenleyici
çerçeveye uyum saðlamak amacýyla, gerekli
hükümleri benimsemek ve yayýnlamak için
iki yýllýk süreleri bulunuyor.

Kamu Yararýný Ýlgilendiren Kuruluþlar;
borsaya kaydedilmiþ tescil edilmiþ þirketler,
kredi kuruluþlarý ve sigorta þirketleri olarak
tanýmlanabilir. Üye devletler; sahip
olduklarý iþ doðalarý, büyüklükleri ve
çalýþanlarýnýn sayýsý nedeniyle; önemli
derecede kamu ile alakalý diðer kuruluþlarý
Kamu Yararýný Ýlgilendiren Kuruluþlar
(KAYÝK) olarak adlandýrabilirler.

Yeni yasa çerçevesi iki yasama aracýna
dayanmaktadýr: Mevcut baðýmsýz denetim
standartlarýný deðiþtiren bir yönerge ve
Kamu Yararýný Ýlgilendiren Kuruluþlarýn
denetimine iliþkin belirli þartlar için yeni bir
düzenleme.

Reformun tanýmý ve kapsama alaný

Kamu Yararýný Ýlgilendiren Kuruluþlar
(KAYÝK)

Reformun Temel Unsurlarý

Nazým Hikmet
Grant Thornton Türkiye
Ýcra Kurulu Baþkaný
nazim.hikmet@gtturkey.com

Bu þartlarý sürdürmeleri için Bakanlar Kurulunca
vergi muafiyeti taþýyan vakýflarýn faaliyetlerinden
elde edilen gelirin en az 2/3'ünü vakýf senedinde
belirtilen amaçla harcadýklarýna yönelik her yýl
YMM raporu hazýrlatmak ve bakanlýða göndermek
zorundadýrlar.
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Reform yatay ve özel önlemleri kapsayan
iki dayanaða dayanýr.

Aþaðýdaki yatay önlemler denetlenen
kurumun Kamu Yararýný Ýlgilendiren
Kuruluþlar olup olmadýðýna bakýlmaksýzýn
tüm baðýmsýz denetçiler ve denetim
firmalarý için uygulanýr:

1.Baðýmsýzlýða dayanan güçlü gereksinimler
tanýtmak, özellikle yasal denetçilerin ve
denetim firmalarýnýn örgütsel gereksinim-
lerini geliþtirmek

2. Denetim raporunu yatýrýmcýlar için daha
fazla bilgilendirici hale getirmek, onlara
denetlenen firma hakkýnda finansal tablolar
üzerinde standart görüþ ötesinde gerekli
bilgileri saðlamak

3. Denetim mesleðinin kamu gözetiminden
sorumlu olan yetkilileri ve yetkililerin
güçlerini saðlamlaþtýrmak

4. Yaptýrýmlarýn türlerine ve adreslerine
düzen vererek daha etkili bir yaptýrým
rejimi kurmak (Örneðin; yaptýrýmlarý
uygularken kriterler yetkili makamlar
tarafýndan dikkate alýnacak) 

5. Avrupa Komisyonu’na, Avrupa düzeyin-
deki Uluslararasý Denetim Standartlarýný
benimsemesi için müzakere etmek

Ayrýca yandaki gereksinimler Kamu Yararý-
ný Ýlgilendiren Kuruluþlarýn denetimi için
uygulanýr:

1. Her on yýlda bir baðýmsýz denetçilerin ve
denetim firmalarýnýn zorunlu rotasyonunu
tanýtmak

2. Baðýmsýz denetçiler ve denetim firmalarý
tarafýndan denetlenen kuruma saðlanama-
yacak denetim dýþý hizmetlerin bir listesini
oluþturmak

3. Denetim dýþý hizmetlerin ücretlerine
sýnýrlamalar getirmek

4. Denetim komitesinin rolü ve yeterlilikle-
rini saðlamlaþtýrmak, denetim komitesinin
birleþimini geliþtirmek ve denetim komite-
sine denetimi izleme yanýnda yasal denetçi
ve denetim firmasý atamasýnda belirgin
doðrudan bir rol vermek

5. Denetim raporuna iliþkin gereklilikleri
güçlendirmek ve denetim komitesine
denetimin performansý hakkýnda bilgi
içeren daha detaylý ilave rapor sunmak

6. Kamu Yararýný Ýlgilendiren Kuruluþlarýn
yasal denetçisi veya denetim firmasý ile
Kamu Yararýný Ýlgilendiren Kuruluþlara
verilen supervisior arasýnda dialog kurmak

Baðýmsýz denetçilerin görevlendirilmesi;
denetim komitesinin denetlenen kuruluþun
idari organýna veya denetim organýna
tavsiyesi üzerine gerçekleþmelidir.

Muhasebe Reformunun Ana Ölçütleri

Baðýmsýz Denetçilerin Görevlendirilmesi

Düzenlemeye göre; denetim komitesinin
tavsiyesinde, denetleme iþi için gereken
seçeneklerden birinin usulüne uygun olmak
üzere, en az iki seçenek bulunmasý gerekir.

Denetim komitesinin tavsiyesi üçüncü bir
tarafýn etkisinden arýnmýþ olduðu için devlet
için gereklidir.

(1) Pay senetleri borsada iþlem gören þirket-
lerde, yönetim kurulu, þirketin varlýðýný,
geliþmesini ve devamýný tehlikeye düþüren
sebeplerin erken teþhisi, bunun için gerekli
önlemler ile çarelerin uygulanmasý ve riskin
yönetilmesi amacýyla, uzman bir komite
kurmak, sistemi çalýþtýrmak ve geliþtirmekle
yükümlüdür. Diðer þirketlerde bu komite
denetçinin gerekli görüp bunu yönetim
kuruluna yazýlý olarak bildirmesi halinde
derhal kurulur ve ilk raporunu kurulmasýný
izleyen bir ayýn sonunda verir.

(2) Komite, yönetim kuruluna her iki ayda
bir vereceði raporda durumu deðerlendirir,
varsa tehlikelere iþaret eder, çareleri gösterir.
Rapor denetçiye de yollanýr.

(3) Ortaklýðýn hizmet alacaðý baðýmsýz
denetim kuruluþu ile bu kuruluþlardan
alýnacak hizmetler denetimden sorumlu
komite tarafýndan belirlenir ve genel
kurulun onayýna sunulmak üzere yönetim
kuruluna bildirilir.

TTK No:6102 Madde 378
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Reformun birincil amacý baðýmsýz deneti-
min kalitesini artýrmaktadýr. Bu; hem
baðýmsýz denetçilerin özgürlüklerini
artýrmak, hem de denetlenen kuruluþlarýn
yatýrýmcýlarý ve hissedarlarýna denetleme
raporlarý vasýtasýyla daha iyi ve daha detaylý
bilgi saðlamak anlamýna gelir.

Denetim raporunun yazýlý olmasý gerekmek-
tedir ve denetim raporu:

• Baðýmsýz denetimin kapsamýný tanýmlar

• Finansal tablolarýn gerçek ve adil bakýþ
   açýsý vermek ve yasal þartlara uygun olup
   olmadýðý gibi bir denetim görüþü verir

Denetim Raporlamasý

Yorum
Baðýmsýz denetçilerin görevlendirilmesi
konusunda denetim komitesinin önemi
ortaya çýkmaktadýr. Týpký European
Accounting Reform'unda olduðu gibi
ülkemizdeki kanunlarda da baðýmsýz
denetçilerin görevlendirilmesinde denetim
komitesinin gittikçe artan önemini
görmekteyiz. Ayný zamanda þirketlerin
denetim komitesi kurulmasý hakkýndaki
yükümlülüðü ve hangi amaçlar için
denetim komitesine ihtiyaç duyacaðý
kanunlarda belirtilmiþtir. European
Accounting Reform’undaki bu standart
ülkemizde uyumlu bir þekilde
yürütülebilir. 
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• Ýþletmenin faaliyetlerinin sürekliliðini
   devam ettirebilme yeteneði hakkýnda ciddi
   þüpheler yaratabilen koþullar ve olaylar ile
   ilgili bir materyal belirsizliði üzerinde bir
   açýklama saðlar

• Yasal denetçi tarafýndan imzalanýr ve
   tarihlendirilir (Bir denetim firmasý duru-
   munda, rapor denetim firmasý adýna
   kýdemli baðýmsýz denetçi tarafýndan
   imzalanmalýdýr.)

Kamu Yararýný Ýlgilendiren Kuruluþ olsun
veya olmasýn, reformun amacý, baðýmsýz
denetçi veya denetim firmasýnýn denetlenen
kuruluþa verdiði bilgiyi geliþtirerek, denetçi-
lerin ne yapmasý gerektiðine dair algý ile
yapmak zorunda olduklarýna dair algý
arasýndaki sýkça görülen “beklenti açýðý”ný
azaltmaya yardýmcý olmaktadýr. 

Yorum

Kaliteli bir baðýmsýz denetim için gerekli

olan bu standartlar ülkemizde de benim-

senip benzer þekilde uygulanmaktadýr.

Denetim Komitesinin Rolü

Kanuni Denetim Yönergesi, bir denetim

komitesine sahip olmak için Kamu Yararýný

Ýlgilendiren Kuruluþlarýn uymasý gereken

þartlarý tanýtýrlar. Verimli bir iç kontrol

sisteminin parçasý olan denetim komiteleri

finansal, operasyonel riskleri ve uyum

risklerini azaltmaya yardýmcý olur. Ayný

zamanda, yüksek kaliteli bir baðýmsýz

denetime katkýda bulunma konusunda

önemli bir görev de üstlenirler.

Yeni kurallar, denetim komitesinin (üyelerin

çoðu baðýmsýz olacaktýr; komite denetlenen

kurumun çalýþtýðý sektörle ilgili yetkinlik ve

yeterliliðe sahip olacaktýr), hem oluþumunu

hem de yeterliliðini güçlendirmektedir.

Örneðin, denetim komitesi baðýmsýz denetçi

veya denetim firmasýnýn görevlendirilmesin-

de doðrudan rol oynayacaktýr. Baðýmsýz

denetimin yansýzlýðýný ve performansýný

takip etmenin yaný sýra, baðýmsýz denetimin

kendisini de izleyecektir.

(2) Denetimden sorumlu komite; ortaklýðýn

muhasebe sistemi, finansal bilgilerin

kamuya açýklanmasý, baðýmsýz denetimi ve

ortaklýðýn iç kontrol sisteminin iþleyiþinin

ve etkinliðinin gözetimini yapar. Baðýmsýz

denetim kuruluþunun seçimi, baðýmsýz

denetim sözleþmelerinin hazýrlanarak

baðýmsýz denetim sürecinin baþlatýlmasý ve

baðýmsýz denetim kuruluþunun her aþama-

daki çalýþmalarý denetimden sorumlu

komitenin gözetiminde gerçekleþtirilir.

Denetim komitesi, yönetim kurulu adýna

bankanýn iç kontrol, risk yönetimi ve iç

SPK Seri X No:22 Teblið/Kýsým 2 Bölüm 6
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denetim sistemlerinin etkinliðini ve

yeterliliðini, bu sistemler ile muhasebe ve

raporlama sistemlerinin bu Kanun ve ilgili

düzenlemeler çerçevesinde iþleyiþini ve

üretilen bilgilerin bütünlüðünü gözetmek,

baðýmsýz denetim kuruluþlarýnýn yönetim

kurulu tarafýndan seçilmesinde gerekli ön

deðerlendirmeleri yapmak, yönetim kurulu

tarafýndan seçilen baðýmsýz denetim kuru-

luþlarýnýn faaliyetlerini düzenli olarak

izlemek, bu Kanun kapsamýnda ana ortaklýk

niteliðindeki kuruluþlarda, konsolide

denetime tabi kuruluþlarýn iç denetim

iþlevlerinin konsolide olarak sürdürülmesini

ve eþgüdümünü saðlamakla görevli ve

sorumludur.

Yorum

Belirtilen standartta denetim komitesinin

iþlevlerini ve önemini görmekteyiz.

Denetim komitesinin hem iç kontrol

sisteminde hem de baðýmsýz denetimlerde

iþ payý vardýr. Denetim komitesinin esas

görevi iç kontrol sisteminin etkin þekilde

yürütülmesi olmasýyla beraber baðýmsýz

denetçi seçimi, baðýmsýz denetim sürecin-

deki performans takibi ve baðýmsýz

denetimin kalitesi için gerekli bir þart

olan, baðýmsýz denetçiye gerektiðinde

katký verme görevi de denetim komitesi-

nin geniþleyen iþlevlerini kanýtlamaktadýr.

Bu da denetim komitesinin gittikçe artan

ve önem kazanan rollerinin kanýtýdýr.

Ülkemizdeki denetim komitesi rolleri ve

iþlevleri de European Accounting

Reformlarý ile paralel þekilde önem 

kazanýp geniþlemektedir. Bu da reformla-

rýn uygulanmasý konusunda ciddi bir

rahatlýk saðlamaktadýr. 

Zorunlu denetim firmasý rotasyonu

(MFR)

Kamu Yararýný Ýlgilendiren Kuruluþlarýn

bugün olduðu gibi uzun yýllar ayný baðýmsýz

denetçilerle veya denetim firmalarý tarafýn-

dan denetlenmesi bariz bir þekilde risklidir.

Böylesine uzun Profesyonel bir iliþki,

baðýmsýz denetçinin yansýzlýðýný ve profes-

yonel þüpheciliðini olumsuz yönde etkileye-

bilir. En önemli denetçi ortaðýn denetim

firmasý içinde rotasyonu gereklidir, çünkü

denetim firmasýnýn temel odaðý müþteriyi

elde tutmaktýr. Yeni bir ortak, firmanýn

sürekli bir müþterisini elinde tutabilmek

için baský altýnda olacaktýr.

Mecburi denetim firmasý rotasyonu;

baðýmsýz denetçi ile müþterileri arasýndaki

fazla yakýnlýðý azaltacak, tekrarlanan

yanlýþlarý devam ettirme riskini sýnýrlayacak

ve yeni düþünceyi cesaretlendirecektir,

böylece gerçek profesyonel þüpheciliðin

koþullarýný güçlendirecektir.

Yeni kurallarýn yürürlüðe girmesinin

ardýndan, Kamu Yararýný Ýlgilendiren

Kuruluþlarýn baðýmsýz denetçilerinin veya

denetim firmalarýný en geç 10 yýlda bir

deðiþtirmeleri gerekecektir.

Verimli bir iç kontrol
sisteminin parçasý olan
denetim komiteleri finansal,
operasyonel riskleri ve uyum
risklerini azaltmaya
yardýmcý olur.
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Denetim iþinin süresi, denetim iþi mektu-

bunda kapsanan ilk mali yýl itibariyle

hesaplanacaktýr. 

• En fazla 10 yýllýk sürenin bitiminden sonra

   bir firma denetim için kamu ihalesi

   sürecine girerse, bu süre 20 yýla uzar (Eðer

   üye devlet daha az bir maksimum süre

   aralýðýna izin veriyorsa daha az)

• Eðer bir firma 10-24 yýl arasý müþterek

   denetim kullanýrsa, bu süre 24 yýla uzar ve

   bu uzatma hissedarlarca onaylanýr.

Denetim firmasý, baðýmsýz denetime dahil

olan kýdemli personel için uygun, kademeli

bir rotasyon mekanizmasý uygulamalýdýr.

MFR þartlarýnýn safhalara ayrýlmasýyla ilgili

geçiþ hükümleri, düzenlemede aþaðýdaki

gibi oluþturulmuþtur:

• 20 yýldan daha uzun süre ayný denetçiyle

   çalýþmýþ Kamu Yararýný Ýlgilendiren

   Kuruluþlarýn, yasanýn yürürlüðe girmesini

   takiben 6 yýl içinde denetçilerini deðiþtir-

   meleri gerekecektir (Örneðin 2020 yýlýnda)

• 11-19 yýl arasý ayný denetçiyle çalýþmýþ

   Kamu Yararýný Ýlgilendiren Kuruluþlarýn,

   yasanýn yürürlüðe girmesini takiben 9 yýl

   içinde denetçilerini deðiþtirmeleri gereke-

   cektir (Örneðin 2023 yýlýnda)

TTK No:6102 Madde 400

(2) Bir baðýmsýz denetleme kuruluþunun,

bir þirketin denetlenmesi için görevlendir-

diði denetçi yedi yýl arka arkaya o þirket

için denetleme raporu vermiþse, o denetçi

en az üç yýl için deðiþtirilir.

Yorum
European Accounting Reformlarýna
bakýldýðýnda bu standartla ilgili önemli
detaylar görünmektedir. Bu reformlar,
ülkemizdeki baðýmsýz denetimler için
doðrudan bir etkiye sahiptir. Ülkemizde
yabancý firma sayýsý oldukça fazladýr. Bu
firmalarýn büyük çoðunluðu, merkezi
baþka ülkede bulunan firmalardýr.
Dolayýsýyla ülkemizdeki þubeler gerek
yönetimsel gerek ticari iþlerinde merkez-
lerine baðlý olabilmektedir. Merkez
þubeler, kendilerine baðýmsýz denetim
servisi sunacak denetim þirketlerinin
baþka ülkelerdeki þubelerde de ayný
denetim firmalarýnýn servis sunmasýný
uygun bulmaktadýr. Bu noktada
European Accounting Reformlarý ile
ülkemizdeki standartlar arasýnda önemli
bir çeliþki doðmaktadýr. Bir AB ülkesin-
deki merkez þubenin zorunlu denetim
rotasyonu süresi, ülkemizdeki zorunlu
denetim rotasyon süresini ciddi þekilde
aþabilmektedir. AB ülkesindeki merkezin
denetçisi deðiþmezken ülkemizde denet-
çinin deðiþmesine sebep olacaktýr ve
istenmeyen bir durum meydana gelecek-
tir. Bu reformlarýn uygulamasýndaki
çeliþkiler olasý sorunlar doðuracaktýr.

Bir Þirketin Denetçi Seçimini Kýsýtlayan

Sözleþme Maddeleri

Denetim piyasasý, piyasanýn üst düzeyin-

deki yüksek konsantrasyon derecesi ile

karakterize edilir. Özellikle de, çok az

denetim firmasýnýn çalýþtýðý büyük þirketle-

rin baðýmsýz denetimi alanýnda. Bazý durum-

larda, denetim firmasý seçimi “Sadece 

Big-Four” denen, bankalar veya sigorta

þirketlerinin büyük þirketlere dayattýðý

maddeler tarafýndan kýsýtlanýr. Diðer seçe-

nekleri teþvik etmek için böylesi sözleþme

maddeleri, firmanýn bir KAYÝK olup

olmamasýna bakmaksýzýn, artýk yasaklan-

mýþtýr.

Yorum

Her ne kadar ülkemizde benzer bir

standart olmasa da European Accounting

Reform'undaki bu standart ülkemizi

doðrudan etkilemektedir çünkü AB

üyesindeki merkezin anlaþtýðý baðýmsýz

denetçi, ülkemizdeki þubenin de baðýmsýz

denetçisi olacaktýr. Bu da ülkemizdeki

faaliyet gösteren “Big Four” dýþýndaki

baðýmsýz denetim þirketlerine fayda

saðlayabilir.

Denetim Dýþý Hizmetlerin (NAS)

Hükümlerine Denetçi Tarafýndan Konan

Kýsýtlamalar

Reformun amacý, baðýmsýz denetçilerin ve

denetim firmalarýnýn ana “toplumsal”

rollerini oynamalarý için baðýmsýzlýk ve

yansýzlýk þartlarýndan keyif almalarýný

saðlamaktýr: baðýmsýz denetim Kamu

Yararýný Ýlgilendiren Kuruluþlarý denetler-

ken, denetim dýþý belirli hizmetlerin hüküm-

leri, denetçilerin baðýmsýzlýðýna doðal bir

tehdit oluþturmakta ve baðýmsýz denetçilere

ve denetim firmalarýna olan ilgiyle ilgili

ihtilaflarýn artma riskini önemli derecede

artýrabilmektedir.

Sonuç olarak düzenleme, baðýmsýz denet-

çilerin veya denetim firmalarýnýn baðýmsýz-

lýðýnýn tehlikeye girdiði yerlerde, Birlik

(“kara liste”) içindeki denetlenen kuruluþa,

onun ana þirketine ve onun kontrol edilen

þirketlerine baðýmsýz denetçilerin ve

denetim firmalarýnýn saðlayamayacaðý

denetim dýþý hizmetlerin bir listesini sunar.

“Kara liste” kapsamýndaki hizmet örnekleri

þunlarý kapsar:

1. Özel vergi, denetlenen kuruma verilen

danýþmanlýk ve müþavirlik hizmetleri

2. Denetlenen kurumun herhangi bir

yönetim veya karar almasýnda rol oynama

ile ilgili hizmetler

3. Denetlenmiþ firmanýn finans, sermaye

yapýsý ve ödenek ve yatýrým stratejisiyle

baðlantýlý hizmetler

TTK No:6102 Madde 400
(2) Bir baðýmsýz denetleme kuruluþunun, bir þirketin denetlenmesi için
görevlendirdiði denetçi yedi yýl arka arkaya o þirket için denetleme
raporu vermiþse, o denetçi en az üç yýl için deðiþtirilir.

Reformun amacý, baðýmsýz
denetçilerin ve denetim
firmalarýnýn ana “toplumsal”
rollerini oynamalarý için
baðýmsýzlýk ve yansýzlýk
þartlarýndan keyif almalarýný
saðlamaktýr.
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(1) 

a) Denetlenecek þirkette pay sahibiyse,

b) Denetlenecek þirketin yöneticisi veya

çalýþanýysa veya denetçi olarak atanmasýn-

dan önceki üç yýl içinde bu sýfatý taþýmýþsa,

c) Denetlenecek þirketle baðlantýsý bulunan

bir tüzel kiþinin, bir ticaret þirketinin veya

bir ticari iþletmenin kanuni temsilcisi veya

temsilcisi, yönetim kurulu üyesi, yöneticisi

veya sahibiyse ya da bunlarda yüzde yirmi-

den fazla paya sahipse yahut denetlenecek

þirketin yönetim kurulu üyesinin veya bir

yöneticisinin alt veya üst soyundan biri, eþi

veya üçüncü derece dâhil, üçüncü dereceye

kadar kan veya kayýn hýsmýysa,

d) Denetlenecek þirketle baðlantý halinde

bulunan veya böyle bir þirkette yüzde

yirmiden fazla paya sahip olan bir iþletmede

çalýþýyorsa veya denetçisi olacaðý þirkette

yüzde yirmiden fazla paya sahip bir gerçek

kiþinin yanýnda herhangi bir þekilde hizmet

veriyorsa,

e) Denetlenecek þirketin defterlerinin tutul-

masýnda veya finansal tablolarýnýn düzen-

lenmesinde denetleme dýþýnda faaliyette

veya katkýda bulunmuþsa,

TTK No:6102 Madde 400 f) Denetlenecek þirketin defterlerinin

tutulmasýnda veya finansal tablolarýnýn

çýkarýlmasýnda denetleme dýþýnda faaliyette

veya katkýda bulunduðu için (e) bendine

göre denetçi olamayacak gerçek veya tüzel

kiþinin veya onun ortaklarýndan birinin

kanuni temsilcisi, temsilcisi, çalýþaný,

yönetim kurulu üyesi, ortaðý, sahibi ya da

gerçek kiþi olarak bizzat kendisi ise,

g) (a) ila (f) bentlerinde yer alan þartlarý

taþýdýðý için denetçi olamayan bir denetçinin

nezdinde çalýþýyorsa,

h) Son beþ yýl içinde denetçiliðe iliþkin

mesleki faaliyetinden kaynaklanan gelirinin

tamamýnýn yüzde otuzundan fazlasýný

denetlenecek þirkete veya ona yüzde

yirmiden fazla pay ile iþtirak etmiþ bulunan

þirketlere verilen denetleme ve danýþmanlýk

faaliyetinden elde etmiþse ve bunu cari yýlda

da elde etmesi bekleniyorsa,

denetçi olamaz; ancak, Türkiye Serbest

Muhasebeci Mali Müþavirler ve Yeminli

Mali Müþavirler Odalarý Birliði, katlanýlmasý

güç bir durum ortaya çýkacaksa (h) bendin-

deki yasaðýn kaldýrýlmasý için belli bir sürey-

le sýnýrlý olarak onay verebilir.

(3) Denetçi, denetleme yaptýðý þirkete, vergi

danýþmanlýðý ve vergi denetimi dýþýnda,

danýþmanlýk veya hizmet veremez, bunu bir

yavru þirketi aracýlýðýyla yapamaz.

Yorum
Ülkemizde, baðýmsýz denetçilerin yapama-
yacaklarý iþler ve kuramayacaðý iliþkiler
açýk þekilde (1). maddede açýklanmýþtýr.
Bu standartlar hemen hemen ayný þekilde
AB ülkelerinde de uygulanmaktadýr.
European Accounting Reformlarý ile esas
ilgili madde ise (3). maddedir. Ülkemizde-
ki uygulamaya bakýldýðýnda, bu konu
farklýlýk göstermekte olup denetim þirketi-
nin vergi danýþmanlýðý ve vergi denetimi
dýþýnda baþka hizmet vermesi yasaklan-
mýþtýr. Denetim sürecinde her ne kadar
ülkemizdeki standartlarda doðrudan
bulunmasa da denetlenen kurumun karar
almasýnda ve stratejik planlarý hakkýnda
hizmetler sunmasý etik olarak doðru
deðildir ve baþka hizmetler sýnýfýna
girmektedir.

Denetim Ücretleri ve Denetim Dýþý

Hizmetlerin Ücretleri

Düzenleme; bir baðýmsýz denetçi veya

denetim firmasýnýn denetlenen KAYÝK’e üç

veya daha fazla mükerrer mali yýlda

denetim dýþý hizmetler sunduðunda, bu

hizmetlerin toplam ücretinin, denetlenen

kurumun son üç mükerrer yýldaki baðýmsýz

denetim için ödediði ücretin ve uygun

olduðu yerlerde, kurumun ana þirketinin,

kontrol edilen þirketlerinin ve o þirketler

grubunun konsolide mali tablolarýnýn

%70’ine kadar sýnýrlandýrýlmasýný düzenler.

Yorum
Bununla ilgili bir standart ülkemizde
bulunmamaktadýr. Genel düþünce denetim
ücretinin, denetimin baðýmsýzlýðýný, taraf-
sýzlýðýný ve kalitesini saðlayacak þekilde
belirlenmesidir. Denetlenen iþletmeye
ilgili mevzuat uyarýnca izin verilen hizmet-
lerin saðlanmasý durumunda denetim
ücreti bundan etkilenmeyecektir. Denetim
hizmetleri için kurum tarafýndan ilgili yýl
için ücret tarifeleri belirlenebilecektir.
Ücret tarifesinin belirlenmemiþ olduðu
yýllarda, yýlbaþýndan itibaren geçerli olmak
üzere önceki yýlda uygulanan ücret
tutarlarýnýn Maliye Bakanlýðý'nca o yýl için
tespit ve ilan olunan yeniden deðerleme
oranýnda arttýrýlmasý suretiyle bulunacak
tutarlar uygulanacaktýr.

Denetim Firmalarýnýn Birden Fazla Üye

Devlette Tanýnmasý

Üye devlette baðýmsýz denetimlerini

sürdürmek isteyen bir denetim firmasýnýn,

onaylanmasý gerekecek olan hariç, o üye

devletteki yetkili makama kaydýný yaptýr-

masý gerekecektir. Her yetkili makam baþka

bir üye devletin denetim firmalarýnýn

onayý için, bir uyumluluk testini geçmeye

ihtiyaç duymamasýný veya 3 yýlý geçmeyecek

bir adaptasyon süresini tamamlamasýna

gerek kalmamasýný saðlayacak bir mevzuat

oluþturacaktýr.
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Baðýmsýzlýk ve Profesyonel Þüphecilik

Profesyonel þüphecilik kavramý; denetçilere

denetim boyunca hem denetlenen kurumla

hem de yönetimle geçmiþ deneyimine

dayanan profesyonel þüpheciliðini korumasý

için kanun hükmünde verilir.

Eðer ortada denetçi, denetçinin networku

ve denetlenen kurum arasýndaki iliþkinin ve

denetimin firmasýnýn baðýmsýzlýðýný tehlike-

ye atan bilinçli bir üçüncü tarafýn yarattýðý

öz yorum, öz çýkar, savunma, içli dýþlý

yakýnlýk/samimiyet ve korkutma tehdidi

varsa denetçi yasal bir denetim gerçekleþtir-

mekten men edilir.

Etik standartlar çerçevesinde önceden

kontrolü ele geçirilmiþ kavramlara hukuki

durum ve dava ehliyeti veren ek gereksinim-

ler yönetmelikte yer almaktadýr.

• Eðer denetlenen kurum, baþka bir kurum

   tarafýndan birleþme sonucu satýn alýnýrsa

   veya baþka bir kurumu satýn alýrsa, denetçi

   denetlenen kurumun güncel ve son

   durumdaki iliþkilerini belirler, þirketin

   baðýmsýzlýðýný tehlikeye atan herhangi bir

   güncel iliþkiyi sona erdirmek için 3 ay

   içindeki tüm adýmlarý atar.

• Bir kilit denetçi ortaðý 1 yýl içinde bir kilit

   yönetim pozisyonu alamayacaktýr,

   denetim komitesi üyesi veya denetlenen

   kurumda yönetici olmayan bir direktör

   olamayacaktýr. (Kamu Yararýna Ýliþkin

   Kuruluþlar için 2 yýl içinde). 

Denetim Firmasý Politikalarý ve

Prosedürleri

Denetim firmalarýnýn hukuka tanýtýmý ile

ilgili bir dizi örgütsel gereklilikler:

1. Ýdari süreçler ve muhasebe iþlemleri, iç

kontrol mekanizmasý ve risk deðerlendirme-

si için etkili prosedürler

2. Baðýmsýzlýða olan tehditleri engellemek,

tespit etmek, ortadan kaldýrmak veya

yönetmek ve ifþa etmek için uygun ve etkili

kurumsal ve idari düzenlemeler

3. Çalýþan faaliyetlerinin antrenörlüðü,

teftiþi ve gözden geçirilmesi için ve denetim

dosyasýnýn yapýsýný organize etmek için

uygun politikalar

4. Yasal denetimlerin kalitesini saðlamak

için iç kalite kontrol sistemi

5. Denetim kalitesini korumak için yeterli

performans teþvikleri saðlayan uygun ücret

politikalarý

Avrupa Komisyonu tarafýndan kabul edilen

uluslararasý denetim standartlarýný uygula-

mak için olan gereksinimler direktifte

muhafaza edilmektedir. Ama eðer denetim

uygulamasý, denetçilerin baðýmsýzlýðý ve iç

kontrolü dýþýndaki direktifin þartlarýný

düzeltmezlerse Avrupa Komisyonu sadece

deðiþiklikleri uluslararasý denetim standart-

larýna uygulayabilir.

Küçük giriþimlerin uluslararasý denetim

standartlarýný uygulamasý faaliyetlerinin

ölçeðine ve karmaþýklýðýna orantýlý olmalýdýr. 

Prosedürler sadece ulusal yasal gereklilikleri

etkilemek için veya finansal tablolarýn

güvenilirliðine ve kalitesine eklemek için

gerekli olduðunda, üye devletler ek denetim

prosedürleri empoze edebilirler.

Üçüncü ülkelerin eþdeðerlik ve yeterliliðine

iliþkin komisyonun kararý için mevcut

gereksinimler çerçevesi çoðunlukla deðiþ-

meden kalýr. Özellikle bilgi deðiþ tokuþu

alanýnda ticari çýkarlarýn korunmasýný

saðlamak ve gereðini vurgulamak için küçük

deðiþiklikler getirilmiþtir.

Uluslararasý Denetim Standartlarý (ISAs)

Üçüncü Ülkeler ile Ýþbirliði
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Geçmiþ dönem karý Özel sermaye

Banka finansmaný Halka arz

%62 %65 %62

%48 %48 %57

%18 %18 %21

%7 %8 %9
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European Accounting Reformlarý ile

ülkemizde uygulanan standartlar genel

olarak benzerlikler taþýmaktadýr çünkü

kavram olarak her iki kapsamda muha-

sebe ve denetimin temel karakteristik

özelliklerini benimseyerek düzenlenmiþtir.

Bu sayede birebir olarak ayný olmasa da

European Accounting Reformlarý ülke-

mizde de uyumlu bir þekilde yürütülebilir.

Ancak bu standartlar arasýndaki görünür-

deki tek sorun “Zorunlu denetçi rotasyo-

nu” olacaktýr çünkü European Accounting

Reformlarý ile ülkemizde uygulanan TTK

No:6102 Madde 400 gereðince arada süre

açýsýndan ciddi fark vardýr.

Baðýmsýz Denetim gittikçe yaygýnlaþmakta

ve önemini arttýrmaktadýr. Yeni gelen

reform ve standartlarda denetim alanýnýn

kapsamlarý da geniþlemektedir. Baðýmsýz

denetim yatýrýmcýlar, kredi veren kuruluþ-

lar ve þirket hissedarlarý gibi birçok kuru-

luþun ve insanlarýn da daha artan þekilde

ihtiyaç duyduðu bir servis haline gelmiþtir.

Tüm bu standartlar, baðýmsýz denetime

doðrudan katký saðlayacaktýr ve baðýmsýz

denetim servisine ihtiyaç duyanlar için

daha kaliteli bir hizmet sunulmasýna imkan

verecektir. Dolayýsýyla bu reformlarýn

uygulanmasý herkes için bir fayda saðlaya-

caktýr. Ülkemiz de sahip olduðu mevzuat

ve standartlarla, bu reformlara uyum

saðlayabilecek altyapýya sahiptir.

Grant Thornton’un uluslararasý “Birleþme ve
satýn alma 2015” raporu

Aralarýnda Türkiye'nin de bulunduðu 35

ülkeden 5.000'in üzerinde yönetici ile

gerçekleþtirilen araþtýrmaya göre satýn alma

iþtahýnda geçen yýla göre 4 puanlýk artýþ var. 

Bir yýl önce, satýn alma yolu ile büyümeyi

planlayanlarýn oraný %39 iken son araþtýr-

mada bu oran %43’e yükseldi. Avrupa

Birliði ülkelerinden katýlan þirketlerin

%11’i, 2014 içinde üçten daha fazla þirket

satýn alýmýný ciddi þekilde deðerlendirdikle-

rini ifade ederken, katýlýmcýlarýn sadece

%4’ü 6’dan daha fazla þirket satýn alýmý

yapmayý planladýklarýný ifade ettiler.

%39’dan %43’e

Fon seçeneklerinde geniþleme

Birleþme ve satýn alma konusunda en kritik

konu yatýrýmda kullanýlacak olan fonun tipi.

Yeni yatýrýmda kullanýlacak olan öncelikli

fon kaynaklarý %62 ile geçmiþ dönem karý.

Katýlýmcýlarýn %57'si ise banka kredisini

tercih edeceklerini belirtiyorlar. Bu oran

2012 araþtýrmasýnda %48 idi. Bu da, borç

piyasalarýnda likidite artýþý ile daha fazla

þirketin banka kredisine yönelmeyi tercih

ettiðini gösteriyor. Katýlýmcýlarýn %21’i

özel sermaye fonlarýný önemli bir kaynak

olarak görürken, %9'u halka arz planlýyor.

2013

2014

%54
%61

%40 %37
%41

%22
%29

%39
%43%43

Geçmiþ 12 ay içinde en az bir satýn almayý
ciddi þekilde düþünmüþ olan þirketlerin
yüzdesi

Kuzey
Amerika

Latin
Amerika

Avrupa Asya
Pasifik

Global

2012

2013

2014

Önümüzdeki üç yýl içinde satýn alma
yoluyla büyümeyi planlayan þirketlerin
yüzdesi
Asya - Pasifik Kuzey Amerika

Avrupa Global

Latin Amerika

%22 %16 %22

%25 %29 %32

%31 %35 %38

%37 %47 %45

%28 %31 %33

European Accounting Reform’unun, iki

yýllýk geçiþ süresinin ardýndan AB üye

ülkelerinde 2016 yýlýndan itibaren

yürürlüðe girmesi bekleniyor. Standartla-

rýn uygulanacak olmasý, þeffaflýk açýsýndan

ve denetim kalitesini artýracak olmasý

nedeniyle olumlu karþýlanmaktadýr. Bu

reformlar Kamu Yararýný Ýlgilendiren

Kuruluþlarýn baðýmsýzlýðýný daha da güç-

lendirecektir. Bunda baðýmsýz denetçile-

rinde katkýsý son derece büyük olacaktýr.

Bu reformlar ayný zamanda baðýmsýz

denetçinin baðýmsýzlýðýný ve þüpheciliðini

de saðlamlaþtýracaktýr. Reformun amaçla-

rýndan biri de baðýmsýz denetimin kalite-

sini artýrmaktýr. Bu; hem baðýmsýz denet-

çilerin özgürlüklerini artýrmak, hem de

denetlenen kuruluþlarýn yatýrýmcýlarý ve

hissedarlarýna denetleme raporlarý vasýta-

sýyla daha iyi ve daha detaylý bilgi

saðlamak anlamýna gelir. 

Reformlardaki bir diðer önemli konuda

denetim komiteleri ile ilgili olan standart-

lardýr. Denetim komitesindeki üyelerin

çoðu baðýmsýz olacaktýr ve komite denet-

lenen kurumun çalýþtýðý sektörle ilgili

yetkinlik ve yeterliliðe sahip olacaktýr.

Ayný zamanda etkin þekilde yürütülen bir

iç kontrol sisteminin gözetici bir parçasý-

dýrlar ve baðýmsýz denetim sürecinde

ihtiyaç halinde baðýmsýz denetçilere

katkýda bulunurlar. Bunlarda baðýmsýz

denetimin kalitesini doðrudan artýran

faktörlerdir.

Özet

Aralarýnda Türkiye’nin de bulunduðu 35 ülkeden 5.000 þirket
ile gerçekleþtirildi. Çeþitli sektörler ve farklý ölçeklerden
firmalar araþtýrmada yer aldý.  

Katýlýmcý profili

Önümüzdeki üç yýl içinde büyümeyi nasýl
finanse etmeyi düþünüyorsunuz?

Araþtýrmaya dahil olan ülkeler listesi (Alfabetik olarak): 
Almanya, Amerika, Arjantin, Avustralya, Botsvana, Brezilya,
Çin, Endonezya, Ermenistan, Estonya, Finlandiya, Fransa,
Güney Afrika, Gürcistan, Hindistan, Hollanda, Ýngiltere, Ýrlanda,
Ýspanya, Ýsveç, Ýtalya, Japonya, Kanada, Letonya, Litvanya,
Malezya, Meksika, Nijerya, Polonya, Rusya, Singapur, Tayland,
Türkiye, Yeni Zelanda, Yunanistan



Reporting under the IFRS

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

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

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

Yayýnlarýmýz

Küçük ve orta ölçekli þirketler için
uluslararasý Finansal Raporlama Standartlarý

Küçük ve orta ölçekli þirketler

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

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

Ýþletme Risk Yönetimi
Hizmetleri

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

2011

Doðru finansmana eriþim rehberi

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

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

UFRS Öncelikli 20 Konu

2012

Hotels 2020

Grant Thornton International tarafýn-
dan hazýrlanan ‘Hotels 2020’ raporu,
otel iþletmeciliði alanýnda 2020’ye
kadar olan yol haritasýna dair öngörü-
leri derleyen kapsamlý bir araþtýrma.
Rapor, sektörde kiþiselleþtirme, bilgi
yönetimi ve doðru insan kaynaðýna
yatýrým, marka yönetimi ve iþ yapýþ
modellerinin yeniden deðerlendirilme-
si baþlýklarý altýnda sektörün temel
konularýný ele alýyor.
(Yayýn dili: Ýngilizce)

Fighting fraud in construction

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

Global M&A Snapshot 2015

Grant Thornton International’ýn
her sene yayýnladýðý ‘Global Birleþme 
ve Satýn Alma’ Raporu’nun 2015
versiyonu. 35 ülkeden 5.000’in üzerin-
de yönetici ile gerçekleþtirilen rapora
göre önümüzdeki 3 yýl içinde þirket
satýn almayý planlayan þirketlerin
oranýnda geçen yýla göre 4 puan artýþ
var. Ayrýca, araþtýrmaya katýlan iþlet-
melerin %62’si M&A iþlemlerinde
geçmiþ dönem karýný kullanmayý
hedefliyor. (Yayýn dili: Ýngilizce)

A global guide to business
relocations

Operasyonlarýnýn bir kýsmýný veya
tamamýný farklý coðrafyalara taþýmak
isteyen þirketler için rehber niteliðin-
de bir rapor. Coðrafi bölgeler ve
hatta aralarýnda Türkiye’nin de
bulunduðu seçilmiþ ülkeler bazýnda
analizlerin yapýldýðý, çeþitli vergi
oranlarýnýn listelendiði, taþýnmanýn
avantaj ve dezavantajlarýnýn incelen-
diði deðerlendirmeler bu raporda.
(Yayýn dili: Ýngilizce)

GTI IFRS top 20 tracker

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

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

 Global private equity report

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

Grant Thornton Haber Bülteni,
11. sayý

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

Ýnþaat sektöründe suistimaller,

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

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

Grant Thornton Haber Bülteni,
14.Sayý

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

Grant Thornton Türkiye Haber

Bülteni, 15. Sayý
Ýstanbul Ticaret Odasý Baþkaný

Ýbrahim Çaðlar röportajý, Kamu

Gözetim Kurulu’nun TMS uygulamayý

tercih etmeyen þirketlerde yapýlacak

raporlama konusuna iliþkin yayýmladýðý

Kurul Kararý Taslaðý, 2015 yýlýnda

tutulacak fiziki ve elektronik defterler

ve tasdik zamanlarý, halka açýk þirket-

lerde ortaðýn ortaklýktan çýkarma ve

azýnlýkta kalan ortaðýn satma haklarýna

iliþkin esaslar ve daha fazlasý. 



Yeþil
sayfa

2030'da sellerin etkisi
üç kat artacak

Gelecek 15 yýl içinde dünya çapýnda
taþkýn ve sellerden etkilenecek
insanlarýn sayýsýnýn yaklaþýk üç kat
artacaðý bildirildi. Dünya Kaynaklarý
Enstitüsü'nce (WRI) yapýlan incele-
mede, bu yükseliþe iklim deðiþikliði
ile nüfus artýþýnýn neden olacaðý
vurgulandý.

Günümüzde dünya çapýnda nehir
taþmalarýna iliþkin tehlikeleri
deðerlendiren ve geleceðe iliþkin
tahminlerde bulunan Enstitü’ye
göre, her yýl 20 milyon dolayýnda
insan taþkýn ve sellerden etkileniyor;
bunun maliyeti de 100 milyar dolara
yaklaþýyor. Yapýlan yeni deðerlendir-
melere göre, 15 yýl içinde sellerden
etkilenenlerin sayýsý 55 milyona
ulaþacak; bunun dünya ekonomisine
maliyeti de 518 milyar dolara
çýkacak.Taþkýn ve sellerden etkilenen
insan sayýsýna göre 164 ülkedeki
durumu derleyen Enstitü, her yýl sel
felaketlerinden etkilenen toplam
nüfusun yaklaþýk yüzde 80'inin, az
geliþmiþ veya geliþmekte olan 15
ülkede yaþadýðýný ortaya koydu. 

Hindistan (4,84 milyon)
Bangladeþ (3,48 milyon)
Çin (3,28 milyon)
Vietnam (930 bin) 
Pakistan (710 bin) 
yer alýyor.

Geliþmiþ ülkeler arasýnda sellerden
en fazla etkilenen ülke ise, her yýl
ortalama 167 bin kiþiyle ABD.

Listenin ilk beþ sýrasýnda 

www.bbc.co.uk

Ýstanbul’un suyu, Ankara’nýn havasý kirli 

Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý, Türkiye’de 81 ilin su, hava, atýk ve gürültü
kirlilik durumunu ortaya koyduðu karneleri yayýnladý. Bakanlýðýn 2 yýlda bir
yaptýðý deðerlendirme raporuna göre 32 ilde su kirliliðinin, 27 ilde hava
kirliliðinin, 19 ilde atýklarýn, 2 ilde gürültü kirliliðinin ve ayrýca bir ilde eroz-
yonun en önemli çevre sorunlarý olduðu belirlendi. Ýllerin birinci öncelikli
çevre sorunlarý sýralamasýnda Ýstanbul’da su kirliliði, Ankara, Antalya,
Diyarbakýr ve Kocaeli’nde hava kirliliði, Erzurum, Ýzmir, Kayseri ve
Sakarya’da atýk kirliliði, Adana’da gürültü kirliliði ilk sýrada geliyor. Ayrýca
2012 yýlýnda önceki döneme göre hava kirliliði ve atýklarýn birinci öncelikli
sorun olduðu illerin sayýsýnýn azaldýðý tespit edildi. Buna karþýn su kirliliðinin
birinci öncelikli sorun olduðu illerin sayýsýnda artýþ oldu. 

www.zaman.com.tr

Yýllardýr süren yeþil direniþ zaferle
sonuçlandý. Sinop’un Gerze ilçesin-
deki termik santral projesi Çevresel
Etki Deðerlendirmesi (ÇED)
sürecinin durdurulmasýyla resmen
tarihe karýþtý. Gerze ve Yaykýl Köyü
sakinlerinin Anadolu Grubu’nun
Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý’na
yaptýðý baþvuru üzerine baþlayan
termik santral karþýtý direniþi,
Bakanlýðýn ÇED sürecini durdurma-
sýyla resmen sona erdi, santrala
direnen çevreciler kazandý. 

www.birgun.com.tr

Gerze’ye santral iptal

Türkiye’de ilk defa düzenlenecek “Birleþmiþ Milletler Çölleþme ile Mücadele
Sözleþmesi Taraflar Konferansý” (UNCCD COP12) 12-24 Ekim 2015
tarihinde Ankara’da yapýlacak. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý tarafýndan yapýlan
açýklamaya göre, Birleþmiþ Milletler Çölleþme ile Mücadele Sözleþmesi'nin en
büyük karar organý olan konferansa, yüzden fazla ülkenin bakanlarý ile
5000'den fazla kiþinin katýlmasý bekleniyor. Konferans dünyanýn en hassas
ekosistemlerindeki arazi bozulmalarýna ve buralardaki insanlarýn durumlarýna
dikkati çekmesi bakýmýndan dünya çapýnda dikkatle takip ediliyor. 
Konferans süresince üç farklý paralel “Yuvarlak Masa Bakanlar Toplantýsý”
düzenlenecek. Toplantýlarýn temasý “iklim deðiþikliði”, “çölleþmenin su ve
kuraklýkla olan iliþkisi” ile “arazi bozulumu nötralitesi” olacak. Yuvarlak
     masa toplantýlarýndan sonra asýl müzakerelerin gerçekleþtirileceði, “Bakanlar
                          Genel Kurulu Oturumu” icra edilecek ve burada önemli kararlar
                                       alýnacak. Kararlar, COP Baþkaný sýfatýyla Türkiye
                                               tarafýndan 2015 Aralýk ayýnda Paris’te yapýlacak
                                                       Ýklim Deðiþikliði Zirvesi’ne sunulacak. 
 
                                                                                                    www.dunya.com.tr

Türkiye, Çölleþmeyle Mücadele Konferansý’nýn evsahibi 

Japonya’da Fukuþima nükleer
santralinden Pasifik Okyanusu’na
radyoaktif sýzýntý meydana geldi.
Santralin iþletmesinden sorumlu
Tokyo Electric Power Co
(TEPCO), sensörlerin yeraltý
soðutma havuzlarýnda tespit ettiði
sýzýntýnýn, yüksek radyoaktif
sýzýntý seviyesinin 50 ila 70 kat
daha üstünde olduðunu açýkladý. 

Japonya’da 2011’de meydana gelen
deprem sonrasý oluþan tsunami,
Fukuþima nükleer santralinde aðýr
hasara yol açmýþtý. Baþkent
Tokyo’ya 200 kilometre uzaklýkta
bulunan santralden tonlarca
radyoaktif su sýzmýþ ve radyoaktif
tehlike nedeniyle santralin çevre-
sindeki yerleþim yerleri tahliye
edilmiþti.

www.milliyet.com.tr

Fukuþima yine sýzdý

Kitaplarý adrese bisikletle
taþýyan ekolojik sahaf

Bisikletli sahaf’ý duydunuz mu?
Onlar kitaplarý adreslere
bisikletle taþýyorlar. Aþaðýda
kendi anlatýmlarý ile kendile-
rini okuyabilirsiniz.

“Bisikletli Sahaf, Türkiye’
deki az sayýda ekolojik
giriþimden biridir.
Ýstanbul’da 2. el kitap
satar ve kitaplarý
bisikletle adresinize
taþýr. Para hýrsýyla
deðil, ekolojik pren-
siplerle çalýþýr. Bu
anlamda harika,
muhteþem veya süper
deðildir; sadece olmasý
gerektiði gibidir.

Biz, Filiz ve Rüzgar, her
þeyin yenisinin makbul
olduðu tüketim kültüründe,
belki hiç tanýþmayacaðýnýz
birinin üzerine not aldýðý
kitaplarý size sunuyoruz. Hem
içinde, hem dýþýnda hikayeler
taþýyan kitaplar. Biz doða yýkýmýnýn
temel sebeplerinden fosil yakýtla deðil,
bisiklet üzerinde kas gücümüzle hareket
ediyoruz. Sistemin bizi hop oraya, hop buraya
koþturma isteðine inat, kitaplarýnýzý size týngýr
mýngýr getiriyoruz.

Desteklemek isteyenlerden beklentimiz, okumak istedikleri kitaplarýn yenisini
almak yerine, kitap listemize bir göz atmalarý. Eski kitaplarýný da topluma
kazandýrmamýz için, bize baðýþlamalarý veya satmalarýdýr.

Umarýz en azýndan kendi masraflarýmýzý çýkarabilecek kadar döngü saðlayabi-
liriz de proje uzun zamanlar devam eder. Bakarsýnýz Bisikletli Sahaf birçok
arkadaþýmýza örnek olur ve ekolojik giriþimlerin artýþýna katký saðlar.

Herkese sevgiler,
Bisikletli Sahaf”

www.bisikletlisahaf.com

 

                NASA elektrikli uçak
                   konseptini test etmeye
                     baþladý

                       Elektrikli kanat projesi
                                 geleceðin uçuþ teknolojisi
                                  olacak

                                                                                               Amerikan Ulusal
                                                                                               Havacýlýk ve Uzay
                                                                                              Dairesi NASA ve iki
                                                                                              özel havayolu þirketi
                                                                                             tarafýndan geliþtirilen
                                                                                            LEAPTech projesinde
                                                                                           elektrikle çalýþan uçaðýn
                                                                                          test sürüþleri baþladý. Test
                                                                                        uçuþlarýna baþladýðýný
                                                                                      duyuran NASA, elektrikle
                                                                                    çalýþan yeni kanat tasarýmýnýn
                                                                                 diðer uçaklardan kesinlikle daha
                                                                               farklý olduðunu belirtiyor.
                                                                           LEAPTech adý verilen projede uçak
                                                                      kanadýnda 18 adet elektrikli motor yer
                                                                  alýyor ve bu motorlar lityum fosfat piller
                                                              tarafýndan destekleniyor.

                                                  Özel modifiye edilmiþ bir kamyona monte edilen
                                         ve ilk test sürecini bu þekilde baþlatmýþ olan elektrikli
                               kanatta her motor için farklý bir kontrol paneli bulunuyor.
                 Motorlarýn birbirinden baðýmsýz olarak kontrol edilmesi (çalýþma
hýzýnýn artýrýlýp azaltýlmasý) uçaðýn hem daha verimli çalýþmasýný ve yüksek
hýzlarda eriþmesini hem de düþük gürültü elde etmesini saðlýyor. Önümüzdeki
10 yýl içerisinde elektrikli uçaða geçiþi hedefleyen NASA, LEAPTech teknolo-
jisini kýsa vadede özel uçaklarda, uzun vadede ise nakliye uçaklarýnda
kullanmayý planlýyor.
                                                                                            www.teknolojioku.com

Havayý temizleyen
5 bitki

Kýsa köklü ve etli yapraklý aloe
vera, yüzlerce yýldýr alternatif
týpçýlar tarafýndan kullanýlýyor.
Aloe vera jelinin iyi gelmediði
sorun neredeyse yok. Özellikle
hafif yanýklar ve yaralara iyi geldiði
söyleniyor. Tek faydasý da bu deðil.
Aloe vera bulunduðu ortamdaki
havayý temizliyor. Çok az su ile
bakabileceðiniz aloe verayý ofiste
veya evde kolaylýkla yetiþtirebilir-
siniz.

Sarmaþýðý genellikle bahçelerde
veya binalarýn dýþýnda görmeye
alýþkýnýz ancak kapalý ortamda da
yetiþtirebilirsiniz. Her daim yeþil
kalan sarmaþýk bulunduðu ortamýn
hayasýný da temizleyen bir bitki.

Yelken çiçekleri fazla ýþýk ve su
istemeyen bakýmý oldukça kolay
çiçeklerdir. NASA tarafýndan
yapýlan bir araþtýrmaya göre yelken
çiçekleri ortamdaki formaldehit,
benzen ve amonyaðý tezmizlemek-
tedir.

Her zaman yeþil kalan bir baþka
bitki olan patos sarmaþýk formal-
dehit, benzen ve ksilen gibi
kimyasal bileþikleri temizler.

Kurdele çiçekleri fazla bakým
istemeyen bitkilerdir. NASA'ya
göre bulunduklarý ortamý formal-
dehit, ksilen ve tolüen gibi
kimyasal bileþiklerden arýndýran
bu bitkiyi hem evinizde hem de
ofisinizde kolaylýkla besleyebilir-
siniz.

1-Aloe Vera

2-Sarmaþýk

3-Yelken Çiçeði

4-Patos Sarmaþýk

5-Kurdele Çiçeði

www.milliyet.com.tr

Susuz yýllar uzak deðil

Birleþmiþ Milletler, 22 Mart Dünya Su Günü öncesinde yayýnladýðý raporda,
gelecek 15 yýl boyunca küresel su talebinde yüzde 55'lik bir artýþ yaþanacaðýný
belirterek, mevcut arzýn bu talebe yetmeyeceði ve 2030 yýlýnda toplam talebin
sadece yüzde 60'ýnýn karþýlanabileceði konusunda uyardý.

www.dunya.com.tr
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