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Aykut Halit
Grant Thornton Türkiye Baþkaný

Yýlýn son çeyreði ile birlikte yeni bir döneme baþladýk. Bu dönemde yeni haberlerle karþýnýzdayýz.
Öncelikli olarak, eðitim konularýmýzý geniþlettik. Eðitim programlarýmýz arasýndan yapacaðýnýz
seçimlere bireysel olarak katýlabilir veya kuruma özel eðitimler talep edebilirsiniz. 

Bir diðer haberimiz yeni hizmet grubumuzla ilgili. Temmuz 2012’de Ýþletme Risk Yönetimi
Hizmetleri ile temellerini attýðýmýz danýþmanlýk hizmetlerimiz, Adli Biliþim ve Suistimal Ýnceleme
Hizmetleri ile geniþliyor. Eylül ayýnda Grant Thornton International tarafýndan verilen
yetkilendirme ile kurduðumuz yeni bölümümüz aracýlýðý ile müþterilerimizin her türlü adli biliþim
ve suistimal inceleme ihtiyaçlarýna çözüm getirmeyi hedefliyoruz.

Bir diðer konu ise 5. Ýzmir Ýktisat Kongresi ve Borsa Ýstanbul Finans ve Ekonomi Konferansý 
katýlýmlarýmýz. Her iki etkinlik de seçkin konuþmacýlarýn yer aldýðý, Grant Thornton’un da bir
parçasý olmaktan onur duyduðu etkinliklerdir. Detaylarý ilerleyen sayfalarda görebilirsiniz.

Dergimizin içeriðinin faydalý olmasýný dileriz.
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Grant Thornton’dan yeni bir hizmet grubu;
Adli Biliþim ve Suistimal Risk Yönetimi Hizmetleri

Grant Thornton'un eðitim programlarý farklý
konularý kapsayarak geniþliyor

Arama konferansý ile fark yaratýn

E-fatura ve e-defter düzenlemelerinde
son durum

Grant Thornton, 12 ülkede 50 lider
þirket arasýnda en ideal 35. iþveren

Grant Thornton, Borsa Ýstanbul 'Finans ve
Ekonomi Konferansý 2013'te yer aldý

KOSGEB destek projeleri

Grant Thornton, 5. Ýzmir Ýktisat Kongresi’nde

Kira sözleþmelerinin muhasebeleþtirilmesinde
deðiþiklik önerileri

BRIC ve Türkiye'de iyimserlik düþüþte

Ýntifa Senetlerinin Muhasebeleþtirilmesi (TMS 32)
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Birleþmiþ Milletler bünyesinde
hazýrlanan 'Dünya Mutluluk
Endeksi' açýklandý. Sonuçlara göre
Türkiye, 156 ülke arasýnda 77. sýrada. 
Milli gelir daðýlýmý, sosyal haklar,
seçim yapabilme özgürlükleri,
doðum anýnda hayatta kalma oraný,
eðitim ve saðlýk kaynaklarýna
eriþebilme gibi çok çeþitli faktörlerin
bir arada ele alýndýðý endekse göre
kuzeyli ülkeler en mutlu ülkeler.
Ýlk 10, son 10 ve Türkiye'nin
aralarýnda bulunduðu grup
sýralamalarý þöyle;
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Bunlarýn yaný sýra; Amerika 17,
Ýngiltere 22, Almanya 26, Rusya 68,
Yunanistan 70, Portekiz 85,
Irak 105, Ýran 115 ve Mýsýr 130 nolu
sýralamada bulunuyor. 

www.unsdsn.org
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‘Organlarýmýz toprak deðil hayat olsun'

Türkiye, son dönemlerde baþarýlý organ nakillerinin yapýldýðý, bu konuda çýðýr
açan geliþmelere ev sahipliði yapan bir ülke haline geldi. Diðer taraftan, organ
baðýþý ülkemizin en zayýf olduðu konulardan birisi. Zaman zaman dergimizin
saðlýk sayfalarý olarak deðerlendirdiðimiz mavi sayfalarda yer verdiðimiz organ
nakli konusunda, son dönemde farkýndalýðý ve baðýþý arttýrmak için daha fazla
kampanya ve etkinlik düzenleniyor. Türkiye'nin son yollardaki organ nakli
performansýna baktýðýmýz zaman dikkat çekici bir artýþ göze çarpýyor. Öyleki,
2013'ün ilk 8 ayýndaki nakil sayýsý, 2011'in tamamýný geçmiþ durumda. 
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                                   Bir önceki sayýmýzda, internet ve teknoloji baðýmlýlýðýna
                                                  geniþ yer ayýrmýþtýk. Teknoloji baðýmlýlýðý,
                                                          kullanýmý hýzla yaygýnlaþan akýllý cihazlarla
                                                               birlikte büyük bir hýzla artýyor, TUÝK'in
                                                                    araþtýrmasý bu konuda kapsamlý verileri
                                                                          gün ýþýðýna çýkarýyor.

                                                                                 TÜÝK'in verilerine göre, 2013
                                                                                     yýlýnda, 16-74 yaþ grubundaki
                                                                                        bireylerde bilgisayar ve
                                                                                          internet kullaným oranlarý
                                                                                            sýrasýyla %49,9 ve %48,9.
                                                                                              Bu oranlar 2012 yýlýnda
                                                                                                sýrasýyla %48,7 ve
                                                                                                 %47,4 idi. Bilgisayar
                                                                                                   ve internet kullaným
                                                                                                    oranlarý 16-74 yaþ
                                                                                                     grubundaki
                                                                                                     erkeklerde %60,2 ve
                                                                                                     %59,3 iken,
                                                                                                     kadýnlarda %39,8 ve
                                                                                                     %38,7. Bilgisayar ve
                                                                                                    internet kullanýmý
                                                                                                    kentsel yerlerde %59

Türkiye'de çocuklarýn %45,6'sý her gün internete giriyor

Temel göstergeler, 2007 - 2013

Elektronik sigara gerçekten etkili

Kullanýmý giderek yaygýnlaþan elektronik sigaralar, karýþýmýnda nikotin bulunan

bir buhar üretiyor.

Avrupa Solunumla Ýlgili Araþtýrmalar Topluluðu’na göre, elektronik sigara ile

sigara býrakanlarýn sayýsý, nikotin bantlarýyla býrakanlarla hemen hemen ayný.

Yeni Zelanda'daki Auckland Üniversitesi'nden bir araþtýrma, 657 kiþi üzerinde

hem elektronik sigara hem de nikotin bandý testi yaptý. Lancet adlý

dergide yayýmlanan sonuçlara göre, elektronik sigara

kullananlarýn yüzde 7,3'ü, nikotin bandý kullananlarýn

ise yüzde 5,8'i sigarayý býraktý. Altý ay sonra,

elektronik sigara kullananlarýn yüzde

57'sinin, nikotin bantlarý kullananlarýn

ise yüzde 41'inin günlük tükettikleri

paket sayýsýný azalttýklarý görüldü.

Her zaman tartýþýlýr; elektronik sigara, sigarayý gerçekten býraktýrabilir mi ?

Uzmanlara göre cevap olumlu. 

www.bbc.co.uk

En yaþlý nüfus Ýtalya,
en genç ise Türkiye

Yaþ ortalamasý 29,7 olan Türkiye

ayný zamanda Avrupa'nýn 'en genç'

ülkesi olurken, ortalama yaþta

kendisine en yakýn ülkeden de 5,3

yaþ genç çýktý. Avrupa genelinde

ortalama yaþ 41,5; 80 yaþ ve üzeri

nüfusun oraný ise yüzde 4,9 olarak

hesaplandý. Avrupa'da 80 yaþ ve

üzeri nüfus oraný en yüksek olan

ülke Ýtalya. Yaþ ortalamasýnýn 43,8

olduðu ülkede yaþlý nüfusun oraný

yüzde 6,1 oldu. 

Verilere göre Ýtalya'yý yaþlý nüfus

fazlalýðýnda Fransa takip ediyor.

Yaþ ortalamasýnýn 40,2 olduðu

ülkenin yaþlý nüfus oraný yüzde 5,5

olarak hesaplandý. 

Fransa'nýn ardýndan sýrasýyla

Almanya, Portekiz, Ýsveç ve

Yunanistan geliyor. Ortalama yaþýn

45 olduðu Almanya'nýn yaþlý nüfus

oraný yüzde 5,4. Bu rakam yaþ

ortalamasý 42,3 olan Portekiz'de

yüzde 5,3; yaþ ortalamasýnýn 40,8

olduðu Ýsveç'te yüzde 5,3; yaþ

ortalamasýnýn 42,6 olduðu

Yunanistan'da ise yüzde 5,2 olarak

hesaplandý.

Avrupa'da yaþlý nüfus oranýnýn en

düþük olduðu ülke ise Türkiye.

Ortalama yaþýn 29,7 olduðu

Türkiye'de, 80 ve üzeri yaþa sahip

nüfusun oraný yüzde 1,4 çýktý.

Türkiye'yi yaþlý nüfus oraný

düþüklüðünde yüzde 1,9 ile

Makedonya, yüzde 2,5 ile Karadað,

yüzde 2,9 ile de Ýrlanda takip ediyor.

Bu ülkelerdeki ortalama yaþ ise

sýrasýyla 36,4; 36,8 ve 35 olarak

gerçekleþti. 27 Avrupa ülkesinin yaþ

ortalamasý 41,5 olarak hesaplanýrken,

bu ülkelerin tamamýndaki 80 ve

üzeri yaþa sahip nüfusun oraný ise

yüzde 4,9 oldu. 

Eurostat verilerine göre, 80 yaþ ve

üzeri nüfus oraný Ýtalya'da yüzde

6,1; Türkiye'de ise yüzde 1,4. 

Ýtalya'nýn takipçisi Fransa

Avrupa'nýn en genci Türkiye; 29,7

www.haberler.com

Ýstanbul katlanarak
çoðalýyor !

Nüfusuyla Yunanistan,

Tunus, Portekiz, Küba,

Belçika, Ýsveç,

Çek Cumhuriyeti, Belarus,

Macaristan ve Tunus'un da

aralarýnda bulunduðu 122

ülkeyi geride býrakan Ýstanbul,

son 4 yýlda nüfusuna 1 milyon

157 bin 576 kiþi ekledi. Ýstanbul'un

4 yýldaki nüfus artýþ miktarý, ülkedeki

64 ilin nüfusundan daha fazla oldu.

Nüfusuyla 122 ülkeyi

geride býrakan

Ýstanbul'un son

4 yýldaki nüfus artýþý,

Türkiye'deki 64 ilin

nüfusundan daha fazla

oldu.

www.aa.com.tr

Teknolojinin göz saðlýðýna etkileri

Ýþ için olsun, sosyal paylaþým sitelerinde gezinmek için olsun, büyük küçük
hemen herkes yaþamýnda önemli bir süreyi bilgisayar baþýnda geçiriyor. 

www.hthayat.com

Ekran karþýsýnda geçirilen süreler, bizlere baþ aðrýsý, göz kurumasý ve göz
yorgunluðu olarak dönebilir. Bunu engellemek için, kullanýlan ekranlar
yüksek çözünürlüklü ve düþük parlaklýkta olmalý. 

                                                                                                 ve %58, kýrsal yerlerde

                                                                                                 ise %29,5 ve %28,6

                                                                                               olarak ölçülüyor.

                                                                                            Bilgisayar ve internet

                                                                                          kullaným oranlarýnýn en

                                                                                       yüksek olduðu yaþ grubu ise

                                                                                    16-24 yaþ aralýðý. Bilgisayar ve

                                                                                 internet kullanýmý tüm yaþ

                                                                          gruplarýnda, erkeklerde daha yüksek. 

                                                                   

                                                    Haftalýk ortalama internet kullaným sürelerinin de

                                              belirtildiði araþtýrmada 06-15 yaþ grubu çocuklarýn

                                    %38,2’sinin haftada 2 saat; %47,4’ünün 3 ile 10 saat

arasýnda; %11,8’inin 11 ile 24 saat arasýnda; %2,6’lýk kesiminin ise 24 saatin

üzerinde internete baðlandýðý belirtiliyor.

Çocuklarýn %45,6'sý her gün internete

                                                              giriyor

www.organ.saglik.gov.tr www.tuik.com.tr
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Ýþletme Risk Yönetimi Hizmetleri ile adýmýný
attýðý danýþmanlýk hizmetleri grubuna þimdi
de Adli Biliþim ve Suistimal Risk Yönetimi
Hizmetlerini ekledi. Ýþletme Risk Yönetimi
Hizmetleri Ortaðý Sezer Bozkuþ Kahyaoðlu
öncülüðünde kurulan Adli Biliþim ve
Suistimal Risk Yönetimi Hizmetleri, gerek
ihtiyaç duyduðu özel yetiþmiþ nitelikli
eleman kadrosu, gerekse yelpazesinde
bulundurduðu her ihtiyaca özel çözüm
imkanlarý ile yatýrým gerektiren ve ülkemizin
sanayi ve ticaret ortamýnda ihtiyaç duyulan
bir uzmanlýk alaný. Grant Thornton, bu
ihtiyaçtan yola çýkarak, Eylül ayýnda
katýldýðý, Grant Thornton International
tarafýndan düzenlenen yetkilendirme
konferansý sonrasý, yetki belgesini alarak
çalýþmalarýna baþladý. 

 

Günümüzde teknolojinin geliþmesi ve
kullanýmýnýn yaygýnlaþmasý iþ hayatýný
kolaylaþtýrsa da, kiþilerin menfaatleri
kapsamýnda kötü amaçlý kullanýmý sonucu
olumsuz etkiler doðurabilmektedir.
Ýnsanlarýn bilgisayar, cep telefonu ve diðer
bilgi sistemi araçlarý ile iþledikleri suçlarýn
detaylý olarak incelenerek raporlanmasý ve
iþlenen suçun kanýtlarýnýn sunularak çözüme
ulaþmasýný saðlayan bilim dalýna adli biliþim 
(Forensic) denilmektedir. Ülkemizde son 10
yýldýr önemi artan adli biliþim sayesinde
iþletmelerde hem biliþim sistemleri
üzerinden iþlenen suçlarýn tespit edilmesi
kolaylaþmýþ, hem de bu suçlara meyilli olan 
kiþilerin üzerinde caydýrýcý bir etki
oluþmuþtur.

Grant Thornton Türkiye, Temmuz 2012’de

Adli Biliþim

Forensic, iþletme ölçeði büyük olan
kuruluþlarda ortaya çýkabilecek suistimallere
karþý alýnabilecek önlemleri, ortaya çýkan
adli ve hukuki olaylarýn çözümüne yönelik
olarak geliþtirilen yöntem, yaklaþým ve 
tekniklerin bütününü kapsayan yeni bir
bilim dalý ve uygulama alanýdýr. Genel
olarak, forensic hizmetleri çok
özel ve vasýflý elemanlar
gerektirdiðinden dolayý,
iþletme büyüklüðü ne
olursa olsun þirketlerin
iç denetim ve iç
kontrol süreç
analizlerinde
maliyeti
yükselten bir
faaliyettir.
Bundan
dolayý bu
hizmetlerin 
dýþarýdan
alýnmasýnýn
tercih
edilmesi
maliyet
açýsýndan
avantaj
saðlamaktadýr.

Forensic
konusunda
geliþtirilen
yöntemler,
yaklaþým ile
teknikler, özellikle
biliþime ve bilgi
teknolojileri yoluyla
ortaya çýkan suistimallerin
tespitine yöneliktir. Bunun
anlamý, forensic incelemelerinin

Grant Thornton’dan yeni bir hizmet grubu;
Adli Biliþim ve Suistimal Risk Yönetimi Hizmetleri

genel olarak sanal ortam üzerinden
gerçekleþtirilmesi ve böylece suç mahalinde
bulunmaya gerek olunmamasýdýr. Ancak
incelemeler yapýlýrken bileþim teknolojisine
ait donaným veya verilerin bulunduðu
        sistemler olay yerinden taþýnamayacak
                 durumda olabilmekte ve yerinde
                   incelemeyi gerektirebilmektedir. 

                            Forensic incelemelerinde
                               incelemeye konu olan
                                 olaylar ilk aþamada
                                   baþlýklara ayrýlýr. Bu
                                     baþlýklara baðlý
                                       olarak forensic
                                         uzmanlarý ön
                                          hazýrlýklarý
                                            yapar. Olaya
                                            iliþkin deliller
                                             toplanýr. Söz
                                              konusu
                                               delillerin
                                               bilgisayar
                                              veya sanal
                                              ortamda 
                                            bulunmasýna
                                            karþý, silinme
                                           veya bozulma
                                           varsa veri
                                           kurtarma
                                         iþlemleri yapýlýr.
                                        Toplanan deliller
                                          üzerinde belli
                                         yöntemler ile
                                      inceleme
                                yapýlmakta ve ortaya
                             çýkan bulgular
                           sýnýflandýrýlarak çalýþma
                        kaðýtlarýna aktarýlmaktadýr.
         Bu çalýþma kaðýtlarýndan yararlanarak
elde edilen bulgularla hukuki niteliði olan
nihai rapor hazýrlanmaktadýr.

Biliþim ve bilgi teknolojilerinde
uzmanlaþmanýn artmasý, gelecekte forensic
incelemelerinin bir ekip çalýþmasý olmasýný
gerekli hale getirecektir.

Forensic, küreselleþen ekonomik iliþkiler ve
þirketlerin var olduðu günümüzde oldukça
yaygýn ve sürekli güncellenen bir bilim
dalýdýr. Bu alana iliþkin yenilik ve
deðiþiklikler interaktif olarak bileþim
teknolojileri yoluyla takip edilebilmektedir.
Özellikle küresel ölçekteki þirketlerin iþ
süreçlerinde suistimal eðiliminin yüksek
olmasý, bu süreçlerin sürekli olarak
izlenmesini zorunlu kýlmaktadýr. Bundan
dolayý forensic incelemeleriyle suistimal
olaylarýnýn sonuçlarýnýn tespitinden daha
önemlisi, suistimal eðilimlerinin varlýðýnýn
kabul edilerek bir önlem aracý olarak
kullanýlmasýdýr. Böylece forensic; yöntem,
yaklaþým ve teknikleri ayný zamanda
suistimal risklerine baðlý ortaya çýkabilecek
olaylarý önlemek için temel bir araç
olmaktadýr.

Þirketlerin marka ve iktisadi deðerlerine etki
edecek derecede maliyetli olabilecek
iþlemler suistimal kapsamýnda
deðerlendirilmelidir. Özellikle biliþim ve bilgi
teknolojilerine dayalý iþlemlerin olduðu 
sektörlerde bu durumun varlýðý bilinmektedir.
Bu açýdan deðerlendirildiðinde suistimal
risk yönetimi uygulamalarý bilgi iþlem ve
sanal ortama dayalý iþ süreçlerinin
bulunduðu þirketler için bir gereklilik haline 
gelmektedir.

Suistimal Risk Yönetimi

“Forensic alanýnda uzmanlaþacak kiþiler teknolojik yenilikleri
yakýndan takip etmeli ve teknik bilgi anlamýnda oldukça
donanýmlý olmalýdýrlar.” 
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1) Ýddia edilen usulsüzlüðü araþtýrarak
    uygunsuz bir þekilde meydana gelip
    gelmediði, 

2) Ýddia edilen usulsüzlüðün herhangi bir
    parasal kayba neden olup olmadýðý veya
    maliyet ortaya çýkarýp çýkarmadýðý,

3) Söz konusu usulsüzlüðün sorumlularý

belirlenmeye çalýþýlýr.

Grant Thornton’un sunduðu Adli Biliþim
ve Suistimal Risk Yönetimi baþlýklarýnda
aþaðýdaki þekilde 7 temel hizmet
kategorisi bulunmaktadýr. Her türlü soru
ve ihtiyacýnýz için dergimizin arkasýndaki
iletiþim detaylarýndan bizlere
ulaþabilirsiniz.

1. Bilirkiþilik

2. Suistimal Ýnceleme

3. Finansal Ýnceleme

4. Adli Biliþim

5. Elektronik Ortamda Ýnceleme ve
    Araþtýrma

6. Bilgi Teknolojileri Güvenliði

7. Ticari Ýhtilaf Yönetimi

Grant Thornton Türkiye

Sayfa 4

Grant Thornton'un eðitim programlarý
farklý konularý kapsayarak geniþliyor

Türkiye'de 25 yýlý aþkýn süredir hizmet

veren Grant Thornton, eðitim yelpazesini

geniþletti. Dinamik iþletmelerin, büyüme

potansiyellerini açýða çýkarmak ve kritik iþ

süreçlerinde profesyonellere katký saðlamak

üzere tasarlanan eðitimler, 2013'ün

dördüncü çeyreði ve 2014'te de devam

edecek. Aþaðýda gördüðünüz eðitimlerimiz

genele açýk eðitimler olmakla birlikte, talep

ve ihtiyaçlar doðrultusunda kurumlara özel

oturumlar hazýrlamak mümkün. 

Eðitim içerikleri, eðitmen bilgileri, ücretlendirme, indirim politikalarý ve kurumunuza özel

eðitim organizasyonlarý hakkýnda bilgi almak için lütfen aþaðýdaki iletiþim bilgileri üzerinden

bizimle baðlantýya geçiniz. 

Tuðba Köse

Tugba.kose@gtturkey.com

+90 212 373 00 00 

Ýç Denetim Eðitimi

Ýç Kontrol Teknikleri Eðitimi

Stratejik Risk Yönetimi Eðitimi

Suistimal Risk Yönetimi Eðitimi

Muhasebe ve Finans Denetimi Eðitimi

Teminatlandýrma Yöntemleri Çerçevesinde Vadeli Ýþlem Piyasalarýnda

Alým Satým Stratejileri Eðitimi

Bilgi Teknolojileri Denetimi (CISA Hazýrlýk) Eðitimi

Denetim Raporlama Teknikleri Eðitimi

Denetimde Ýstatistiki Yöntemlerin Kullanýmý Eðitimi

Kurumsal Ýletiþim ve Mülakat Teknikleri Eðitimi

Rapor Yazma Teknikleri Eðitimi

Risk Esaslý Denetim Teknikleri Eðitimi

22.10.2013

12.11.2013

26.11.2013

Lütfen bilgi alýnýz

Lütfen bilgi alýnýz

Lütfen bilgi alýnýz

Lütfen bilgi alýnýz

Lütfen bilgi alýnýz

Lütfen bilgi alýnýz

Lütfen bilgi alýnýz

Lütfen bilgi alýnýz

Lütfen bilgi alýnýz

Eðitim Konularý Tarih

Þirketlerin ölçek büyüklüðüne,
kurumsallaþma derecesine ve þirketlerin
yönetimi yaklaþýmýna baðlý olarak
suistimaller ile karþýlaþýlýr. Forensic üzerine
yapýlan çalýþmalarda þirketlerde karþýlaþýlan
suistimallerin kaynaðý araþtýrýlmakta ve
derecelendirilmektedir. Bu çalýþma
sonuçlarýna göre genel olarak harcamalarýn 
giderleþtirildiði aþamalar ile satýn alma
aþamalarý þirketler için öncelikli suistimal
alanlarý arasýnda görülmektedir. Ayrýca
finansal bilgilerin yanlýþ raporlanmasý ile
finansal kaynaklarýn kullanýmý da forensic
olaylarý için bir kaynak olmaktadýr. Bu olaylar
þirketler için önemli bir zaman kaybý ortaya
çýkaracaðý için þirket yönetimleri için
görülmemektedir. Ancak ölçek büyüklüðünün
ortaya çýkardýðý maliyetlerin büyüklüðü ile
þirketlerin marka ve itibar riski önem
kazandýkça forensic inceleme ve denetimi
gerekli olmaktadýr. Bundan dolayý forensic
suistimal riskinin varlýðýna yönelik bir araç
olmaktadýr. Suistimal riskinin þirketler için 
gerekliliðinin artmasý, suistimal
soruþturmalarýný yürütmede gerekli olan
tecrübe gereksinimi söz konusu
incelemelerinin maliyetini artýrmaktadýr. Bu
nedenle bu hizmetlerin þirketler tarafýndan
dýþarýdan alýnmasý maliyeti düþürmektedir.
Ayrýca þirket yönetimleri, forensic
soruþturmasýný yürütmek için baðýmsýz ve 
tarafsýz bir uzmana baþvurulmasýnýn en iyi
tercih olduðunu belirtmiþlerdir. Bununla
birlikte iþletmelerde suistimal risklerini
ortadan kaldýrmak ve iþ süreçlerini
suistimalin engellenmesi amacýyla
geliþtirmek için suistimal risk yönetimi de
yeni bir uygulama alaný olarak önem
kazanmaktadýr. Standart bir suistimal 
incelemesi teknik inceleme ve soruþturma
yöntemleri ile gerçekleþtirilir. Standart bir
suistimal incelemesinde
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Misyon
Varlýk nedeni

Deðerler
Bizim için önemli olan

Vizyon
Ne olmak istiyoruz

Strateji
Ýþ planýmýz

Strateji Haritasý
Stratejinin tercümesi

KPI
Ölçme ve önceliklendirme

KRI
Odaklanmamýz gereken alanlar

Kiþisel Hedefler
Benim yapmam gerekenler

Stratejik Sonuçlar

Paydaþ
güveni

Müþteri
memnuniyeti

Etkin
süreçler

Motive
iþgücü

Strateji, Risk ve Performans Ölçümü

Stratejik Yaklaþým ve Stratejik Sonuçlar

Tüm çalýþanlarýn, kurumun öz deðerlerini
dikkate alarak kurum gereksinimlerini dile
getirdiði, farklý fikirlerin paylaþýldýðý ve yeni
yaklaþýmlar üzerine görüþ alýþveriþinde
bulunulduðu bir platformdur. Söz konusu
uygulama belirli temel süreçlerden
oluþmaktadýr. Bunlar;

1) Çalýþanlarýn birim, kademe ve tecrübe
    ayrýmýna gidilmeksizin ortak bir
    paydadan gruplara ayrýlmasý, 
2) Ýþletmenin temel esas ve deðerlerinin
    belirlenmesi,
3) Belirlenen esaslarýn bir perspektif
    dahilinde tartýþma konularýna
    dönüþtürülmesi ve gruplara daðýtýlmasý,
4) Gruplarýn, belirlenen konular çerçevesinde
    tartýþarak, kurumun mevcut yapýsýný
    irdelemesi, yüz yüze geldiði risklerin
    belirlenmesi ve çözümüne iliþkin
    önerilerin getirilmesi
5) Gruplarýn belirli bir sunum formatý içinde,
    yapmýþ olduðu çalýþmalarý kurum
    geneline sunmasý

Yukarýda belirtilen adýmlarla izlenen bu
uygulama ile birlikte, iþletmelerin karþý
karþýya kaldýðý riskler gündeme gelerek,
organizasyonel süreçleri bizatihi yürüten
aktörlerin tecrübelerinden edindiði aksiyon
planlarý oluþturulmaktadýr.

Uygulamanýn en önemli çýktýsý ise
çalýþanlarýn düþüncelerini birbirleriyle
ve özellikle üst yönetim ile paylaþtýðý;
diðer taraftan üst yönetimin üzerinde
hassasiyetle durulmasý gereken
konularla karþý karþýya getirildiði 
bir platform oluþturulmasýdýr.

iþletmelerin ortak bir ruh oluþturarak
sektöründe fark yaratmasý için mükemmel
bir uygulama ve geliþme yönünde iyi bir
adým olmaktadýr.

Arama Konferansý, tüm bu esaslar dahilinde
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Küresel dinamiklerin meydana getirdiði
yeniliklerin dikkate alýnmasý ve kurum
yapýsýna kompanse edilmesi
kurumsallaþmanýn birincil ihtiyaçlarýndandýr.
Ancak bununla birlikte, her organik yapýnýn
özgün olduðu ve mevcut yeniliklerin
kurumun öz deðerleriyle uyumlu bir þekilde
özümsenmesi gerektiði yadsýnamaz bir
gerçektir.

Bu doðrultuda, iþletmenin küresel
dinamiklerle deðerlendirilmesinden önce
rasyonel bir öz deðerlendirmesinin yapýlmasý
yerinde bir uygulama olacaktýr. Bu da
iþletmelerin en önemli varlýðý olan insan
kaynaðýnýn ortak çalýþmasýyla mümkün
kýlýnabilir.

Arama konferansý ile fark yaratýn

Kurum çalýþanlarý, kurumun tüm
organizasyonel süreçlerinde var olan ve
temel deðerlerine bizzat yön veren yapý
taþlarýdýr. Bu nedenle iþletmenin bulunduðu
noktanýn fotoðrafýnýn çekilmesi ve rasyonel
bir öz deðerlendirme yapýlmasý, ancak ve
ancak süreci yürüten aktörler tarafýndan
yapýlabilecektir. Arama konferansý, tüm
dünyada bu ihtiyaca cevaben ortaya çýkmýþ
yeni bir oluþum ve kurum sinerjisini
harekete geçiren bir yöntemdir.

Stratejik Bakýþ Açýsý

H
ed

ef
le

r

Önümüzdeki 5 yýlda
nereye ulaþabilirsiniz
vizyonu

Þu anda neredeyiz ?

Strateji esaslý
aksiyon planý

Dinamik Ýþletmeler
[Þirketlerin büyümesinde temel faktör]

Stratejik Planlama Süreci

H
ed

ef
le

r

Gelecek sene
nerede olabiliriz?

Þu anda neredeyiz ?
Duruma göre
tepkisel aksiyon
alma

Zaman

Duraðan Ýþletmeler
[Þirketlerin gerilemesinde temel faktör]

Duraðan Planlama Süreci

vs

Zaman

Grant Thornton Türkiye,
Ýþletme Risk Yönetimi Hizmetleri
Ortak
sezer.bozkuskahyaoglu@gtturkey.com
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kontrol edilerek anlaþýlabilecek. Mükellef bu

listede yer alýyorsa kesinlikle elektronik

fatura, listede yer almýyorsa kâðýt fatura

düzenlenecek. Zorunluluk kapsamýna giren

mükelleflerden mal veya hizmet alan ve

belirlenen hadlerin altýnda kalan mükellefler

de, istemeleri halinde elektronik defter ve

elektronik fatura uygulamalarýndan

yararlanabilecekler.

• E-fatura GÝB Portalý: Bilgi iþlem sistemi

   yeterli olmayan ya da aylýk fatura

   adetleri düþük sayýdaki kullanýcýlar için,

   Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý tarafýndan

   uygulamaya iliþkin temel fonksiyonlarý

   bünyesinde barýndýran, e-fatura portalý

   olarak adlandýrýlan bir yapý oluþturuldu.

   Ancak bu yöntem günde 50-60 adetin

   üzerinde fatura kesen mükellefler için

   çok uygun bir yöntem gibi görünmüyor,

   zaten portal aylýk 5,000 adetin

   üzerinde fatura üretimine izin vermiyor.

• Entegrasyon: Mükellefler, kendi

   geliþtirdikleri entegrasyon çözümleri ya

   da “outsource” ettikleri bir yazýlýmla

   beraber sisteme dahil olabilirler. Firma,

   entegrasyon yöntemini tercih edecekse

   ve entegrasyon çalýþmasý bitene kadar

   portal kullanmak istemiyorsa, baþvuru

   esnasýnda portal hesabýnýn aktive

   edilmemesini talep etmelidir.

   Entegrasyonu da en geç 31.12.2013

   tarihine kadar bitirmelidir. Bitirememesi

   halinde portal hesabýnýn GÝB tarafýndan

   aktive edileceðini göz önüne almalýdýr.

E-faturadan faydalanma yöntemleri; 
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E-defter uygulamasý ile ilgili süreç 2011

yýlýnda Elektronik Defter Genel Tebliði (Sýra

No:1) ile ilk düzenlemeler yapýlarak hayata

geçirilmiþtir. 2012 yýlýnýn Aralýk ayýna kadar,

isteyen mükelleflerin seçimlik hakký

bulunmaktaydý. Son düzenleme ile bu

mükelleflerden belirli bir cironun

üstündekiler için e-faturaya geçiþ

zorunluluðu getirildi ve uygulama için son

baþvuru tarihi 1 Eylül 2013 olarak

belirlendi ancak Maliye Bakanlýðý tarafýndan

yapýlan açýklama ile geçtiðimiz 2 Eylül

2013 tarihine kadar uzatýldý. Tebliðdeki

hükümlerle özellikle yüksek tutarda ÖTV

tahsil edilen, kayýp ve kaçaðýn fazla olduðu

ürünlerin lisans sahipleri ile bunlardan mal

alan belirli kriterlere sahip mükelleflere

elektronik fatura düzenleme ve elektronik

defter tutma zorunluluðu getiriliyor.

Yeni düzenlemeye göre; Petrol Piyasasý

Kanunu kapsamýnda madeni yað lisansýna

sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim

yýlýnda mal alan mükelleflerden 31 Aralýk

2011 tarihi itibarýyla asgari 25 milyon TL

brüt satýþ hasýlatýna sahip olanlar e-fatura

düzenlemek zorunda.

Yine Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli

(III) sayýlý listedeki kolalý gazozlar, biralar,

þaraplar ve diðer alkollü içecekler ile tütün

ve tütün mamullerini imal veya ithal edenler

ile bunlardan 2011 takvim yýlýnda mal alan

mükelleflerden 31 Aralýk 2011 tarihi

itibarýyla asgari 10 milyon TL brüt satýþ

hasýlatýna sahip olanlar da e-fatura ve

e-defter uygulamasýna geçmek zorunda.

Ancak yukarýda bahsedilen mükelleflerden

mal alan 5018 sayýlý Kamu Malî Yönetimi

E-fatura ve e-defter düzenlemelerinde
son durum

ve Kontrol Kanunu'na ekli cetvellerde yer

alan idare, kurum ve kuruluþlar ile iktisadi

kamu kuruluþlarýnýn elektronik fatura

uygulamasýndan yararlanma ve elektronik

defter tutma zorunluluðu þimdilik

bulunmuyor ancak yakýn bir gelecekte

yapýlacak olan düzenlemeler ile bu kamu

kuruluþlarýnýn da sisteme dahil olmasý ve

adým adým tüm mükelleflere yayýlmasý

planlanýyor. Satýn alýnan mal veya

Neþe Kýlýç
Grant Thornton Türkiye
Vergi Hizmetleri
Müdür
nese.kilic@gtturkey.com

hizmetin ÖTV listesinde sýralanan mallar

olmasý þart deðil, madeni yað lisansýna sahip

mükelleften bir demirbaþ satýn alýnsa bile

e-fatura kullanma kapsamýna giriliyor.

Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý’nýn (‘GÝB’) deyimi ile 

2011 yýlý satýþ hasýlatý 10 Milyon TL’nin

üzerindeki mükelleflerin neredeyse tamamý

bu listeye giriyor, Maliye Bakaný Mehmet

Þimþek, 20 Eylül 2013 tarihinde e-fatura ile

ilgili açýklamasýnda, uygulamaya 20.459

mükellefin baþvurduðunu açýkladý.

E-fatura kapsamýna giren mükellefler

birbirlerinden mal alýp satarken e-fatura

düzenlemek zorunda, mal satýlan mükellefin

e-fatura kapsamýnda olup olmadýðý, bu konu

ile ilgili internet adresinde yer alan liste

“Zorunluluk kapsamýna giren mükellefler için e-faturaya baþvuru

için son tarih 02.09.2013 idi, e-defter içinse 01.09.2014.”
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• E-defter beratýnda bulunan GÝB mali

   mührünün doðru olup olmadýðý

Kontrolü yapýlarak e-defterin doðruluðu

teyit edilir.

1) Zorunluluk kapsamýnda olmalarýna

raðmen e-fatura düzenlemeyen ve/veya

e-fatura almayan mükellefler için, yýllýk

94.000 (2013 için) lirayý geçmemek üzere,

faturada yazýlmasý gereken tutarýn % 10'u

kadar özel usulsüzlük cezasý kesilecektir.

2) Bu durumda, fatura hiç düzenlenmemiþ

sayýlarak KDV indiriminin kabul edilip

edilmeyeceði veya kurum kazancýndan gider

veya maliyet olarak indirilmesinin kabul

edilip edilmeyeceði açýk deðildir. E-fatura

yerine kâðýt fatura kesilmesi veya alýnmasý

halinde, faturanýn düzenlenmemiþ veya

alýnmamýþ sayýlmasýnýn yaptýrýmý özel

usulsüzlük cezasý olmalýdýr. KDV indirimi

veya gider/maliyet reddi söz konusu

olmamalý; ancak, bu tür yaptýrýmlarýn

uygulanma riski az olsa da, hiç yok

deðildir.

3) Bilgi iþlem sistemlerinin entegrasyonu

yöntemiyle e-fatura uygulamasýndan

yararlananlarýn, sistemlerini kesintisiz 7 gün

24 saat fatura ve ilgili mesajlarý alabilir ve

gönderebilir halde açýk tutmalarý zorunludur.

Cezai yaptýrýmlar ve dikkat edilmesi

gereken hususlar

Tebliðde yapýlan düzenleme, mücbir

sebepler dýþýnda bu zorunluluða

uymayanlarýn entegrasyon izinlerinin iptalini

öngörmektedir. Bu durumda elektronik

fatura uygulamasý sadece portal yöntemiyle

kullanabilecek olup, özellikle çok sayýda

fatura düzenleyen iþletmeler için bu iþlem

ciddi bir yaptýrým olarak görülebilir.

Sistem üzerinde yapýlacak bakým-onarým

gibi iþlemler nedeniyle sisteme eriþimin

kesintiye uðramasýnýn söz konusu olacaðý

durumlarda, bu kesintiden önceki üç iþ günü

içerisinde durumun GÝB'e bildirilmesi

gerekmektedir ve bu kesinti süresi kesinlikle

2 günü aþmamalýdýr. Bu zorunluluða

uyulmadýðý durumlarda uygulanacak olan

müeyyide açýkça belirtilmemiþ olsa da

entegrasyon izninin 1 yýl için iptal olmasý

muhtemeldir.
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• Özel Entegratör: Mükellefler, GÝB

   tarafýndan ilan edilen Özel Entegratörler

   aracýlýðý ile e-fatura gönderim ve alým

   iþlemlerini gerçekleþtirebilirler. 

E-defter, Vergi Usül Kanunu ve Türk Ticaret

Kanunu'na göre tutulmasý zorunlu olan

defterlerin elektronik ortamda oluþturulmasý,

kaydedilmesi, muhafaza edilmesi ve ibraz

edilmesini saðlayan sistemin genel adý, þu

anki uygulamada defter-i kebir ve yevmiye

defteri e-defter kapsamýnda bulunuyor.

13.12.2011 tarihinde yayýmlanan

Elektronik Defter Genel Tebliði (Sýra No: 1)

ile e-defter uygulamasýna iliþkin usul ve

esaslar belirlenmiþti. Maliye Bakanlýðý ile

Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý’nýn müþterek

bir teblið ile düzenlendiði uygulama 1 Ocak

2012 tarihinden itibaren kullanýma açýldý.

Bilanço usulüne göre defter tutan tüm gelir

vergisi ve kurumlar vergisi mükellefleri

e-defter tutabilirler.

E-defter uygulamasýndan yararlanacak

olanlar için ön koþullar; 

• Gerçek kiþi için uyumlu yazýlým ve

   elektronik imza, 

• Tüzel kiþiler içinse, e-fatura kullanýcýsý

   olmak, 

• Uyumlu yazýlým ve mali mühür.

Elektronik defter tutulmasý, kaydedilmesi,

onaylanmasý, saklanmasý ve ibrazýnda GÝB

tarafýndan “uyumluluk onayý almýþ bir

yazýlým” kullanýlmasý gerekmektedir.

Kendi yazýlýmýný geliþtiren mükellefler

uyumluluk testlerini 01.09.2014 tarihine

kadar baþarý ile tamamlamalarý halinde bu

yazýlým aracýlýðý ile e-defter tutabilecektir.

GÝB tarafýndan test edilerek izin verilen

yazýlýmlarýn dýþýnda baþka bir yazýlýmla

e-defter tutulmasý mümkün deðildir.

Hesap dönemi veya takvim yýlý içinde,

e-defter tutmak üzere izin alan mükellefler,

izleyen ilk ayda oluþturacaklarý elektronik

defterlerde, ilgili hesap döneminin baþýndan

içinde bulunduklarý döneme kadar

gerçekleþtirilen tüm kayýtlara yer vermek

zorundadýrlar.

Denetim elemaný, mükellefin ibraz ettiði

e-defter ve beratýný aldýktan sonra, beratýn

bu e-deftere ait olup olmadýðýný “e-defter

görüntüleme aracý” ile teyit edecektir.

Görüntüleme aracý ile; 

• E-defterin mührünün doðru olup olmadýðý, 

• E-defter beratýnda bulunan mükellef

   mührünün doðru olup olmadýðý,

  

• E-defterde bulunan mükellef mührü ile

   e-defter beratýnda bulunan deftere ait

   imza veya mühür deðerinin birbiri ile ayný

   olup olmadýðý,

“GÝB tarafýndan test edilerek izin verilen yazýlýmlarýn dýþýnda

baþka bir yazýlýmla e-defter tutulmasý mümkün deðildir.”
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Grant Thornton, 12 ülkede 50 lider
þirket arasýnda en ideal 35. iþveren

Global araþtýrma kuruluþu Universum,
üniversite öðrencileri arasýnda yaptýðý çeþitli
araþtýrmalarla, en ideal iþveren, en çok
tercih edilen þirket alanlarýnda üniversite
öðrencileri arasýndaki tercihleri belirliyor.   

Grant Thornton, bu sene gerçekleþtirilen
’50 en ideal iþveren’ araþtýrmasýnda 35.
sýrada kendine yer bularak oldukça
dikkat çekici bir konumun
sahibi oldu. 

GLOBAL
TOP 50

World’s Most
Attractive
Employes

2013
Powered by UNIVERSUM
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Grant Thornton, Borsa Ýstanbul 'Finans ve

Ekonomi Konferansý 2013'te yer aldý

Dergimizi yayýna hazýrladýðýmýz günlerde,

Borsa Ýstanbul önemli bir uluslararasý

konferansa ev sahipliði yaptý. 30 Eylül -

01 Ekim 2013 tarihlerinde gerçekleþen

'Finans ve Ekonomi Konferansý'nýn konusu 

'Global finansal sistemler ve ekonomideki

politik konular ve zorluklar' olarak

gerçekleþti.

Sadece hakem onayýndan geçmiþ makale

sahiplerinin ve alanýnda lider yöneticilerin

davet edildiði Konferans kapsamýnda,

Grant Thornton Türkiye Ýþletme Risk

Yönetimi Hizmetleri Ortaðý Sezer Bozkuþ

Kahyaoðlu da sunumu ile yer aldý. 

Borsa Ýstanbul Baþkaný Ýbrahim M. Turhan'ýn

açýlýþ konuþmasý yaptýðý Konferansta,

Moskova, Viyana, Varþova ve Bulgaristan

borsalarý tepe yöneticileri ile birlikte

dünyanýn çeþitli üniversitelerinden akademik

temsilciler, sunumlarý ile birlikte yer aldýlar.  

Konferans'ýn ikinci gününde, 14:00-15:30

saatleri arasýnda, 6c no'lu oturumda yer

alan Kahyaoðlu'nun sunumunun konusu,

Türkiye elektrik pazarýna yönelik özel

inceleme ile 'Elektrik piyasasýndaki fiyat

deðiþkenliðine yönelik hedge stratejileri'

üzerine gerçekleþti.

Grant Thornton Türkiye

BIFEC
Borsa Ýstanbul
Finance & Economics Conference

Dünyanýn en büyük 12 ekonomisi (Amerika,
Rusya, Ýngiltere, Kanada, Çin, Fransa,
Almanya, Hindistan, Ýtalya, Japonya,
Brezilya ve Avustralya) kapsamýndaki
üniversitelerde öðrenim hayatý devam eden
200.000 öðrenci arasýnda yapýlan
araþtýrmada Grant Thornton, 50 lider þirket
arasýnda 35. olarak önemli bir baþarýya
imza attý.
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Mevcut iþletmeleri geliþtirme ve yeni

iþletmelerin kurulmasýný saðlama amaçlý

olarak varlýðýný sürdüren Küçük ve Orta

Ölçekli Ýþletmeleri Geliþtirme ve Destekleme

Ýdaresi Baþkanlýðý (KOSGEB), AR-GE ve

inovasyon altyapýlý iþletmeleri desteklemek

üzere çok çeþitli programlar ile giriþimci

KOBÝ'leri destekleyen bir kuruluþ olarak,

Türk sanayisinin ve giriþimciliðinin

geliþmesine katkýda bulunuyor.   

KOSGEB destek projeleri

KOSGEB destek programlarý arasýnda

aþaðýdaki gibi 7 temel program bulunuyor:

1 Ar-Ge, inovasyon ve endüstriyel uygulama

   destek programý

2 KOBÝ proje destek programý

3 Tematik proje destek programý

4 Ýþbirliði-güçbirliði destek programý

5 Giriþimcilik destek programý

6 Genel destek programý

7 Geliþen iþletmeler piyasasý KOBÝ destek

   programý 

Bu destek programlarýnýn içeriðinde çok

çeþitli destek paketleri bulunmaktadýr. Geri

ödemeli ve ödemesiz destekler; makine-

teçhizat, donaným, kira, hammadde, yazýlým

ve hizmet alýmý, personel gideri, proje

danýþmanlýk, eðitim, sýnai ve fikri mülkiyet

haklarý, proje tanýtým, yurtdýþý kongre/fuar/

teknolojik iþbirliði ziyareti, test-analiz ve

belgelendirme, baþlangýç sermayesi gibi çok

çeþitli konularda destek almak mümkün. 

Bunlara ilave olarak, Grant Thornton

hizmetleri arasýnda yer alan, danýþmanlýk,

eðitim ve baðýmsýz denetim alanlarýnda da

KOSGEB desteði mevcut. Genel destek

programý kapsamýnda bulunan

hizmetlerimize ait destek kalemleri ve

destek miktarlarýný aþaðýda görebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için, dergimizin arkasýndaki iletiþim bilgilerinden lütfen bizlere ulaþýnýz.

1

2

3

Genel Destek Programý’nýn

desteklediði hizmetlerimiz

Destek

üst limiti

(TL)

Destek oraný (%)

3. ve 4.

Bölgeler

1. ve 2.

Bölgeler

Danýþmanlýk Desteði

Eðitim Desteði

Baðýmsýz Denetim Gideri

15.000

10.000

10.000

%60%50

Garant Thornton Türkiye

Ýzmir Ýktisat Kongresi, bu sene tekrarlanacak
olan 5. Kongre ile yeniden canlandýrýlýyor.
Bu seneki program sadece Türkiye’den deðil,
dünyadan çok önemli isimleri aðýrlýyor.
Hazýrlanan taslak programda; Abdullah Gül,
Recep Tayyip Erdoðan, Ali Babacan, Ýzmir
Büyükþehir Belediyesi Baþkaný Aziz
Kocaoðlu, Ýzmir Valisi Mustafa Toprak,
Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz, Dünya
Bankasý Baþkaný, Dünya Ticaret Örgütü
Genel Direktörü, Avrupa Merkez Bankasý
Yönetim Kurulu Üyesi’nin yaný sýra; IFC,
UNDP, OECD gibi uluslararasý kuruluþlar ve
TÜSÝAD, MÜSÝAD, TOBB, YASED, TÜÝK gibi
sivil toplum kuruluþlarýnýn tepe yöneticileri;
Türkiye’nin lider üniversitelerinden akademik
temsilciler; medyaya ve gündeme yön veren
gazeteci ve yazarlar; sektöründe lider
kuruluþlarýn CEO ve üst düzey yöneticileri
bulunuyor. 

Grant Thornton, 5. Ýzmir Ýktisat Kongresi’nde
Politika, iþ dünyasý ve akademik dünyanýn en üst düzey temsilcileri bu
Kongre’de yerini aldý.

Bizler de, Grant Thornton ailesi olarak
heyecanlýyýz çünkü 30 Ekim-01 Kasým
2013 tarihlerinde devam edecek olan
Kongre’nin üçüncü gününde gerçekleþecek
olan ‘Ege’de ve Türkiye’de finansal risk
yönetimi’ oturumunda Ýþletme Risk Yönetimi
Hizmetleri Ortaðý Sezer Bozkuþ Kahyaoðlu 
panelist olarak yer alacak. Küresel kriz
sürecinde, finansal risk yönetimi
kapsamýnda yürütülen teknik çalýþmalarýn
sunumlarýnýn yapýlacaðý panelin baþkanlýðý
ise EGÝAD Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa 
Tanyeri tarafýndan gerçekleþtirilecek. 

Grant Thornton Türkiye

Sayfa 14
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Kira sözleþmelerinin muhasebeleþtirilmesinde
deðiþiklik önerileri

Uluslararasý Muhasebe Standartlarý Kurulu
(IASB) ve ABD Finansal Muhasebe
Standartlarý Kurulu (FASB) leasing
iþlemlerinin muhasebeleþtirilmesine iliþkin
önemli yenilikler getirmeyi planlamaktadýr.
Henüz nihai þeklini almamýþ olsa da, bu
kurullar tarafýndan yapýlan taslak
düzenlemelerin kiralama iþlemlerinin
finansal tablolarda sunumuna dair önemli
deðiþiklikler yapmasý beklenmektedir.  

Kiralama iþlemi, kiraya verenin, bir varlýðýn
kullaným hakkýný, bir ödeme veya ödeme
planý karþýlýðýnda, taraflarca kararlaþtýrýlmýþ
bir zaman süresince kiracýya devrettiði
sözleþmedir. Finansal kiralama sözleþmeleri,
bir varlýðýn mülkiyetine sahip olmaktan
kaynaklanan her türlü risk ve yararlarýn
devredildiði sözleþmelerdir. Hali hazýrda
geçerli olan TMS 17 “Kiralama Ýþlemleri”
standardýna göre kiralama iþlemleri,
kiralanan varlýðýn mülkiyetine iliþkin risk ve
yararlarýn kiraya verende ya da kiracýda
bulunma derecesine göre sýnýflandýrýlýr. Bir
varlýðýn mülkiyetine sahip olmaktan
kaynaklanan risk ve yararlarýn tamamýnýn
devredildiði kiralamalar, finansal kiralama
olarak sýnýflandýrýlýr. Risk ve yararlarýn
tamamýnýn devredilmediði kiralamalar ise
faaliyet kiralamasý olarak sýnýflandýrýlýr. 

Faaliyet kiralamasý olarak sýnýflandýrýlan bir
kiralama iþlemi bilançoda yer almaz. Taslak
standart ile deðiþiklik yapýlmakta ve
kiralama sözleþmelerinden kaynaklanan her
türlü hak ve yükümlülüðün bilançoda varlýk
ve yükümlülük olarak yer almasý
öngörülmektedir. 12 aydan fazla kira
ödemesini içeren kiralama sözleþmeleri
kiracýnýn bilançosunda varlýk ve yükümlülük
olarak gösterilmelidir. Bunun esasý, kira

sözleþmesinin varlýðýn kullaným hakkýný
kiracýya devretmesidir. Þirketlerin varlýk ve
performans rasyolarý faaliyet kiralamasý
iþlemlerinin bilançoya  taþýnmasýndan
etkilenecektir. Kullaným hakký karþýlýðýnda
bilançoda gösterilen kiralama yükümlülüðü
iþletmelerin borçlanma rasyolarýný
arttýracaktýr. Sermaye yeterliliði
düzenlemelerine baðlý kuruluþlarýn sermaye
ihtiyacý artacaktýr.

Kullaným hakký ve kira ödeme yükümlülüðü
kullaným hakkýna iliþkin varlýk kiracý
tarafýndan kullanýlmaya baþlandýðýnda
finansal tablolarda gösterilecektir.
Yükümlülük tutarý, finansal kiralama
ödemelerinin kira sözleþmesindeki faiz oraný
(veya yokluðunda kiracýnýn alternatif
borçlanma oraný) kullanýlarak reeskont
edilmesi suretiyle bulunan net bugünkü
deðerine eþit olacaktýr. Kira süresi, þayet
varsa, sözleþme uzatým opsiyon süresini de
içerecektir. Kiralama yükümlülüðü, sabit
ödemeler, endeks veya bir orana baðlý
yapýlacak deðiþken ödemeler ile sözleþme
uzatma veya sonlandýrma opsiyonlarýnýn
kullanýlmasý halinde yapýlacak ödemeleri
içerecektir. Kullaným hakkýný temsil eden
varlýðýnýn deðeri bu þekilde hesaplanan kira
yükümlülüðü artý kiracýnýn katlanacaðý
doðrudan ilk iþlem maliyetleri ve kira
sözleþmesinin baþlangýcýndan önce kiraya
verene yapýlan ödemeleri içerecektir.  

Taslak standart ile leasing muhasebesine getirilen yenilikler aþaðýda özetlenmiþtir:

Kiraya veren açýsýndan görünüm

Etkilenen kira sözleþmeleri

Çoðu makine, ekipman ve

araç kiralamalarý

Çoðu mülk kiralamalarý

1) Kiralama alacaklarý

2) Kalýntý varlýk deðeri

Kiraya verilen varlýk olarak

gösterime devam edilecektir.

Finansman geliri, kira

iþleminden elde edilen

kar zarar

Kiralama geliri

Bilanço Gelir tablosu

A

Tipi

B

Tipi

Kiracý açýsýndan görünüm

Etkilenen kira sözleþmeleri

Çoðu makine, ekipman ve

araç kiralamalarý

Çoðu mülk kiralamalarý

A

Tipi

B

Tipi

Bilanço Gelir tablosu Nakit alým tablosu

1) Kullaným hakký varlýðý

2) Kiralama yükümlülüðü

1) Kullaným hakký varlýðý

2) Kiralama yükümlülüðü

Ýtfa giderleri,

Finansman gideri

Doðrusal amortisman
yöntemine göre
kiralama gideri

Ana para ödeme

ve faiz

Kira ödemeleri

Taslak standart, kiralama giderleri için
varlýðýn tüketimi ile baðlantýlý iki seçenekli
bir sýnýflama yöntemi öngörmektedir. Kiracý
tarafýndan bir varlýðýn tüketimi için kira
süresince ödeme yapýlmasý ile sadece
varlýðýn kullanýmý için kira ödenmesi
arasýndaki farklýlýk yapýlmýþtýr. Söz konusu
iki seçenek kiralama sözleþmelerinin A Tipi
veya B Tipi þeklinde tanýmlanmasýný
içermektedir. Bu taným kiralama
sözleþmesinin mülk kiralamasý içerip
içermemesine baðlýdýr. Mülk kira

sözleþmeleri genelde varlýðýn, çok az bir
kýsmýnýn tüketilmesi haricinde, kullanýmý
içerir. Öte yandan, makine ve ekipman
kiralamasýný içeren sözleþmeler varlýklarýn
önemli bir kýsmýnýn tüketimini içerir. Ýlk
ölçümü takiben kira ödeme yükümlülüðü,
bazý þartlara baðlý olarak, itfa edilmiþ
deðerinden, kullaným hakkýný veren varlýk
ise maliyet eksi birikmiþ itfa deðeri eksi
birikmiþ deðer düþüklüðü karþýlýðý üzerinden
gösterilecektir.  

Jale Akkaþ
Grant Thornton Türkiye
Baðýmsýz Denetim Hizmetleri
Ortak
jale.akkas@gtturkey.com

“Taslak standart, kiralama giderleri için varlýðýn tüketimi ile

baðlantýlý iki seçenekli bir sýnýflama yöntemi öngörmektedir.”
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A Tipi kiralamalarýnda, kira yükümlülüðüne
ait iskontonun çözülmesine iliþkin
finansman gideri kullaným hakký varlýðýna
iliþkin itfa giderinden ayrý olarak
muhasebeleþtirilecektir. Kira
yükümlülüðünün çözülmesinin etkisi etkin
faiz oraný kullanýlarak ölçülecektir. Kullaným
hakký varlýðý, tüketim yöntemine göre, çoðu
zaman da doðrusal amortisman yöntemi ile
itfa edilecektir. Bunun sonucunda A Tipi
kiracýnýn toplam kira maliyeti kira
sözleþmesin ilk yýllarýnda daha yüksek,
takip eden yýllarda ise daha düþük olacaktýr.
Mülke baðlý olmayan faaliyet kiralamasý
sözleþmeleri A Tipi kiralama olarak
sýnýflanacaktýr. 

B Tipi kiralamalarda toplam kira maliyeti
doðrusal yöntem kullanýlarak kira dönemine
eþit bir biçimde daðýtýlacaktýr. Toplam kira
maliyeti kira yükümlülüðüne ait iskonto
etkisinin, etkin faiz yöntemi ile belirlenen
açýða çýkma etkisi ve varlýðý kullanma
hakkýnýn itfa etkisini içerecektir. 

Taslak standart, kiraya veren açýsýndan
muhasebeleþtirmede önemli bir etki
getirmemektedir. UMS 17 “Kiralama
Sözleþmeleri” standardý altýnda kiraya veren,
kira alacaklarýný bilançoda göstermekte,
kiralama konusu varlýðý ise bilançosundan
çýkartmaktadýr. Yeni modelde bu tip
kiralamalar A Tipi olarak sýnýflandýrýlacak ve
kiraya veren kiralama alacak ve kalýntý
modelini uygulayacaktýr. UMS 17
hükümlerine göre faaliyet kiralamasý olarak
adlandýrýlan sözleþmelere getirilen deðiþiklik
kiralama konusu varlýðýn mülk veya makine
olmasýna baðlýdýr. Kiraya veren bu iki farklý
sözleþme tipini kiracýnýn durumunda olduðu
gibi farklý olarak bilançosunda gösterecektir.

Mülke dair faaliyet kiralamalarý B Tipi
kiralama tanýmlanacak ve önerilen
muhasebeleþtirme modeli deðiþmeyecektir.
Buna mukabil makine ve araçlara iliþkin
faaliyet kiralamalarý A Tipi olarak
sýnýflandýrýlacaðýndan bazý deðiþiklikler
olacaktýr. Ekipman veya araç kiralamasý
yapan kiraya veren tarafýn bilançosunda,
kira alacaklarý gösterilecek, ilgili varlýða ait
kalýntý deðer taþýnacak ve ilgili varlýk
bilançodan çýkartýlacaktýr. Mülke iliþkin
faaliyet kiralamalarý B Tipi kiralama olarak
tanýmlanacak ve kiraya veren açýsýndan
muhasebeleþtirme modeli deðiþmeyecektir.
Ekipman ve araca iliþkin faaliyet kiralamalarý
A Tipi Kiralama sýnýfýna girecek ve
muhasebeleþtirme yönteminde deðiþiklik
olacaktýr. 

Önerilen leasing modeli ile TMS 40 “Yatýrým
Amaçlý Gayrimenkuller” standardý arasýndaki
baðlantýyý da unutmamak gerekir. Taslak
standarda göre; kiracý yatýrým amaçlý mülk
olarak kabul edilen kullaným hakký veren
varlýklarý için TMS 40' da belirtilen esaslara
göre gerçeðe uygun deðer veya maliyet
modelini uygulayacaktýr. Hali hazýrda mülke
baðlý faaliyet kiralamalarý için TMS 40
uygulanmakta olup, taslak standart ile
getirilen düzenleme ile gerçeðe uygun
deðerin kullanýlmasý gerekmektedir. Buna
karþýlýk, bir yatýrým amaçlý mülke sahip olan
ve bunu kiraya veren ilgili varlýk için
TMS 40 esaslarýný  uygulayacaktýr.

-Kiraya verenin bilançosunda kiralama
alacaklarý ile varlýða iliþkin kalýntý deðer yer
alacak, kiralama konusu varlýk bilançodan
çýkartýlacaktýr;

-Kiralama süresince kiralama alacaklarý ile
varlýðýn kalýntý deðerine ait faiz geliri
yansýtýlacaktýr.

12 aydan daha az bir süreyi kapsayan
kiralama sözleþmeleri için taslak standartta
bazý istisnalar yapýlmýþtýr. Ýþletmeler bu tarz
sözleþmeleri UMS 17'de yer alan faaliyet
kiralamasýna uygun olarak
muhasebeleþtirebilecektir.  

Sonuç

Leasing, çeþitli vergi avantajlarý içeren
faydalý ve esneklik saðlayan bir finansman
aracýdýr. Ancak UFRS'ye göre muhasebe-
leþtirilmesi konusu uzun zamandan beri
standart koyucularýn gündemindedir.
Bunun sonucunda, bilançolarýn gerçeði
tam olarak veya eksik yansýtma durumu
ortaya çýktýðýnda, mali tablo kullanýcýlarý,
yatýrýmcýlar, finansal tablolara kendi
düzeltmelerini yaparak incelemektedir.
Standartta yapýlacak düzenlemelerin buna
bir çözüm getirmesi beklenmektedir.
Yukarýda açýklanan yeni düzenlemeler ile
çoðu faaliyet kiralamasý sözleþmesi
bilançoya taþýnacak, ancak müteakip
muhasebeleþtirme A ve B Tipi Kiralama
sýnýflamasýna göre yapýlacaktýr. Henüz
taslak þeklinde olan bu standart kabul
edilip uygulamaya konulduðunda gerek
finansal tablo hazýrlayýcýlarýna, gerekse de
denetçilere epeyce iþ düþecektir. 

“12 aydan daha az bir süreyi kapsayan kiralama sözleþmeleri için
taslak standartta bazý istisnalar yapýlmýþtýr. Ýþletmeler bu tarz
sözleþmeleri UMS 17'de yer alan faaliyet kiralamasýna uygun
olarak muhasebeleþtirebilecektir.”  
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BRIC ve Türkiye'de iyimserlik düþüþte

Grant Thornton tarafýndan her çeyrek

sonunda tekrarlanan iyimserlik

araþtýrmasýnýn 2013 ikinci çeyrek

sonuçlarýna göre iyimserlik rüzgarlarý yön

deðiþtirmiþ durumda. BRIC ve Türkiye'de

iyimserlik oranlarý geçen yýlýn ayný dönemine

göre düþerken, G7 ve Amerika'nýn iyimserlik

puanlarýnda artýþ var.  

 

BRIC ülkeleri 2012'nin 2. çeyreðinde net*

41 puanlýk iyimserlik yüzdesine sahipken,

2013'ün 2. çeyreðinde bu oran 23 puana

gerilemiþ durumda. Türkiye'de de benzer

þekilde geçen yýl ikinci çeyrekte 60 puan

olan iyimserlik, bu yýlýn ikinci çeyreðinde

38 puana geriledi. BRIC ülkeleri arasýnda

en dikkat çekici düþüþ Çin'de gözlemlendi.

Geçen senenin ayný döneminde Çin'deki

iyimserlik puaný 33 iken, bu senenin ayný

döneminde sadece 4. Çin'de beklentiler dibe

vurmuþ görünüyor. Çin kadar büyük bir

düþüþ yaþamasa da, Brezilya'da da

iyimserlik 61'den 43'e gerilemiþ durumda.

Diðer taraftan, þaþýrtýcý þekilde, uzun

zamandýr sabit kalan veya gerileyen, G7

ülkeleri iyimserlik seviyesi ise geçen yýlýn

ikinci çeyreðinde 21 puan iken, bu yýlýn

ikinci çeyreðinde 32 puana ulaþarak önemli

bir sýçrama yaþadý. 2012'nin ikinci

çeyreðinden bu yana, Amerikalý

katýlýmcýlarda her yeni çeyrekte biraz daha

düþen iyimserlik seviyesi, bu çeyrekte 55

puana ulaþarak büyük bir artýþ kaydetti.

Rapor sonuçlarýný deðerlendiren

Grant Thornton Türkiye Baþkaný Aykut Halit,

dengenin önemli bir unsur olduðunu ve

pozitif beklentilerin global ekonominin seyri

açýsýndan önemli bir itici güç olduðunu

büyüme oranlarýnýn hemen ardýndan bu

sürece girdiði için baskýyý daha fazla

hissettiðini ifade etti. Türkiye'de de benzer

sürecin etkili olmuþ olabileceðini, yüksek

büyüme oranlarýnýn ardýndan yaþanan

yavaþlamanýn, normalden daha fazla

etkisini hissettirdiðini belirtti. 

Amerikanýn 2013 ikinci çeyreðinde elde

ettiði 55 puanlýk iyimserlik seviyesi,

2005'ten bu yana Amerika'nýn elde ettiði en

yüksek oran. Bu geliþme, aðýrlýklý olarak

büyüme ve gelir artýþý konularýna

bakýþlarýndaki iyileþme ile baðlantýlý

görünüyor. Ýlk çeyrekte, önümüzdeki 12 ay

içinde gelir artýþý bekleyenlerin oraný %46

iken, ikinci çeyrekte bu oran %59'a

týrmanmýþ görünüyor. Ayný þekilde, karlýlýk

artýþý da, ilk çeyrekteki %42'den, ikinci

çeyrekte %48'e yükselmiþ durumda. 

Çin'in tersine Amerika en yüksek iyimserlik

seviyesinde

Diðer taraftan, Çinli katýlýmcýlarýn

cevaplarýna bakýldýðýnda, ilk çeyrek sonunda

net %25 olan iyimserlik puaný ikinci çeyrek

sonunda %4’e düþüyor. (Çin’in bu

araþtýrmaya katýldýðý 2006’dan bu yana

gerçekleþen en düþük oran). Çinli

iþadamlarýnýn, gelir artýþý konusundaki

beklentileri ilk çeyrek sonundaki %72’den,

%60’a, ihracat artýþ beklentileri %29’dan

%15’e ve karlýlýk artýþý konusundaki 

beklentileri %69’dan %42’ye düþmüþ

durumda.

ifade etti. Geçtiðimiz dönemde önemli

büyüme kaydeden Çin ekonomisinin

yavaþladýðýný, Mayýs ayýnda ihracat artýþýnýn

sadece %1 olarak kaydedildiðini ifade eden

Halit, Çin'in geçen senelerdeki yüksek

Türkiye

Çin

Amerika

2012 2. çeyrek net iyimserlik2013 2. çeyrek net iyimserlik
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32

27
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* : Ýyimserlerin yüzdesinin kötümserlerin yüzdesine farký

Aralarýnda Türkiye'nin de bulunduðu 44
ülkede 3.200 þirket yöneticisi ile
gerçekleþtirildi. Hemen her sektörden ve
farklý ölçeklerden firmalar araþtýrmada
yer aldý.  

Katýlýmcý profili

Araþtýrmaya dahil olan ülkeler listesi
(Alfabetik olarak): 

Almanya, Amerika, Arjantin, Avustralya,
BAE, Belçika, Botsvana, Brezilya, Çin,
Danimarka, Ermenistan, Estonya,
Filipinler, Finlandiya, Fransa, Güney Afrika,
Gürcistan, Hindistan, Hollanda,
Hong Kong, Ýngiltere, Ýrlanda, Ýspanya,
Ýsveç, Ýsviçre, Ýtalya, Japonya, Kanada,
Letonya, Litvanya, Malezya, Meksika,
Norveç, Peru, Polonya, Rusya, Singapur,
Þili, Tayland, Tayvan, Türkiye, Vietnam,
Yeni Zelanda, Yunanistan

Grant Thornton'un araþtýrmasýna göre, 2012
baþýndan bu yana düþüþ sergileyen Euro
Bölgesi düþüþ seyrine devam ederken Avrupa
Birliði'nde 4 puanlýk da olsa bir artýþ var.   

Avrupa Birliði iyimserlik puanýnda az da
olsa artýþ gözlemlenirken, Euro Bölgesi'nde
yine düþüþ var. 

Avrupa Birliði 2 -2

Euro Bölgesi -8 -5

2013
2. çeyrek

net iyimserlik

2012
2. çeyrek

net iyimserlik
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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartlarý Kurumu tarafýndan uygulamada
karþýlaþýlan tereddütlerin giderilmesi ve
uygulama birliðinin saðlanmasýný teminen
"intifa senetlerinin muhasebeleþtirilmesi",
"ortak kontrole tabi iþletme birleþmelerinin
muhasebeleþtirilmesi" ve "karþýlýklý iþtirak 
yatýrýmlarýnýn muhasebeleþtirilmesi”ne
iliþkin esaslar 21 Temmuz 2013 tarih ve
28714 sayýlý Resmi Gazete’de yayýmlanarak
yürürlüðe girmiþ olup 31.12.2012
tarihinden sonra baþlayan yýllýk raporlama
dönemlerinde geçerlidir.

Genel ilkeleri 13 Ocak 2011 tarihli ve 6102
sayýlý Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen
intifa senetleri; “sermaye payýný temsil
etmeyen, dolayýsýyla pay sahipliði haklarý
saðlamayan ancak sahibine net kârdan pay
alma, tasfiye sonucunda kalan tutara
katýlma veya yeni çýkarýlacak paylarý alma
haklarýný saðlayan kýymetli evraklardýr.”
Kurucular için çýkarýlanlar da dâhil olmak
üzere, intifa senetleri emre ve hamiline
yazýlý olabilmektedir.

Genel düzenlemenin yaný sýra, ayrýca 6102
sayýlý Kanun’un 348 inci maddesinde
“Kurucu Ýntifa Senetleri” ve Sermaye
Piyasasý Kurulu’nun Seri:III 10 No’lu
Tebliði’nde “Katýlma Ýntifa Senetleri” özel
olarak düzenlenmiþ intifa senetleridir.

6102 sayýlý Kanun’un “Kurucu Menfaatleri”
baþlýklý 348 inci maddesinde kurucu intifa
senetlerine iliþkin düzenleme þu þekildedir;
“Þirketi kurduklarý sýrada harcadýklarý emeðe
karþýlýk olarak kuruculara, para ve bedelsiz
pay senedi vermek gibi þirket sermayesinin
azalmasý sonucunu doðurabilecek bir
menfaat tanýnamaz. Bu hükme aykýrý esas

Ýntifa Senetlerinin Muhasebeleþtirilmesi (TMS 32)

sözleþme hükümleri geçersizdir. Ancak,
daðýtýlabilir kârdan 519 uncu maddenin
birinci fýkrasýnda yazýlý yedek akçe ile pay
sahipleri için yüzde beþ kâr payý ayrýldýktan
sonra kalanýn en çok onda biri 
intifa senetleri baðlamýnda kuruculara
ödenir.” Ayný maddeye göre söz konusu
Kanunun yürürlüðe girmesinden sonra
kurulan anonim þirketler, pay senetlerini
halka arz etmeden önce kurucu intifa
senetlerini, herhangi bir bedel ödemeden
iptal etmek zorundadýrlar, aksi hâlde intifa
senetleri kendiliðinden geçersiz
sayýlmaktadýr. Ayrýca daðýtýlabilecek kâr
mevcut ise þirket, kârýn daðýtýlmamasýný
kararlaþtýrmýþ olsa bile kurucu intifa
sahipleri esas sözleþmede öngörülen kâr
paylarýný almaktadýrlar.

SPK’nýn Seri:III 10 No’lu Katýlma Ýntifa
Senetleri Ýhracýna Ýliþkin Tebliði’nin 4 üncü
maddesinde katýlma intifa senedi ihracý þu
þekilde düzenlenmiþtir; “Ortaklýklar, nakit
karþýlýðý satýlmak üzere, ortaklýk haklarýna 
sahip olmaksýzýn kârdan pay alma, tasfiye
bakiyesinden yararlanma, yeni pay alma ve
bu Teblið'de belirlenen olanaklarýn bir
bölümünden veya tamamýndan yararlanma
haklarýný saðlayan KÝS çýkarýlabilir. KÝS
izahnamesi, satýþ gerçekleþtiði takdirde,
ortaklýkla KÝS sahipleri arasýnda

düzenlenmiþ bir sözleþme niteliðini kazanýr.
KÝS, esas sözleþmede hüküm bulunmak
koþulu ile genel kurul kararýyla ve süresiz
olarak çýkarýlabilir. KÝS, nama yazýlý veya
hamiline olarak düzenlenebilir.”

TMS 32’de finansal varlýk, finansal borç ve
özkaynaða dayalý finansal araç tanýmlarý
yapýlarak, “bir iþletmenin finansal varlýðý ile
diðer bir iþletmenin finansal borcunda ya da
özkaynaða dayalý finansal aracýnda artýþa
neden olan sözleþme” þeklinde tanýmlanan
finansal araçlarýn, borçlanma aracý veya
özkaynaða dayalý finansal araç olarak
sýnýflandýrýlmasýna iliþkin ilkeler
belirlenmektedir. Bu standartta, finansal
araçlarýn, finansal varlýk, finansal borç ve
özkaynaða dayalý finansal araç olarak
sýnýflandýrýlmasý hususu, ihraç eden (ihraçcý) 
açýsýndan deðerlendirilmektedir.

Ýntifa senedi ihracýyla, ihraççýnýn
özkaynaðýna dayalý finansal aracýyla ödeme
yapmasý ya da finansal varlýk veya borç
takasýna girmesi þeklinde bir yükümlülüðün
doðmayacaðý dikkate alýndýðýnda, intifa
senetlerinin, finansal borç mu yoksa
özkaynaða dayalý finansal araç mý olduðu
deðerlendirilirken, ihraççýnýn bu tür bir 
finansal araç ihraç etmekle bir yükümlülük
altýna girip girmediðinin tespiti gerekecektir.
Bu kapsamda ihraççýnýn TMS 32
kapsamýnda belirtilen bir yükümlülüðe
girmemesi durumunda intifa senedi
özkaynaða dayalý finansal araç, bir
yükümlülük altýna girmesi durumunda ise
finansal borç olarak sýnýflandýrýlacaktýr.

Ýntifa senetlerinin muhasebeleþtirilmesi
konusunda TFRS hükümlerinin
deðerlendirilmesi

Bu husus, TMS 32’nin 25 inci paragrafýnda
düzenlenmekte ve söz konusu paragrafta bir
finansal aracýn, iþletmenin gelecekte
gerçekleþecek olan gelirleri, net kârý gibi,
ihraççý ve hamilin kontrolü dýþýndaki bazý 
olaylarýn olmasý veya olmamasý durumunda,
nakit veya baþka bir finansal varlýk
verilmesini gerektiren durumlarda dahi,
ihraççýnýn, nakit ya da baþka bir finansal
varlýk vermekten kaçýnmak (veya bir
finansal borç olacak þekilde ödemek)
konusunda koþulsuz bir hakkýnýn
bulunmadýðý ve bu nedenle bazý istisnai
durumlar dýþýnda söz konusu aracýn
ihraççýnýn finansal borcu olduðu
belirtilmektedir. 

Sibel Ata
Grant Thornton Türkiye
Baðýmsýz Denetim Hizmetleri
Müdür
sibel.ata@gtturkey.com

“Sonuç olarak, TMS 32’ye göre ancak iþletmenin nakit ya da
baþka bir finansal araç vermesi zorunlu kýlýnamýyorsa bir
yükümlülük ortaya çýkmamaktadýr.”
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Yukarýda yer verilen bilgiler çerçevesinde,
intifa senediyle saðlanan haklardan
herhangi biri iþletmeye nakit veya baþka bir
finansal varlýk verme yükümlülüðü
oluþturuyorsa intifa senedinin finansal borç
olarak sýnýflandýrýlmasý gerekecektir.

TMS 32’de satým opsiyonuna sahip finansal
araç; “Finansal araç hamiline, nakit veya
baþka bir finansal varlýk karþýlýðýnda
opsiyonu veren tarafa söz konusu finansal
aracý geri satma hakký veren ya da gelecekte 
belirsiz bir olayýn meydana gelmesi, finansal
araç hamilinin ölmesi veya emekli olmasý
halinde otomatik olarak opsiyonu veren
tarafa iade edilen bir finansal araçtýr”
þeklinde tanýmlanmaktadýr.

Hamilin satým opsiyonuna sahip finansal
aracý ihraççýya nakit ya da baþka bir
finansal varlýk karþýlýðý satma hakký
bulunduðundan, baþka bir ifadeyle bu tür
bir finansal araç ihraççýyý kendi kontrolü
dýþýnda gerçekleþecek bir olaya baðlý olarak
nakit ve baþka bir finansal varlýk verme
yükümlülüðüne soktuðundan TMS 32’nin 
18 inci paragrafý uyarýnca satým opsiyonu
bulunan finansal araçlarýn finansal borç
olarak sýnýflandýrýlmasý gerekmektedir.
Bununla birlikte, TMS 32’nin 16A ve 16B
paragraflarýnda finansal borç tanýmýna
istisna olarak, bu tür bir yükümlülük içeren
satým opsiyonu bulunan finansal araçlarýn,
belirtilen özelliklerin tamamýný taþýmasý 
durumunda özkaynaða dayalý finansal araç
olarak sýnýflandýrýlacaklarý hüküm altýna
alýnmýþtýr.

Ýntifa senedinin satým opsiyonuna sahip
bir finansal araç olmasý

Ýntifa senetlerinin, “satým opsiyonu bulunan
finansal araçlar” tanýmýný karþýlayýp
karþýlamadýðýna iliþkin olarak yapýlacak
deðerlendirme, intifa senedinin yukarýda
belirtilen net kârdan pay alma, tasfiye
sonucunda kalan tutara katýlma veya yeni
çýkarýlacak paylarý alma haklarýndan
herhangi birinin nakit ya da baþka bir
finansal varlýk verme yükümlülüðü
doðurmadýðý durumda önem arz etmektedir.
Çünkü söz konusu haklardan herhangi biri
dolayýsýyla iþletmenin nakit ya da baþka bir
finansal varlýk verme yükümlülüðü doðmasý
durumunda intifa senedi satým opsiyonuna
sahip bir finansal araç olduðuna
bakýlmaksýzýn finansal borç olarak

sýnýflandýrýlacaktýr. Bununla birlikte
yukarýdaki haklardan dolayý iþletmeye nakit
ya da baþka bir finansal varlýk verme
yükümlülüðü doðurmayan bir intifa
senedinin ayrýca satým opsiyonuna sahip bir
finansal araç olmasý durumunda, ilgili intifa 
senedi satým opsiyonuna iliþkin Standart
hükümlerine baðlý olarak finansal borç veya
özkaynaða dayalý finansal araç olarak
sýnýflandýrýlabilecektir.

Ýntifa senedinin satým opsiyonuna sahip bir
finansal araç olmamasý durumunda, intifa
senedinin finansal borç mu yoksa
özkaynaða dayalý finansal araç mý olduðu
deðerlendirilirken net kârdan pay alma,
tasfiye sonucunda kalan tutara katýlma veya
yeni çýkarýlacak paylarý alma haklarýnýn
iþletme açýsýndan nakit ya da baþka bir
finansal varlýk verme yükümlülüðü doðurup
doðurmadýðýna bakýlmalýdýr. Bu haklardan
herhangi birinin ihraççýyý bu tür bir
yükümlülüðe sokmasý durumunda intifa
senedi finansal borç olarak
muhasebeleþtirilmelidir. Bu durumda
TFRS’lerde finansal borcun ölçümüne iliþkin
hükümleri dikkate alýnarak ölçümü
yapýlmalýdýr. Bu tür haklardan herhangi
birinin iþletmeyi böyle bir yükümlülük altýna
sokmadýðý durumda intifa senedi özkaynaða 

Sonuç

dayalý finansal araç olarak deðerlendirilme-
lidir. Bu durumda varsa ihraççý tarafýndan
alýnan bedel doðrudan özkaynaklara
eklenecek ve özkaynaða dayalý finansal
aracýn gerçeðe uygun deðerindeki deðiþimler
finansal tablolarda muhasebeleþtirilmeyecektir.

Bununla birlikte, intifa senedine baðlý
yukarýda belirtilen haklarýn iþletmeye nakit
veya baþka bir finansal varlýk verme
yükümlülüðü oluþturmadýðý ancak intifa
senedinin satým opsiyonu bulunan bir
finansal araç olduðu durumda bu senedin
finansal borç olarak mý yoksa özkaynaða
dayalý finansal araç olarak mý sunulacaðýnýn 
deðerlendirilmesinde TMS 32’nin satým
opsiyonu bulunan finansal araçlara iliþkin
hükümlerinin de ayrýca dikkate alýnmasý
gerekecektir.



 

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 2013
Grant Thornton UFRS ekibi
tarafýndan her çeyrek baþýnda
hazýrlanan UFRS haberleri,
2013 1. çeyrek dosyasý. Önemli
geliþmelerden kýsa bir özet,
yenilikler üzerine yorumlar ve
öneriler
(Yayýn dili: Ýngilizce)

IFRS news Q4 2012
Grant Thornton UFRS ekibi
tarafýndan her çeyrek baþýnda
hazýrlanan UFRS haberleri,
2012 4. çeyrek dosyasý. Önemli
geliþmelerin kýsa bir özeti, temel
yenilikler üzerine yorumlar,
öngörüler ve öneriler.
(Yayýn dili: Ýngilizce)

IFRS news Q3 2012
Grant Thornton UFRS ekibi
tarafýndan her çeyrek baþýnda
hazýrlanan UFRS haberleri,
2012 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)

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

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)

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,
arz/talep dengesi, istihdam,
finansmana eriþim, yeni
yatýrýmlar, enflasyon ve diðer
göstergeler hakkýnda beklentiler.

(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 ulaþým 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
Bölümümüzün 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.

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.

Grant Thornton Haber Bülteni,
6. sayý
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun
baðýmsýz denetim konusunda
getirdiði yenilikler, yöneticilerin
büyük spor organizasyonlarýna
bakýþý, anonim þirkete
borçlanma yasaðý ile 6335
sayýlý Kanun ile getirilen
deðiþikliðin sonuçlarý ve
Grant Thornton araþtýrmalarýnýn
özetleri.

Grant Thornton Haber Bülteni,
7. sayý
Yeni Türk Ticaret Kanunu ile
ilgili ikincil mevzuat hakkýnda
bilgilendirme, yöneticilerin
dikkat etmesi gereken konular,
Grant Thornton’un Global
Dinamizm Endeksi ve Global
Özel Sermaye Fonlarý
araþtýrmalarýnýn özetleri.

 
 

Türk þirketlerinin yurt dýþýnda
yatýrým arayýþý, baðýmsýz
denetimde son düzenleme,
‘Yeni nesil yönetim kurulu nasýl
iþleyecek?’ seminerimiz,
faaliyet raporu ile ilgili son
düzenlemeler ve
Grant Thornton'un kurumlar
vergisi araþtýrmasý özeti.

 

Grant Thornton Haber Bülteni,
8. sayý



Yeþil
sayfa

Ýsveç: 'Çöpünüze talibiz' 

Avrupa ve dünyanýn atýk deðerlendirme konusunda uzman ülkesi Ýsveç, katý ve
sývý atýklarýn %98’ini tekrar deðerlendirip kullanarak, hem ekolojiye hem de
ekonomiye olan katkýsýyla lider konumda. Özellikle çöplerin ayrýþtýrýlarak
tekrar iþlenmesiyle %90 oranýnda geri dönüþüm saðlayan ülke, ayný zamanda
artan çöpleri fermantasyondan geçirerek gaz üretip, bu üretimi 250 binin
üzerinde evi ýsýtmak için yakýt olarak kullanýyor. Ýsveç'te uygulama bu þekilde
ilerlerken hiç de akýllarýna gelmeyen bir sorun belirdi. Ülkede atýlan çöplerin
%98’inin tekrar ayrýþtýrýlmasý ve geri kullanýlmasý yüzünden çöp olarak kalan
ve geri dönüþtürülemeyen atýk oranýnda gözle görülür düþüþ yaþandý. Bu bir
yandan sevindirici bir haberken, geri dönüþtürülemeyen atýklarý gaz
üretiminde kullanan ülkede þimdi de fermante edilecek çöp
kalmadý. Gaz üretiminde kullanacaklarý çöp atýðý
kalmayan Ýsveç, þimdi 250 bin konutun hem ýsýnma
hem de elektrik enerjisini nereden karþýlayacaðý
sorusuyla baþ baþa. Kendi çöplerinin %98’ini
geri dönüþtüren Ýsveç zaten 5 yýldan beri
özellikle Norveç'den ve Avrupa'nýn
diðer ülkelerinden çöp ithal etmekteydi.
Ýthal edilen çöpleri de geri
dönüþtüren Ýsveç'e çöp
dayandýrmak mümkün olmuyor.
Uzmanlar yýlda 850 bin ton
çöp ithal eden Ýsveç'in çöpleri
geri dönüþtürmeye devam
ettiði taktirde, temel enerji
ihtiyacýný çöplerden
karþýlayamayacaðýný ifade
ediyor. Gýda maddelerini
bile gübre olarak geri
dönüþtürüp dünyanýn
birçok ülkesine ihraç eden
Ýsveç, yakýn zamanda çöp
atýklarýndan elde ettiði
enerjiyi karþýlayabilecek çöp
bulamayacak. Ülkede çöplerin
tükenmesi ve çöp üretilemiyor
olmasý bile bu tarz ilginç
durumlarý doðuruyor. Türkiye,
yenilenebilir enerji ve geri
dönüþüm konusunda Avrupa
ülkelerinden geride ve
henüz çöplerin %9’luk bir kýsmýný geri
kazandýrabiliyor.

www.teknolojidefteri.com

Kuzey Kutbu'ndaki
buzullarýn hacmi
azalýyor

Okyanustaki buz kütlelerinin en
kalýn olduðu Mart-Nisan
döneminde, bu bölgede sadece
15 bin kilometre küp buz olduðu
tespit edildi.

Cryosat programýnýn çalýþmalar
yaptýðý üç yýllýk dönem içinde elde
edilen veriler, kýþ döneminde Kuzey
Kutup Bölgesi'ndeki buz miktarýnda
sürekli bir azalma olduðunu
gösteriyor.

Bilim adamlarýna göre, bundan 30
yýl önce, ayný bölgede 30 bin
kilometre küp buz bulunuyordu ve
elde edilen son veriler buzullarýn
uzun dönemli bir erime sürecinde
olduðunu gösteriyor.

Araþtýrmacýlar, son dönemlerde,
özellikle yaz aylarýnda buzullarýn
ne kadar alaný kapladýðýyla ilgili
çalýþmalar yapýldýðýný, ancak Kuzey
Kutup Bölgesi'ndeki buz miktarýyla
ilgili en saðlýklý deðerlendirmenin
buzullarýn hacminin dikkate alýnarak
yapýlabileceðini vurguluyorlar.

Avrupa Uzay Dairesi'nin (ESA)
Cryosat programý çerçevesinde
yapýlan gözlemler, Kuzey Kutup
Bölgesi'ndeki buz miktarýnýn geçen
kýþ en düþük seviyesine indiðini
ortaya koydu.

www.bbc.co.uk

Su altýndaki yaþam
kutuplara çekiliyor

Uluslararasý bilim kuruluþlarý
tarafýndan yürütülen kapsamlý
çalýþmalar, deniz canlýlarýnýn yaþam
alanlarýnýn kutuplara doðru
kaydýðýný ortaya çýkardý.

Ýncelemelere göre balýklar, kabuklu
deniz canlýlarý, su altý bitkileri ve
planktonlarýn yaþam alanlarý 10
yýlda kutuplara yaklaþýk 72
kilometre yaklaþtý.

Avustralya, Almanya, Güney
Afrika, Ýngiltere, ABD, Danimarka,
Kanada ve Ýspanya tarafýndan ortak
yürütülen çalýþmalarda kimi türlerin
10 yýl içinde 470 kilometre uzaða
taþýndýðý görüldü. Bu deðiþikliklerin,
deniz canlýlarýnýn üreme
mevsimlerini ortalama 4,4 gün
geriye çektiði belirtildi.

Uzmanlar, küresel ýsýnmanýn deniz
canlýlarý üzerinde oluþturduðu
etkinin beklenenden çok daha
þiddetli gerçekleþtiðini, neredeyse
tüm türlerin yaþam alanlarýný ve
alýþkanlýklarýný deðiþtirmek zorunda
kaldýðýný bildiriyor.

www.denizhaber.com.tr

Son buzul eriyince Ýstanbul da batacak

Bilim ve coðrafya dergisi National Geographic'in Almanya baskýsýnda
yayýmlanan araþtýrmaya göre dünyadaki bütün buzullar eriyince su seviyesi
66 metre yükselecek. Küresel ýsýnma ve karbon gazlarýnýn yarattýðý sera etkisiyle
buzullarýn erimesine kesin gözüyle bakan bilimadamlarý, hangi ülkelerin ve
þehirlerin sular altýnda kalacaðýný açýkladý. Türkiye'den Ýstanbul, Ýzmir ve
Antakya'nýn büyük bölümü; Londra, Venedik, New York, Roma ile Hollanda,
Danimarka ve Almanya'nýn da büyük bir bölümü tarih sahnesinden silinecek.
Buzullarýn tamamen erimesi için kesin tarih veremeyen uzmanlar, daha önce
2100 yýlýna gelindiðinde su seviyesinin en az 1.8 metre yükseleceðini
açýklamýþlardý. 

Küresel ýsýnma hýz kesmiyor, tonlarca buzul eriyor. Dünyada tek bir buz
kütlesi kalmayýnca, su seviyesi 66 metre yükselecek. Suyun altýnda kalacak
þehirler arasýnda Ýstanbul da var. 

www.aksam.com.tr

Japonya'da nükleer

korku
   

                                Fukuþima'daki nükleer tehditin 'ciddi'

                           seviyede olmasýna raðmen, 2020

                   olimpiyatlarýna ev sahipliði yapmaya hak

          kazanan Japonya'da radyasyon tehlikesine nasýl bir

kalýcý çözüm getirileceði belirsizliðini koruyor.

Fukuþima Daiçi Nükleer Santrali'nde tanklardan sýzan radyasyonlu suyu
kontrol altýna almanýn güçlüðü, Japon yetkilileri buz duvarý oluþturma gibi
tedbirlere yöneltti.

Santraldeki sýzýntýnýn temel nedeni olarak depolama ünitelerinin yeterli ve
saðlam þekilde inþa edilmemesi gösteriliyor.

Santral iþletmecisi,  reaktörleri soðutmak için yüksek miktarda su kullanýyor.
Kullanýlan su da santrali günlük olarak soðutmak için yeterli olmuyor. Santralin
günlük su depolama kapasitesi 250 metreküpken reaktörün soðutulmasý için her
gün 350 metreküplük suya ihtiyaç duyuluyor.

Reaktörlerden sýzan su, yakýt çubuklarýna temas ettiði zaman radyoaktivite
yüksek noktalara ulaþýyor ve radyasyonlu suyu zararlý maddelerden arýndýrmak
için büyük konteynerlere aktarmak  gerekiyor. Bununla birlikte en büyüðü
aðustos ayýnda olmak üzere bu tanklarýn en az 5'inde sýzýntý meydana geldiði
belirtiliyor. Sýzýntýnýn yaðmur suyu kanallarýný da aþarak, hasarlý deponun
altýndaki toprak tabakasýna geçtiði söyleniyor.
                                                                                                            www.aa.com.tr

Küresel ýsýnma sebebiyle göç edenlerin sayýsýnýn 2050 yýlý itibariyle
200 milyonu bulacaðý öne sürüldü. BM raporlarýna göre iklim göçmenlerinin
sayýsý her yýl artýyor.
Ýklim deðiþiklikleri sebebiyle 200 milyon insanýn göç etmek zorunda kalacaðý
iddia edildi. Ýngiltere'nin göçten sorumlu Bakaný Chris Bryant, 2050 yýlýna
kadar þu anda dünyadaki toplam göçmen sayýsýndan fazlasýnýn küresel ýsýnma
yüzünden topraklarýný terk edeceðini belirtti. “Bu rakam Birleþmiþ Milletler’in
tahmini. Kesin olarak gerçekleþmeyebilir, ama eðer çözüm üretme konusunda
                                bir þeyler yapmazsak 200 milyon göçmen gerçek olabilir”
                                              diyen Bryant, yaþadýðý yeri terk edenlerin iklim
                                                    deðiþikliðinden daha az etkilenen ülkelere sýðýnmak
                                                            zorunda kalacaðýný ifade etti. Birleþmiþ
                                                                  Milletler, 2008 yýlýnda iklim deðiþikliði
                                                                        sebebiyle 20 milyon insanýn göç ettiðini
                                                                            belirtiyor. Bu rakamý eleþtiren
                                                                                 araþtýrmacý Alex Randall ise
                                                                                    “20 milyon insan, yaþanan doðal
                                                                                        felaketler sebebiyle evlerini
                                                                                          terk etti. Ama bu felaketlerin
                                                                                             ne kadarý küresel ýsýnma
                                                                                                sebebiyle gerçekleþti?
                                                                                                 Yaþananlarýn bir kýsmýný
                                                                                                   küresel ýsýnmaya
                                                                                                    baðlamak mümkün,
                                                                                                     ancak göç eden herkesi
                                                                                                      iklim deðiþikliði
                                                                                                       göçmeni olarak
                                                                                                       etiketlemek doðru
                                                                                                       deðil” dedi. Bu
                                                                                                       konuda yapýlan
                                                                                                       tahminlerin her
                                                                                                       zaman doðru
                                                                                                      çýkmadýðýný belirten
                                                                                                     uzmanlar, tahmin
                                                                                                    edilen rakamlara
                                                                                                  ulaþýlmayacak dahi olsa
                                                                                                bu sorunla insanlýðýn
                                                                                              acilen ilgilenmesi
                                                                                            gerektiðini belirtiyor.

Ýklim deðiþikliði nedeniyle 200 milyon kiþi

evinden olacak

Buz altýnda dev keþif

800 km uzunluða, 800 metre
derinliðe sahip kanyonun, dört
milyon yýl önce, buzul tabakasý
henüz oluþmamýþken, oradan akan
büyük bir nehir tarafýndan oyulduðu
düþünülüyor. Kanyon, iklim
deðiþikliði konusunda çalýþma
yürüten araþtýrmacýlarýn radar
yoluyla Grönland'ýn kaya temelini
tespit çalýþmalarý sýrasýnda tesadüfen
ortaya çýktý. Ýngiltere'deki Güney
Kutbu Araþtýrma Merkezi, böyle
büyük bir coðrafi yapýnýn
bulunmasýný kayda deðer bir keþif
olarak niteledi. Grönland'ýn
ortasýndan baþlayarak kuzey
kýyýlarýna kadar uzanan bu gizli
kanyon, Arizona'daki Büyük
Kanyon'dan daha uzun.

Grönland'ýn büyük kýsmýný örten
buz tabakasýnýn altýnda dünyanýn en
büyük kanyonlarýndan biri bulundu.

www.bbc.co.uk

Ýklim deðiþiyor,
denizanalarý artýyor. 

Türkiye'de denizlerde meydana
gelen kirliliðin artýþý ekosistemi
olumsuz etkiliyor. Kirliliðin somut
örneði ise ülkemizdeki denizlerde
görülmeye baþlayan istilacý balýk,
deniz hayvanlarý türleri ve zararlý
balýklardaki artýþ. Denizanalarý
türlerindeki artýþ ise kirliliðin en
çarpýcý örneði. Yerli türlerin yaný
sýra Türkiye sularýnda olmayan
rhopilema nomadica, pusula ve
tepetaklak denizanasý gibi yeni
denizanalarýnýn geçiþ yapmasý büyük
tehlikenin habercisi. Zira uzak deniz
ve okyanus türleri olarak bilinen bu
hayvanlar, sahip olduklarý yakýcý
kapsüller nedeniyle insana temas
ettiklerinde ölümlere dahi sebebiyet
verebiliyor. 

www.pressdisplay.com
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