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Ýkinci sayýmýzla tekrar beraberiz. Yýlýn son çeyreðine girdiðimiz bu günlerde oldukça yoðun ve
hazýrlýklarla dolu günler geçiriyoruz. Yeni Türk Ticaret Kanununun yürürlüðe girmesine çok az
bir süre kaldý. Tüm ilgili taraflarýn günlük hayatýnda önemli deðiþiklere sebep olacak olan
Yeni Kanun, bir dizi ön hazýrlýðý da beraberinde getiriyor. Yeni Kanun nedir, neler öngörüyor,
neler deðiþecek ve neler ayný kalacak ? Günlük iþ akýþlarýný etkilemeden, Kanunun  getirilerine
entegrasyon mümkün olabilecek mi ? Zihinlerde ayný sorular var. Kanun, sadece Türk iþ hayatýný
deðil, faaliyet gösterdiðimiz baðýmsýz denetim sektörü dinamiklerini de yoðun bir þekilde etkileyecek.

Yeni sayýmýzda, Yeni Kanunu farklý bakýþ açýlarýyla ele alan görüþler bulacaksýnýz. Büyük deðiþim
süreçleri konsantrasyon ve inanç gerektirir. Bizler Grant Thornton olarak, Kanunun, Türk iþ
hayatýna olumlu getirileri olacaðýna inanýyoruz. Türk þirketleri uluslararasý arenada, dolayýsý ile
yabancý yatýrýmcýlarýn gözünde daha da deðerlenecek. Kurumsallaþan ve þeffaflaþan þirketlerimiz
cazibe merkezi olma hedeflerine daha fazla yakýnlaþacak. Ölçülebilir ve güvenilir bilgi günlük
hayatýn vazgeçilmezleri arasýnda yerini alacak.

Bu süreçte eðitim kaçýnýlmaz. Ýlk etapta öncelikli bölüm çalýþanlarýnýn ve üst yönetimin,
sonrasýnda tüm þirket çalýþanlarýnýn eðitiminin önemi yadsýnamaz. Karþýmýzdakinin ne olduðunu
bilirsek onu daha hazýrlýklý karþýlayacaðýmýz su götürmez bir gerçek. Bizler, Grant Thornton olarak,
Türk iþ dünyasý ile omuz omuza en güzel karþýlamayý yapmaya hazýrýz.

Aykut Halit
Grant Thornton Türkiye Baþkaný
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Cep telefonu
kullanýmý ve
kanser...
Son 10 yýlda cep telefonu kullanýmý
çok fazla arttý. 2000 yýlýnda dünyada
110 milyon cep telefonu kullanýcýsý
varken, bugün bu sayý 5 milyar
düzeyinde. Cep telefonlarý,
kullanýmlarý esnasýnda, düþük
düzeyli bir radyasyon türü olan
elektromanyetik bir enerji tipi
ortaya çýkarýyorlar ki bu enerji, en
yakýnýndaki dokulara nüfuz
edebilme özelliðine sahip. Cep
telefonu kullanýcýsýnýn, sözü edilen
radyasyona maruz kalma düzeyi,
aralarýnda günlük arama/aranma
sayýsý, bunlarýn süresi, ayný anda
etrafta devam eden cep telefonu
konuþmalarýnýn yoðunluðu, en
yakýn baz istasyonuna yakýnlýk,
telefonun ebatlarý ve kulaklýk
kullanýlýp kullanýlmadýðý gibi bazý
faktörlere baðlý.
Elektromanyetik radyasyon söz
konusu olduðu zaman uzmanlarýn
en çok endiþe duyduðu nokta
ýsýnmadýr. Bu ýsýnma mikrodalga
etkisi þeklinde oluþur.
Yine uzmanlarýn belirttiðine göre
cep telefonu konuþmalarýnda
gerçekleþen radyasyonel ýsýnmanýn,
vücudu ve dokularý etkileyecek
düzeyde olmadýðý saptanmýþtýr.
Ayrýca, Amerikan Kanser Kuruluþu,
cep telefonu kullanýmý ve tümör
oluþumu arasýnda doðrudan bir
iliþki henüz ispatlayamamýþlardýr
ama kimbilir, belkide gerçek
etkilerinin ölçülebilmesi için on
yýllara daha ihtiyacýmýz olabilir.

www.bodiestheexhibition.com

Yapýlan araþtýrmalar, çok uyumanýn
da az uyuma kadar beyni erken
yaþlandýrdýðýný ortaya koymaktadýr.
Günlük önerilen miktar olan 5-8
saatlik uykunun fazlasýný tercih eden
de, daha azýný tercih eden gibi biliþsel
muhakeme testlerinde düþük baþarý
göstermektedirler. Uykunun süresi
uzadýkça, kalitesi azalmakta ve
doyuruculuðu yok olmaktadýr.

www.bodiestheexhibition.com

Uyku
Ne azý, ne fazlasý !

En uzun yaþayanlarýn sýrlarý
Sakinlerinin uzun ömürlülüðü bakýmýndan dünyanýn geri kalanýný
oldukça geride býrakmýþ 6 bölgenin yaþlýlarýndan uzun yaþamýn sýrlarý.
Californiya-Loma Linda, Kosta Rika-Nicoya, Ýtalya-Ouodda,
Pakistan-Hunza, Çin-Bima ve Japonya-Okinawa’dan yaþ almýþ
gençlerin anlatýmýyla uzun ve saðlýklý ömrün 8 sýrrý þöyle :

1) Optimism - Her þeye iyi tarafýndan bak
2) Life long learning - Yaþam boyu geliþim
3) Mean something to someone - Birilerine bir þey ifade et
4) Eat a rainbow - Çeþitli ve hafif ye
5) A proposeful life - Her zaman bir amacýn olsun
6) The power of nature - Doðanýn gücüne uyum
7) Exercise & motion - Egzersiz ve hareket
8) Less is more - Az daha çoktur

9 ayda 400 bin ziyaretçi ile
Türkiye’de bir rekora imza atan
Body Worlds sergisinden

Günde
15 dakika =
3 yýl

Tayvan’da yapýlan bir
araþtýrma hergün 15’er
dakika yapýlacak düzenli
egzersizin insan ömrünü
3 yýl uzatabileceðini ortaya
koyuyor. 416 bin katýlýmcýyý
13 yýl boyunca izleyen; saðlýk
raporlarýný analiz edip, her yýl
fiziksel aktivite seviyelerine
bakan araþtýrma oldukça çarpýcý
bir sonucu gözler önüne seriyor.
Katýlýmcýlarýn yaþ, kilo, cinsiyet ve
saðlýk durumlarý da dikkate alýndýktan
sonra, günde 15 dakika yapýlan hafif
egzersizin ömrü 3 yýl uzattýðý sonucuna
varýyor. Ayný araþtýrma sonuçlarýna göre,
günlük yapýlan egzersiz kanser baðlantýlý
ölümlerin de azalmasýna yardýmcý oluyor.

www.ntvmsnbc.com

Daha mükemmeli yok
Ýnsan vücudu inanýlmaz bir mekanizma. Maksimum derecede
korumamýz için bize emanet edilmiþ bu kutu hakkýnda hergün
    yepyeni gerçekler çýkýyor karþýmýza.

    *

*

* 

*

*

www.insanvücudu.net

 Vücudumuzda 25 milyar oksijen alýcý kýrmýzý kan
       yuvarlaklarý bulunmaktadýr. Bunlarý bir yüzey üzerine
         yayacak olursak 2.570 metre karelik bir alaný kaplar.
           Kalbimiz normal olarak dakikada 70-72 kere atar.
            Bu atýþa göre 70 yaþýndaki insanýn kalbi 2.500 milyon
             kere atmýþ ve bu süre içinde 167.561.600.000 kilo kan
              damarlarýmýza pompalanmýþtýr.
               Normal bir insan vücudunda bulunan elektrik
               25 Wattlýk bir lambayý dakikalarca yakabilir.
                Tek bir dakika içerisinde 1.025 cm küplük havayý
               içimize çeker 4 kilograma yakýn kaný vücudumuz
               içinde devrederiz.
                O kadar çok karbon taþýrýz ki bunlarý bir araya
              toplayýp kullanmak mümkün olsa; 9.000 adet kurþun
             kalem yapmak mümkün olur. 2.200 kibrite yetecek
            kadar fosforumuz, 250 gramdan fazla sülfürümüz, bir
          kaþýk dolusu magnezyumumuz ve 5 cm boyunda bir
        çivi yapacak kadar demirimiz vardýr.
                                                                  
                                                                

Meyve sebzeyi en çok
kalbimiz seviyor
Amerika’da yapýlan bir araþtýrma, yoðun meyve sebze
tüketiminin  kalp krizi riskini azalttýðýný ortaya koyuyor.
Kadýn ve erkeklerden oluþan ve 14 yýl boyunca takip edilen
110.000 kiþi üzerinde yapýlan araþtýrma, günde 8 veya daha fazla
porsiyon meyve/sebze tüketenlerin, kalp krizi yaþama oranýnýn,
1,5 porsiyon veya daha az tüketenlere göre %30 daha az
olduðunu ortaya koyuyor.

Gençlik iksirleri = Antioksidanlar
Canlýlarda, kimyasal süreçler, özellikle oksitlenme, serbest radikallerin oluþmasýna
neden olur. Yüksek derecede reaktif olan serbest radikaller farklý moleküller ile
kolayca reaksiyona girebilir ve böylece hücrelere, canlýya zarar verebilir.
Antioksidanlar serbest radikallerle reaksiyona girerek (onlarla bað kurarak)
hücrelere zarar vermelerini önler. Bu özellikleriyle hücrelerin anormalleþme ve sonuç
olarak tümör oluþturma risklerini azalttýklarý gibi, hücre yýkýmýný da azalttýklarý için,
daha saðlýklý ve yaþlýlýk etkilerinin minimum olduðu bir hayat yaþama þansýný yükseltir.
Turunçgiller, domates, yeþil yapraklý sebzeler (brokoli, ýspanak vb.) patates, havuç,
kayýsý, þeftali, elma, çilek, üzüm antioksidanlar açýsýndan zengin meyve ve sebzelerdir.

                                       Kalp ve damar hastalýklarý en etkin ölüm sebebi.
                                     Dünyada ortalama 17.3 milyon hasta bu yüzden
                                   hayatýný kaybediyor. Kalp hastalýklarý ve
                                  inmenin en önemli sebepleri arasýnda
                               tansiyon, kolesterol, þeker, yetersiz
                             beslenme, obezite ve
                            hareketsizlik bulunuyor.
                         Dünya Saðlýk Örgütü, bu
                     konuya dikkat çekmek için
                 her sene 29 Eylül'ü Dünya
        Kalp Günü olarak kutluyor. Farklý
  ülkelerde düzenlenen farkýndalýk
etkinlikler arasýnda, check-up
kontrolleri, toplu yürüyüþler,
çalýþtaylar, bilimsel forumlar ve
 spor turnuvalarý bulunuyor.  

               www.who.int

Dünya Kalp Günü
29 Eylül 2011



Yeni Türk Ticaret Kanunu üzerine
Prof. Dr. Sami Karahan ile söyleþi - 2. Bölüm

Yeni Kanunun, þirketlerin kurumsallaþmasý,
sürdürülebilirliði, rekabet gücünün
artýrýlmasý, kamu güveninin oluþturulmasý
ve þeffaflýk açýsýndan oluþturmaya çalýþtýðý
zemin, Kanunun hangi özelliklerinde
ne þekilde karþýmýza çýkýyor?

Yeni Kanunda yapýlan düzenlemeler,
AB Ticaret Hukuku ile uyumluluðu da
hedefliyor. Bu anlamda Kanunda ne gibi
deðiþikliklere imza atýldý?

Yeni Kanun, kurumsallaþmaya büyük önem
atfetmekte ve bunun Türkiye’nin
uluslararasý hedeflerine ulaþabilmesi ve 
Türk þirketlerinin rekabet gücünün artmasý
açýsýndan çok önemli olduðuna
inanmaktadýr. Keza, kamu güvenliðinin ve
þeffaflýðýn saðlanmasýna büyük önem
verilmiþ, bunlarý gerçekleþtirmek adýna
internet ortamýndan azami ölçüde
yararlanmaya çalýþýlmýþ, olmalarý zorunlu
kýlýnan web sayfalarýnda bulunmasý gereken
“bilginin özgülendiði alan”. elektronik sicil,
hemen her aþamada hazýrlanan denetim
raporlarýnýn internet aracýlýðýyla kamuyla
paylaþýlmasý gibi düzenlemeler yoluyla
þirket yöneticilerinin keyfilikten uzak ve
denetlenebilir bir yönetim sergilemelerinin
önü açýlmýþtýr.

Yeni Kanun ile getirilen düzenlemeler,
Kanunun kabul edildiði dönem itibariyle,
AB’nin benimsenmesi gereken zorunlu
yönergelerini tam anlamýyla iç hukuka
aktarmýþ durumdadýr. Ancak, bilinmelidir ki,
AB son derece canlý bir organizmadýr ve
yenileyecektir. Dolayýsýyla, önümüzdeki
dönemde, belki Kanun yürürlüðe girmeden
dahi yeni uyarlamalar yapýlmasý gerekebilir.

Yeni Kanunun KOBÝ’ler ile ilgili
düzenlemelerine deðinecek olursak;
KOBÝ’leri neler bekliyor? KOBÝ’ler bu
sürece nasýl adapte olmalý ?
Örneðin, KOBÝ’lerin Yeni Kanun hakkýnda
bilgi sahibi olmalarýný saðlayacak eðitimler
yapýlmasý faydalý olabilir mi?
Kanaatimce sadece KOBÝ’ler deðil tüm
iþletmeler bu deðiþimden etkilenecek.
Özellikle muhasebe standartlarýnýn,
kurumsal yönetim ilkelerinin ve baðýmsýz
dýþ denetimin benimsenmesi ve etkin
þekilde uygulanmasý, þimdiye kadar bu
anlamda bir uygulama ile karþý karþýya
kalmamýþ iþletmelerin belki baþlangýçta
biraz canýný sýkabilir. Ancak, sonuçlarý
itibariyle tüm iþletmelerin bu iþten karlý
çýkacaklarýný ve uluslararasý rekabet
güçlerinin artmasý nedeniyle karlýlýklarýnýn
artacaðýný düþünüyorum.

Sayfa 1

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Türk Ticaret Hukuku Anabilim Dalý
Üyesi ve Adalet Bakanlýðý Kanunu Tadil Komisyon Üyesi Prof. Dr. Sami Karahan ile,
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun öngördüðü deðiþimler ile ilgili olarak gerçekleþtirdiðimiz 
öyleþimizin ilk bçlümü, dergimizin birinci sayýsýnda yer almýþtý.
Ýkinci bölümü aþaðýda okuyabilirsiniz.

Kanun deðiþikliðinin yaný sýra, ticaretin
hukuki anlamda daha saðlam bir zemine
oturmasý için bir farkýndalýk ve bilinç
oluþmasý gerektiðine inanýyor musunuz?
Bu farkýndalýk ne þekilde saðlanabilir?
Ticaret Kanununun 1535 maddeden
oluþmasý yanýnda, Uygulama Kanun’u ve
Ticaret Kanununda ilgili maddeler altýnda
çýkarýlacaðý belirtilen 22 civarýnda tüzük,
yönetmelik ve teblið ile birlikte
deðerlendirildiðinde, Ticaret Kanununun
ilgili mevzuatla birlikte yaklaþýk
3.500-4.000 maddelik bir kapsama
eriþeceði söylenebilir. Dolayýsýyla bu kadar
kapsamlý þekilde düzenlenen ticaret
hukukunun hem hukukçular hemde
Kanun‘un pratik hayattaki uygulayýcýlarý
olan ticaret ve sanayi erbabý tarafýndan
öðrenilebilmesi ve uygulamaya doðru
þekilde aksettirilebilmesi bakýmýndan çok
ciddi bir eðitim faaliyetinin gerekli olduðunu
düþünüyorum. Bu baðlamda, þu an birçok
yerde, çeþitli kuruluþlar ve üniversiteler
tarafýndan gerçekleþtirilmeye çalýþýlan ön
tanýtým çalýþmalarýnýn gerekli olmakla
birlikte yeterli olmadýðýný ve bunun için
daha etkin ve öze yönelik çalýþmalar
þeklinde yürütülmesi gerektiðini
düþünüyorum. Bu çerçevede üniversiteler
tarafýndan sertifika, seminer, konferans,
sempozyum ve lisans üstü eðitim
faaliyetlerinin artarak  devamý yanýnda,
ticaret ve sanayi odalarý, barolar,
basýn-yayýn kuruluþlarý ile internet
ortamýndan etkin þekilde yararlanýlarak
kamunun bilgilendirilmesi ve
bilinçlendirilmesi gerektiðini düþünüyorum.
Son olarak, ifade etmeliyim ki, Türkiye,
ticaret ve finans hukuku alanýnda
uluslararasý aktörlerden biri haline gelmiþtir.

Bu konumunu daha da güçlendirme
arzusunu her ortamda ifade etmeye ve
bununla ilgili tedbirler almaya devam
etmektedir. Bu ise, iç hukukumuzun
uluslararasý hukukla entegre olmasýný ve
çok sýk deðiþmesini gerekli kýlacaktýr.
Tabiatýyla, ilgili tüm kesimler kendisini be
gerçeðe hazýrlamalý ve kendilerine düþen
görevleri hakkýyla yerine getirmeye
çalýþmalýdýr. Bu arada, yeni Kanun yürürlüðe
girmeden önce birtakým deðiþikliklere
uðrayabilir ve uðramalý kanaatini taþýyorum.
Gerçekten, geçen haftalarda çýkarýlan ve
6762 sayýlý Kanunda deðiþiklik yapan 6125
sayýlý Kanuna baktýðýmýzda temel
felsefesinin yeni Ticaret Kanunu ile
uyuþmadýðý görülüyor. Dolayýsýyla bu temel
yaklaþým, yeni Ticaret Kanununa
aktarýldýðýnda, yeni Kanun daha yürürlüðe
girmeden önemli deðiþikliklere tabi kalacaðý
anlamýna geliyor. Öte yandan, Kanun
kamuoyu nezdinde detaylý olarak yeni yeni
tartýþýlmaya baþlandý ve yapýlan detaylý
deðerlendirmelerde bazý sorunlu hükümler
bulunduðu da þimdiden anlaþýlýyor.
Kanaatimce yürürlülük tarihinden önce
bunlarýn da deðiþtirilmesinde yarar
bulunuyor.

Sayfa 2



Sponsor Olmanýn Vergisel Avantajlarý

Sponsorluk Kavramý

Sponsorluk, spor, sanat, kültür ve sosyal
olaylara çeþitli kiþi ve kuruluþlarýn nakdi veya
ayni destekleri ile yapýlan faaliyetlerin
bütünüdür. Karþýlýklý fayda saðlamaya dayalý
anlaþma türü olarak da anlaþýlabilir.
Anayasamýzýn 59’uncu maddesinde yer alan
“Devlet, her yaþtaki Türk vatandaþlarýnýn
beden ve ruh saðlýðýný geliþtirecek tedbirleri
alýr, sporun kitlelere yayýlmasýný teþvik eder.”
hükmü çerçevesinde sportif faaliyetlerin ve
sporcularýn finans sorunlarýnýn çözülmesi ve
desteklenmesi amacýyla vergi mevzuatýmýzda
yapýlan düzenlemeler yazýmýzýn konusunu
oluþturmaktadýr.

Sponsorluk Kapsamý

çýkarýlarak indirim kalemi niteliði kazanmýþ,
böylece uygulamalarda yeknesaklýk
saðlanmýþtýr. Ayrýca, KVK’nun 10’ncu
maddesinin (1)-d bendi hükmü ile belirtilen
kurum ve kuruluþlar tarafýndan desteklenen
kültür ve sanat içerikli sponsorluklar
kapsamýnda yapýlacak harcamalarýn kurum
kazancýnýn tespitinde nasýl dikkate alýnacaðý
hükme baðlanmýþtýr. Maddede belirtilen
konulara iliþkin harcamalar ile makbuz
karþýlýðý yapýlan baðýþ ve yardýmlarýn
%100’ünün kurum kazancýnýn tespitinde
indirilebileceði de açýklanmýþtýr.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 89’uncu
maddesinin 8 numaralý bendi uyarýnca ve
Kurumlar Vergisi Kanununun “Diðer
Ýndirimler” baþlýklý 10’uncu maddesinin
(1)-b bendinde “21.05.1986 tarihli ve 3289
sayýlý Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü’nün
Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanun ile
17.06.1992 tarihli ve 3813 sayýlý Türkiye
Futbol Federasyonu Kuruluþ ve Görevleri
Hakkýnda Kanun kapsamýnda yapýlan”
sponsorluk harcamalarýnýn, amatör spor
dallarý için tamamýnýn, profesyonel spor
dallarý için ise %50’sinin vergi matrahýnýn
tespitinde gider veya indirim kalemi olarak
dikkate alýnabilmesine” olanak tanýnmýþtýr.
Gelir ve Kurumlar vergisi kanunlarýnda, diðer
indirimler içerisinde alýnan sponsorluk
konusu, gider kalemi olma mahiyetinden

Sponsorluk Yönetmeliðinin 8’inci maddesi
hükmüne göre, sponsorluk alan gerçek ya da
tüzel kiþi ile sponsorlar arasýnda her iki
tarafýn hak ve yükümlülüklerinin tanýmlandýðý
ve asgari unsurlarý yönetmelikte belirtilen,
yazýlý bir sözleþmenin düzenlenmesi
zorunludur. Bu baðlamda sponsorluk alacak
tüm kurum, kuruluþ ve birimler sponsorluk
sözleþmeleri taslaklarý hakkýnda, herhangi bir
baðlayýcý iþlem yapmadan önce Gençlik ve
Spor Genel Müdürlüðü Hukuk Müþavirliði’nin
görüþünü almalýdýrlar. Bu nedenle,
sponsorluk sözleþme taslaklarýnýn; gençlik ve
spor kulüpleri için falla olduklarýna ve
federasyon liglerine veya resmi müsabakalara
katýldýklarýna iliþkin belge, ferdi sporcular için
ise ilgili federasyonlardan alýnacak izin onayý
ile birlikte Hukuk Müþavirliðinin incelemesine
sunulmasý gerekmektedir.

Sayfa 3 Sayfa 4

Sponsorlukta Usul ve Esaslar
Sponsorluk uygulamasýna iliþkin usul ve
esaslar 16.06.2004 tarih ve 25494 sayýlý
Resmi Gazete’de yayýmlanan Gençlik ve Spor
Genel Müdürlüðü Sponsorluk Yönetmeliði’nde
düzenlenmiþtir. Ayrýca 22.12.2005 Tarih ve
26031 sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanarak
yürürlüðe giren sözü geçen Yönetmelikte
Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik ile
çeþitli maddelerde deðiþiklik yapýlmýþtýr.
Yönetmeliðin 5. maddesi uyarýnca,
sponsorluk yapýlabilecek alanlar aþaðýda
sýralanmýþ olup, bu alanlarda yapýlan her
türlü harcama sporluk harcamasý
sayýlmaktadýr.

Sponsorluk alanlarý

*Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü'nün yýllýk
faaliyet programýnda yer alan ulusal ve uluslararasý
gençlik ve spor organizasyonlarý

*Sporcularýn transfer bedelleri hariç olmak üzere
spor kulüpleri ile federasyonlarýn yýllýk
programlarýnda bulunan sporun yaygýnlaþtýrýlmasý
ve sporcularýn desteklenmesine yönelik resmi
sportif faaliyetleri

*Kamu kurum ve kuruluþlarý ve yerel yönetimler ile
spor kulüplerine ait spor tesislerinden Gençlik ve
Spor Genel Müdürlüðü'nce uygun görülenlerin
yapýmý, bakýmý ve onarýmý

*Federasyonlarýn ve spor kulüplerinin sportif hizmet
ve faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli olan
spor organizasyonlarý ile sportif araç, gereç ve
malzemelerinin temini

*Ferdi lisanslý sporcularýn, Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüðü veya federasyonlarca ferdi olarak
katýlmalarýna izin verilen ulusal ve uluslararasý
organizasyonlarý

*Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile Paralimpik
Komitesi'nin Sportif faaliyetlerine iliþkin hizmetleri



1 No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliðinde
belirtildiði gibi;
“Sponsor olan kurumun ünvanýnýn yer
almasý koþuluyla” aþaðýda belirtilen
harcamalar sponsorluk harcamasý olarak
deðerlendirmeye alýnacaktýr.

Yukarýda sayýlan harcamalar belgeye dayalý
olmak zorundadýr.
Yönetmeliðin 4.maddesinde “belge”,
sponsorluk ve reklam hizmet ve iþlemlerine
iliþkin belge, “nakdi destek”, sponsor
tarafýndan sponsorluðu alana yapýlan
parasal-nakdi ödeme, “ayni destek” ise
sponsorluk konusu iþle ilgili olarak sponsor
tarafýndan yapýlan mal ve hizmet alýmlarýna
iliþkin harcama olarak tanýmlanmýþtýr.
Yönetmeliðin 13’üncü maddesine göre;
vergi veya sosyal güvenlik kuruluþlarýna
borcu nedeniyle takibata uðrayan gerçek
veya tüzel kiþilerin sponsorluk yapmalarýnýn

mümkün olmadýðý belirtilmiþtir. Bu nedenle
olumsuz bir iþlemle karþýlaþmak istemeyen
potansiyel sponsorlar aþaðýdaki yolu
izlemelidirler.

*Sponsor olmak isteyen gerçek ve tüzel
kiþiler baðlý bulunduklarý vergi dairesine
müracaat ederek “vergi borcu yoktur” yazýsý
alacaklardýr.

*Sponsorlar yapmýþ olduklarý sponsorluk
sözleþmesinin bir örneðini de baðlý
olduklarý vergi dairesine vereceklerdir.

*Sponsorlarýn, sponsor olduklarý dönemde
tahakkuk etmiþ vergi borçlarýný ödememeleri
halinde, ilgili vergi dairesi durumu derhal bir
yazý ile bulunulan mahaldeki Gençlik ve Spor
Ýl Müdürlüðüne bildirecektir.

Sponsorluk sözleþmelerinin iptal edildiðine
iliþkin olarak Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüðünce Maliye Bakanlýðýna bilgi
verilmesi halinde; sponsor mükellef
incelemeye sevk edilecek ve inceleme
raporuna iþlem tesis edilecektir.

Gerçekleþtirilecek olan harcamalarýn kurum
kazancýndan indiriminin ancak kurum
kazancýnýn oluþmasý halinde bu tutarla sýnýrlý
olarak mümkün olabileceði hüküm altýna
alýnmýþtýr. Baþka bir deyiþle iþletme
faaliyetlerinin zararla sonuçlanmasý halinde
söz konusu harcamalar gider olarak dikkate
alýnmayacak ya da kazancýn yetersiz olmasý
nedeniyle kalan tutar izleyen yýllara ait
kazançlardan indirim konusu
yapýlamayacaktýr.
Ayni olarak yapýlan harcamalarýn kazançtan
indirim konusu yapýlmasýnda ise mal ve
hakkýn kayýtlý deðeri, bu deðer yoksa takdir
komisyonunca tespit edilecek deðer dikkate
alýnacaktýr. Ayrýca sponsor kurumun
ayni olarak, KDV Kanununun 17/1.
maddesinde sayýlan kurum ve kuruluþlara
yapýlan sponsorluk harcamalarý ile ilgili
olarak yüklendiði katma deðer vergisi tahsil
edilen katma deðer vergisinden indirim
konusu yapýlamayacak, ancak söz konusu
KDV tutarý sponsorluk harcamalarýna dahil
edilerek belirtilen sýnýrlar içinde gelir veya
kurumlar vergisi matrahýndan
indirilebilecektir. KDV Kanununun 17/1.
maddesinde sayýlan kurum ve kuruluþlarýn
dýþýndaki kurumlara yapýlacak sponsorluk
kapsamýndaki ayni mal teslimlerinde ise
maliyet veya emsal bedel üzerinden KDV
hesaplanmasý ve bu mallar dolayýsýyla
yüklenilen vergilerin indirim konusu
yapýlmasý gerekmektedir.

Ýndirim Konusu Yapýlacak Harcama
Tutarýnýn Belirlenmesi Sanayici ve iþ adamlarýnýn sponsorluk adý

altýnda, yasalarda ve yönetmeliklerde
belirtilen konulara mali destek vermesinin,
ülkemizde sporun ve kültür sanat
etkinliklerinin geliþmesi açýsýndan son derece
yararlý bir giriþim olduðunu kabul etmek
zorundayýz. Ancak, sponsorluk yapmak
isteyen ya da sponsor olan gerçek kiþi ve
kuruluþlar mevzuatýn gerektirdiði koþullara
uygun bir biçimde prosedürü izlemek
durumunda olduklarýný da bilmek
zorundadýrlar. Aksi durumda, sponsorlukla
ilgili destek saðlanmýþ olmasýna raðmen
vergisel anlamda sponsor olana yeterli fayda
ve vergi avantajý saðlanamayacaðýný da
unutmamak gerekir.

Sonuç

Sayfa 5 Sayfa 6

Sponsorluk harcamalarý

*Resmi spor organizasyonlarý için yapýlan

saha, salon veya tesis kira bedelleri

*Sporcularýn iaþe, seyahat ve ikamet

giderleri

*Spor malzemesi bedeli

*Genel Müdürlükçe uygun görülen spor

tesisleri için yapýlan ayni ve nakdi

harcamalar

*Sporcularýn transfer edilmesini saðlayacak

bonservis bedelleri

*Spor müsabakalarý sonucuna göre

sporculara veya spor adamlarýna prim

mahiyetinde ayni ve nakdi ödemeler

Tuðrul Dirimtekin
Grant Thornton Türkiye
Vergi Hizmetleri Ortaðý
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1. Artan petrol fiyatlarý dikkate alýndýðýnda, yenilenebilir/alternatif enerji yatýrýmlarýna daha
fazla kaynak aktarýlmasýný ne derece destekliyorsunuz ?

1. Çok
destekliyorum

2.
Destekliyorum

3.
Etkilenme

olmadý

4.
Desteklemiyorum

5. Hiç
Desteklemi-

yorum

6.
Destekli-
yorum

7.
Desteklemi-

yorum

Türkiye

1. Avrupa Birliði
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Arap Baharý ve petrol fiyatlarýnda son
dönemlerde yaþanan hýzlý artýþ, yenilenebilir
enerji kaynaklarý tartýþmasýný tekrar
gündeme getirdi. Grant Thornton'un son
araþtýrmasý, 39 ülkeden 2.697 katýlýmcýnýn
yenilenebilir enerji yatýrýmlarýna bakýþ açýsýný
gözler önüne seriyor.  Brent petrolün varil
fiyatýnýn 2010 sonu fiyatý olan 85 $'dan,
2011 Nisan ayýnda 125 $'a çýkmasý ve
bugünlerde 110 $ civarýnda seyretmesi ve
OPEC üyesi ülkeler arasýndaki fikir ayrýlýklarý
nedeniyle Uluslararasý Enerji Ajansýnýn acil
durum stoklarýnda bulunan 60 milyon varil
petrolü piyasaya vermesi, son dönemlerde
alternatif enerji kanallarý tartýþmasýný
gündeme getirdi. Bu tartýþmalardan yola
çýkan araþtýrma, iþ dünyasý
profesyonellerinin alternatif enerji kanallarýnýn
artýrýlmasýna sýcak baktýðýný ortaya koyuyor. 

Türk katýlýmcýlarýn %50'si alternatif enerji
yöntemlerine ayrýlacak kaynaðýn artýrýlmasýna
olumlu bakýyor. Arap baharý nedeniyle,
bölgedeki istikrarsýzlýðýn ve dolayýsý ile petrol
fiyatlarýndaki artýþýn devam etmesine baðlý
olarak, araþtýrmaya katýlan Türk þirketlerin
yarýsý alternatif enerji üretimine daha çok
kaynak ayýrmasýna olumlu baktýðýný belirtiyor.
Katýlýmcýlarýn %8'i sýcak bakmadýðýný
belirtirken, %41'i artan fiyatlardan
etkilenmediklerini dile getiriyor.
Katýlýmcýlardan gelen yanýtlarýn global
ortalamasýna bakýldýðýnda ise 39 ülke
katýlýmcýlarýnýn %44'ü olumlu bakmadýðýný
belirtirken %10'u desteklemediðini belirtmiþ.
Tartýþmalarý alevlendiren baþlýca etmenin
petrol fiyatlarýndaki artýþ olmasýna raðmen,
petrolün kýsýtlý bir doðal kaynak olduðunu
belirten Grant Thornton Türkiye Denetim

Hizmetleri Ortaðý Jale Akkaþ, Türkiye
Petrolleri Anonim Ortaklýðý tarafýndan Nisan
ayýnda yayýnlanan bir rapor verilerine vurgu
yaparak, uzmanlara göre dünyada yaklaþýk
50 yýl yetecek kadar petrol rezervi ve
yaklaþýk 60 yýl yetecek kadar da doðal gaz
rezervi bulunduðuna dikkat çekti.
Bu sürelerin oldukça sýnýrlý süreler olduðunu
belirten Akkaþ, ek rezerv bulunamamasý
durumunda alternatif enerji kaynaklarý
yaratmanýn kaçýnýlmaz olacaðýný sözlerine
ekledi. Ayrýca, alternatif enerji kaynaklarýnýn
çevresel etkilerinin daha az olmasýna ek
olarak, doða ile daha uyumlu sistemler
olmasý dolayýsý ile dünya üzerindeki yaþamýn
sürdürülebilirliði açýsýndan da önemli ve
gerekli olduðunu ifade etti.

Yenilenebilir enerji
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“Uzun vadede petrole baðýmlýlýðýmýz
azalacak ve enerji maliyeti istikrarlý bir hal
alacaksa, kýsa vadede daha büyük enerji
maliyetlerini kabul ederiz”
Türkiye'den katýlanlarýn %55'i, uzun vadede
petrole olan baðýmlýlýklarýnýn azaltýlabilmesi
ve enerji maliyetlerinin uzun vadede daha
istikrarlý bir hal alabilmesi için kýsa vadede
daha yüksek enerji maliyetlerine
katlanabileceklerini belirtirken, %41'i enerji
maliyetlerindeki artýþý hiçbir þekilde tercih
etmeyeceklerini belirttiler. Global sonuçlara
baktýðýmýzda ise Türkiye'den gelen cevaplar
ile büyük bir paralellik olduðunu görüyoruz.
Kýsa vadede daha yüksek maliyete
katlanabiliriz diyenler %51 iken, tolerans
gösteremeyeceklerini belirtenler %37'yi
iþaret ediyor.  Rapor sonuçlarýný
deðerlendiren Jale Akkaþ, kýsa vadede
maliyet artýþý olacak olsa bile iþ dünyasýnýn
uzun vadede istikrar arayýþý içinde olmasýnýn
son derece anlaþýlýr bir durum olduðunu ve
yenilenebilir enerjiye yönelik yatýrýmlarýn
artacaðýna inandýðýný belirtti. Dünyada varlýðý
bilinen rezervlerin yarýsýndan fazlasýnýn, þu
dönemde politik karmaþa içinde olan Arap
ülkelerinde olduðunun altýný çizerek, “petrole
ona baðýmlýlýðýn tüm dünyayý etkileyen bir
kýsýtlama olduðunu ve bu baðýmlýlýðýn ancak
yenilenebilir enerji kaynaklarýnýn artýrýmý ile
azaltýlabileceðini” belirtti. Güneþ ýþýðý
panelleri, rüzgar tribünleri, hidrogüç geliþtiren
akan su kuvveti ve jeotermal enerjinin
yenilenebilir enerji kaynaklarý arasýnda yer
aldýðýný belirterek, bunlara yapýlacak
yatýrýmýn geleceðin trendi olacaðýný
sözlerine ekledi.  

1. Uzun vadede petrol baðýmlýlýðýný azaltmak ve
enerji maliyetlerini daha istikrarlý kýlmak için
kýsa vadede daha yüksek enerji maliyetlerine

katlanýr mýsýnýz ?

Türkiye

1. Avrupa Birliði

2. Kuzey Amerika

3. Latin Amerika

4. Asya - Pasifik

5. BRIC

6. G7

7. ASEAN

Global

54,50

45,60

59,80

54,40

46,10

34,80

53,00

58,00

50,80

40,90

42,50

33,90

37,10

34,40

47,00

34,80

37,50

36,70

4,50

12,00

6,40

8,50

19,50

18,20

12,30

4,50

12,50

1. Evet 2. Hayýr 3. Yorum yok

Farklý ülkeye farklý yöntem
Grant Thornton'un 39 ülkede 2.697 þirket
ile gerçekleþtirdiði araþtýrma, çoðunlukla
ortalama 15 dakika süren telefon
görüþmeleri kanalýyla gerçekleþti. Kültürel
bazý farklýlýklardan dolayý uygulamada bazý
ülkelerde farklý yöntemler kullanýldý.
Japonya'da posta, Filipinler'de yüz yüze
görüþmeler ve Çin'de ise yüz yüze ve
telefonla görüþme yöntemleri bir arada
kullanýldý. Araþtýrma Grant Thornton
International araþtýrma þirketi Experian
Business Strategies þirketi tarafýndan
gerçekleþtirildi. Katýlým farklý sektörlerden
Araþtýrmanýn hedef kitlesi CEO'lar, yönetim
kurulu baþkanlarý, CFO'lar ve diðer kýdemli
yöneticilerden oluþtu. Araþtýrmaya katýlan
sektörler aðýrlýklý olarak üretim, hizmet,
perakende, inþaat ve diðerleri. 

Yukarýdaki tablolarda yer alan gruplara
dahil olan ülkeler listesi
1.Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa,
Almanya, Yunanistan, Ýrlanda, Ýtalya,
Hollanda, Polonya, Ýspanya, Ýsveç, Ýngiltere
2.Kanada, Amerika
3.Arjantin, Brezilya, Þili, Meksika
4.Avustralya, Hong Kong, Hindistan,
Japonya, Çin, Malezya, Yeni Zelanda,
Filipinler, Singapur, Tayvan,
Tayland, Vietnam
5.Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin
6.Kanada, Fransa, Almanya, Ýtalya,
Japonya, Ýngiltere, Amerika
7. Güneydoðu Amerika Ülkeleri Birliði:
Malezya, Filipinler, Singapur, Tayland,
Vietnam

Hilal Baltacý
Grant Thornton Türkiye
Pazarlama ve Ýþ Geliþtirme Müdürü
hilal.baltaci@gtturkey.com



Oyun'un kurallarý deðiþti, oyuncular hazýr ! Peki ya þirketler ?
Ýþte Yeni Türk Ticaret Kanununun denetim ile ilgili olarak
getirdiði ve 01.07.2012 tarihinde yürürlüðe girecek olan yenilikler

Þu an yürürlükte olan ve kýsa bir süre sonra
yerini halefine býrakacak olan mevcut
Türk Ticaret Kanunu uyarýnca, Yönetim
Kurulu ile birlikte zorunlu þirket organlarý
arasýnda olan ve maalesef konuyla ilgili
uzmanlýðý olmasa da “denetçi” vasýtasýyla
yapýlan denetim, Yeni Türk Ticaret Kanunu
ile yerini, baðýmsýz denetim þirketlerince
veya Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler
(SMMM) ve Yeminli Mali Müþavirler (YMM)
vasýtasýyla yapýlacak baðýmsýz denetime
býrakacaktýr.

Ýlk etapta, olumsuz makroekonomik
koþullarla mücadele eden, özellikle halka
açýk olmayan “özel” þirketlerin daha kolay
uyum saðlamasý ve geçiþ süreçlerinin
kolaylaþtýrýlmasý adýna, bugüne deðin
kullanmakta olduðumuz Tek Düzen Hesap
Planý'na birkaç ekleme yaparak ve
UFRS'nin önemli bazý prensiplerinin Hesap
Planý'na aktarýlmasýný saðlayarak
hazýrlanacak Türkiye Muhasebe
Standartlarý'nýn “özel” þirketler için çok
daha saðlýklý olacaðý görüþündeyiz.
Ancak gelinen durum itibariyle, Yeni Türk
Ticaret Kanunu, yapýlacak olan baðýmsýz
denetimin uluslararasý denetim
standartlarýna göre yapýlmasýný öngörmüþ ve
tüm þirketlerin (A.Þ. veya Ltd., halka açýk
veya özel tüm þirketleri kapsayacak þekilde)
mali tablolarýnýn þeffaf bir þekilde Türkiye
Muhasebe Standartlarý Kurulu (TMSK)
tarafýndan yayýmlanan Uluslararasý Finansal
Raporlama Standartlarý (UFRS) ile uyumlu
olan Türkiye Muhasebe Standartlarý'na
(TMS) uygun düzenlenmesi þartýný getirmiþtir. 

Bu uygulama, özellikle halka açýk olmayan
“özel” þirketlere doðal olarak bazý ek
maliyetler getirecektir. Bu ek maliyetler,
bugüne kadar kayýt dýþýnda yer almýþ
iþlemlerin kayýt altýna alýnmasýndan
kaynaklanacak olan vergisel yük ve her yýl
denetçilere ödenecek ücretler olarak
tezahür edecektir. Ýlave olarak, denetlenen
mali tablolarýn ve yönetim kurulu üyelerinin
isimlerinin güncel olarak þirketlerin web
sitelerinde yayýnlanmasý da günlük iþlemler
arasýnda yerini alacaktýr. 

Halihazýrda bu zorunluluklar, Yeni Türk
Ticaret Kanunu uyarýnca 01 Ocak 2013
tarihinden itibaren tüm þirketler için geçerli
olacaktýr. Bu zorunluluklar, farklý
büyüklükteki þirketlerin ihtiyaçlarý
birbirinden ayrýþtýrýlmadan, küçük büyük
tüm þirketlere aynen uygulandýðý takdirde,
þirketlerin yaptýracaklarý baðýmsýz denetimin,
þirketlere deðer katan, kurumsallýk ve
þeffaflýk getiren bir uygulama olmak yerine,
adet yerini bulsun diye gerçekleþtirilecek
yeknesak bir uygulamadan öteye
geçemeyeceði yönünde endiþelerimiz vardýr.

Sayfa 11 Sayfa 12

Bunun önüne geçilmesi ve Türkiye'de
denetimin kalitesinin artýrýlmasý için
önerimiz, baðýmsýz denetim kapsamýna
alýnacak þirketlerin yýllýk cirosunun en az 25
milyon TL ve çalýþan sayýsý göz önünde
tutularak, kademeli olarak, Yeni Türk Ticaret
Kanununun getireceði yeniliklere tabi
tutulmasýnýn daha faydalý olacaðý
düþüncesindeyiz.

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile þirketin
yönetim kurulu ile birlikte, baðýmsýz
denetimini yapan baðýmsýz denetim þirketi
de ortak (müteselsil) sorumlu olacaktýr.
Baðýmsýz denetim sonrasýnda yapýlacak
mali denetimlerde herhangi bir uygunsuzluk
çýkmasý halinde, hem þirket yönetim kurulu,
hem de baðýmsýz denetçi, verilecek olan
hesap konusunda sorumlu olacaktýr.
Bu durumla karþý karþýya kalmak istemeyen
þirketler kayýt dýþýndan uzak duracak ve
mali tablolarýný gerçeðe uygun gösterecektir.
Bu sebepten dolayý, Yeni Türk Ticaret
Kanunu yürürlüðe girdikten sonra,
Türk ticaret hayatýnýn DNAsý yeniden
þekillenecektir.

Netice itibariyle, yürürlüðe girecek olan
baðýmsýz denetim, þirket sahipleri,
yatýrýmcýlar ve finans kuruluþlarýnýn,
þirketlerin gerçek durumunu görmelerini ve
saðlýklý karar verebilmelerini saðlayan çok
önemli bir uygulama olarak ortaya çýkacaktýr.
Böylece, ilgili taraflar, yatýrýmlarýný
yönlendirebilir, durdurabilir veya artýrabilirler.
Son zamanlarda Amerika ve AB'de ortaya
çýkan global finans krizi incelediðimiz zaman
finans kuruluþlarýnýn yanlýþ kararlarýnýn tüm
Dünya'yý etkilediðini görmekteyiz. Ekonominin
bir çark sistemiyle çalýþtýðýný düþünürsek, bu
çarkta bir diþlinin kýrýlmasý sistemin çökme

     

     

     
     

     

     

noktasýna gelmesine neden olmaktadýr.
Bu sebepten dolayý, baðýmsýz denetim
þirketleri tarafýndan incelenmiþ mali tablolar,
ekonomi çarkýnýn düzgün dönmesini, ileride
oluþabilecek olumsuz bir durumun
öngörülebilmesi ve gereðinin önceden
yapýlmasýnýn yolunu açmaktadýr.

Son olarak þunu belirtmeliyiz ki, 01 Ekim
2008 tarihinden sonra hem ABD ve hem de
AB ülkelerinde (özellikle Ýzlanda, Ýrlanda ve
Yunanistan'da) yaþanan banka krizi
Türkiye'de yaþanmamýþtýr. Buna raðmen,
Türkiye'de reel sektörü etkileyen durum,
global finans kuruluþlarýnýn içinde bulunduðu
likidite sýkýþýklýðýdýr. Finans kuruluþlarýnýn
likiditede yaþayacaðý rahatlama ile,
Türkiye'nin reel sektörüne olan iþtahlarýnda
geçmiþe göre olumsuz bir deðiþiklik olmasý
için bir sebep yoktur. Bilakis, bu finansal
krizi, yara almadan ve bankalara karþý dik
durarak atlatabilen Türk þirketleri, yabancý
yatýrýmcýlarýn gözdesi olacaktýr. Ancak ABD
ve AB'deki finans kuruluþlarýndaki
dalgalanmanýn ne zaman duracaðý
konusunda saðlýklý bir tahmin yapmak
bugün için çok zordur.

Dolayýsý ile, Türkiye'de iþ yapan þirketlerin,
risklerini baðýmsýz yönetim kurulu üyeleri ve
baðýmsýz denetçileri ile bir araya gelerek
tekrar gözden geçirmelerini ve yýlsonu
pozisyonlarýný saðlýklý bir þekilde oluþturmak
için þimdiden önlem almalarýný
tavsiye ediyoruz.

Nazým Hikmet
Grant Thornton Türkiye Baþkan Yardýmcýsý



Kriz Ortamýnda Deðeri Düþen Finansal Varlýklarýn
Muhasebeleþtirilmesine Genel Bakýþ:
Yunanistan tahvilleri örneði 

Uluslararasý Finansal Raporlama
Standartlarýna (UFRS) göre raporlama yapan
kuruluþlar için, ekonomik ve finansal kriz
ortamlarýnda finansal varlýklarýn bilançolarda
hangi deðerler üzerinden gösterileceðine
karar vermek önemli bir konudur.
Yunanistan'daki ekonomik kriz ve borç krizi
neticesinde Yunan hükümeti tarafýndan
ihraç edilen tahviller deðer kaybuna
uðramýþtýr. Yunanistan hükümetinin kamu
borcunun yeniden düzenlenmesine yönelik
Uluslararasý Finans Enstitüsü tarafýndan
hazýrlanan kurtarma planýnýn yayýnlanmasý
ile birlikte, ellerinde Yunan hükümeti
tarafýndan ihraç edilen devlet tahvillerini
bulunduranlarýn, bunlar için bilançolarýnda
ne kadar zarar yazacaklarý sorusu merak
konusu olmuþtur. Bu yazýda, ileride ortaya
çýkabilecek bir takým hususlara
deðinilmektedir. 

Uluslararasý Finans Enstitüsü (IIF) 01
Temmuz 2011 tarihinde Yunan hükümeti
tarafýndan ihraç edilmiþ tahvil sahiplerine,
devlet tahvili borcunun yaklaþýk %90'luk bir
bölümünü kapsayan gönüllü bir borç
takasýna iþtirak etme opsiyonu sunmuþtur.
Planýn uygulanmasýnda çeþitli nedenlerden
dolayý gecikmeler oluþmuþ ve deðer
düþüklüðü ayrýlmasý konularýnda farklý
görüþler ortaya çýkmýþtýr. 

Borç krizi neticesinde kredi derecelendirme
kuruluþlarý tarafýndan Yunanistan'ýn uzun
vadeli kredi notunun düþürülmesi, tahvil
fiyatlarýnýn düþmesi, gerekli kredi temerrüt
swaplarý aralýðýnýn yükselmesi,  ekonomik
kurtarma paketi hazýrlýklarý deðer kaybýna
iþaret eden göstergeler arasýndadýr. 

Uluslararasý Finans Enstitüsünün planýna
katýlmama durumu  
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UMS 39 “Finansal Araçlar:
Muhasebeleþtirme ve Ölçme” Standardýnda
bir finansal varlýðýn deðer düþüklüðüne
uðradýðýna iliþkin bazý tarafsýz göstergeler
sýralanmýþtýr. Bunlar;  

1.Ýhraç edenin veya taahhüt edenin önemli
finansal sýkýntý içinde olmasý ve finansal
yeniden yapýlanmaya gireceði ihtimalinin
yüksek olmasý;
2.Faiz veya anapara ödemelerinin yerine
getirilememesi veya ihmal edilmesi;
3.Borçlunun içinde bulunduðu finansal
sýkýntýya iliþkin ekonomik veya yasal
nedenlerden ötürü, alacaklýnýn, borçluya,
baþka koþullar altýnda tanýmayacaðý bir
ayrýcalýk tanýmasý;
4.Finansal zorluklar nedeniyle söz konusu
finansal varlýða iliþkin aktif piyasanýn
ortadan kalkmasý; 
5.Bir grup finansal varlýðýn ilk
muhasebeleþtirilmelerinden itibaren
gelecekteki tahmini nakit akýþlarýnda
ölçülebilir bir azalýþ olduðuna iþaret eden
gözlemlenebilir veri bulunmasý.

Bu konuda farklý görüþ açýlarýný
deðerlendirdiðimizde, bazý yorumcular, özel
sektörün plana katýlýmýnýn kesinleþmemesi,
Avrupa Birliðinin Yunanistan'ý kurtarma
taahhüdü, isteðe baðlý bir yeniden
yapýlandýrma programý olmasý, henüz
gerçekleþen bir nakit zararýn bulunmamasý
gibi nedenleri öne sürerek henüz bir deðer
kaybý için erken olduðu görüþündedir. Ancak
çeþitli açýlardan bakýldýðýnda da 2011 yýlý
içerisinde Yunan Devlet tahvillerinde deðer
düþüklüðü oluþtuðuna dair objektif kanýt
oluþmuþtur. Gerçeðe uygun deðerleri
üzerinden gösterilen satýlmaya hazýr olarak
sýnýflandýrýlan tahviller için deðer düþüklüðü 

30 Haziran 2011 ve takip eden ara
dönemlerde gerçeðe uygun deðerin itfa
edilmiþ deðerden ne kadar düþük kaldýðýna
baðlýdýr. Vadeye kadar elde tutulacak
tahviller için deðer düþüklüðü ölçümü bu
tahvillerin yönetim tarafýndan tahmin edilen
gelecekteki nakit akýþlarýnýn orijinal etkin
faiz oraný üzerinden iskonto edilmesini
gerektirir. Kurtarma planýna katýlacak
tahviller için yapýlacak tahminler, varlýklarýn
bilançodan çýkartýlmasý esaslarýný da dikkate
alan yeni koþullarý yansýtmalýdýr.     

Satýlmaya hazýr tahviller için deðer
düþüklüðü ölçümü dönem sonundaki gerçeðe
uygun deðere baðlýdýr. Plana göre mevcut
Yunan tahvilleri dört farklý kombinasyondan
oluþan tahviller ile deðiþtirilecektir ve
tahvillerin % 9'luk bir ýskonto oraný
üzerinden %21 oranýnda net bugünkü deðer
zararý oluþturacak þekilde fiyatlandýrýlmasý
söz konusudur. 

Diðer bazý yorumlara göre ise de Yunan
tahvilleri, 30 Haziran 2011 tarihi itibariyle
aktif bir piyasada iþlem görmediðinden
dolayý UFRS 7 “Finansal Araçlar”
Standardýnda, bazý piyasa verilerini
yönetimin varsayýmlarýna dayalý olarak temel
alan deðerleme yöntemi ile tespit edilen
Üçüncü Seviye Makul Deðer kategorisinde
gösterilmesi gerekmektedir.  

  
Kurtarma planýna katýlan tahviller açýsýndan
bu iþlemin mevcut bir finansal varlýkta
meydana gelen deðiþiklik; veya mevcut
varlýðýn  bilançodan çýkartýlýp gerçeðe uygun
deðer üzerinden yeni bir finansal varlýðýn
alýnmasý suretiyle muhasebeleþtirileceði
belirlenmelidir.  Bunun kararý deðiþiklik veya
tahvil deðiþiminden doðan kar veya zararýn
tutarýný ve zamanlamasýný etkileyecektir.
Beklentiler kurtarma planýnýn 2011
içerisinde gerçekleþmesidir. UMS 39
“Finansal Araçlar  Muhasebeleþtirme ve
Ölçme” Standardýnda yer alan bilançodan
çýkartýlma muhasebesi kurallarýna göre
orijinal tahviller ile deðiþikliðe uðrayanlarýn
beklenen nakit akýþlarý arasýnda önemli
farklarýn meydana gelip gelmediði tesbit
edilmelidir. Yenilenen tahvillerde önemli bir
deðiþiklik içermekteyse, bu durumda yeni

Ara dönem UFRS  finansal tablolarýnda
gerçeðe uygun deðer ölçümü 

Bilanço Dýþý Býrakma

þartlarý taþýyan tahviller gerçeðe uygun
deðerleri ile bilançoya yansýtýlmalýdýr.
Uluslararasý Finans Enstitüsü’nün planýnda
tüm araçlarýn %21 oranýnda net bugünkü
deðer zararý oluþturmasýna göre fiyatlanmasý,
dikkate alýnmasý gereken önemli bir
göstergedir.

Uluslararasý Finans Enstitüsünün planýndaki
yenilenen koþullarýn orijinal tahvile ait nakit
akýþlarýnýn son erdirip erdirmediðine dair de
alternatif düþünceler vardýr.  Bazý taraflar,
planda öne sürülen faiz oraný, vade,
teminatlandýrma koþullarýndan dolayý
orijinal tahvillere iliþkin nakit akýþlar sona
erdiðinden deðiþime uðrayan tahvillerin
bilançodan çýkartýlmasý gerekmektedir.
Alternatif bir düþünceye göre, plan orijinal
tahvillerden elde edilecek nakit akýmlarýnýn
devamýný saðlamaktadýr ve bilançodan
çýkartýlma iþlemi uygulanmamalýdýr. Bazý
görüþlere göre de, bilançodan çýkartma
iþleminin borç yenileme sözleþmesi
tarihinde veya borç ötelemesi yürürlülüðe
girdiðinde yapýlmalýdýr.  

Þayet iþletme, plana katýlmanýn bilanço dýþý
býrakmaya yol açmayacaðýný düþünüyorsa,
vadeye kadar tutma niyeti mevcut ise,
tahvillerin vadeye kadar elde tutulacak
kategorisinde sýnýflandýrýlmasý daha uygun
olacaktýr. Buna mukabil, plana katýlan
tahviller için bilançodan çýkartma iþlemi
düþünülüyorsa o halde bu iþlem bir satýþ
olarak dikkate alýnmalýdýr. Örneðin, bir iþletme
belirli tahvillerin deðiþimi için plana
katýlacaðýný bildirmiþse, bu durumda
iþletmenin bu tahvilleri vadeye kadar elde
tutma niyeti kalmamýþtýr ve bilançodan
çýkartma tarihine kadar satýlmaya hazýr
tahvil olarak sýnýflandýrmasý gerekir. 

  
UFRS'ye göre finansal tablo hazýrlayan
iþletmelerin finansal tablo dipnotlarýnda,
bilançolarýnda maruz kaldýklarý Yunan tahvili
ve diðer hükümetlerin tahvillerine ait riskler
ile uygulanan muhasebe politikalarý hakkýnda
gerekli açýklamalarý yapmalarý önemlidir. 

Jale Akkaþ
Grant Thornton Türkiye
Denetim Hizmetleri Ortaðý
Jale.akkaþ@gtturkey.com

Vadeye kadar elde tutulacak tahviller 

Finansal Tablo Açýklamalarý



Özetle Komisyon

Kurumsal yönetimde denetim
komitesinin rolünü tanýmlamalý

Daha etkin bir finansal raporlama
saðlamak için sýnýrlarý belirlemeli

Yönetimde görev almayan yönetim
kurulu üyeleri ile ilgili yönetim alt komite
üyelerinin baðýmsýzlýðý üzerine
odaklanmalýdýr. 
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Grant Thornton olarak, Avrupa
Komisyonu'nun kurumsal yönetim ilkeleri
çerçevesi üzerine yayýnladýðý Yeþil Dosya
(Green Paper) hakkýnda görüþ bildirmekten
memnunuz. Söz konusu dökümanýn
“Kurumsal Yönetim” anlayýþýný geliþtirmeye
yönelik çok yerinde sorular sorduðunu ve
G20 ülkelerinin sürdürülebilir büyümeyi
saðlamak üzere gerçekleþtirdiði görüþmenin
ardýndan atýlan önemli bir adým olduðunu
düþünüyoruz. Bu adým, Avrupa Birliði ve
Türkiye'nin de içinde bulunduðu G20
ülkelerinde daha güçlü bir finansal sistem
geliþtirmek üzere atýlmýþ önemli bir adýmdýr. 

Öncelikli olarak, belirtmek isteriz ki,
Komisyon'un kurumsal yönetimi geliþtirme
çabalarýný destekliyoruz ve inanýyoruz ki,
çerçeve içindeki tüm konularý derinlemesine
ele alan kapsamlý bir yaklaþým sergilemek
tüm taraflarýn faydasýna olacaktýr. Ayrýca
inancýmýz þudur ki, Avrupa Birliði'nce
uygulanacak herhangi bir kurumsal yönetim
kodu, ”uy veya açýkla” ilkesine dayanmalýdýr.

Sözü edilen Dosya, kurumsal yönetimi;
'þirketlerin yönetildiði ve kontrol edildiði
sistem ile þirket yönetimi, yönetim kurulu,
hissedarlarý ve çalýþanlarý arasýndaki
iliþkilerin bütünü olarak ifade eder.

Bu tanýmlamayý oldukça yerinde bulmakla
beraber, Komisyon'un yönetim, hissedarlar,
çalýþanlar, baðýmsýz denetçiler, ilgili diðer
yönetim komiteleri (denetim komitesi ve risk
yönetimi komitesi gibi) arasýndaki iliþkilere
daha geniþ bir açýdan bakmasý gerektiðini
düþünüyoruz.

Kurumsal Yönetime Kapsamlý Bakýþ

Yönetim kurullarý ve hissedarlarýn, þirketlerin
kurumsal yönetim zinciri içinde en önemli
taraflar olduðu düþüncesinden yola çýkarak,
Yeþil Dosya'nýn direktörler ve hissedarlar
üzerine ayrý bir önemle eðilmesinin önemli
olduðuna inanýyoruz. Diðer taraftan, sözü
edilen Dosya'nýn, kurumsal yönetim iliþki
zincirinde önemli rolü ve etkinliði olan diðer
partileri de iliþkiler zincirinde dikkate
almasýnýn çok faydalý olacaðý kanaatindeyiz.
Burada sözü geçen kimi iliþkilerin, sahiplik
ve kontrol konularýnýn odak noktasýnda
olduklarýný düþünüyoruz. Esasýnda kurumsal
yönetim ilkelerinin varoluþ sebebi de
sahiplik ve kontrolü birbirinden ayýrmak
deðil midir zaten ?

Genel olarak, Komisyon'un, kurumsal
yönetim üzerine açýkladýðý Yeþil Dosya'yý,
finansal hizmetler sektöründe kurumsal
yönetim ve denetim politikalarý ile
iliþkilendirerek ele almasýnýn çok yerinde
olacaðýný düþünüyoruz çünkü denetçiler
finansal raporlama zincirinde anahtar
bir role sahipler. 

Avrupa Birliði 'Kurumsal Yönetim Çerçevesi'
Avrupa Komisyonu Yeþil Dosya (Green Paper)

Bünyesinde baðýmsýz direktörler barýndýran
denetim komiteleri þirketin hissedarlarýna
sunduðu finansal raporlarýn güvenilirliði
açýsýndan önemlidir. Denetim komitesi,
þirketin yönetim kurulu üyeleri, icra kurulu
ve baðýmsýz denetçileri ile hissedarlarý
arasýndaki köprüdür. 

OECD (Ekonomik Ýþbirliði ve Kalkýnma
Teþkilatý) ve ICGN (Uluslararasý Kurumsal
Yönetim Kuruluþu) tarafýndan onandýðý
üzere, denetim komiteleri, þirketin
muhasebe kayýtlarý ile, bünyesinde baðýmsýz
denetim, risk yönetim sistemleri,
operasyonel kontrol ve uyum sistemlerini de
barýndýran finansal raporlama sistemleri
arasýndaki uyumun garantörüdürler.   

Belli baþlý konulardaki bazý önerilerimiz
aþaðýda daha etraflýca ele alýnmýþtýr. 

Denetim Komiteleri

Sonuç olarak, Avrupa Birliði tarafýndan
kurumsal yönetim çerçevesini belirlemek
üzere gerçekleþtirilecek her giriþim, denetim
komitelerinin kurumsal yönetimdeki yerini
ve rolünü etraflýca belirtmek durumundadýr.
Bazý Avrupa ülkelerinde, denetim
komitelerinin diðerlerindeki gibi yerleþik ve
etkin olmamasý hatta bazýlarýnda denetim
komitesi kurumunun hiç bulunmamasý,
esasýnda Komisyon için bir fýrsat ve denetim
komitelerinin deðerini Avrupa genelinde
belirginleþtirmek ve saðlamlaþtýrmak için bir
fýrsattýr. 

Dosya, son derece isabetli bir þekilde
direktörler ve hissedarlar üzerine
yoðunlaþýrken, hissedarlara yapýlacak
açýklamalar konusunda ayný þekilde
davranmamýþtýr ki bu açýklamalar, bilginin,
þirket yönetiminden hissedarlara aktarýlýþ
þeklidir. Açýklamalar, kurumsal yönetim ile
yakýndan ilgilidir. OECD, zamanýnda ve
doðru bilgilerle, þirketin finansal durumu,
performansý, sahipliði ve yönetimi
konularýnda yapýlacak açýklamalarýn çok
önemli olduðuna vurgu yapmaktadýr. 

2008 yýlý sonunda yaþanan küresel finansal
kriz sonrasý, özellikle hissedarlara yapýlacak
açýklamalar ve raporlamalarýn denetçiler
tarafýndan nasýl yapýlmasý gerektiði konusu
üzerinde çok duruldu. Yönetim, denetim
komitesi ve baðýmsýz denetçi arasýndaki,
kurumsal yönetim açýsýndan kritik
sayýlabilecek iliþkiler de gündeme getirildi.

Hissedarlara daha etkin ve güvenilir
açýklamalar
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Ýnanýyoruz ki, baðýmsýz denetçinin rolü
þirketin geçmiþ finansal durumu hakkýnda
belge hazýrlamaktan ibaret deðildir.
Baðýmsýz denetçiler bundan daha fazlasýný
yapabilirler. Yeþil Dosya'nýn yayýnlanmasýnýn
ardýndan, Grant Thornton olarak verdiðimiz
görüþte belirttiðimiz üzere, denetçiler,
bir noktaya kadar risk ile ilgili konularda ve
finansal olmayan bilgiler üzerinde güvence
verebilirler. Grant Thornton üye firmalarý
olarak bizler, yeni ve geliþtirilmiþ denetim
görevlerini üstlenmeye hazýrýz.

Ýlave olarak, yönetim kurulu, denetim
komiteleri ve þirket yönetiminin
açýklamalardaki rolleri üstünkörü bir þekilde
geçiþtirilemez ve yýllýk faaliyet raporlarýnýn
þeffaflýðý ve güvenilirliði yönetimin önemli bir
parçasý olarak düþünülmelidir. 

Bu konuyla ilgili daha derin açýklamalarýn bu
Yeþil Dosya'nýn amacý ve kapsamýnýn çok
dýþýna çýkmýþ olacaðýnýn farkýnda olmakla
beraber, Avrupa Birliði Komisyon'una;
yönetim kurulu, denetim komitesi ve icra
kurulunun daha etkin açýklamalar yapmalarý
konusunun bir kez daha düþünmesini
öneriyoruz. 

Yeþil Dosya, yönetim kurulundaki çeþitliliðe
deðinmekle birlikte, yönetim yetkisi
bulunmayan yönetim kurulu üyelerinin
durumlarýna yeteri kadar deðinmiyor.
Yönetimin tarafsýz karar mekanizmasý
uygulayabilmesi için üyelerin baðýmsýzlýðý ve
tarafsýzlýðý önemlidir. Özellikle denetim
komitesi üyeleri söz konusu olduðunda,
baðýmsýzlýk ve tarafsýzlýk konusu daha da
fazla önem kazanýr. 

Direktörlerin ve yönetim kurulu komite
üyelerinin baðýmsýzlýðý

Yönetim kurulunun çoðunluðu baðýmsýz
olmalýdýr ve bu baðýmsýz üyeler, diðerleri
olmadýðýnda da toplanabilmelidir.

Finansal kuruluþlarda kurumsal yönetim
konulu Yeþil Dosya'da Komisyon,
direktörlerin baðýmsýzlýðýnýn, finansal
kuruluþlarýn ve direktörlerin karakteristik
özellikleri oluþuna bir gönderme yapmýþtý:

Yönetim kurullarýnda görev yapacak üyelerin
sahip olmalarý gereken yetenekler konusunu
kesin çizgilerle belirleyen üyelerin
tarafsýzlýk ve baðýmsýzlýk özelliklerine çok
yerinde bir vurgu yapmýþtý. 

Sonuç olarak, bu Dosya'nýn bir getirisi
olarak, Avrupa Birliði Parlamentosuna
önerilecek yasada, baðýmsýz yönetim kurulu
üyelerinin önemine dikkat çekilmelidir. 

Geliþmiþ bir kurumsal yönetim uygulamasý,
þirketlerin büyümesi, sermaye piyasalarýnýn
sürdürülebilirliði ve hissedarlarýn
ilgilendikleri þirketlere güven içinde yatýrým
yapmalarý açýsýndan önem taþýmaktadýr.
Günümüzde, Avrupa'da uygulanan kurumsal
yönetim modellerinin geliþmiþliði arasýnda
belirgin farklar vardýr ve bu konuda
Komisyona ve ilgili ülkelere önerimiz,
kurumsal yönetim modellerini
geliþtirmeleridir. 

“Uy veya açýkla” çerçevesi

Geliþmiþlik düzeylerindeki bu farklýlýðýn altýný
çizdikten sonra belirtmek istediðimiz nokta,
bizler, Grant Thornton olarak, kurumsal
yönetimde 'uy veya açýkla' ilkesini önermemiz
ve desteklememizdir. Bu ilke, þirketlerin
attýklarý tüm adýmlarý geliþtirilmiþ kurumsal
yönetim ilkelerine dayandýrmalarýný,
dayandýramadýklarý noktalarda ise neden
dayandýramadýklarýný net bir þekilde
açýklama prensibine dayanmaktadýr.
Bu sistem, farklý ülkelerde operasyonlarýný
sürdüren farklý þirketlerin uygulamalarýný
kolaylaþtýrmak üzere bir miktar esnekliðe
imkan tanýdýðý gibi, zorunlu yasal bir
çerçevenin ülkelerdeki farklý sektörlerde
faaliyet gösteren farklý firmalarý uygulamalar
konusunda aktif olmaya zorlayacak bir grup 
kurallarý da zorunlu kýlacaktýr.
Ýngiltere örneðinde 'uy veya açýkla' prensibi,
FRC (Financial Reporting Council)
tarafýndan, þirketler ve hissedarlardan
gördüðü yoðun destek sonrasý
hayata geçirilmiþtir.  Eðer, gelecekte,
þirketlerin çoðunluðunun uyum veya
açýklama konularýnda yeterli olamadýklarý
tespit edilirse, bu durumda alternatif bir
yöntem geliþtirilmelidir. Diðer taraftan
belirmekte yarar görüyoruz ki Ýngiltere’de
“uy veya açýkla” prensibi uygulamada
kendine geniþ yer bulmuþtur ve yaygýnlýðý
giderek daha da artmaktadýr. 

* 2010'da, FTSE'deki (Financial Times
Stock Exchange) 350 þirketin %51'i, Ýngiliz
kurumsal yönetim kurallarýna tam uyum
bildirmiþ, %36'sý, uyum gösterilemeyen
kurallar için detaylý açýklamalarda bulunmuþ,
%12'sý uyum gösterilemeyen kurallar için bir
noktaya kadar açýklamada bulunabilmiþ ve
%1'i uyum ve açýklama konusunda zayýf
kalmýþlardýr.

* 2005'te ise bu rakamlar sýrasý ile:
%28, %40, %25 ve %7 idi. 

* Ýlave olarak, 2010 yýlýnda, uy veya açýkla
çerçevesine yönelik olarak yapýlan
eleþtirilerde bir artýþ gözlenmiþtir.
Bu eleþtiriler, þirketlerin farklýlaþan
operasyonlarýna raðmen, hep ayný
açýklamalarý yapýyor olmalarýna yöneliktir.
2009'da, þirketlerin %68'i, tam uyum
saðlamaya kendilerini zorlamak yerine bazý
konularda açýklama yapma yoluna
gitmiþlerdir. %14'ü ise bir önceki sene
yaptýklarý açýklamalarda önemli hiçbir
deðiþiklik yapmadan onlarý aynen bir sonraki 
yýla taþýmýþlardýr. 2010'da ise, %73'ü
detaylý ve açýklayýcý bilgiler verirken, %34'ü
bir önceki yýl yaptýklarý açýklamalarý
dikkate deðer düzeyde deðiþtirmiþlerdir. 

Grant Thornton olarak bizim temel ilkemiz,
kurumsal yönetim çerçevesinin 'uy veya
açýkla' ilkesine dayandýrýlmasýdýr ki, bu
þekilde büyüme, karlýlýk, þeffaf yönetim ve
hissedarlara güvenilir açýklamalar
konusunda ciddi mesafeler kat edileceðine
inanýyoruz. Bu konuda Grant Thornton
olarak üzerimize düþeni yapmaya hazýrýz.  

Nazým Hikmet
Grant Thornton Türkiye
Baþkan Yardýmcýsý
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Bankalardan temin edilen kredilerin ayný
þartlarda grup þirketlerine kullandýrýlmasý ve
kredi ile ilgili faiz giderlerinin krediyi bilfiil
kullanan grup þirketlerine yansýtýlmasý
halinde, söz konusu iþlemin katma deðer
vergisine tabi olup olmayacaðý hususu
þirketler tarafýndan yoðun olarak sorulan
sorular arasýnda yer almaktadýr.
Maliye Bakanlýðý Gelirler Genel
Müdürlüðü'nün yayýnlamýþ olduðu
06.04.2004 tarih ve 15038 sayýlý özelgede
konu ile ilgili açýklamalara yer verilmiþtir.
Özelgede, 3065 sayýlý Katma Deðer Vergisi
Kanunu 17/4-e maddesine göre banka ve
sigorta muameleleri vergisi kapsamýna giren
iþlemler ve tali acenteler dâhil, sigorta
acente ve prodüktörlerinin sigorta
muamelelerine iliþkin iþlemleri ile Kurumlar
Vergisi Kanunu'nun 7. maddesi 24 numaralý
bendinde belirtilen kurumlarýn kredi teminatý
saðlama iþlemlerinin katma deðer
vergisinden istisna olduðu, bu kanun
hükmünden hareketle, bankalardan temin
edilen kredilerin grup þirketlerine ayný þartlarla
kullandýrýlmasýnýn da KDV'den istisna bir
iþlem olduðu belirtilmiþtir. Kredi yansýtma
iþlemi ile ilgili yansýtma faturasý
düzenlenmesi zorunluluðu da
bulunmamaktadýr. Sonuç olarak, KDV'den
istisna olarak temin edilen banka
kredilerinin herhangi bir fark ilave
edilmeksizin grup þirketlerine yansýtýlmasý
iþlemi KDV yükümlülüðü doðurmayan
bir iþlem niteliðindedir. 

Akýn GÜNEÞ
Grant Thornton, Vergi Hizmetleri

1)Grup þirketlerinde kredi kullandýrýlmasý

Uzmanlarýmýz bilgilendiriyor...

girmesinden sonra, kanunun 358. Maddesi
uyarýnca þirket pay sahipleri iþtirak
taahhüdünden doðan borçlar haricinde
ortaðý olduðu þirkete borçlanamayacaklardýr.
Ancak borç, þirket ile þirketin iþletme konusu
ve iþletme pay sahibinin iþletmesi gereði
yapýlmýþ bulunan bir iþlemden doðmuþ ve
emsalleri ile ayný veya benzer þartlara tabi
tutulmuþsa kabul edilebilir.  Ayrýca kanunun
395. Maddesi uyarýnca, “yönetim kurulu
üyesi, genel kuruldan izin almadan, þirketle
kendisi veya baþkasý adýna herhangi bir
iþlem yapamaz; aksi hâlde, þirket yapýlan
iþlemin batýl olduðunu ileri sürebilir. Diðer
taraf böyle bir iddiada bulunamaz. Yönetim
kurulu üyesi, onun 393 üncü maddede
sayýlan yakýnlarý, kendisinin ve söz konusu
yakýnlarýnýn ortaðý olduklarý þahýs þirketleri
ve en az yüzde yirmisine katýldýklarý sermaye
þirketleri, þirkete nakit veya ayýn
borçlanamazlar. Bu kiþiler için þirket kefalet,

2)Þirket ortaklarýn kendi þirketlerine
borçlanmalarý konusunda Yeni Türk ticaret
Kanununun getirdiði deðiþiklikler
Ülkemiz gibi geliþmekte olan ülkelerde,
mevcut ticaret hayatýnda önemli payý olan
aile þirketlerinde sýkça rastlanan
durumlardan biri, þirket ortaklarýnýn þirket
hesaplarýný kendi özel hesaplarý olarak
görmeleridir. Kurumsallaþma sürecini henüz
tamamlamamýþ olan þirketlerde günümüzde
dahi þirket ortaklarý þirkete borçlanma yolu
ile þirket kaynaklarýný özel ihtiyaçlarý için
kullanmaya devam etmektedirler.
Konu ile ilgili olarak, 13.01.2011 tarihinde
T.B.M.M.'de kabul edilen ve 01.07.2012
tarihinde yürürlüðe girecek olan 6102
numaralý Yeni Türk Ticaret Kanununda yer
alan yeni hükümler ile pay sahiplerine
þirkete borçlanma yasaðý getirilmiþtir.
Yeni Türk Ticaret Kanununun yürürlüðe

garanti ve teminat veremez, sorumluluk
yüklenemez, bunlarýn borçlarýný devralamaz.
Aksi hâlde, þirkete borçlanýlan tutar için
þirket alacaklýlarý bu kiþileri, þirketin
yükümlendirildiði tutarda þirket borçlarý için
doðrudan takip edebilirler ” hükmü
bulunmaktadýr. Pay sahiplerinin
þirketlerinden borçlanmalarý ile ilgili olarak
kanunda getirilen yaptýrýmlar, kanunun 562.
maddesinde belirtilmiþtir. Bu hükme göre,
yukarýda yazýlý 358. ve 393. maddelerde
yer alan hükümlere aykýrý olarak þirkete
borçlanan pay sahipleri, 300 günden az
olmamak kaydý ile adli para cezasýna
çarptýrýlýrlar. Adli para cezasý hükmünün
anlamý bu para cezasýnýn ödenmemesi
durumunda hapis cezasýna çevrilebilir
olmasýdýr. Sonuç olarak, 01.07.2012
tarihinde yürürlüðe girmesi beklenen Yeni
Ticaret Kanunu uyarýnca, ortaklarýn
þirketlerine borçlanmalarý yasaklanmýþ ve
aksi durumlarda adli para cezasý ile
cezalandýrýlacaðý hükme baðlanmýþtýr. 

Grant Thornton
Vergi Hizmetleri
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Grant Thornton Türkiye

Navigating the changes to
IFRS: A Briefing for Chief
Financial Officers
UFRS’de son dönemde gerçekleþen
güncellemeler; yeni standartlar ve
kapsamýnda deðiþiklik yapýlan
mevcut standartlar hakkýnda
CFO’lar için referans kitabý
(Yayýn dili: Ýngilizce)

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

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

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

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

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)

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

December 2010

Yayýnlarýmýz

UFRS - ULUSLARARASI
FÝNANSAL RAPORLAMA
STANDARTLARI
Ýzlenecek Öncelikli 20 Konu

ÝSTANBUL 2010

Denetim - Vergi - Danýþmanlýk

ÝSTANBUL

UFRS’ye Giden Yol
UFRS 1 için pratik klavuz ve ilk kez uygulama

UFRS’ye giden yol
UFRS ile uyumlu Türkiye
Muhasebe/Finansal Raporlama
Standartlarý’nýn uygulamalarda
getireceði farklýlýklar için rehber
bir kitap. Finansal tablolarýn
UFRS’ye göre hazýrlanmasýnda
karþýlaþabilecek zorluklar ve
çözüm önerileri

UFRS - Ýzlenecek öncelikli
20 konu
Þirket yöneticileri ve mali tablo
kullanýcýlarýna yardýmcý olmak için
Grant Thornton UFRS ekibinin
oluþturduðu rehber kitap.
Öncelikli ele alýnmasý gereken
20 temel konu

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

Uluslararasý Raporlar 2011

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Bazý
Kamu Alacaklarýnýn Yeniden
Yapýlandýrýlmasýna Dair 6111
Sayýlý Kanun
Prof. Dr. Sami Karahan ve
Dr. Veysi Sevið’in katýlýmýyla
gerçekleþtirilen seminere ait
konuþmacý notlarý

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

Grant Thornton

Haber Bülteni
Sayý : 1 Aðustos - Eylül 2011

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

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

Aykut Halit
Grant Thornton Türkiye Baþkaný

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

Kadýn yönetici raporu:
Türkiye sýnýfý geçti

KOBÝ’ler için
Uluslararasý Finansal Raporlama
Standartlarý

Þirketlerin kurumsal sosyal
sorumluluk alýþkanlýklarý

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

Profesyonel þüphecilik:
Ýç denetim uygulamalarý
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Grant Thornton Haber Bülteni
Kurumsal yayýnýmýzýn aðustos
eylül sayýsý. Güncel konular,
deðiþen yasal mevzuatlar üzerine
uzman görüþleri ve
Grant Thornton tarafýndan
hazýrlanan uluslararasý
araþtýrmalarýn özetleri.

Küçük ve orta ölçekli þirketler için
Uluslar arasý Finansal Raporlama Standartlarý

Küçük ve Orta Ölçekli Þirketler
için Uluslararasý Finansal
Raporlama Standartlarý
Genel amaçlý finansal rapor
hazýrlayacak olan Küçük ve Orta
Ölçekli Þirketler için konsolide
finansal rapor örnekleri,
sadeleþtirilmiþ örnekler.
açýklamalar. Rehber baþucu kitabý.
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Akdeniz’in
kimyasý
Küresel iklim deðiþikliði
Akdeniz’in tropikal yapýya
dönüþmesine yol açýyor.
Akdeniz’de buna baðlý
olarak 58 yeni tür
tespit edildi.

Akdeniz Ülkeleri Bilimsel
Araþtýrmalar Komisyonu
tarafýndan yapýlan bir
araþtýrma, Akdeniz’in
yapýsýnda iklim deðiþikliðine
baðlý bir deðiþim meydana
geldiðini ortaya koyuyor.

15 Akdeniz ülkesinden
seçilmiþ 21 bilim adamýnýn
görev aldýðý bu araþtýrma, her
ülkede sýcaklýk, ýsý, biyolojik
çeþitlilik ve yabancý türleri
gözleyip, bu kapsamda
küresel iklim deðiþikliði ile
Akdeniz’de meydana gelen
deðiþimlerin ne boyutta
olduðunu araþtýrýyor.

Denizin ýsýnma oranýný ve
tuzluluðunu ölçen “prob”
adý verilen aletler yardýmý ile
denizin sýcaklýðýnýn ve
tuzluluk oranýnýn da
ölçüldüðü araþtýrma, altý ayda
bir problardan alýnan verilerin
kaydedilmesi yöntemiyle
sürdürülüyor. Program
çerçevesinde, Kýzýldeniz’den
halk saðlýðýný ve balýkçýlýðý
tehdit eden yeni balýk türleri,
kabuklular, denizanalarý,
bakteriler ve parazitlerin
Akdeniz’e geldiði tespit edildi.
Yapýlan takip, 57 yeni türün
Akdeniz’i yeni yaþam alaný
olarak seçtiðini ortaya
koyuyor. Yaþanan deðiþim
sonucu kimi türler
kayboluyor veya azalýyor.
Araþtýrma, bazý barbun ve
mezgit türleri, gümüþ balýðý ve
kayabalýklarýnýn Akdeniz’de
azalmaya baþladýðýný
gözlemliyor.

www.ntvmsnbc.com

Lüfer
Bilimsel verilere göre lüfer ancak 24 hatta 25 cm’ye ulaþtýðýnda
yumurta býrakabiliyor fakat mevcut yasalar lüferin yasal avlanma
boyunu 14 cm olarak belirliyor. 24 cm’de üreme olgunluðuna kavuþan
lüfer popülasyonu %60.  20 cm’de üreme olgunluðuna kavuþan lüfer
popülasyonu ise sadece %10 dolayýnda.

Kullanýlmýþ yaðda geri dönüþüm
Kullanýlmýþ bitkisel ve hayvansal yað atýklarý hem içme
sularýný hem de yeraltý sularýný kirletmektir.
Bu atýklar deðerli bir maddedir.
Geri kazanýldýðý zaman çeþitli amaçlar için
kullanýlabilir. Böylece çevreye
verebileceði zarar minimize edilebilir.

Yýlda yaklaþýk olarak
350.000.000 kg civarýnda
kullanýlmýþ bitkisel ve
hayvansal atýk yaðlarýn
kanalizasyona dökülmeyip
geri kazanýlmasý ile yýlda
350.000.000 kg biodizel
ve 35.000.000 kg gliserin
ve 3500.00 kg sabun
üretilerek ekonomiye
katký saðlanabilir.
Kullanýlmýþ bitkisel ve
hayvansal yaðlarýn geri
kazanýlmasý ile evsel
atýklar %25 oranýnda
daha az kirletilmiþ olur.

www.geridonusum.org

Kaðýdýn
geri kazanýmýyla...
Hurda kaðýdýn tekrar kaðýt imalatýnda
kullanýlmasý, hava kirliliðini %74-94,
su kirliliðini %35 ve su kullanýmýný %45
azaltabilmektedir.

1 ton kullanýlmýþ kaðýt çöpe atýlmayýp geri kazanýldýðý ve
kaðýt üretiminde kullanýldýðý zaman;
-12.400 m3 havadaki sera gazý olan karbon dioksitin bertaraf edilmesi,
-12.400 m3 oksijen gazýnýn üretilmeye devam etmesi,
-34 kiþinin oksijen ihtiyacýný saðlayan 17 yetiþkin aðacýn korunmasý,
-Ayda 3 ailenin tükettiði 32 m3 su tasarrufu,
-Kýþ aylarýnda ýsýnma amacý ile iki ailenin tüketeceði 1.750 litre
  fuel-oil tasarrufu,
-2,4 m3 çöp depolama alanýnda tasarruf,
-20 ailenin bir ay süreyle tüketeceði 4.100 kW/sa elektrik enerjisinden
  tasarruf edilebilmesi mümkündür.

www.geridonusum.org

Piller
Piller çöpe atýldýðý zaman katý atýk depolama sahasýnda zamanla
bozularak bazý tehlikeli ve zararlý maddeler serbest hale geçer.
Bunlardan civa, kadminyum ve kurþunun zararlarý aþaðýda verilmiþtir.

Civa; doðada bozulmaz. Civa ve civa bileþikleri halk ve çevre saðlýðý
bakýmýndan çok tehlikeli ve toksiktir. Akan pildeki civa hýzla deri veya
solunum yolu ile vücuda girebilir. Bu maddenin eser miktarda suda
bulunmasý dahi ciddi tehlike oluþturur. Ýçme suyu veya gýda zinciri
                             yolu ile insan vücuduna giren civa;

-Parastezi, ataksi, diþartri ve saðýrlýk gibi
   nörolojik bozukluklara,

-Merkezi sinir sisteminin tahribine
    ve kansere,

-Böbrek, karaciðer, beyin
   dokularýnýn tahribine,

-Kromozomlarý tahrip
  edip sakat doðumlara,
    neden olmaktadýr.

Kadmiyum;
aðýr metaller
  içerisindeki en
  tehlikeli ve toksik
  maddelerden biridir.
  Piller çöpe atýldýðý
   zaman depo
  sahasýnda 
 bozularak kadmiyum
ve bileþikleri serbest
hale geçerek suya
karýþýr. Kadmiyumlu

Kadmiyum;
                    -Ýtai - itai ve akciðer hastalýklarýna
             prostat kanserine, kansýzlýða,
       doku tahribine,

                   -Anfiyen ve kronik neval tübüler bozukluðu ve
           böbrek üstü bezlerin tahribine neden olur.

Kurþun; vücuda solunum, içme suyu ve gýda zinciri yolu ile girer.
Vücuda giren kurþun ciðerlere kadar ulaþýr ve ciðerlerde yavaþ yavaþ
absorbe edilerek kana karýþýr. Kurþun kan yolu ile önce karaciðer,
böbrek, beyin ve kas gibi yumuþak dokularda 35-40 gün bekledikten
sonra kurþun metabolitleri yardýmý ile kemik ve diþ gibi sert dokularda
yarýlanma süresi 20 yýldýr. Vücutta demir, kalsiyum eksik, D vitamini
yüksekse kurþun fazla miktar birikir.

0-6 yaþ grubu çocuklar kurþun kirliliðine karþý yetiþkinlere göre en az
4 kat daha fazla duyarlýdýrlar. Kurþun; iþitme bozukluðuna, sinir iletim
sisteminde ve hemoglobinde düþmeye, kansýzlýða, mide aðrýsýna,
böbrek ve beyin iltihaplanmasýna, kýsýrlýða, kanser ve ölüme neden
olmaktadýr.

www.geridonusum.org.

                                   sýzýntý suyu, içme
                                suyunu ve topraðý
                               kirleterek gýda zinciri ve
                           içme suyu yolu ile insan
                        vücuduna girer.

Nesli Tükenenler...

Javan Gerdaný
Hayatta kalanlarýn sayýsý:
60’dan az
Doðal ortamý:
Endonezya ve Vietnam

Meksika yunusu
Hayatta kalanlarýn sayýsý:
200 ile 300 arasý
Doðal ortamý :
California Körfezi

Siyah Ayaklý Dað Gelinciði
Hayatta kalanlarýn sayýsý:
Yaklaþýk 1.000 tane
Doðal ortamý: Kuzey Amerika

Pigme Borneo Fili
Hayatta kalanlarýn sayýsý:
1.500
Doðal ortamý : Kuzey Borneo

Cross River Gorili
Hayatta kalanlarýn sayýsý:
300’den az
Doðal ortamý:
Nijerya ve Kamerun

Sumatra Kaplaný
Hayatta kalanlarýn sayýsý:
600’den daha az
Doðal ortamý:
Endonezya’daki Sumatra adasý

Altýn Baþlý Langur
Hayatta kalanlarýn sayýsý:
70’den daha az
Doðal ortamý: Vietnam

Büyük Panda
Hayatta kalanlarýn sayýsý:
2.000’den daha az
Doðal ortamý:
Çin, Burma ve Vietnam

Kutup Ayýsý
Hayatta kalanlarýn sayýsý:
25.000’den daha az
Doðal ortamý: Kutup dolaylarý

Dev Mekong Yayýn Balýðý
Hayatta kalanlarýn sayýsý:
Yüzler
Doðal ortamý: Güneydoðu
Asya’nýn Mekong bölgesi

www.timeturk.com
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