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2012’yi karþýladýðýmýz bugünlerde, dünyada ekonomik çalkantýlar hýz kesmeden devam
ediyor. Türkiye’nin üçüncü çeyrek sonunda da yüz güldüren %8,2’lik büyüme istatistiðine
karþýlýk, Avrupa’da yeni bir resesyon fýsýltýsý kol geziyor. Kuvvetli bankacýlýk altyapýsý ve
giriþimci iþadamlarýnýn baþarýlarý ile istikrarlý bir büyüme sergileyen Türkiye, yatýrýmcýlar için
ideal bir adres olmaya devam ederken, derecelendirme kuruluþlarý Avrupa bankalarýnýn kredi
notlarýný düþürüyor. Þüphesiz ki, 2012 2011’den daha sakin bir yýl olmayacak ve küresel
ekonomik sistem, içinde bulunduðu koþullardan kendini sýyýrmak için nasýl adýmlar atacak,
hep birlikte göreceðiz.

2012 yýlýnda dünya, içinde bulunduðu ekonomik krizden sýyrýlmaya çalýþýrken, Türkiye,
2012 Temmuz ayýnda yürürlüðe girecek olan Yeni Türk Ticaret Kanunu’na merhaba
diyecek. Daha önceki sayýlarýmýzda da belirttiðimiz gibi Yeni Türk Ticaret Kanunu,
kurumsallaþma ve þeffaflaþma yolunda önemli bir adým. Bu sebepledir ki, birçok Türk
þirketi, Kanun tarafýndan öngörülen deðiþiklikler için hazýrlýklara baþladý bile. Bizler de
Grant Thornton olarak, bu geçiþ sürecinde þirketlerimize destek sunmaktan mutluluk
duyuyoruz.

Bu vesileyle, herkese, saðlýklý, mutlu ve baþarýlarla dolu bir yýl dilerim.

Aykut Halit
Grant Thornton Türkiye Baþkaný

Uzmanlarýmýz bilgilendiriyor

Halka açýk olmayan iþletmelerin
baðýmsýz denetime hazýrlanmasý

Sosyal medya araþtýrmasý

UFRS’deki yenilikler

Türk iþadamlarý : Türkiye etkili bir
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Mavi
sayfa

Dünyanýn en bulaþýcý
hareketi esneme,
yakýnlýk derecesine
göre daha da
bulaþýcý...

Bilim insanlarý esnemenin, kiþiler
arasýndaki yakýnlýk derecesine
baðlý olarak karþýdakine
geçebileceðini tesbit etti.

Ýtalya’daki Pisa üniversitesi bilim
adamlarý, sonuçlarý PLOS One
dergisinde yayýmlanan araþtýrmada,
esneyen kiþiye yakýnlýk derecesi ne
kadar ileriyse o esnediðinde
karþýsýndakinin de esneme
ihtimalinin o kadar yüksek olduðunu
tespit etti.

Bilim adamlarý, bir yýldan uzun bir
süre, 109 yetiþkini normal hayat
akýþlarý içerisinde takip etti. Avrupa,
Kuzey Amerika, Asya ve Afrika’dan
seçilen 56 kadýn ve 53 erkek deneðin
hepsinde de insanlarýn arasýndaki
yakýnlýk derecesinin, esnerken
diðerinin de esnemesinde etkili
olduðu görüldü.

Esneyen akrabaysa en yoðun þekilde
taklit edilirken, arkadaþ ve
tanýdýklarda bu durum biraz daha
azaldý, hiç tanýnmayan kiþide zayýf
olarak ortaya çýktý.

Bu baðlantýnýn sadece empati
geliþtirebilenlerde bulunduðunu
ifade eden bilim adamlarý, küçük
çocuklar veya otizm hastalarýnda bu
durumun söz konusu olmadýðýný
belirtti.

www.ntvmsnbc.com/id/25304596/

Beynimiz

Beynimiz bir set Britannica
Ansiklopedisi’nin taþýdýðý bilginin beþ
katýný taþýyabilme kapasitesine sahiptir.
Elektronik ortam üzerinden
düþünülecek olursa 1.000 terabyte’a 
kadar bilgi yükleyebilecek þekilde
donanýmlanmýþtýr. Ýngiliz Ulusal Arþivi,
900 yýlýn üzerinde bir geçmiþe ait bilgi
birikimine sahiptir ve bu birikim sadece
70 terabyte ölçüsüne eþdeðerdir. Bu
kýyaslama, beynin bilgi depolama
gücünü daha da etkileyici kýlmaktadýr.

icantseeyou.typepad.com

Hapþýrýrken gözlerimizi açýk
tutamamamýzýn bir
sebebi var

Hapþýrýrken gözlerimizi açýk tutamayýz
çünkü hapþýrýðýmýzýn havadaki hýzý
140-160 km arasýdýr.

http://icantseeyou.typepad.com

Gerçekten mi ?

Vücuttaki en güçlü kas
dil kasýdýr.

Kýrmýzý kan hücresinin
tüm vücutta bir tur
atmasý 20 saniye sürer.

Ortalama bir insan
ömrü boyunca
uykusunda ortalama
8 örümcek yer.

4 yaþýnda bir çocuk günde
ortalama 437 soru sorar.

Dünya nüfusunun sadece
%7’si solaktýr.

Vücudumuzdaki kemiklerin 1/4’ü
ayaklarýmýzdadýr.

Yýlda 10,000,000 kez göz kýrparýz.

Elma ve/veya armut muz kokusu kilo kaybetmenize 
yardýmcý olabilir.

Normal bir insan ortalama 7 dakikada uykuda dalar.

Çocuklar bahar aylarýnda daha hýzlý büyür.

healt.readvivek.com

Kanserden uzak
durmak için

20. yüzyýlýn en amansýz hastalýðý
kansere çözüm bulmak için bilim
adamlarý sürekli çalýþmalarýný devam
ettirirken, kansere karþý önleyici ve 
koruyucu birtakým tedbirler almak
mümkün. Ýþte kanserden uzak
durmak için “Kanserle Savaþ
Derneði”nin önerileri

www.kanser.gov.tr/

• Sigaradan uzak durunuz. 
Kullanmayýnýz, kullanýlan ortamlarda
bulunmayýnýz.

• Anne karnýndaki bebeði ilaç,
kimyasal maddeler, toksinler ve
radyasyondan koruyunuz.

• Çalýþma ortamlarýnýzdaki zararlý
maddelerden sakýnýnýz.

• Gereksiz radyolojik tetkiklerden
kaçýnýnýz.

• Gereksiz ilaç kullanýmýndan
kaçýnýnýz, vitaminler dahil

• Güneþ ýþýðýnýn zararlý etkilerinden
korununuz

• Düzenli egzersiz yapýnýz

• Yüksek kalorili ürünlerden ve katký
maddelerinden uzak durunuz

• Aþýrý alkol tüketiminden kaçýnýnýz

• Meyve ve sebzeyi mevsiminde
tüketiniz.

Muz, kendini kötü hissedene

Serotonin içeriði yüksek besinler arasýnda baþta meyvelerimiz gelmektedir.
Kýþ aylarýnda hem baðýþýklýk sistemimizi kuvvetlendirecek hem de mutlu
hissetmemizi saðlayacak meyvelerin baþýnda afrodizyak etkisi de büyük olan
muz gelmektedir. Muz yine kokusu ve içerdiði yüksek endorfinle mutluluk
deposudur. Kendimizi kötü hissettiðimiz ve þeker ihtiyacý duyduðumuz bir anda
muz tüketmek yerinde olacaktýr.

www.ntvmsnbc.com

Kýþ beslenmesi

Kýþ mevsiminde fazla meye sebze tüketimi olanaðý yoktur diye yanlýþ bir inanç var.
Aslýnda kýþ sebzeleri belki de yaz meyveleri ve sebzeleri kadar ve hatta daha fazla
çeþitliliðe sahiptir. Ýþte en faydalýlarýndan 6 örnek;

 En yüksek þeker içeriðine sahip olan sebzedir. Yinede demir, yüksek lif,
potasyum, kalsiyum, demir folik asit, beta karoten ve antioksidan içeren önemli bir
besindir. Kalp saðlýðý ve kansere iyi gelir. Kýrmýzý pancar, karaciðerin muntazam
çalýþmasýný saðlar. Ýdrar söktürür. Kansýzlýðý giderir. Þeker hastalýðý ve vereme karþý
korur. Mide ve baðýrsaklarý kuvvetlendirir. Sinirleri yatýþtýrýr.
                                     
                                          Turpgillerdendir. premenopozal
                                                    meme kanseri riskini azaltýr. Baðýþýklýk sistemini
                                                            güçlendirir. Lif, C vitamini, folat ve A vitamini
                                                                  içerir. Cilt saðlýðý için önemlidir ve
                                                                       hamilelikte bolca tüketilmesi gerekir.

                                                                                Beta karoten, antioksidan,
                                                                                   A vitamini, C vitamini, lif ve
                                                                                       kalsiyum içerir. Kanser türleri,
                                                                                           kalp hastalýklarý, katarakta
                                                                                             karþý iyi gelir. Cilt saðlýðý
                                                                                               için birebirdir. Baðýþýklýk
                                                                                                 sistemini ve kemikleri
                                                                                                   güçlendirir. Özellikle
                                                                                                     akciðer kanserine karþý
                                                                                                     korur. Cinsel
                                                                                                       performansý artýrýr,
                                                                                                        baðýrsaklarýn düzgün
                                                                                                         çalýþmasýný saðlar.

                                                                                                      
                                                                                                        Düþük kalorilidir,
                                                                                                        mükemmel bir
                                                                                                       vitamin kaynaðýdýr.
                                                                                                      A, B6 ve C vitaminleri,
                                                                                                     lif, demir, kalsiyum,
                                                                                                     oksalit asit içerir.
                                                                                                   Düþük kalori, yüksek lif,
                                                                                                  folat, C, E ve B6
                                                                                              vitaminlerini içerir. Kilo
                                                                                            kaybý için mükemmel bir
                                                                                          seçimdir.

                                                                                      C vitamini, beta
                                                                               kerotan, yüksek düzeyde antoksidan
                                                                          ve anti-enflamatuar özellikte bir besindir.
                                                                       Kemik saðlýðýna iyi gelen B6 vitamini
                                                                   bulunur. Baðýþýklýk ve sinir sistemini
                                                           güçlendirir. Kalp dostudur ve potasyum ile lif
                                                     içerir. Folat, kalbe iyi gelir ve gebelikte çok
                                        yararlýdýr. Doðum kusurlarýnýn önlenmesini saðlar.
                                        
                                        

1. Pancar:

   2. Brüksel Lahanasý: 

3. Havuç: 

   4. Kývýrcýk lahana:

6. Balkabaðý:

www.saglikliyasa.com

Haftada 3 kez, 30’ar dakika

Haftada 3 kez, 30’ar dakika yapacaðýmýz egzersizle,
herþeyden önce kalori harcanýr.
Kan basýncý, serum kolestrolü, vücut kompozisyonu, kalp ve solunum sistemi
üzerinde olumlu etkileri vardýr.
Obez kiþinin psikolojik durumunu iyileþtirir
Bazal metabolizma hýzýnda artýþa sebep olur
Karbonhidrat oraný yüksek olan tatlý, çikolata, hamur iþlerine karþý isteði azaltýr
Uyku düzenini olumlu etkiler
Doðal yaþlanmayý geciktirir
Erkeklerde prostat kanseri riskini, kadýnlarda osteoporozu durdurur.

Grant Thornton’dan UNICEF’e

Birçoðuna bu yayýnýmýzýn sayfalarýnda yer verdiðimiz araþtýrmalarýmýz, UNICEF
aracýlýðý ile tüm dünyada çocuklara umut oluyor. Yýlda ortalama 11.000 üzerinde
üst düzey katýlýmcý ile gerçekleþtirilen araþtýrmalarýmýz boyunca, yapýlan her
görüþme için UNICEF’e 5 $ baðýþta bulunuluyor. 2011 boyunca yapýlan
görüþmelerin tutarý olarak, 57.500 $ UNICEF’e aktarýldý. 2011 boyunca yapýlan
araþtýrmalarýmýzýn bazýlarý yeþil enerji çalýþmalarý, özel sermaye fonlarý, þirketlerin
sosyal sorumluluk projeleri, Arap baharýnýn ekonomik etkileri, üç çeyrekte bir
tekrar edilen iyimserlik raporu, kadýn yönetici istatistikleri hakkýndaydý.
Bu araþtýrmalara ve daha fazlasýna ulaþmak için; www.gtturkey.com

Üç beyazýn en
tehlikelisi; tuz

Yüksek tansiyon, kan basýncýnýn
artmasý ve kalp hastalýklarýna
yakalanma ihtimalini arttýran baþrol
oyunculardan  tuzun, saðlýklý
yetiþkinler için önerilen ortalama
günlük tüketim miktarý yaklaþýk 5
gram iken Türkiye’deki günlük tuz
tüketim ortalamasý kiþi baþý yaklaþýk
18 gramdýr.

* Saðlýk Bakanlýðý, Aþýrý Tuz
Tüketiminin Azaltýlmasý Programý,
Dr. Hayati Baykan’ýn
sunumundan



Bilindiði gibi, Yeni Türk Ticaret Kanunu,
halka açýk olmayan tüm iþletmelere
muhasebe ve finansal raporlama konularýnda
TMSK tarafýndan yayýnlanan Uluslararasý
Muhasebe Standartlarý’na uyumlu Türkiye
Muhasebe Standartlarý ve Türkiye Finansal
Raporlama Standartlarý’na uyma
zorunluluðu getirmektedir.

Ayrýca Yeni Kanun, tüm þirketlerin baðýmsýz
bir denetçi tarafýndan denetlenmesini
gerektirmektedir.

Baðýmsýz denetimin amacý, finansal
tablolarýn güvenilirliði hakkýnda bir görüþe
ulaþmak ve bu görüþü ilgi duyan taraflara
raporlamaktýr. Bilginin stratejik öneminin ve
deðerinin artmasý, sermaye ve para
piyasalarýnda ülkeler arasý sýnýrlarýn ortadan
kalkmasý, yaþanan küresel finansal kriz
sonrasý alýnan önlemler gibi bir takým
geliþmeler sonucunda halka açýk olmayan
iþletmeler için de baðýmsýz dýþ denetim
oldukça önemli hale gelmiþtir

Baðýmsýz denetim, iktisadi faaliyet ve
olaylarla igili iddialarýn önceden saptanmýþ
ölçütlere uygunluk derecesini araþtýrmak ve
sonuçlarý ilgi duyanlara bildirmek amacýyla
tarafsýzca kanýt toplayan ve bu kanýtlarý
deðerlendiren sistematik bir süreçtir.

Baðýmsýz denetim - Teorik yapý

Sayfa 1 Sayfa 2

Halka açýk olmayan iþletmelerin baðýmsýz
denetime hazýrlanmasý

*Genel Kabul Görmüþ Muhasebe Ýlkeleri

Baðýmsýz denetim fonksiyonlarý

a) Bilgilendirme fonksiyonu

b) Koruyucu fonsiyonu

c) Caydýrýcýlýk fonksiyonu

d) Ekonomik fonksiyonu

Baðýmsýz dýþ denetimden geçen bir þirkette
tüm ortaklarýn ve özellikle yönetimde yer
almayan ortaklarýn haklarý ve görevleri daha
iyi korunmuþ olur. Ýþletme içi ve dýþý her
türlü eksik, yanlýþ ve haksýz uygulama
açýkça ortaya çýkar. Ýþletme yönetiminin
kasýtlý olarak veya hata ile bazý olaylarýn ve
olgularýn üzerini örtmesine imkan tanýmaz.

Baðýmsýz denetimin saðladýðý faydalar

Baðýmsýz dýþ denetime hazýrlýk için ilk adým
iþletmelerin örgüt kültürlerini deðiþtirerek
muhasebenin stratejik önemini anlamalarýdýr.
Bu noktada muhasebe departmanlarýna ve
yöneticilere önemli görevler düþmektedir.

Baðýmsýz denetime hazýrlýk - Muhasebe
bakýþ açýsýnda deðiþiklik

Ýç denetim sistemi oluþturulmasý

Denetim komitesi kurulmasý

Denetçinin bilgilendirmesi

Ýç denetim fonksiyonu baðýmsýz dýþ denetim
ile koordine edildiðinde hem dýþ denetimin
kalitesini artýrmakta hem de denetim
maliyetlerini düþürmektedir. Ýç denetim
fonksiyonuna sahip iþletmeler için
bahsedilen koordinasyonun saðlanmasý dýþ
denetime hazýrlýk faaliyetleri arasýnda yer
almalýdýr. Ýç denetim fonksiyonu henüz
olmayan iþletmelerde baðýmsýz denetim
hazýrlýk çalýþmalarýndan biri olarak
kanýmýzca iç denetim sistemi
oluþturulmalýdýr. 

Halka açýk olmayan iþletmelerde
baðýmsýz dýþ denetime hazýrlýk kapsamýnda,
yasal zorunluluklar olmamasýna raðmen,
denetim komiteleri oluþturulmalýdýrlar.
Böylelikle hem denetimin etkinliði ve
verimliliði artýrýlacak hem de olasý
problemler en hýzlý þekilde çözülecektir.
Ýþletmeler, denetim kültürüne adapte olma
yolunda önerilen denetim komitesinin
varlýðýnda yarar saðlayacaklardýr.

Ýþletme, çalýþanlarýný denetçiye istenilen
bilgilerin zamanýnda ve doðru þekilde verme
konusunda eðitmelidir.

KOBÝ’ler için UFRS
UFRS uygulamasýyla, Türkiye’nin
KOBÝ’leri uluslararasý kabul görmüþ etkin
bir raporlama sistemine geçmiþ olacaktýr.
Böylece bir yandan kurum faaliyetlerini ve
performansýný daha saðlýklý bir þekilde
ölçerken, finansman ihtiyacý için dýþ kaynak
temininde de önemli bir rekabet avantajý
saðlayacaktýr.

Bazý çalýþmalar için bu süreç mahrem ihlali
olarak algýlanabilir ve denetçiye eksik yada
gerçeði tam göstermeyen bilgiler verilebilir,
bunu önlemek için dýþ denetim felsefesi ve
yararlarý konusunda bilgilendirme yapýlarak
denetimin aslýnda iþletmeye deðer katan bir
faaliyet olduðu örgütsel düzeyde yayýlmalýdýr.

Denetim firmasý bulunduktan ve yukarýda
bahsi geçen incelemeler sonuçlandýrýldýktan
sonra denetçi ile görüþmeler yapýlarak
denetimin türü, amacý, kapsamý, süresi
konusunda anlaþmalar yapýlmalýdýr.
Bu görüþmeler daha önceki önerilerinizde
yer alan ‘’denetim komitesi’’ ile
sürdürülmelidir. Görüþmelerde özellikle
sorumlu olabilecek alanlar ve muhasebe
politikalarý üzerinde durmak yerinde
olacaktýr. Bu görüþmeler sonrasý karþýlýklý
olarak istenenler yazýlý hale getirilerek
anlaþma hazýrlanmalýdýr. Sorumluluklarý,
ücreti, çalýþma prensiplerinin içinde yer
alacaðý bu tarz bir anlaþma ileride
çýkabilecek sorunlarý önleyici bir rol
oynamasý bakýmýndan baðýmsýz dýþ
denetime hazýrlýk faaliyetleri arasýnda
mutlaka yer almalýdýr.

SPK’ya kayýtlý olan denetim þirketlerine
yönelik yapýlan bir araþtýrmanýn bulgularýna
göre baðýmsýz denetim þirketlerinin %84’ü
þirketlerin baðýmsýz dýþ denetimine gereken
önemi vermediðini düþünmektedir. Baðýmsýz
denetimin yeterince yaygýnlaþmamýþ
olmasýnda, baðýmsýz dýþ denetimin þirketler
tarafýndan sadece yasal bir zorunluluk olarak
görülmesi, þirketlerin çoðunluðunun aile
þirketi olmasý nedeniyle kurumsallaþmamýþ
olmasý, kayýt dýþý ekonomi, etik kurallara

Anlaþma hazýrlanmasý

Sorunlar ve çözüm önerileri

Baðýmsýz denetim türleri                           

Denetim Türü                            KullanýcýlarKullanýlan ölçüt

Finansal Tablo Denetimi
Uygunluk Denetimi
Faaliyet Denetimi          

Ortaklar, kredi verenler, resmi kurumlar
Sözleþmelerle ilgili taraflar
Üst yönetim

GKGMÝ*, UFRS
Ýlgili sözleþmeler
Bütçeler, performans ölçütleri
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uyumsuzluk, ekonomik yetersizliklerin
iþletmeleri zorlamasý, iþletmelerde
sermayedar-profesyonel yönetim ayrýmýnýn
olmamasý, sermaye piyasasýnýn yeterince
geliþmemiþ olmasý ve baðýmsýz denetimin
asýl faydasýnýn farkýnda olmamalarý yer
almaktadýr.

Baðýmsýz denetim, kanunlarýn,
yönetmeliklerin, standartlarýn iþletmelere
dayattýðý bir zorunluluk deðil aksine
günümüz iþletmeleri için vazgeçilmez bir
ihtiyaçtýr. Baðýmsýz denetimden geçmemiþ
finansal tablo aslýnda var olmayan bir
bilgidir. Etkileri tüm dünyayý saran global
krizlerin nedenleri incelendiðinde doðru ve
þeffaf olmayan finansal tablolar karþýmýza
çýkmaktadýr. Bu þartlarýn da açýkça ortaya
koyduðu üzere doðru, þeffaf, açýk
ve anlaþýlýr bilgi en deðerli bilgidir ve bu da
ancak baðýmsýz denetimle saðlanmaktadýr.
Ýþletmeler için muhasebe, karar verme
amacýdýr ve doðru kararlar ancak doðru
finansal bilgiler ýþýðýnda verilebilmektedir.
Bu anlamda Uluslararasý Finansal
Raporlama Standartlarý ve dolayýsýyla
onu tamamlayan Uluslararasý Denetim
Standartlarý iþletmeler için vazgeçilmez
olgulardýr.

Ülkemizde halka açýk olmayan iþletmeler
incelendiðinde genelde muhasebe sistemi
konusunda sýkýntýlar yaþamakta olduklarý
gözlenmektedir. Denetim þirketlerinin
dýþýnda verdikleri yaygýn danýþmanlýk
konularýndan biri de iþletmelerde muhasebe
sistemi kurmaktýr.

Sonuç

Halka açýk olmayan iþletmeler baðýmsýz
denetime hazýrlýk olarak öncelikle ciddi bir
örgütsel kültür deðiþimi sürecine
gitmelidirler. Muhasebe ve belgelendirme ile
ilgili olarak sistemsel eksiklikler derhal
tamamlanmalý ve bilgi yönlü muhasebeyi
iþletmeye kazandýracak þekilde muhasebe
departmaný organizasyona gidilmelidir.

Çalýþmamýz içinde ayrýntýlý olarak ele alýndýðý
üzere denetim komitesi kurulmasý,
iç denetim fonksiyonunun kurulmasý,
çalýþanlarýn denetim konusunda
bilinçlendirilmesi ve denetçiye her türlü
desteðin saðlanmasý mutlaka üzerinde
durulmasý gereken konulardýr.

Yapýlacak tüm bu çalýþmalar iþletmenin
kaliteli, optimum maliyetli ve maksimum
düzeyde yarar saðlayan bir baðýmsýz
denetim sürecine sahip olmalarýna olanak
tanýyacaktýr.

Nazým Hikmet
Grant Thornton Türkiye Baþkan Yardýmcýsý
nazim.hikmet@gtturkey.com

Mevcut durumda kullanan

Kaynak : Grant Thornton UIR 2011
*Güneydoðu Asya Ülkeleri Birliði

Avrupa Birliði G7 Global ASEAN*

45
35 40 43

Latin AmerikaTürkiye BRIC Kuzey Amerika Asya - Pasifik

53 50 47 47

73

Ýþ dünyasýnda sosyal medya kullanýmý

Kullaným yüzdeleri
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Sosyal Medya Araþtýrmasý
Sosyal medya kullanýmýnda roller deðiþiyor, geliþmekte
olan ülkeler, Avrupalý ve Amerikalý rakiplerine fark
atýyor. Türkiye sosyal medya kullanýmýnda dikkate
deðer derecede aktif ve gazete okuma alýþkanlýðýnda
bir numara

Grant Thornton tarafýndan gerçekleþtirilen
son araþtýrma, geliþmekte olan ülkelerdeki
þirketlerin, sosyal medya kullanýmý
konusunda öncü rol oynayan geliþmiþ
ülkeleri ikinci plana attýðýný ortaya koyuyor.

Araþtýrma sonuçlarýna göre, katýlýmcý
þirketlerin %43’ü sosyal medyayý belli bir
miktar kullanýyor, fakat bu oran, Latin
Amerika’da %53 olurken, BRIC ülkelerinde
%50’ye yükseliyor. Geliþmiþ ekonomilerde
oranlar, göreceli olarak düþük. Örneðin G7’de
kullanan þirketlerin oraný %40 iken Avrupa’da
%35. Türkiye’de ise, sosyal medyayý
kullandýðýný belirten þirketlerin oraný
katýlýmcýlarýn %73’ü.

Türkiye en çok sosyal medya kullananlar
arasýnda

Önümüzdeki 12 ay boyunca, sosyal
medyayý kullaným miktarlarýnýn ne þekilde
deðiþeceðini düþündükleri sorusuna verilen
cevaplarda ise %60,7’lik bir grup
arttýracaðýný belirtirken, %31,50’si ayný
miktarda kullanmaya devam edeceklerini
belirtiyor.



1. Evet 2. Hayýr 9. Yorum yok

Türkiye

Global

100,00%

78,60% 21,30% 0,10%

Düzenli gazete okur musunuz? (haftada
üç veya daha fazla kere)
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Emre Halit, Grant Thornton Türkiye
Baðýmsýz Denetim Ortaðý, rapor sonuçlarýnýn
çarpýcý olduðunu belirtirken, Cisco tarafýndan
yapýlan bir araþtýrmaya göre, 2015 yýlýnda
1.4 tn usd’lik bir hacme ulaþmasý beklenen
e-ticaret imkanýnýn, kaçýrýlmamasý gereken
bir fýrsat olduðunu belirtti. “Sonuçlar
dikkate deðer, geliþmekte olan ülkelerdeki
þirketler, sosyal medyaya çok daha hýzlý
hakim oldular. Görünüþe göre, sosyal
medyanýn gerek marka bilinirlikleri, gerek
potansiyel büyümeye eriþim konusunda
gücüne daha fazla inanýr durumdalar’’
þeklinde görüþlerini ifade etti.

Türk yöneticilerin %100’ü düzenli gazete
okuyor. Araþtýrmaya katýlan yöneticilerin
%100’ü haftada üç veya daha fazla kere
gazete okuduðunu belirtirken, global
sonuçlarda bu oran %78,6.

Temel haber kaynaðý gazete ve masaüstü internet
Türk yöneticiler için temel haber kaynaklarý %21,20’lik oranlarla matbu gazete ve masaüstü
internet iken, %17,30 ile TV, hemen ardýndan ise %15,40’lýk oranlarla elektronik gazete ve
mobil internet geliyor.

Habere eriþimde kullandýðýnýz kaynaklar nelerdir ?

1. Gazete
(matbu)

2. Gazete
(elektronik)

3. Radyo
4. Ýnternet

(mobil)
5. Ýnternet
(masaüstü)

6. TV 7. Diðer
9. Yorum

yok

Türkiye

Global

21,20%

39,20%

15,40%

11,40%

5,80%

4,20%

15,40%

8,90%

21,20%

25,90%

17,30%

8,80%

1,90%

0,70%

1,90%

0,90%

Türkiye’de kullaným amacý reklam ve ardýndan müþteriler ile iletiþim
%73,10 ile sosyal medya kullandýðýný belirten Türk yöneticilerin büyük bir çoðunluðu,
%38,50 ile reklam amaçlý olarak kullanýyor. %30,80’i müþteriler ile iletiþim için kullanýrken
%23,10’u iþe alým için kullandýðýný belirtiyor. Global sonuçlara bakýldýðýnda ise, reklam
%22,8 ile birinci sýrada. Ýkinci sýrada %22,3 ile müþteri ile iliþkilerinin yönetimi ve %18,5
ile iþe alým geliyor.

Sosyal
medya
kullananlar

Reklam Ýþe alým

73,10%

43,30%

Türkiye

Global

Tüm
katýlýmcýlar

38,50%

22,80%

23,10%

18,50%

17,30%

11,70%

30,80%

22,30%

19,20%

13,20%

26,90%

56,70% 2,80%

Tedarikçiler
ile iletiþim

Müþteriler
ile iletiþim

Çalýþanlar
ile

iletiþim
Kullanmýyoruz

Yorum
yok

Sosyal medyayý hangi amaçlar için en çok kullanýyorsunuz ?

Grup / bölge Katýlýmcý ülkeler

Asya Pasifik

ASEAN; Güneydoðu Asya

Ülkeleri Birliði

BRIC

Avrupa Birliði

G7

Latin Amerika

Kuzey Amerika

Avustralya, Hong Kong, Hindistan, Japonya, Çin, Malezya,
Yeni Zelanda, Filipinler, Singapur, Tayvan, Tayland, Vietnam

Malezya, Yeni Zelanda, Filipinler, Singapur, Tayland, Vietnam

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin

Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan,
Ýrlanda, Ýtalya, Hollanda, Polonya, Ýspanya, Ýsveç, Ýngiltere

Kanada, Fransa, Almanya, Ýtalya, Japonya, Ýngiltere, Amerika

Arjantin, Brezilya, Þili, Meksika

Kanada, Amerika
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“Ýnternet kullanýmýnýn daha geride olduðu
geliþmekte olan ülkelerin sahip olduklarý
nüfus yoðunluðundan dolayý büyük bir
potansiyele sahip olduklarýný belirtirken
Emre Halit, örneðin Çin’de 485 milyon
internet kullanýcýsý olduðunu, bunun da
nüfusun sadece %36’sýna denk geldiðini,
Hindistan’da ise nüfusun %10’nundan daha
az bir kesiminin internete eriþim imkaný
olduðunu belirterek, Türkiye’nin de
aralarýnda bulunduðu yüksek potansiyel
sahibi bu ülkelerde kullanýcý sayýsýnýn
artmasýnýn, sosyal medyanýn gücünü de
arttýracaðýný sözlerine ekledi.

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

Raporun hazýrlanma süreci hakkýnda
Rapor, 39 ülkeden 2.721 yönetici ile
gerçekleþtirilen görüþmeler ile
gerçekleþtirilmiþtir. Bu görüþmeler ülkeye ve
olanaklara göre, telefon, e-mail posta veya
yüzyüze yapýlan görüþmeler ile
tamamlanmýþtýr. Birçok farklý sektörden
katýlýmcýlar araþtýrmada yer almýþtýr.
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UFRS 13, bir varlýðýn gerçeðe uygun deðerini,
ölçüm tarihinde piyasa katýlýmcýlarý tarafýndan
gerçekleþtirilecek ve piyasada oluþan
koþullara baðlý olarak varlýðýn satýþý
durumunda elde edilecek tutar olarak
tanýmlanmaktadýr. Bu ölçüm, ilgili varlýk veya
yükümlülüðün özelliklerini, iþlemin
gerçekleþeceði varsayýlan piyasanýn özelliðini,
finansal olmayan varlýk ve yükümlülükler ile
öz kaynaklar açýlarýndan uygulamalarý
dikkate almaktadýr.

Referans piyasa tanýmýnda, þirketin
kullanabileceði piyasa için, piyasalara eriþim
kabiliyeti ve gözlemlenebilir piyasalarýn
varlýðý dikkate alýnmalýdýr. Normal þartlar
altýnda bir varlýðýn satýþý veya yükümlülüðün
transferi için eriþilecek piyasa “temel piyasa’’
olarak varsayýlmakta; aksi durumlarda ise
“en avantajlý piyasa’’ temel piyasa olarak
kabul edilmektedir.

Eriþim kabiliyetinin bulunmadýðý piyasa
referans piyasa olarak kabul edilmez.
Þirket, eriþim kabiliyeti bulunan en temel
veya en avantajlý piyasayý dikkate almalýdýr.
Basit bir örnek olarak, bir türev iþleminin
gerçeðe uygun deðerin ölçümünde, bu tür
finansal araçlarýn alým satýmýný yapan bir

Referans piyasanýn belirlenmesi

finansal kuruluþ için interbank piyasalarý
referans olarak dikkate alýnabilecekken,
interbank piyasasýna hiçbir eriþimi olmayan
bir iþletme için bu piyasa referans olarak
kabul edilmeyecektir.

Çeþitli durumlarda referans piyasa farazi bile
olsa gerçeðe uygun deðerin piyasa
katýlýmcýsýnýn bakýþ açýsýyla tespit edilmesi
gereklidir. Örneðin bir iþletme birleþmesinde
iktisap edilen müþteri bazlý maddi olmayan
duran varlýklarýn deðerlenmesinde iktisap
eden taraf potansiyel piyasa katýlýmcýlarýný
(örneðin rakipleri) dikkate almalý ve onlarýn
bakýþ açýsýyla çeliþmeyen varsayýmlarda
bulunmalýdýr.

Bir borcun gerçeðe uygun deðeri ölçüm
tarihinde piyasa katýlýmcýlarý tarafýndan
gerçekleþtirilecek usulüne uygun iþlem
neticesinde borçla ilgili yükümlülüðün devri
halinde ödenecek tutar olarak
tanýmlanmaktadýr. Bu durumda da, gerçeðe
uygun deðer ölçümünde piyasa katýlýmcýlarý
tarafýndan gerçekleþtirilen iþlemin
piyasasýnýn, ilgili varlýk veya borç için temel
veya en avantajlý piyasa olduðu ve piyasa
katýlýmcýlarýnýn birbirinden baðýmsýz, satýþ
iþlemiyle ilgili bilgili ve istekli olduklarý
varsayýlmaktadýr.

Gerçeðe
uygun deðer

ölçümü

Çýkýþ fiyatý

Tasfiye fiyatý veya
zorunlu bir satýþ

olmamalýdýr

Cari fiyat
Piyasa

yaklaþýmý

Uluslararasý Finansal Raporlama Standartlarý (UFRS) gerçeðe uygun deðerin kullanýmýna
yaygýn olarak izin verdiðinden ve/veya kullanýmýný gerektirdiðinden “gerçeðe uygun deðer
kavramý” oldukça aþina olduðumuz bir terimdir. Ancak bilançolarda yer alan birçok varlýk ve
yükümlülüðün kote fiyatý her zaman mevcut olmadýðýndan gerçeðe uygun deðerin ölçümü
güçlükler içerir. Bu standartta  finansal tablolarda gerçeðe uygun deðeri tahmin etmede baz
alýnan deðerleme teknikleri ve varsayýmlarýn gözden geçirilmesi gerekmektedir. UFRS 13
“Gerçeðe Uygun Deðerin Ölçülmesi Standartý’’ Uluslararasý Muhasebe Standartlarý Kurulu
(UMSK) ile ABD Muhasebe Standartlarý Kurumu ile yürütülen yakýnsama projesi kapsamýnda
yayýnlanmýþtýr. Bu þekilde UFRS ile ABD Genel Kabul Görmüþ Muhasebe Standartlarý
arasýnda ortak bir gerçeðe uygun deðer tanýmý ve anlayýþý geliþtirilmiþtir. Gerçeðe uygun
deðer ölçümünün yer aldýðý standartlar aþaðýdaki tabloda belirtilmiþtir. 
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UFRS’deki yenilikler
Gerçeðe uygun deðer ölçümü 

UFRS 3 - Ýþletme birleþmelerinde
iktisap edilen varlýk ve

yükümlülükler iktisap tarihindeki
gerçeðe uygun deðerleri ile

ölçülür.

UFRS 5 - Satýlmaya hazýr
varlýklar gerçeðe uygun deðer

eksi satýþ maliyetleri üzerinden
ölçülür

UMS 16 - Yeniden deðerleme
opsiyonunu tercih eden
iþletmeler maddi duran

varlýklarýný gerçeðe uygun
deðer üzerinden gösterirler

UMS 19 - Tanýmlanan emeklilik
planý varlýklarý makul deðerden

gösterilir

UMS 38 - Belli durumlarda maddi
olmayan duran varlýklar gerçeðe

uygun deðerleri üzerinden
gösterilir

UMS 41 - Tarým ve biyolojik
ürünler gerçeðe uygun deðerleri

üzerinden ölçülür

UMS 27,28,31 - Baðlý ortaklý
iþtirak ile müþterek teþebbüsleri
gerçeðe uygun deðer üzerinden
gösterme opsiyonu mevcuttur

UMS 39 - Finansal araçlar
niteliklerine baðlý olarak gerçeðe

uygun deðerden gösterilir.

UMS 36 - Nakit üreten
birimlerin geriye kazanýlabilir
tutarý gerçeðe uygun deðer

eksi satýþ maliyetleri üzerinden
hesaplanýr.

UMS 40 - Yatýrým amaçlý
gayrimenkulleri gerçeðe uygun
deðerleri üzerinden gösterme

opsiyonu mevcuttur
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Pazar yaklaþýmý, ayný veya benzer varlýk ve
borçlarý içeren belli bir piyasada gerçekleþen
iþlemler sonucunda ortaya çýkan fiyat ve
gerekli bilgilerin kullanýmýna dayanýr.
Örneðin, halka açýk hisselerin borsalarda
kote edilen fiyatlar, borç senedi ve vadeli
iþlemler veya piyasa faiz oraný gibi.

Gelir yaklaþýmý modeli gelecekteki nakit
akýmlar ile gelir ve giderlerden yola çýkýlarak
bir deðere ulaþýlmasýna dayanýr. Ýndirgenmiþ
(iskonto edilmiþ) nakit akýþ ve opsiyon
fiyatlama maddeleri gelir
yaklaþýmýna dayalýdýr.

Maliyet yaklaþýmý, bir varlýðýn hizmet
kapasitesini yenilemek için tahmin edilen
cari yerine koyma maliyetini yansýtýr.

Deðerleme tekniklerinde kullanýlacak olan
girdiler gerçeðe uygun deðer seviyesine tabi
tutulmaktadýr. Evvelce sadece finansal
araçlar için kullanýlan bu girdiler, genel
olarak gerçeðe uygun deðer ölçümlerine
tutarlýlýk ve karþýlaþtýrýlabilirlik getirmeyi
amaçlamaktadýr. Birinci seviyede girdiler
ayný veya benzer varlýk veya borçlar için
aktif bir piyasada iþlem gören düzeltilmemiþ
kote edilmiþ fiyatlardýr. Ýkinci seviyede girdiler
varlýk veya borçlar için doðrudan veya dolaylý
olarak gözlemlenebilir diðer girdilerdir.
Üçüncü seviye girdiler ise gözlemlenemez ve
birinci ve ikinci seviye girdilerin mevcut
olmadýðý durumlarda kullanýlýr ve bir miktar
subjektivite içerir.

Deðerleme teknikleri

Pazar yaklaþýmý

Gelir yaklaþýmý

Maliyet yaklaþýmý

Gerçeðe uygun deðer girdi seviyeleri

Gerçeðe uygun deðer metodu ne kadar
gerçek fiyatlardan uzaklaþýrsa, deðerleme de
o kadar volatilite içerecektir. UFRS 13
Standartý finansal tablolarýn hazýrlanma
tarihi itibariyle tüm etkilenen finansal varlýk
ve yükümlülüklerin gerçeðe uygun
deðerlerinin raporlanmasýný, kullanýlan girdi
seviyesini ve ölçümde kullanýlan deðerleme
tekniklerinin açýklamasýný gerektirir. Örneðin
artýk aktif bir piyasada iþlem görmeyen
tahviller birinci seviye girdiler yerine daha
fazla subjektivite içeren üçüncü seviye
girdiler kullanýlarak ölçülecektir. Bu þekilde
iþletmelere sahip olduklarý varlýklarýn
deðerini ölçebilme alternatifi getirilmiþ
olmaktadýr. Bu seviye kategorileri arasýnda
yapýlacak transferler hakkýnda da finansal
tablolarda bilgi verilmelidir.

Ayný veya benzer varlýk veya borçlar için aktif bir
piyasada iþlem gören düzeltilmemiþ kote edilmiþ
fiyatlarý kullanýn

Pazar ve gelir yaklaþýmýna göre
deðerleme tekniðini kullanýn

Ýlgili yükümlülüðe sahip veya
özsermaye üzerindeki haklarý ihraç
etmiþ olan bir piyasa oyuncusunun
bakýþ açýsýna uygun deðerleme
tekniði kullanýn

Varlýk veya borçlar için doðrudan veya dolaylý
olarak gözlemlenebilir diðer girdileri kullanýn
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Örnek

Muhtemel
hiyerarþi seviyesi

Önemli bir menkul kýymetler borsasýnda iþlem gören bir þirketin kote edilmiþ hissesi.

Halka açýk olmayan bir þirketin hisse senetlerinin deðerlemesi; kote edilmiþ halka
açýk bir þirketin fiyat kazanç oraný ve farklý gözlemlenemeyen girdilerini kullanan
deðerleme tekniði.

Herhangi bir piyasada iþlem gören tahvillerin deðerlemesi (yakýn zamanda iþlem
görmemiþ). Deðerleme en son iþlem gördüðü tarihteki (örneðin 2 hafta öncesi)
gözlemlenebilir piyasa trendlerine göre düzeltilmiþ kote iþlem fiyatlarýný baz alýr.

Belli baþlý niteliklere göre düzeltilmiþ benzer özellikleri taþýyan yatýrým amaçlý
gayrimenkullerin birim metre kare fiyatlarý baz alýnan deðerleme tekniði.

Seviye 1

Seviye 3

Seviye 2

Seviye 2 veya 3

1 Ocak 2013 tarihinden itibaren
uygulanacak olan UFRS 13 Standartý
finansal tablo dipnotlarýnda yapýlmasý
gerekli açýklamalarýn çerçevesini
belirlemektedir. Dileyen iþletmeler bu
standartý yürürlülük tarihinden önce
uygulayabilir. UFRS 13 ile gerçeðe uygun
deðer ölçümü fazlaca deðiþmeyecek olup
uygulamalara bütünlük getirilmektedir. Bu
standart ile finansal tablo kullanýcýlarýnýn
finansal tablolarda kullanýlan deðerleme
teknikleri ve deðerlemede kullanýlan girdileri
hakkýnda daha kapsamlý bilgi edinmeleri
mümkün olmakta, finansal tablolarýn
þeffaflýðý saðlanmaktadýr. Ayrýca, her bilanço
döneminde tekrar edilen gerçeðe uygun
deðer ölçümleri ile bir kereye mahsus
deðerleme ölçümleri arasýnda da farklýlýk
yapýlmaktadýr. 

Finansal tablolarda yapýlacak açýklamalar Gözlemlenemeyen girdileri içeren ve her
dönem tekrarlanan gerçeðe uygun deðer
ölçümlerinin gelir tablosu veya kapsamlý
gelir tablosu üzerine etkileri dipnotlarda
açýklanmalýdýr. Bunun dýþýnda bilançoda
gerçeðe uygun deðer üzerinden
gösterilmeyen varlýk ve yükümlülükler için
de gerçeðe uygun deðerleri hakkýnda
açýklama yapýlmalýdýr.

Jale Akkaþ
Grant Thornton Denetim Hizmetleri Ortaðý
jale.akkaþ@gtturkey.com
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Türk iþadamlarý : Türkiye etkili bir
ekonomik ve politik güç

Grant Thornton tarafýndan, Türk iþadamlarý
ile yapýlan bir araþtýrma, iþadamlarýnýn
Türkiye’nin bölgesel güç olma yolunda attýðý
adýmlara bakýþ açýsýný ortaya koyuyor.
C seviye yöneticilerle yapýlan araþtýrmanýn
sonuçlarý çarpýcý. Dört temel eksen üzerinde
yürütülen araþtýrma, Türk iþadamlarýnýn,
Türkiye’yi etkili bir bölgesel güç olarak
gördüklerini ifade ediyor.

Türkiye’nin merkezinde bulunduðu ülkeler
dikkate alýndýðýnda (Orta Doðu, Kafkaslar,
Balkan ülkeleri) Türkiye’nin oynadýðý
ekonomik ve politik rolün önemli olduðunu
düþünenler, katýlýmcýlarýn %78,9’u.
Katýlýmcýlarýn 4’te 3’ünden fazlasý,
Türkiye’nin içinde bulunduðu bölgede etkili
bir oyuncu olduðu görüþünde. Hiç etkisi
olmadýðýný düþünenler ise %11,50’lik bir
grup. Diðer taraftan, rolünün oldukça az ve 
az olduðunu düþünenler ise %7,7.

Avrupa kýta ülkeleri düþünüldüðünde,
Türkiye’nin ekonomik ve politik açýdan
oynadýðý rolün önemli olduðunu düþünenler,
katýlýmcýlarýn %78,8’i. Hiç etkisi olmadýðýný
düþünenler %7,7’lik bir grup iken, az olduðunu
düþünenler %11,6’lýk bir gruba denk geliyor.

Türkiye’nin merkezinde bulunduðu ülkeler dikkate alýndýðýnda (Orta Doðu, Kafkaslar,
Balkan ülkeleri) ekonomik ve politik açýdan oynadýðý rolün ne derece

önemli olduðunu düþünüyorsunuz ?

3.
Çeyrek

38,50% 40,40% 11,50% 5,80% 1,90% 1,90%

Yorum
yok

AzOldukçaEtkisiz
Oldukça
Çok

Çok

3.
Çeyrek

42,30 % 36,50% 7,70% 5,80% 5,80% 1,90%

Yorum
yok

AzOldukça azEtkisiz
Oldukça
çok

Çok

Avrupa kýta ülkeleri düþünüldüðünde, Türkiye’nin ekonomik ve politik açýdan
oynadýðý rolün ne derece önemli olduðunu düþünüyorsunuz ?
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Bir diðer soru da cari açýða yönelik.
Önümüzdeki 12 ay içinde, cari açýk artacak
diyenler %28,8 iken, azalacak diyenler
%46,2. Ayný kalacaðýný düþünenler ise
%23,10’luk bir grup.

Önümüzdeki 12 ay içinde Türkiye’nin cari açýðýnýn ne þekilde deðiþeceðini
düþünüyorsunuz ?

3.
Çeyrek

28,80% 46,20% 23,10% 1,90%

Artacak Azalacak Ayný kalacak Yorum yok

En çarpýcý sonuç ise son soruda ortaya çýkýyor.
Katýlýmcýlarýn, Türkiye’nin Avrupa Birliði
üyeliðine bakýþ açýlarýný ortaya koyan
raporda, %55,8 ile çoðunluðun, Türkiye’nin
hiçbir zaman Avrupa Birliði üyelik
baþvurusunun gerçekleþmeyeceðini
düþündüðünü ortaya koyuyor. 

5 yýl içinde üye olacaðýný belirtenler
%11,5’lik bir grup iken, 5-10 yýl içinde
gerçekleþeceðini düþünenler %13,5’lik,
10 yýldan daha uzun bir sürede
gerçekleþeceðini düþünenler ise %15,4’lük
bir grup. Dolayýsý ile, gerçekleþeceðini
düþünenlerin oraný %40,4 ile hiç
gerçekleþmeyeceðini düþünen %55,8’lik
gruptan geride.

Türkiye’nin Avrupa Birliði’ne üyelik baþvurusunun gerçekleþeceðini
düþünüyormusunuz ?

3.
Çeyrek

11,50% 13,50% 15,40% 55,80% 3,80%

Evet, 10 yýldan daha
uzun bir sürede

Evet, 5-10 yýl
içinde

Evet, 5 yýl
içinde

Hiçbir
zaman

Yorum
yok

Rapor sonuçlarýný deðerlendiren, Grant Thornton Türkiye Baþkaný Aykut Halit,
“sonuçlarýn kendisi için sürpriz olmadýðýný” belirtiyor. “Türkiye’nin özellikle son yýllarda
uluslararasý arenada oynadýðý öncü rolün hem içerde hem dýþarda dikkat çekici olduðunu,
bölgedeki lider konumunu iyice pekiþtirdiðini” ortaya koyuyor.
“Avrupa Birliði üyeliði hakkýnda çýkan sonucun da beklentilerine paralel olduðunu”
belirten Halit, “uzayan sürecin ve Avrupa Birliði’nin içinde bulunduðu durumun, üyelik
isteyen gruplarý bile, bunun gerekli olup olmadýðý konusunda bir kere daha düþünmeye
sevkettiðini” ifade ediyor.

Hilal Baltacý
Pazarlama ve Ýþ Geliþtirme Müdürü
hilal.baltaci@gtturkey.com
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Özel sermaye fonlarýnýn (PE) gelecek
stratejileri

Grant Thornton tarafýndan, dünyanýn belli
baþlý özel sermaye fonlarýnýn karar vericileri
ile gerçekleþtirilen araþtýrma sonuçlandý.
Aralarýnda Türkiye’nin de bulunduðu, Kuzey
Amerika, Batý Avrupa, BRIC, Asya Pasifik,
Orta Doðu ve Kuzey Afrika’dan 150 özel
sermaye þirketi ile yapýlan arþtýrma, bu
þirketlerin yatýrým ve çýkýþ aktiviteleri, portföy
ve fon artýmý konularýna yaklaþýmýný gözler
önüne sererek tüm bulgularý global bakýþ
açýsý ile kýyaslamalý olarak ele alýyor.

Sonuçlarýn global ve bölgesel bazda analiz
edilerek bölgesel farklýlýklara da dikkat çekilen
raporun temel bulgusu, özel sermaye
þirketlerinin büyümenin ardýndaki temel itici
güç olduðu yönünde. Ýþlem kaynaklarý, en
aktif sektörler, rekabet koþullarý, iþlem
baþarýsý ardýndaki temel faktörler, yatýrým
yapýlan þirketlere en çok deðer katýlan
noktalar, çýkýþ aktivitelerinin seyrindeki 12
aylýk beklentiler ve çýkýþ þekilleri hakkýnda
kayda deðer bilgiler veren raporun bölgelere
göre katýlýmcý yüzdeleri þöyle:

Katýlýmcýlarýn yüzdeleri

Orta Doðu, Kuzey
Afrika
10%

Asya Pasifik
11%

BRIC
25%

Batý Avrupa
33%

Kuzey Amerika
21%

En yoðun iþlem kaynaðý %46 ile aile þirketi / özel þirketler
Araþtýrmanýn global ölçekteki sonuçlarýna göre, en çok iþleme konu olan kaynak, %46 ile aile
þirketleri / özel þirketler. Hemen ardýndan ise, %30 ile ikincil satýn almalar geliyor. Kurumsal
yatýrýmlar %17 olurken kamu %4 ile son sýrada.
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Ýþlem kaynaklarý

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Diðer

Kamu

Ýkincil satýnalmalar

Aile þirketleri / özel

þirketlerBatý Avrupa Kuzey

Amerika

BRIC Asya Pasifik GlobalOrta Doðu

Kuzey Afrik

En hareketli sektör %52 ile tüketici ürünleri sektörü iken, ikinci sýrada %34 ile
hizmet sektörü yer alýyor
Araþtýrma sonuçlarýna göre, katýlýmcýlarýn en hareketli gördükleri sektör %52 ile tüketici
ürünleri olurken, hemen ardýndan %34 ile hizmet sektörü geliyor. 3. ve 4. sýrada ise
endüstriyel piyasalar / üretim ve saðlýk geliyor. Gayrimenkul & inþaat ve yazýlým & bilgi
teknolojileri %6’lýk oranlarla son sýrada.

Katýlýmcýlarýn yüzdesi

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

En hareketli sektörler

Yazýlým & bilgi teknolojileri

Gayrimenkul, inþaat

Gýda, tarým

Altyapý

Enerji

Doðal kaynaklar

Eðitim

Finansal hizmetler

Teknoloji, medya, telekomünikasyon

Saðlýk

Endüstriyel piyasalar / üretim

Hizmet sektörü

Tüketici ürünleri



Yatýrýmlarda artýþ/azalýþ beklentisi
100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Azalacak

Ayný kalacak

Artacak

Batý Avrupa Kuzey

Amerika

BRIC Asya Pasifik GlobalOrta Doðu

Kuzey Afrika
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Yatýrýmlarda artýþ beklediðini belirtenler tüm coðrafi gruplarda %50’nin üzerinde
Artýþ beklentisi en yüksek olan grup %72 ile BRIC ülkeleri ve ardýndan %67 ile Asya Pasifik
ülkeleri geliyor. En düþük yüzde, %50 ile Batý Avrupa ülkelerinde.

Kazandýran iþlemlerin en önemli özelliði, %54 ile kurumsal/giriþimci iletiþim aðý,
%27 ile danýþmanlýk iliþkileri, %24 ile sektör uzmanlýðý
Kazandýran iþlemlerin temel nitelikleri arasýnda, en önemli konulardan birisi dikkat çekiyor.
Ýletiþim aðý ve danýþmanlýk iliþkileri kazandýran iþlemi tanýmlayan en önemli faktörler olarak
belirtiliyor.

Katýlýmcýlarýn yüzdesi

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Kazandýran iþlemlerin temel özellikleri

Stratejik farklýlaþma

Hýz

Yönetim kimyasý

Ýþlem süreç yönetimi

Sermayeye eriþim

Katma deðer durumu

Ücret

Repütasyon

Lokal mevcudiyet

Sektör uzmanlýðý

Danýþmanlýk iliþkileri

Kurumsal/giriþimci iletiþim..
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Uygulamalý portföy giriþimleri artacak, en etkin yapýlanma alanlarý stratejik girdi, finansal
planlama ve insan kaynaklarý alanlarýnda kendini gösterecek
Araþtýrmaya katýlanlarýn %22’si uygulamalý portföy giriþimlerinin
artacaðýný belirtirken, %6’sý azalma olacaðýný belirtiyor. En çok yapýlanma olacak konular ise
%46 ile stratejik girdi, %35 ile finansal planlama ve %30 ile insan kaynaklarý olarak
belirtiliyor.

Katýlýmcýlarýn yüzdesi

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Uygulamalý portföy giriþimi

Kudos

Inovasyon

Sermayeye eriþim

Finansal iliþkilerin yönetimi

Sektör bilgisi

Gözlemleme

Çýkýþ planlamasý

Mentorluk

Uluslararasý olma

Maliyet kontrolü

Ýletiþim aðlarýnýna eriþim

Yönetim

Profesyonellik

Operasyonel katký

M&A

Ýnsan kaynaklarý

Finansal planlama

Stratejik girdi

Katýlýmcýlarýn %62’si çýkýþlarýn artacaðýný belirtirken, %26’sý ayný kalacaðýný, %11’i ise
azalacaðýný belirtiyor. Baþlýca çýkýþ yöntemi ise %53 ile ticari satýþ, %14 ile
IPO ve %32 ile ikincil satýþlar dikkati çekiyor.
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Çýkýþ yöntemleri
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90%

80%
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IPO

Batý Avrupa Kuzey
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BRIC Asya Pasifik GlobalOrta Doðu

Kuzey Afrika

Katýlýmcýlarýn verdikleri cevaplara göre, katýlýmcýlarýn karþýlaþtýðý temel zorluklarýn baþýnda
makro ekonomik koþullar ve yaþanan belirsizlik ortamý geliyor. Global krizden çýkýyor muyuz,
yoksa ikinci dipten önceki son günlerimizi mi yaþýyoruz sorusunun cevabý çok belirsizken,
rahat bir yatýrým ortamý bulmak zor. Kanunlar ve artan rekabet koþullarý özel sermaye
fonlarýnýn karþýsýndaki en belirgin zorluklar olarak göze çarpýyor.         

Fransa

Almanya

Ýtalya

Ýspanya

Ýsveç

Ýngiltere

20%

15%

9%

6%

11%

39%

100%

katýlýmcýlarýn
yüzdesi

Batý Avrupa

Brezilya / Latam

Çin / Hong Kong

Hindistan

Rusya

Güney Afrika

25%

25%

25%

8%

17%

katýlýmcýlarýn
yüzdesi

BRIC

Kanada

Amerika

33%

67%

100%

katýlýmcýlarýn
yüzdesi

Kuzey Amerika

Bahreyn

Türkiye

BAE

13%

40%

47%

100%

katýlýmcýlarýn
yüzdesi

Orta Doðu Kuzey Afrika

Avustralya

Singapur

Vietnam

29%

29%

40%

100%

katýlýmcýlarýn
yüzdesi

Asya Pasifik

Küresel iyimserlik raporu, 3. çeyrek sonuçlarý

Grant Thornton'un, 3. çeyrek sonu itibari
ile gerçekleþtirdiði araþtýrma, küresel
iyimserlik göstergesinin %31'den, %3'e
düþtüðünü gösteriyor. Ayný anda, içinde
bulunulan ekonomik ortam, Çin ve
Hindistan gibi geliþmekte olan ekonomileri
de etkisi altýna almýþ görünüyor. Çin ve
Hindistan'da iyimserlik göstergesi
2. çeyreðe göre 29'ar puan azalýrken,
Türkiye'deki düþüþ 26 puaný iþaret ediyor.
Geliþmiþ ülkelerde ise düþüþ çok daha
dramatik. Kuzey Amerika %43'ten %3'e
düþerken, Avrupa Birliði, %34'ten sýfýra
kadar geriliyor.  Türkiye'de ise 2. çeyrek
sonunda %57'yi gösteren tablo, 3. çeyrek
sonunda %31'i iþaret ediyor.  

Ed Nusbaum, Grant Thornton
International Baþkaný, göstergelerin,
ekonomik krizin yaþandýðý 2009'dan bu
yana gözlemlenen en olumsuz rakamlara
iþaret ettiðini belirterek, olumsuz
beklentinin ve kötümserliðin, büyüme
beklentilerini de sekteye uðrattýðýný
sözlerine ekliyor.

“Araþtýrmaya katýlanlar, bizlere, gelecekte
olabileceklere karþý kontrol imkanlarýnýn
artýk bulunmadýðýný hissettiklerini ve bu
algýnýn da istikrar ve büyüme elde etmeye
yönelik adýmlarýn bir iþe yaramayacaðýný
hissetmelerine sebep olduðunu
anlatýyorlar. Sadece 5 ay önce, iyiye
gidermiþ gibi görünen küresel ekonomi,
þimdilerde yerini tamamen belirsizliðe
býrakmýþ durumda”

Geçtiðimiz çeyrekte, istihdam ve karda
büyüme ifade eden ekonomilerde bile
rakamlar, küresel ölçekte istihdamda 11,
gelirde 10 ve karlýlýkta 9 puanlýk düþüþlere
iþaret ediyor.   Türkiye'de ise, istihdam,
gelir ve karlýlýða ait beklenti rakamlarýnda
düþüþ oranlarý 29, 17 ve 5 yüzde puaný
olarak gerçekleþiyor. Fakat, aralýk ayýnda
açýklanan %8,2’lik büyüme rakamý Türk
iþ adamlarýnýn yüzünü güldürüyor.

Diðer taraftan, küresel ölçekte büyümenin
önündeki en büyük engel %32'lik oranla
talep azlýðý olarak ortaya çýkýyor.
Türkiye’de ise büyümenin önündeki en
büyük engeller sorusuna verilen
cevaplarda üç temel baþlýk dikkat çekiyor
%44 ile yetenekli iþgücüne eriþim zorluðu,
%39 ile talep azlýðý, %39 ile finansman
maliyeti en çok baþý çeken sebepler
arasýnda. 

Ed Nusbaum Grant Thornton International
Baþkaný: “ Ýki yýl once, geliþmekte olan
piyasalarýn, krizin atlatýlmasýna destek
olmasý öngörülürken, þimdi onlarda da
belirgin bir özgüven daralmasý gözleniyor.
Kendi yerel problemlerindeki artýþlara,
bihassa enflasyon oranlarýndaki artýþa
paralel olarak, geliþmekte  olan piyasalar
için ciddi ihracat pazarý durumunda olan
Avrupa'daki problemler akýllara þu soruyu
getiriyor; bu durumda küresel iyileþmeye
kim önderlik edecek ? 
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Küresel iyimserlik araþtýrmamýzýn yeni sonuçlarý, 2011 yýlý üçüncü
çeyreðinde küresel ölçekte benzeri görülmemiþ bir düþüþ olduðunu
gösteriyor. Göstergeler, küresel ölçekte gözlemlenen bu düþüþün altýnda
yatan etmenler olarak, iþ dünyasýný içine alan ekonomik belirsizlik ve
finansal istikrarsýzlýða iþaret ediyor

Hilal Baltacý
Pazarlama ve Ýþ Geliþtirme Müdürü
hilal.baltaci@gtturkey.com
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Uzmanlarýmýz bilgilendiriyor...

Karþýlýksýz çek keþidesi
1985 yýlýndan itibaren dolandýrýcýlýk suçu
kapsamýnda deðerlendirilen karþýlýksýz çek
keþide etme fiili 1985 - 2003 döneminde
hapis cezasýný gerektiren baðýmsýz bir suç
olarak kabul edilmiþ ve  2003 yýlýndan sonra
ise adli para cezasýný gerektiren bir suç
olarak düzenlenerek  kanunlarýmýzdaki yerini
almýþtýr.

Yürürlükteki 3167 sayýlý kanunda hesapta
yeterli para olamamasý sebebi ile ödenmeyen
çeklerin keþidecilerine 1 yýldan 5 yýla kadar
hapis cezasý ön görülmektedir. Karþýlýksýz çek
keþide etmek sonucunda kesilen adli para
cezasýný ödeyemediði için hapis cezasý alan
binlerce insan bulunmaktadýr. Hatta
Türkiye’de açýlan ceza davalarýnýn yaklaþýk
%15’lik bir bölüme karþýlýksýz çek keþide
etmek suçu ile ilgilidir. Bunun yaný sýra bu
durum Avrupa insan haklarý protokolüne
aykýrýdýr. Protokolde “Hiç kimse borcundan
dolayý mahkum edilemez” þartý
bulunmaktadýr. Bu suçtan mahkum edilerek
Avrupa insan haklarý mahkemesinde dava
açan insanlarýn sayýsý oldukça fazladýr.

Tüm bu gerçekler ile birlikte T.B.M.M. Adalet
komisyonuna 5941 sayýlý çek kanununda
deðiþiklik yapýlmasýna dair kanun teklifi
iletilmiþ ve komisyonda bu kanun deðiþikliði
ile ilgi görüþmeler baþlamýþtýr(*). Teklif ile,
süresi içinde ibraz edilip karþýlýksýz çýkan
çekler için bankanýn hamile ödemekle
yükümlü olduðu miktarýn arttýrýlmasý,
karþýlýksýz çek keþide etme fiilinin suç
olmaktan çýkartýlarak yaptýrým olarak
mahkemelerce adli para cezasý yerine bir
koruma tedbiri niteliðindeki çek düzenleme
ve çek hesabý açma yasaðý kararý verilmesi
ve 5941 sayýlý çek kanununda belirli

durumlar için tanýnan bazý sürelerin
uzatýlmasý öngörülmektedir. Bu kanun
deðiþiklik teklifinin kabul edilmesi
durumunda(*) karþýlýksýz çek keþide
edilmesi ile ilgili en önemli geliþme adli para
cezasý ve hapis cezasýnýn ortadan kalkmasý
olacaktýr. Bunun yaný sýra kanun deðiþikliði
teklifinde yer alan bir diðer önemli husus da
bankalarýn keþide edilen çekler için ödemek
zorunda olduðu karþýlama tutarlarýdýr.
Deðiþiklik teklifinde çekler “Tacir Çekleri’’,
Tacir olmayan kiþi çekleri’’ ve “Hamiline
düzenlenmiþ çekler’’ olarak üç sýnýfa
ayrýlmýþtýr. Keþide edilecek bu çek sýnýflarý
için de bankalarýn karþýlama tutarlarý
sýrasýyla 3.000 TL, 5.000 TL  ve 10.000 TL 
olarak belirlenmiþtir. Bu sayede kendisine
çek keþide edilen kiþi veya kurum almýþ
olduðu çekin karþýlýðýnda en kötü senaryo ile
tahsil edilebileceði görerek kabul edeceði
riski önceden belirleyebilecek ve çek kabulu
kararýný buna uygun olarak verebilecektir.

T.B.M.M. Adalet Komisyonu’nda
görüþmelerine devam edilen çek
kanunundaki deðiþikliklerin kabulü ve
yürürlüðe girmesi ile mahkemelerin
karþýlýksýz çek ile ilgili ceza davalarýnda
azalma olacak ve artýk toplumsal bir sorun
haline gelen karþýlýksýz çek keþide etmek
suçunda hapis cezasý ortadan kalkacaktýr.

(*)

12.12.2011 tarihi itibari ile teklif durumu komisyonda. 

http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_
bilgileri?kanunlar_sira_no=94166

Ýþ dünyasýnýn performans göstergeleri global olarak düþüþte
Önümüzdeki 12 ay içinde aþaðýdaki göstergelerde yükselme beklediðini belirtenlerin, azalma beklediðini düþünenlere farký

2011 3. Çeyrek

2011 2. Çeyrek

Kaynak : Grant Thornton, UIR 2011

Gelir Karlýlýk Fabrika ve makina
yatýrýmý

Ýstihdam Satýþ
fiyatlarý

Ar-Ge Ýhracat
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“Avrupa kaynaklý borç krizi, geliþmekte
olan piyasalardaki güven sarsýlmasýnýn bir
numaralý sebebi. Eðer iþ dünyasý ve
tüketiciler, harcama konusunda endiþeli
davranmaya devam ederlerse,
ekonomilerdeki iyileþme uzunca süre elde
edilebilecek gibi görünmüyor”

Sayfa 19

“Türkiye'de ise endiþenin temel sebebi
olarak dolarýn fazla yükselmesi göze
çarpýyor. Dolar yükseldikçe, zaten yüksek
olan cari açýðýn daha fazla artmasý ve
dolarla borçlananlarýn borçlarýný kontrol
edemez duruma gelmeleri sonucu ortaya
çýkýyor. Türk iþadamlarý, dünyanýn birçok
bölgesine göre çok daha iyi seyreden bir
ekonomide faaliyet göstermelerine raðmen
oldukça temkinliler. Bunun en büyük kanýtý,

iyimserlik göstergelerindeki 26 puanlýk
düþüþ ve bir önceki çeyrek sonunda
iyimserlikte 39 ülke arasýnda 14. sýrada
yer alýrken, 3. çeyrek sonunda 20. sýraya
düþmeleri”

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



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

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

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

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

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

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

December 2010

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

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

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

1

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

Kadýn yönetici raporu:
Türkiye sýnýfý geçti

KOBÝ’ler için
Uluslararasý Finansal Raporlama
Standartlarý

Þirketlerin kurumsal sosyal
sorumluluk alýþkanlýklarý

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

Profesyonel þüphecilik:
Ýç denetim uygulamalarý

Arap baharýnýn çevre ülkeler
üzerindeki ekonomik etkileri

4

6

8

11

13

19

Grant Thornton Haber Bülteni
1.Sayý
Kurumsal yayýnýmýzýn aðustos
eylül sayýsý. Güncel konular,
deðiþen yasal mevzuatlar üzerine
uzman görüþleri ve
Grant Thornton tarafýndan
hazýrlanan uluslararasý
araþtýrmalarýn özetleri.

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.

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

Grant Thornton Haber Bülteni
2.Sayý
Yeni Türk Ticaret Kanunu,
Sponsor olmanýn vergisel
avantajlarý, Avrupa Birliði
Kurumsal Yönetim Çerçevesi,
Yenilenebilir enerji ve
diðerleri

2011

Doðru finansmana eriþim rehberi
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Depremi sezen
hayvanlarýn sýrrý

Kimi hayvanlarýn
depremlerden önceki
olaðandýþý davranýþ biçimi
neye dayanýyor ? Bilim
adamlarýna göre bunun
sebebi hayvanlarýn
sulardaki kimyasal deðiþimi
sezme kabiliyeti olabilir.

Amerikan Doðal Tarih Müzesi’nin 2008 yýlýnda New York’ta
açtýðý ve 237.000 kiþi tarafýndan ziyaret edilen “Ýklim Deðiþikliði
Sergisi: Hayata Tehdit ve Yeni Enerji Geleceði”, Ýstanbul
Büyükþehir Belediyesi ev sahipliðinde ve Türk Telekom ana
sponsorluðunda santralistanbul’da izleyiciyle buluþuyor.

Araþtýrmacýlar 2009 yýlýnda
Ýtalya’nýn L’Aquila kentini
vuran depremden birkaç gün
önce  gölde yaþayan kurbaða
sürüsünün topluca göç etmesi
ardýndan konuyu mercek
altýna aldýlar, hayvan
davranýþlarýný daha yakýndan
takip ederek depremleri
önceden tahmin etmenin
mümkün olup olmadýðýný
sorguluyorlar. Kýþ uykusundan
uyanan sürüngenler, topluca
göçen yüzergezerler ya da
yüzeye çýkan derin su balýklarý
gibi daha çok sayýda benzer
anekdot var. Ancak büyük
çaplý depremler çok nadir
gerçekleþen bir durum olduðu
için, önceden doðada yaþanan
olaylarý bilimsel bir gözle
incelemek neredeyse
imkansýz gibi.

Journal of Environmental
Research and Public Health
(Çevre Araþtýrmasý ve Kamu
Saðlýðý Dergisi) adlý bilimsel
yayýnda ayrýntýlarý yer alan
araþtýrmada, basýnç altýndaki
kayalarýn saldýðý parçacýklarýn
yüzeydeki su birikintilerinde
yol açtýðý kimyasal reaksiyon
zinciri anlatýlýyor.

Su kenarýnda ya da içinde
yaþayan hayvanlarýn, sudaki
kimyasal deðiþikliklere son
derece hassas olduðu bilinen
bir gerçek. Bu tip hayvanlar,
kaya kütleleri en nihayet
yerinden oynatarak depreme
yol açmadan önce, sarsýntýnýn
geliþini deðiþimden hissediyor
olabilir.

www.ntvmsnbc.com/id/25302049/

Ýklim Deðiþikliði Sergisi : Hayata Tehdit
ve Yeni Enerji Geleceði

Sergi, Arter Tasarým ve REC Türkiye iþbirliði ile
4 Ekim 2011 - 15 Ocak 2012 tarihleri arasýnda
santralistanbul Ana Galeri’de yer alacak.
Kutup ayýsýndan ölü bir mercana, anime
kürelerden çeþitli interaktiflere yer
verilerek geçmiþle günümüzü
gözler önüne seren “Ýklim
Deðiþikliði” sergisi Ýstanbul
Büyükþehir Belediyesi ev
sahipliðinde ve Türk
Telekom’un ana
sponsorluðunda 15 Ocak
2012 tarihine kadar
görülebilecek. Omo ve
Zorlu Enerji Grubu’nun
da sponsorlar arasýnda
yer aldýðý sergi, temelde
iklim deðiþikliði ve
küresel ýsýnma
konusunda farkýndalýk
yaratmak ve birey
olarak yapýlan
davranýþlarýn kýsa ve uzun
vadede doðurduðu etkiler 
hakkýnda baþta çocuklar ve
aileler olmak üzere
kamuoyunu bilinçlendirmeyi
hedefliyor.

www.santralistanbul.org

Ýklim Deðiþikliðinin
Türkiye’ye Etkileri

Küresel ölçekte 2°C’lik sýcaklýk artýþýnýn Türkiye’yi de içine alan
Akdeniz Havzasý üzerinde pek çok önemli etkisi olacak. Küresel
sýcaklýk artýþý 2°C’ye ulaþýrsa, Akdeniz iklimi daha da ýsýnacak,
kuraklýk geniþ bölgelerde hissedilecek ve iklimde deðiþiklikler
görülecek. Bölgedeki genel sýcaklýk artýþý 1-2°C’ye ulaþabilecek.

* Kuzey Akdeniz’de yaz mevsiminde yaðýþ miktarýnýn %30 azalmasý

* Yýl boyunca kurak dönemlerin uzamasý ve deðiþmesi

* Güney Akdeniz’de yýl boyunca orman yangýný tehlikesinin artmasý

* Sýcaklýk artýþý ve kuraklýðýn tarýmsal verimde düþüþe yol açmasý

* Sýcak dalgalarýndaki artýþ ve orman yangýnlarýnýn yaz aylarýnda
   Akdeniz’e gelen tatilcilerin kaybedilmesine neden olmasý

* Daha kurak bir iklim, tarýmda su tüketiminin giderek artmasý ve
   yüzey sularýnýn kaybedilmesi dolayýsý ile susuzluðun artmasý

* Biyolojik çeþitliliðin yok olmasý

...yaþanacak baþlýca sorunlar arasýnda geliyor.

www.wwf.org.tr

2012’ye girerken daha yeþil bir yýl için
12 Greenpeace önerisi

• Çöpleri ayrýþtýrýn ve yeniden kullanýn.

• Pilleri çevreye ya da çöpe atmayýn.

• Vejeteryan olun ya da daha az et yiyin.

                         • Mevsimsel ve yerel meyve ve  sebzeleri seçin.

                                              • Bisikletinizi tozlanmakta olduðu
                                                     yerden çýkarýn.
                                                          
                                                               • Toplu taþýmayý tercih edin.
                                                               
                                                                      • Aðaç dikin ve çevrenize de
                                                                          hediye edin
                                                                             
                                                                               • Evinizin enerji
                                                                                  verimliliðini artýrýn.
                                                  
                                                                                    • Bu yýl elektronik
                                                                                       cihazlar alýrken
                                                                                       tekrar düþünün.
                                                                                      
                                                                                      • Doðada daha çok
                                                                                         vakit geçirin.
                                                                
                                                                                     • Plastik
                                                                                     kullanýmýzý azaltýn.
                                                                    
                                                                                 • En az 3 arkadaþýnýzý
                                                                                   Greenpeace üyesi
                                                                                   olmaya ikna edin.

Su... Yaþamýn
temel kaynaðý

Bireyler en temel gereksinimi
olma ve baþlýca ekonomik
faaliyetlere kaynaklýk etme
özelliði ile uluslarýn devamlýlýðý
için yaþamsal bir kaynak olan
su hakkýnda ilginç gerçekler;

• Dünyadaki tatlý suyun %80’i
buzul olarak kutuplardadýr.

• Dünyadaki nehirlerin
yaklaþýk 2/3’ü (yaklaþýk 300
nehir) sýnýr ötesi su olarak
birkaç komþu ülke tarafýndan
paylaþýlmaktadýr. Bu nehirlerin
hemen hemen tamamý komþu
ülkelerle sorunlara yol
açmaktadýr.

• Yaklaþýk 1,1 milyar insan
temiz içme veya kullaným
suyundan yoksundur.

• Her yýl yaklaþýk 5 milyon
insan temiz su ile ilgili
hastalýklardan dolayý
ölmektedir.

• 2025 yýlýnda dünya nüfusunun
üçte biri þiddetli derecede su
sýkýntýsý çekecektir.

• Halen dünyada 2,8 milyar
insan þehirlerde yaþýyor, bu
rakam 2025’te 4,5 milyara
yükselecek. Þehirler temiz suya
daha fazla ihtiyaç duymakta
olup ayný zamanda da daha
büyük atýk su sorununa yol 
açmaktadýrlar. Þehir nüfusunun
artmasý ciddi su sorunlarýný
beraberinde getirecektir.

www.memocal.com



© 2011 Grant Thornton Türkiye. Tüm haklarý saklýdýr.

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

www.gtturkey.com

Abide-i Hürriyet Caddesi
Bolkan Center, No: 211,
C Blok, Kat 3
Þiþli, Ýstanbul
T : 0 212 373 00 00 
F : 0 212 291 77 97

Eskiþehir Yolu No: 6
Armada Ýþ Merkezi,
A Blok, Kat: 11, No: 15
06520 Söðütözü, Ankara
T : 0 312 219 16 50
F : 0 312 219 16 50

Y.Yalova Yolu
Buttim Plaza,
K: 5 No: 1607
Bursa
T : 0 224 211 33 01
F : 0 224 211 35 76

Ege Sun Plaza,
A Blok, D: 224
295/2 Sokak, No: 58
35010 Bayraklý, Ýzmir
T : 0 232 435 49 30
F : 0 232 435 49 87

Ofislerimiz;


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15

