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Dergimizin yeni sayýsýnýn son hazýrlýklarýný tamamladýðýmýz Haziran ayý ikinci yarýsýnda en önemli

gündem konusu, Yeni Türk Ticaret Kanunu (Yeni TTK) ile ilgili olarak hazýrlanan deðiþiklik

tasarýlarý idi. Tasarýlar, gündeme geldikleri günden bu yana konuþuldu, tartýþýldý. Haziran ayýnýn

bitimine birkaç gün kala kabul edilerek yasalaþtý. Böylelikle, getirilen deðiþiklik önerileri

kabul görmüþ oldu.

Deðiþiklik önerilerine konu olan maddelerin kapsamlarý arasýnda; ortaklarýn þirkete borçlanmasý,

internet sitesinden yayýnlanacak olan bilginin içeriði, yönetim kurulu üyelerinin nitelikleri,

defter tutma yükümlülüðü, ticaret sicilinde yayýnlanacak bilgi, ticari defterlerin kapanýþ onayý,

baðýmsýz denetim yükümlülüðü, imtiyazlý pay düzenlemesi, her türlü kaðýt ve belgede tutulmasý

gereken bilgi ve daha birçoklarý bulunuyor. Önerilen düzenlemeler arasýnda, yayýnlanmasý gereken

yönetmeliklerin, Kanun yürürlüðe girdikten sonra en geç altý ay içinde yayýnlanmasý da var.

Buna göre en geç 01.01.2013 tarihinde, tüm ilgili yönetmelikleriyle birlikte Yeni TTK’nýn

Türk ticaret hayatýna yön vereceðini düþünmek yanlýþ olmayacaktýr. 

Dergimizin bu sayýsý için de yine dolu dolu bir içerik hazýrladýk. Faydalý olmasýný dileriz. 

Yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamýnda
kritik deðiþiklikler

Birleþme ve satýn alma planlarýnda artýþ

Yurt dýþýndan saðlanan hizmetlerin
vergilendirilmesi

Stres seviyemiz düþüyor

UFRS köþesi: Ýþletme birleþmelerinde
þerefiyenin muhasebeleþtirilmesi

Alternatif yakýtlý araçlara ilgi artýyor
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Mavi
sayfa

3dk'dan
47 saniyeye

“Woodrow Wilson International
Center for Scholars” isimli kuruluþun
yaptýrdýðý araþtýrma, telefon
görüþmelerinin süresinin hýzla
azaldýðýný ortaya koyuyor. 2003’te
Amerika’da ortalama görüþme süresi
3 dk iken, 2010’da bu süre 47 dk’ya
kadar düþüyor. E-posta göndermek
veya sosyal aðlar üzerinden
mesajlaþmak daha ekonomik. Ayrýca
karþýdaki kiþiyi rahatsýz etme endiþesi
taþýtmýyor. Ýnternet ve online sosyal
iletiþim hayatýmýza o kadar nüfuz etti
ki, sosyal medya takipçileri,
15 senedir yüz yüze gelmedikleri
arkadaþlarýnýn dahi günlük rutinlerini
takip edebilir hale geldiler. Ayný
araþtýrma, Amerika’da 2009’da 286
milyon evde kablosuz að baðlantýsý
bulunurken, 2010’da bu sayýnýn 303
milyona çýktýðýný gösteriyor. Ýnternet
hayatýmýza girdikçe, telefon
görüþmeleri hayatýmýzdan çýkýyor. 

www.wilsoncenter.org

Diyabet ve

hipertansiyon

yükseliþte

Dünya Saðlýk Örgütü’nün, Mayýs
ayýnda açýkladýðý verilere göre
diyabet ve hipertansiyon baþlýca iki
ölüm sebebi. 

Bir diðer sorun obezite !

www.who.int

Mayýs ayýnda Cenova’da açýklanan
verilere göre, dünya genelinde her 3
yetiþkinden birisi yüksek tansiyonla
ve her 10 kiþiden birisi yüksek
diyabetle yaþýyor. Araþtýrmada ayrýca
kalp krizleri ve diðer kalp
hastalýklarýnýn yarýsýnýn yüksek
tansiyondan kaynaklandýðý
belirtiliyor. Yüksek gelirli
ülkelerde, yaygýn teþhis ve tedavi
merkezleri aracýlýðý ile ve nispeten
düþük maliyetli tedavi yöntemleri ile
yüksek tansiyon hastalarý kontrol
altýnda daha saðlýklý yaþayabiliyorken,
Afrika ülkelerinde yetiþkin nüfusunun
%50'ye yakýnýnýn yüksek tansiyon
hastasý olduðu ve bunlarýn teþhis dahi
edilmemiþ olmalarýndan dolayý
yüksek risk altýnda yaþamlarýný
devam ettirdikleri belirtiyor. 

Dünya genelinde obez sayýsýnýn
1980-2008 yýllarý arasýnda ikiye
katlandýðý, günümüzde, yarým
milyar insanýn, yani dünya
nüfusunun %12’sinin obez olduðu
belirtiliyor.

Doðum aný ölümlerinde %47’lik azalma

www.who.int

Geçtiðimiz 20 yýl içinde, doðum aný bebek ölümlerinde %47’lik bir
azalma yaþandý. 1990’da 540.000 bebek ölümü tespit edilirken, 2010’da bu
rakam 290.000’e geriledi. Doðum aný bebek ölümlerinin 3’te biri dünyanýn
iki ülkesinde gerçekleþiyor. %20 ile Hindistan ve %14 ile Nijerya. Kamu
saðlýðý uygulamalarýnýn doðru yönde seyrettiðini ortaya koyan bu
araþtýrmaya göre, 2000 yýlýnda 10 milyon çocuk 5 yaþýn altýnda hayatýný
kaybederken, 2010 yýlýnda bu rakam 7,6 milyon çocuða düþüyor. 2010
yýlýnda toplam  4.4 milyon çocuk, önlenebilir ve tedavi edilebilir salgýn
hastalýklar yüzünden 5 yaþýn altýndayken hayatýný kaybetti.

Mutluyum, mutlusun, mutluyuz

TÜÝK tarafýndan gerçekleþtirilen “Yaþam Memnuniyeti
Araþtýrmasý”nýn sonuçlarý açýklandý. 3 bin 551
hane halkýnda bulunan 18 ve yukarý yaþtaki 7 bin
368 bireyle yüz yüze görüþülerek
gerçekleþtirilen araþtýrmada mutluluk “acý,
keder ve ýzdýrabýn yokluðu ve bunlarýn
yerine sevinç, neþe ve tatmin
duygularýnýn varlýðýyla karakterize
edilen durum; hayattan genel
olarak memnun olma hali”
mutsuzluk ise tam tersi þekilde
tanýmlanýyor. Bu çerçevede,
görüþülen bireylerin yüzde
62,1'i kendini “mutlu”, yüzde
9,9'u da “mutsuz” olarak
ifade ediyor.  2010'da bu
oranlar sýrasýyla yüzde 61,2
ve yüzde 10,7 düzeyindeydi.

2011 yýlýnda kadýnlarýn
erkeklere göre daha mutlu
olduðu görüldü. Kadýnlarda
mutluluk oraný yüzde 64,6
iken erkeklerde yüzde 59,5
olarak belirlendi. Yaþ gruplarýna
göre mutluluk düzeyi açýsýndan
bakýldýðýnda 18-24 yaþ
grubundaki bireylerde mutluluk
oraný yüzde 69,5 iken, 65 ve daha
yukarý yaþtaki bireylerde bu oran
yüzde 57,8’e geriledi. Eðitim düzeyi
arttýkça mutluluk düzeyinde de artýþ
gözlendi. 2011’de ilkokul mezunlarýnda
mutluluk oraný yüzde 61,1 oldu,
yüksekokul/üniversite mezunlarýnda ise bu oran
yüzde 66,7’ye kadar yükseldi. Evli bireylerin de evli
olmayanlara göre daha mutlu olduðu dikkat çekti.
Evlilerin yüzde 65,5’i, evli olmayanlarýn ise yüzde 52,9’u
kendisini “mutlu” olarak tanýmladý.

Kadýnlar ve evliler
daha mutlu

Bireylere mutluluk kaynaklarý sorulduðunda aile ve saðlýk ilk sýrayý aldý. 2011 yýlýnda
kendilerini en çok ailenin mutlu ettiðini ifade edenlerin oraný yüzde 73,8; kendilerini
en çok saðlýklý olmanýn mutlu ettiðini belirtenlerin oraný ise yüzde 72,8 oldu.

Mutluluðun kaynaðý

Araþtýrmaya göre, 2011 yýlýnda mutlu bireylerin oranýnda olduðu gibi “umutlular”da da
artýþ gözlendi. Vatandaþlarýn yüzde 75,2’si kendi geleceklerinden “umutlu” olduðunu
belirtti. Bu oran, bir önceki yýl yüzde 72,8 olarak belirlenmiþti. 2011’de kadýnlarýn
yüzde 74,9’u, erkeklerin ise yüzde 75,5’i geleceklerinden umutlu olduklarýný belirtti.

www.tuik.gov.tr

Gelecekten umutlu bireylerin sayýsýnda artýþ

TÜÝK’in yaptýrdýðý araþtýrmada, 2010 yýlýnda bireylerin
yüzde 54,2’si ekonomik geliþmeler karþýsýnda “daha ucuz
ürün tükettiðini” belirtirken, bu oran 2011 araþtýrmasýnda
yüzde 55,7’ye yükseldi.

www.tuik.gov.tr

 2011 yýlýnda bireylerin yüzde 32,3’ü
borçlandýðýný, yüzde 20,4’ü gelirinin azaldýðýný, yüzde 26’sý
tasarruflarýnda düþüþ meydana geldiðini söyledi. Bireylerin
yüzde 24’ü de eðlence ve tatil masraflarýný kýstýðýný dile getirdi.
Bir önceki yýl söz konusu oranlar sýrasýyla yüzde 33,8, yüzde 21,7, yüzde 24,5 ve
yüzde 22,7 düzeyindeydi.

Ucuza yöneldik ve tatil masraflarýmýzý kýsýyoruz 

           

                    

Bu muhteþem ülkenin her
                             köþesinde binlerce yýl
                               öncesinden bize kalan
                                miraslar saklý. Her an
                                 bir yenisi keþfediliyor,
                                  her keþifle insanlýk
                                  tarihinin baþka bir
                                  sayfasý aydýnlanýyor.
                                  Dünyanýn en eski
                                   tapýnak kalýntýlarýna
                                   ev sahipliði yapan
                                  Þanlýurfa/
                                 Göbeklitepe'de yapýlan
                                 kazýlarda, 12 bin yýl
                               öncesinde mezar
                             geleneðinin bulunmadýðý,
                            açýkta býrakýlan ölülerin
                          yýrtýcý kuþlar tarafýndan
                        yendiði, böylece ölünün
                     ruhunun göðe erdiðine
                  inanýldýðý ortaya çýktý. Harran
                Üniversitesi Fen Edebiyat
            Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü
         Öðretim Görevlisi ve Göbeklitepe
    Kazýlarý Ýkinci Baþkaný Yrd. Doç. Dr.
Cihat Kürkçüoðlu, kazý çalýþmalarýna 1995

Topraðý bir köþesinden
                      hafifçe araladýðýmýz anda
                          tarih bize göz kýrpýyor.
                           

Var mý bizden daha þanslýsý?

 
1. Günün ilk sigarasýný sabah
uyandýktan ne kadar sonra içersiniz?
a.Ýlk 5 dakika içinde (3 puan)
b.6-30 dakika içinde (2 puan)
c.31-60 dakika içinde (1 puan)
d.1 saatten sonra (0 puan)

2. Sigara içmenin yasak olduðu
yerlerde sigara içmemek sizi zorlar mý?
a.Evet (1 puan)
b.Hayýr (0 puan)

3. Hangi sigaradan vazgeçmek sizin
için daha zordur?
a.Sabah ilk içilen sigara (1 puan)
b.Diðer zamanlarda içilen sigaralar
(0 puan)

4. Günde kaç adet sigara içiyorsunuz?
a.31 ve daha fazla (3 puan)
b.21-30 adet (2 puan)
c.11-20 adet (1 puan)
d.10 ve daha az (0 puan)

5. Sabahlarý günün diðer zamanlarýna
göre daha fazla sigara içiyor musunuz?
a.Evet (1 puan)
b.Hayýr (0 puan)

6. Yatacak kadar hasta olduðunuzda
da sigara içer misiniz?
a.Evet (1 puan)
b.Hayýr (0 puan)

Sorulara verilen cevaplara göre 7 ve
üzerindeki puanlar güçlü baðýmlýlýk
belirtisidir. 

Býrakmak için;
www.havanikoru.org.tr

Sigaraya ne kadar

baðýmlýsýnýz ?

Dünyanýn üzerindeki
“obezite yükü”

Araþtýrmacýlara göre, giderek artan

obezite vakalarý dünyanýn doðal

kaynaklarýna fazladan bir milyar

insanýn vereceði kadar zarar

veriyor olabilir. 

www.bbc.co.uk

Bilimadamlarý dünyadaki insanlarýn

toplam aðýrlýklarýný hesapladý ve

Kuzey Amerika’nýn en yüksek kilo

ortalamasýna sahip olduðunu ortaya

çýkardý.

Dünya nüfusunun sadece %6’sýnýn

yaþadýðý bu coðrafya, dünyadaki

obezlerin üçte birini barýndýrýyor.

Telefonla konuþmak
tarihin tozlu sayfalarýna
mý gömülüyor ? 

Dünya Saðlýk Örgütü verilerine göre fiziksel hareketsizlik yýlda 3 milyon
200 bin kiþinin ölümüne yol açýyor. Hareketsizlik, dünya çapýnda ölüme yol açan
risk faktörleri arasýnda dördüncü sýrada. Ýnsanlar günde ortalama 9 saati oturarak
geçiriyor. Bu zaman, uykuda geçenden fazla.Vücut, bu hareketsizliði kaldýramýyor.
Oturarak çalýþanlarýn kalp-damar hastalýklarýna yakalanma ihtimali ayakta
çalýþanlarýn iki katý. Altý saatten fazla oturmak 15 yýl içinde ölme olasýlýðýný, daha
az oturanlara göre yüzde 40 artýrýyor. Televizyon izlerken olduðu gibi uygun
biçimde oturmayýp hareketsiz geçirilen saatler kalp hastalýklarý riskini katlýyor.
Düzenli egzersiz yapmak da, uzun süre oturanlar için kurtarýcý olmuyor.
Televizyon karþýsýnda günde 3 saat oturup da egzersiz yapanlar, hiç yapmayanlar
kadar kilolu oluyor. Rahat bile olsa sürekli oturmanýn metabolizmayý yavaþlattýðýna
dikkat çekiliyor. Çözüm ise daha az oturmak, daha fazla hareket etmek...

Dünya Saðlýk Örgütü uyardý
Uzun süre oturmak saðlýða zararlý.

     yýlýnda baþlanan bölgenin, Neolitik çaðýn
tapýnak merkezi olduðunu belirtiyor. 
                                                    
                                                   www.ntvmsnbc.com

www.trthaber.com
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Yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamýnda
kritik deðiþiklikler

Baþbakanlýk Mevzuatý Geliþtirme ve Yayýn
Genel Müdürlüðü tarafýndan 14 Þubat 2011
tarihinde 27846 sayýlý Resmi Gazete’de
6102 Sayýlý Yeni Türk Ticaret Kanunu (Yeni
TTK) yayýnlanmýþtýr. Daha sonra Ekonomik
Koordinasyon Kurulu’ndan 55 madde olarak
çýkan ve kamuoyu ile paylaþýlan Yeni TTK
deðiþiklik taslaðý, Siyasi Partilerle yapýlan
görüþmelerden sonra 44 maddeye
düþmüþtür. Varýlan noktada ise Mecliste
görüþülerek kabul edilmiþ ve yasalaþmýþtýr.
Taslak, önemli ölçüde kamuoyunda eleþtiri
ve endiþe doðuran unsurlara deðinerek, diðer
kanun ve kurumlarla çeliþki teþkil ettiði
düþünülen bazý unsurlarý düzelten
düzenleme ve deðiþiklikleri içermektedir.
Grant Thornton olarak bizler, Yeni TTK
deðiþiklik taslaðýnda, iþ dünyasýný ve
baðýmsýz denetim þirketlerini önemli þekilde
etkileyeceði düþünülen deðiþiklikleri gözden
geçirdik. Yeni TTK ile yürürlüðe giren
maddeler ve deðiþiklik paketinde teklif
edilen düzenlemelerle ilgili olarak tarafýmýzca
yapýlan yorumlar þu þekildedir:  

Yeni TTK’nýn iþ dünyasý tarafýndan en çok
eleþtirilen maddesi olan þirkete borçlanma
yasaðýna iliþkin maddesi yeniden
düzenlenmiþtir. 6102 ve 6103 Sayýlý Kanun
Düzenlemesi kapsamýnda, ortaklarýn þirkete
borçlanma yasaðý ile ilgili olarak, iþtirak
taahhütlerinden doðan borç hariç, pay
sahipleri þirkete borçlanamamaktadýr.
Deðiþiklik paketinde teklif edilen düzenleme
ile pay sahipleri, sermaye taahhüdünden
doðan vadesi gelmiþ borçlarýný ifa etmedikçe
þirkete borçlanamamaktadýrlar. Borçlanma
yasaðýna iliþkin olarak getirilen cezalarýn
kaldýrýlmasý planlanmaktadýr. 

Yine borçlanmayla ilgili “Þirketle iþlem
yapma, þirkete borçlanma yasaðý” baþlýklý
395. maddede de deðiþikliðe gidilerek söz
konusu maddenin 2., 3. ve 4. fýkralarý
yürürlükten kaldýrýlacaktýr. Böylece; “yönetim
kurulu üyesi, yakýnlarý, kendisinin ve söz
konusu yakýnlarýnýn ortaðý olduklarý þahýs
þirketleri ve en az yüzde yirmisine katýldýklarý
sermaye þirketleri, þirkete nakit veya ayni
borçlanamayacaklardýr. Þirket, bu kiþiler için
kefalet, garanti ve teminat veremeyecek,
sorumluluk yüklenemeyecek, bunlarýn
borçlarýný devralamayacaktýr. Aksi halde,
þirkete borçlanýlan tutar için þirket
alacaklýlarý bu kiþileri, þirket borçlarý için
þirketin yükümlendirildiði tutarda 
doðrudan takip edebileceklerdir. 202’nci
madde hükmü saklý kalmak þartýyla,
þirketler topluluðuna dahil þirketler
birbirlerine kefil olabilecek ve garanti
verebileceklerdir. “Bankacýlýk Kanunu’nun
özel hükümleri saklýdýr” ibareleri Yeni
TTK’dan çýkarýlacaktýr. Anonim þirketlerde
ortaklarýn, sermaye taahhüdünden doðan
vadesi geçmiþ borçlarý bulunmamasý halinde
ve þirketin serbest yedek akçelerle birlikte
karýnýn geçmiþ yýl zararlarýný karþýlayacak
düzeyde olmasý durumunda ise þirkete
borçlanabileceklerdir. Limited þirketlerde ise
ortaklarýn ve müdürlerin þirketten
borçlanabilmesi, anonim þirketlerle ayný
þartlara tabi olacaktýr.

onaylarýna iliþkin zaman zorunluluklarý
yazýlmýþtýr. Beþinci fýkrada yapýlan
deðiþiklikle, yevmiye, defteri kebir ve
envanter defteri dýþýndaki bütün defterlerin
TMS Kurulu tarafýndan çýkarýlacak
yönetmelikle esaslarýnýn belirlenmesi hükmü
kaldýrýlarak, defter tutmakla yükümlü tüzel
kiþilerin Vergi Usul Kanunu’nun ilgili
hükümlerine uymasýna yönelik atýf
konulmuþtur ve defter tutma standartlarýna
uyumun Vergi Usul Kanunu hükümleri
dýþýnda deðerlendirilmeyeceði hükme
baðlanmýþtýr. Tasarýnýn 10. maddesi ile
Yeni TTK’nýn 65 ve 84. maddesinde yapýlan
deðiþiklikle, defterlerin Türkiye Muhasebe
Standartlarý’na istisnasýz olarak uymasý
zorunluluðu kaldýrýlmýþtýr. Türkiye Muhasebe
Standartlarý’na iliþkin olarak önceki
maddelerde yapýlan deðiþiklikleri gerekli
kýlan düzenleme ise Tasarý’nýn 11. maddesi
ile Yeni TTK’nýn 88. maddesinde yapýlmýþtýr.
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartlarý Kurumu'na, þirket büyüklükleri
ve sektörler yanýnda kar amacý gütmeyen
kuruluþlar için de farklýlaþmýþ Muhasebe
Standardý belirleme yetkisi tanýnmýþtýr.
Özerk kurullarýn kendi alanlarýna yönelik
yapacaklarý standart belirleme yetkisi ayrýntý
düzeyinde net biçimde sýnýrlanmýþtýr.
Tasarýnýn 15. maddesinde yapýlan
deðiþiklikle, þirket birleþmelerinde rapor
düzenleme zorunluluðunda küçük
iþletmelere verilen rapor düzenlememe
imkaný küçük ve orta ölçekli (KOBÝ)
þirketlere tanýnmýþtýr. Ayný kapsamda,
bölünme durumunda rapor düzenleme ile
halka açýk olanlarýn bölünme durumunda
incelemeye açýlmasýnda küçük þirketlere
tanýnan, anlaþarak bu iþlemlerin yapýlmamasý
hakký, orta ölçekli þirketlere de tanýnmýþtýr.

6102 ve 6103 Sayýlý Kanun Düzenlemesi
kapsamýnda yönetim kurulu üyelerine þirkete
borçlanma yasaðý getirilmiþtir. Deðiþiklik
paketinde teklif edilen düzenleme ile yönetim
kurulu üye ve yakýnlarýnýn þirkete
borçlanmasý ve ortaklar ile yönetim kurulu
üyelerine þirket tarafýndan garanti, kefalet ve
teminat verilmesi yasaðýndan geri adým
atýlmýþtýr. Bu konuda getirilen adli para
cezalarý kaldýrýlmýþtýr. Þirket ortaklarýnýn
þirkete borçlanmalarýnýn belirli þartlarda
önününün açýldýðý düþünülmektedir. 

Defter tutma yükümlülüðü, 6102 ve 6103
Sayýlý Kanun Düzenlemesi kapsamýnda,
“ticari defterler TMS’ye göre tutulur” þeklinde
düzenlenmiþtir. Deðiþiklik paketinde teklif
edilen düzenlemede, VUK hükümlerinin,
defter tutma ve kayýt zamaný ile ilgili
düzenlemeleri uygulamasýnýn zorunlu olduðu
vurgulanmýþtýr. TMS’ye göre defter tutma
zorunluluðu konusundaki düzenlemelerin
metinden çýkarýlmasý planlanmaktadýr. Ticari
defterler Vergi Usul Kanunu mevzuatýna
göre tutulacak fakat finansal tablolar her
þartta, muhasebe standartlarýna göre
düzenlenecektir. Deðiþiklik paketinde teklif
edilen düzenleme ile TMS’ye göre defter
tutma zorunluluðu yumuþatýlmýþtýr. Türkiye
Muhasebe Standartlarý ifadesi madde
metninden çýkarýlmýþtýr. Yapýlan deðiþiklikte,
64. maddenin 3. ve 5. fýkralarý yeniden
yazýlmýþtýr. Maddeyle, fiziki ortamda tutulan
yevmiye, defteri kebir, envanter, pay defteri,
genel kurul toplantý ve müzakere
defterlerinin açýlýþ-kapanýþ ve noter

Jale Akkaþ

Baðýmsýz Denetim Ortaðý
Jale.akkaþ@gtturkey.com

Grant Thornton Türkiye
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6102 ve 6103 Sayýlý Kanun
Düzenlemesi kapsamýnda ticari defterlerin
kapanýþ onayý tüm ticari defterlere yönelik
olarak uygulanmaktadýr. Deðiþiklik paketinde
teklif edilen düzenleme ile sadece yevmiye
defteri ve yönetim kurulu karar defteri için
kapanýþ onayý zorunluluðu getirilmesi
planlanmaktadýr.

6102 ve 6103 Sayýlý Kanun Düzenlemesi
kapsamýnda baðýmsýz denetim kuruluþunun
rotasyonuna iliþkin ortak denetçi rotasyonu
öngörülmüþtür. Deðiþiklik paketinde teklif
edilen düzenleme ile on yýl içinde yedi yýl
denetçi olarak atanan baðýmsýz denetim
kuruluþu ya da baðýmsýz denetçi üç yýl
geçmedikçe denetçi olarak yeniden
seçilememektedir. Bu düzenleme SPK
Kurumsal Yönetim Ýlkeleri ile uyum
içerisindedir.

6103 Sayýlý Kanun Düzenlemesinde tüm
sermaye þirketlerine baðýmsýz denetim
yükümlülüðü getirilmektedir. Deðiþiklik
paketinde teklif edilen düzenleme ile
Kanunun “Denetim” baþlýklý 397.
maddesinde yapýlan deðiþiklikle finansal
tablolarýn denetçi tarafýndan, Kamu
Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartlarý’na göre denetleneceði, denetime
tabi olanlarýn, hazýrlanmýþ olan finansal
tablolarýnýnýn denetimden geçip geçmediði,
denetimden geçmiþ ise denetçi görüþünün
ilgili finansal tablonun baþlýðýnda açýkça
belirtmek zorunda olduklarý hüküm altýna
alýnarak, denetime tabii olacak þirketleri
belirleme yetkisi Bakanlar Kurulu’na
verilmektedir. Deðiþiklik paketinde teklif
edilen düzenleme ile baðýmsýz denetime tabi
olacak þirketler ve baðýmsýz denetimin
kapsamý açýk bir þekilde belirtilmememiþtir. 

6102 ve 6103 Sayýlý Kanun Düzenlemesi
ile baðýmsýz denetçinin olumsuz görüþ yazýsý
hazýrlamasý “olumsuz görüþ yazýlan veya
görüþ verilmesinde kaçýnýlan durumlarda
genel kurul, sözkonusu finansal tablolara
dayanarak, özellikle açýklanan kar veya zarar
ile doðrudan veya dolaylý bir þekilde ilgili
olan bir karar alamaz” þeklinde belirlenmiþtir.

Deðiþiklik paketinde teklif edilen düzenleme
ile olumsuz görüþ yazýlan veya görüþ
verilmesinden kaçýnýlan durumlarda dahi
genel kurul kar veya zarar ile doðrudan veya
dolaylý bir þekilde ilgili olan bir karar
alabilecektir. 

6102 ve 6103 Sayýlý Kanun
Düzenlemesi kapsamýnda internet sitesi
kurulmasý tüm sermaye þirketleri için
zorunluluk arz etmektedir. Deðiþiklik
paketinde teklif edilen düzenleme ile sadece
baðýmsýz denetime tabi þirketler için internet
sitesi zorunluluðu getirilmektedir. Küçük
ölçekli þirketler için bu zorunluluk ortadan
kalkmaktadýr. SPK’ya tabi þirketler kendi
internet sitelerinde ve Kamuyu Aydýnlatma
Platformu’nda finansal tablolarýný
yayýnlamaktadýrlar. Bu nedenle deðiþiklik
paketi eski düzenlemeler için yeni bir
geliþme olarak görülmemektedir. 

Baðýmsýz denetimle ilgili bir baþka önemli
konu ise, 6102 ve 6103 Sayýlý Kanun
Düzenlemesi kapsamýnda yer alan “iþlem
denetçisi” konusudur. Sermaye arttýrýmý,
birleþme bölünme, tür deðiþtirme gibi
kararlarda iþlem denetçisi raporu
hazýrlanacaktýr. Fakat deðiþiklik paketinde
teklif edilen düzenleme ile iþlem denetiminin
kaldýrýlmasý planlanmaktadýr. Ýlgili iþlemlerde
bilirkiþi raporu alýnmasý gerekmektedir. 

Deðiþiklik paketindeki teklif edilen
düzenleme ile iþlem denetçisi yetkisi
sýnýrlanmýþtýr. Tasarýda, þirketlerin baðýmsýz
denetimi, mali müþavirlik iþlemlerini
dýþarýdan yürüten yetkili kiþi ve tüzel kiþilere
iþaret eden iþlem denetçisi yetkilerinde
kýsýtlamalara gidilmiþtir. Ýþlem denetçisinin
þirket kuruluþu öncesi zorunlu olan inceleme
yapma uygulamasý kaldýrýlmýþtýr. Ayrýca,
iþlem denetçilerinin birleþme sözleþmesi ve
birleþme raporlarýnýn denetlenmesi,
denetleme raporunun incelenmesi, bölünme
sözleþmesi ve raporu, bölünmeye iliþkin
iþlemler ve denetleme raporlarý ve diðer mali
raporlardaki iþlem denetçisi ön denetimi
veya onayýna iliþkin zorunluluklar
kaldýrýlmýþtýr. Tasarýnýn 5. maddesiyle,
Yeni TTK’nýn 27. maddesinde yapýlan
deðiþiklikle, iþlem denetçisinin, iç
kaynaklardan karþýlanarak sermaye artýrýmý
yapýlmasý durumunda, bu tutarýn
varolduðuna dair onay vermesi zorunluluðu,
yönetim kuruluna verilmiþtir. Ayný maddede,
yeniden yapýlandýrýlan Bakanlýk
organizasyonuna uygun olarak
müdürlük-memurluk ifadeleri deðiþtirilmiþtir. 

6102 ve 6103 Sayýlý Kanun
Düzenlemesi kapsamýnda yönetim kurulu
üyelerinin nitelikleri düzenlenmiþtir. Ana

sözleþmelerinde yönetim kurulu üyelerinin
en az dörtte birinin yüksek öðrenim görmüþ
olmasý, en az birinin T.C. vatandaþý olmasý
ve Türkiye’de ikamet etmesi zorunluluk arz
etmektedir. Deðiþiklik paketinde teklif edilen
düzenleme ile yönetim kurulu üyelerinde
aranan bu özelliklerin yürürlüðe girmeden
kaldýrýlmasý planlanmaktadýr. 

Sonuç olarak; Taslak metinde Yeni TTK’daki
iþ dünyasýný etkileyen en önemli konular
tekrar gözden geçirilmiþtir. Þirket
yöneticilerine yönelik bilgilerin her türlü
belgede yer almasý zorunluluðu, ortaklarýn
þirkete borçlanma yasaðý, yönetim kurulu
üyelerinden dörtte birinin yüksek öðrenim
mezunu olma þartý, baðýmsýz denetim
kapsamý ve sermaye þirketlerine getirilen
internet sitesi kurma yükümlülüðünün
kapsamý ile bu internet sitesinde
bulundurulmasý gereken içerikle ilgili
maddelerde deðiþiklikler yapýlmýþtýr. 
Yeni TTK sürecinin uyum ve yansýmalarýný
takip etmek ve bunlarýn þirketlere olan
etkilerini araþtýrarak uygun danýþmanlýk
hizmetleri ile rehberlik etmek Grant Thornton
Türkiye’nin önceliklerinden biridir. 



Birleþme ve satýn alma (B&S) planlarýnda artýþ

Yeni markalar kazanmak / yeni teknoloji ve
sistemlere eriþim, Türk þirketlerin B&S
planlarý ardýndaki temel itici güç
Þirketlerin B&S planlarý ardýnda dört temel
itici güç var. B&S planlarý yaparken Türk
þirketlerin öncelikli hedefi %44 ile yeni
markalar kazanmak / yeni teknoloji ve
sistemlere eriþim. Ardýndan %25 ile yeni
pazarlara eriþim, %20 ile büyüme ve %10
ile daha düþük maliyetli operasyonlara
eriþim faktörleri ana unsurlar olarak
sýralanýyor.
Sayfa 5 Sayfa 6

Türk þirketlerin B&S planlarý, son üç yýldýr

tekrarlanan araþtýrmanýn sonuçlarýnda

düzenli bir artýþ gösteriyor.

“Önümüzdeki üç yýl içinde B&S planlýyor

musunuz?” sorusuna Türk þirketlerin üst

düzey yöneticilerinden gelen evet cevaplarý

her yýl istikrarlý bir artýþ sergiliyor. Türk

yöneticilerden gelen evet cevaplarý 2010’da

%18, 2011’de %24, 2012’de ise %37’lik

oranlara iþaret ediyor. Türkiye, bu 

sonuçlar ile 2010 ve 2011’de Dünya

ortalamalarýnýn 8 puan ve 10 puan

altýndayken, 2012’de Dünya ortalamasýnýn

3 puan üzerine çýkýyor. 2012 araþtýrmamýzda,

Türk þirketlerin %37’si, önümüzdeki 3 yýl

içinde B&S planlarken, %60’'ý B&S

planlamadýðýný belirtiyor ve %3’ü bu konuda

görüþ beyan etmekten kaçýnýyor. 

Grant Thornton’un 40 ülkede gerçekleþtirdiði B&S planlarý araþtýrmasý sonuçlandý.
Dünya’da ve Türkiye’de þirketlerin B&S planlarýnda önceki yýllara göre artýþ var.

Özel sermaye fonlarýna kapýlar artýk
daha açýk
Araþtýrma bulgularýndan birisi de büyüme
için öngörülen finansman kaynaklarýný
ortaya koyuyor. Türk þirketlerin %34’ü
geçmiþ yýl karý üzerinden büyüme
finansmaný düþünürken, %30’u özel
sermaye fonu giriþine sýcak bakýyor. %25’i
banka kredisi almayý planlarken, %8’i
halka arz planlýyor. 2011 sonuçlarýnda,
büyüme finansmaný söz konusu olduðunda
Türk katýlýmcýlarýn %4’ü kapýlarýný özel

Tablolarda belirtilen gruplara dahil olan
ülkeler listesi 
BRIC: Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin
Avrupa Birliði: Belçika, Danimarka,
Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, 
Ýrlanda, Ýtalya, Hollanda, Polonya, Ýspanya,
Ýsveç, Ýngiltere
G7:  Kanada, Fransa, Almanya, Ýtalya,
Japonya, Ýngiltere, Amerika
Latin Amerika: Arjantin, Brezilya, Þili,
Meksika

Önümüzdeki üç yýl içinde B&S planlýyor musunuz?
(Evet cevaplarýnýn yüzdesi)

Türkiye

2010 (%) 2011 (%) 2012 (%)

18 24 37

Dünya 26 34 34

Türkiye için temel motivasyon kaynaðý olan
yeni markalar ve yeni sistemlere eriþim
faktörü, Avrupa Birliði ülkelerinde son
sýralarda kendine yer buluyor. Rapor
sonucunu deðerlendiren Grant Thornton
Türkiye Vergi Ortaklarýndan Emin Taylan,
bu sonucun dikkat çekici olduðunu belirtiyor.
Türkiye’nin temel sorunu olan “markalaþma”
ihtiyacýnýn bu sonuçlarda çarpýcý bir biçimde
ortaya çýktýðýný belirten Emin Taylan, “Türk
þirketler oturmuþ markalara yatýrým yapmak
isterken, Avrupalý þirketler büyüme amaçlý
olarak yatýrým arayýþýndalar. Markalaþma
sürecinde oldukça uzun bir yol katetmiþ
durumdalar ve stratejik hedefleri büyümek.
Türk þirketleri ise büyüme için öncelikli
ihtiyacýn markalaþma olduðu bilinci ile B&S
planý yapýyorlar” þeklinde görüþlerini
ifade etti.  

B&S planlarýnýzýn ardýndaki temel itici güç nedir ?

1. Büyüme 2. Yeni
markalar
kazanmak/
yeni
teknoloji ve
sistemlere
eriþim

3. Yeni
pazarlara
eriþim

4. Düþük
maliyetli
operasyonlara
eriþim

Türkiye

BRIC

Avrupa 
Birliði

G7

Latin
Amerika

20

51

56

60

35

44

54

38

40

52

25

75

60

69

61

10

43

35

38

48

Türkiye’de planlar aðýrlýklý olarak yurt içine
yönelik
Türkiye’de önümüzdeki üç yýl içinde satýn
alma yapacaðýný belirtenlerin %61’i yurt içi
satýn alma planlamasý yaparken %31’i yurt
dýþý satýn alma planladýðýný belirtiyor. Ülke
ortalamalarýndan oluþan coðrafi grup
ortalamalarýna baktýðýmýz zaman, dünya
genelinde eðilimin yurt içi operasyonlara
yönelik olduðu görülüyor. Rapor sonuçlarýný
deðerlendiren Taylan, Türk þirketlerin yurt içi
birleþme ve satýn alma planlarýnýn daha fazla
olmasýna raðmen özellikle son dönemlerde
büyük holdinglerin ciddi giriþimlerde
bulunarak lider dünya markalarýný
bünyelerine kattýklarýnýn ve bu konuda öncü
rol oynadýklarýnýn altýný çiziyor. 

Türkiye

BRIC

Avrupa Birliði

G7

Latin Amerika

Yurt içi

61

90

76

87

88

Yurt dýþý

31

22

42

34

33

sermaye fonlarýna açmayý planlarken,
sadece %2’lik bir grup halka arz
planlýyordu. Raporun 2012 sonuçlarý
bilhassa özel sermaye fonlarýnýn artýk çok
daha fazla þirket tarafýndan “düþünülen”
bir finansman alternatifi olduðunu ortaya
koyuyor. Bu konuda görüþlerini dile getiren
Taylan, her yýl artarak devam eden özel
sermaye giriþlerinin ve ortaya konulan
operasyonel deðiþim ve karlýlýk artýþýnýn
dikkat çekici olduðunu, buna baðlý olarak
da, daha fazla Türk þirketinin özel sermaye
fonlarý ile iþbirliði düþündüðünün altýný
çiziyor. 

B&S planlarýnýzý nasýl finanse etmeyi düþünüyorsunuz ?

1. Geçmiþ
yýl karý

2. Banka
kredisi

3. Özel
sermaye
fonu

4. Halka arz

Türkiye

BRIC

Avrupa
Birliði

G7

Latin
Amerika

34

37

64

73

53

25

40

55

60

59

30

20

19

17

23

8

12

3

3

4

- Araþtýrma toplam 40 ülkede gerçekleþtirilmiþtir.

Katýlýmcý þirketler çok çeþitli sektörlerde faaliyet gösteren, 

farklý ölçeklere mensup þirketlerdir. 

B&S planlarýmýzý hangi kanal üzerinden
yürütmeyi planlýyorsunuz ?

Hilal Baltacý

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

Grant Thornton Türkiye
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Yurt dýþýndan saðlanan hizmetlerin
vergilendirilmesi

Sayfa 7

Yurt içinde faaliyet gösteren mükelleflerin,
faaliyetleri kapsamýnda hizmet ithal etmeleri
mümkündür ve mükelleflerin, yurt içindeki
ticari faaliyetlerine baðlý olarak, aldýklarý
hizmetler için vergilendirme konusunda bazý
hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir. 
 
Vergilendirme, sorumlu sýfatýyla KDV ve
stopaj yönünden ele alýnmasý gereken
iþlemlerdir. Ýlgili hizmetlerin nasýl
vergilendirileceði konusuna açýklýk getirmek
için, öncellikle yasa hükümleri çerçevesinde
hizmet, hizmet ithalatý, hizmetten
Türkiye’de yararlanýlmasý konularýna açýklýk
getirilmesi önem arz etmektedir.
 
Hizmet
Bir þeyi yapmak, iþlemek, meydana getirmek,
imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza
etmek, hazýrlamak, deðerlendirmek,
kiralamak, bir þeyi yapmamayý taahhüt
etmek gibi iþlemlerdir.
 

Katma Deðer Vergisi Kanunu’nun 1’inci
maddesine göre iþlemler Türkiye’de
yapýldýklarý takdirde vergiye tabi
tutulabilecektir. Ayný Kanunun 6/b
maddesine göre, iþlemlerin Türkiye’de
yapýlmýþ sayýlabilmesi için hizmetin
Türkiye’de yapýlmasý veya hizmetten
Türkiye’de yararlanýlmasý gerekmektedir.
KDV Kanunu’nun 9’uncu maddesine göre,
mükellefin ikametgahýnýn, iþyerinin, kanuni
merkezi ve iþ merkezinin Türkiye içinde
bulunmamasý hallerinde ve gerekli görülen
diðer hallerde Maliye Bakanlýðý, vergi
alacaðýnýn emniyet altýna alýnmasý amacýyla,
vergiye tabi iþlemlere taraf olanlarý veya
diðer ilgili bir þahsý verginin ödenmesinden
sorumlu tutabilecektir. 

AB direktiflerine göre hizmetin ifa
edildiði yer
Varýþ ülkesinde vergileme prensibinin bir
sonucu olarak, ihracat iþlemleri katma deðer
vergisinden istisna, ithalat ise KDV'ye tabidir.
AB Direktiflerine göre hizmetin ifa edildiði
yer esas olarak; hizmeti arz edenin iþyerinin,
kanuni veya iþ merkezinin veya
ikametgahýnýn bulunduðu yerdir.

Gayrimenkullere iliþkin hizmetlerde ifa yeri
gayrimenkulün bulunduðu; kültürel, artistik,
sportif, bilimsel, eðitim, eðlence gibi
faaliyetlerde ise ifa yeri bunlarýn organize
edildiði yerlerdir. Menkul mallarýn
deðerlendirilmesinde ise hizmetin ifa yeri
hizmetin fiziki olarak ifa edildiði yerdir.

Ancak, AB’nin 6 No.lu Direktifine
(17.5.1977) göre; aþaðýdaki hizmetlerin
topluluk dýþýndaki ülkelerde olan veya
hizmeti verenle ayný ülkede olmayan
müþterilere sunulmasý halinde hizmetin ifa
edildiði yer; müþterinin iþyerinin, kanuni
veya iþ merkezinin yoksa ikametgahýnýn
olduðu yerdir:
-Telif hakký, ihtiva beratý, marka ve benzeri
 haklarýn devri,
-Reklam hizmetleri,
-Danýþmanlarýn, mühendislerin, danýþmanlýk
 bürolarýnýn, avukatlarýn, muhasebecilerin
 sunduklarý hizmetler ile bilgi iþlem ve
 danýþma hizmetleri,
-Her türlü sigortacýlýk ve bankacýlýk (kasa
 kiralama hariç) hizmetleri,
-Personel temini hizmetleri,
-Baþkasý adýna iþ yapan acente, ticari
 mümessiller gibi temsilcilerin yukarýda
 sayýlan hizmetleri,
-Menkul mallarýn kiraya verilmesi (taþýtlar
 hariç: Taþýtlar için hizmetin ifa edildiði yer,
 hizmeti verenin iþyerinin bulunduðu yerdir)

Buna göre; hizmeti veren ile müþterinin ayrý
ülkelerde olmalarý halinde, yukarýda
belirtilen hizmet türlerinde hizmetin ifa yeri;
müþterinin iþyeri, kanuni merkezi veya iþ
merkezi ya da ikametgahýnýn bulunduðu

Hizmet ithali
Hizmet, teslim ve teslim sayýlan haller ile
mal ithalatý dýþýnda kalan, yukarýda sayýlan
iþlerin yurt dýþýndaki kiþi veya kuruluþlara
yaptýrýlarak faydasýndan yurt içinde
(Türkiye’de) yararlanýlmasý iþlemidir. 

Hizmetten Türkiye’de yararlanýlmasý
Prensip olarak hizmet hangi ülkede
veriliyorsa yararlanma da orada gerçekleþir
diyebiliriz. Pazarlama ve tanýtým nedeniyle
yurt dýþýnda satýn alýnan hizmetten yurt
dýþýnda yararlanýlmýþtýr, yani hizmet orada
tüketilmiþtir. Özetle, hizmet nerede ifa
ediliyorsa yararlanma da orada gerçekleþir.
Ancak yararlanmanýn birçok durumda yurt
içinde gerçekleþtiði durumlar da
bulunmaktadýr.

Konuya iliþkin mevzuat ve uygulama 

1. Katma deðer vergisi yönünden 
KDV’nin konusu, vergi kapsamýna alýnmýþ
olan mal teslimleri ve hizmet ifalarýdýr. KDV
Kanunu’nun 1. maddesinde de ifade edildiði
üzere, bu iþlemleri yapanlarýn yabancý
uyruklu olup olmamalarý, ikametgahlarýnýn,
iþyerlerinin, kanuni merkezlerinin veya iþ
merkezlerinin Türkiye'de olup olmamasý
iþlemin mahiyetini deðiþtirmez ve KDV’nin
doðuþunu etkilemez.

Emin Taylan

Vergi Hizmetleri Ortaðý
emin.taylan@gtturkey.com

Grant Thornton Türkiye
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yer kabul edilmektedir. Doðal olarak
hizmetten faydalanýlan yerin de hizmetin
ifa edildiði yer olmasý gerekir.

Türk Katma Deðer Vergisi Kanunu AB
Direktifleri doðrultusunda düzenlenmiþtir.
Ancak Kanun kapsamýnda hizmetin ifa yeri
hizmet türleri itibariyle belirtilmemiþ,
uygulamada gösterilen tereddütler ve
çeliþkiler konunun daha da karmaþýk hale
gelmesine neden olmuþtur. Oysa, 6.
Direktifte hizmetin ifa yeri sorunu büyük
ölçüde çözümlenmiþtir.

Hizmet Türkiye'de verilmekle birlikte müþteri
yurt dýþýnda ise, hizmetin yurt dýþýnda ifa
edildiði kabul edilerek vergiye tabi
tutulmayacak; tersine bir durumda ise
hizmetin ifa yeri Türkiye kabul edilerek
(hizmet ithalatý nedeniyle) faydalanma
Türkiye’de olduðu için hizmet vergiye tabi
tutulacaktýr. Hizmetin yurt dýþýnda ifa
edildiði kabul edilirse hizmetten de yurt
dýþýnda faydalanýldýðýnýn kabulü gerekecektir.

Bununla birlikte hizmetin ifa yerinin kesin
olarak tespit edilemediði hallerde, söz
konusu iþlemin vergiden istisna edilmesi en
doðru yol olarak görülmektedir.

Baþka bir anlatýmla, yabancý kiþi, kuruluþ ve
firmalarca yapýlan hizmetler, Türkiye’de
yapýlmýþ (ithal edilmiþ) sayýlmakta ise
vergilemenin 9’uncu madde uyarýnca, yani
KDV sorumlusu sýfatýyla yapýlmasý
gerekmektedir.

Yukarýda açýkladýðýmýz AB Direktiflerindeki
tanýma uygun olarak ihraç mamullerimizin
pazarlanmasý amacýyla verilen komisyonlar
ile yine yurt dýþýnda yapýlan ilan ve reklam
hizmetlerinin bedelleri için KDV
sorumluluðu aranmayacaðýna dair
30.05.1989 Tarih ve 266 No.lu Hesap
Uzmanlarý Kurulu Danýþma Komisyonu
kararý da mevcuttur. 
 
15 Seri No.lu KDV Genel Tebliði'ndeki;
 
“Yurt dýþýndaki firmalara yaptýrýlan
hizmetlerden bu kapsama girenlerin
vergiye tabi olacaðý açýktýr. Bu gibi hizmet
ifalarýnda mükellef esas olarak yurt
dýþýndaki firma olmakla birlikte, firmanýn
Türkiye’de ikametgahý, iþyeri, kanuni
merkezi ve iþ merkezi bulunmamasý
halinde vergi, sözü edilen Kanun’un
9. maddesi gereðince hizmetten
faydalanan yurt içindeki muhatap
tarafýndan, baðlý bulunulan vergi dairesine
sorumlu sýfatýyla beyan edilip ödenecektir.”

Açýklama ile bu yetki kullanýlarak KDV
sorumluluðu getirilmiþtir.
 
Buna göre, gelir ve kurumlar vergisi
mükelleflerince yurt dýþýndan bir hizmet
ithal edildiðinde, hizmeti ithal eden
tarafýndan hizmet bedeli üzerinden KDV
hesaplanmasý ve bu KDV’nin 2 No.lu KDV
beyannamesi ile beyan edilip ödenmesi

gerekmektedir. Ancak bunun için ithal
edilen hizmetin KDV'nin konusuna girmesi
ve vergiden istisna edilmemiþ olmasý gerekir.
 
Hizmeti ithal eden gelir veya kurumlar
vergisi mükellefleri sorumlu sýfatýyla beyan
etmiþ olduklarý KDV'yi 1 No.lu KDV
beyannamelerinde indirime konu edebilirler.
Ancak ödenmiþ olan KDV’nin KDV
Kanunu’nun 30. maddesinde sayýlan
indirilmeyecek KDV arasýnda yer almamasý
gerekir. 

Faydalanma Türkiye’de olmak ve KDV’yi
önleyen özel bir hüküm bulunmamak
kaydýyla;
•Yurt dýþýndan teknik hizmet, montaj
  hizmeti veya danýþmanlýk hizmeti alýnmasý, 
•Yurt dýþýndan gayri maddî hak alýnmasý
  veya kiralanmasý (know-how, marka vs.), 
•Yurt dýþýndan kiralanmýþ menkulün
  (mesela bir iþ makinesinin) Türkiye’ye
  getirilip kullanýlmasý, 
•Yurt dýþýndan yazýlým hizmeti alýnmasý, 
•Yurt dýþýndan tamir-bakým hizmeti alýnmasý, 
•Bir yurt dýþý firmanýn personeli olan kiþinin,
  geçici süreyle Türkiye'de görev yapmasý

gibi hizmetler KDV sorumluluðu
gerektirmektedir. 

Maliye Bakanlýðý’nýn konu hakkýndaki
görüþü
 
Yukarýda anýlan ve 30.05.1989 tarihinde
onanan 266 No.lu Hesap Uzmanlarý Kurulu
Danýþma Komisyonu kararýna göre, yurt
dýþýnda ifa edilen ve faydalanýlan
pazarlama ve reklam hizmetleri Türkiye’de
katma deðer vergisine tabi tutulamaz.

 
Maliye Bakanlýðý’nýn konu ile ilgili vermiþ
bulunduðu 20.09.1999 tarihli özelgesinin
özeti aþaðýdaki gibidir;
 
1. Türkiye’den ihraç edilecek mallar için
yurt dýþýndaki gerçek ve tüzel kiþiler
tarafýndan verilen mümessillik komisyonu,
pazarlama, masraf aktarýmý, reklam
hizmeti bedeli ile aracýlýk komisyonu gibi
hizmet bedellerinin, yurt dýþýnda ifa
edilmesi ihracatçý firmanýn bu hizmetlerden
yurt dýþýnda faydalanmasý ve hizmetin yurt
dýþýnda tüketilen ihraç malýna yönelik
olmasý nedeniyle Katma Deðer Vergisi’nin
konusuna girmemektedir. 
 
2. Reklamasyon giderlerinin ihracatýn
yapýldýðý ülkedeki müþterinin vereceði
fatura veya ilgili ülke mevzuatýna göre
fatura yerine geçen belgelerle tevsiki asýldýr.
Ancak, bu tür bir belgenin alýnamadýðý
durumda ihracatçý firmanýn yeni bir belge
düzenleyerek önceki faturayý iptal etmesi
ve reklamasyon bedeline isabet eden
kýsmýn iade edildiðini gösterir bir belgeyi
de ispat vesikasý olarak kullanýlmasý
mümkündür. 
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Türkiye’den ihraç edilecek mallar için yurt
dýþýndaki gerçek ve tüzel kiþiler tarafýndan
verilen mümessillik komisyonu, pazarlama,
masraf aktarýmý, reklam hizmeti bedeli ile
aracýlýk komisyonu gibi hizmet bedellerinin,
yurt dýþýnda ifa edilmesi ihracatçý bu
hizmetlerden yurt dýþýnda faydalanmasý ve
hizmetin yurt dýþýnda tüketilen ihraç malýna
yönelik olmasý nedeniyle Katma Deðer
Vergisi’nin konusuna girmemektedir. Bu
nedenle adý geçen firmanýn bu hizmetler
karþýlýðýnda yurt dýþýndaki firmalara ödediði
bedeller üzerinden Katma Deðer Vergisi
hesaplanarak sorumlu sýfatýyla beyan
edilmesi söz konusu deðildir. 

2. Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
(Stopaj) Yönünden 
 
Yurt dýþýnda yerleþik kiþi ve kurumlar,
Türkiye’de mukim gerçek ve tüzel kiþilere
hizmet sunmak suretiyle elde ettiði gelirler
nedeniyle ve vergi anlaþmalarýnda aksine
hüküm olmamasý þartýyla Türkiye’de gelir
veya kurumlar vergisine tabi tutulmaktadýr.
Burada vergileme, ticari kazanç mahiyetinde
olmayan kazançlar için ve yurt dýþýnda
mukim gerçek ve tüzel kiþiler için stopaj
yoluyla yapýlmaktadýr.
 
193 Sayýlý Gelir Vergisi Kanunu’nun 94.
maddesi kapsamýnda yapýlacak stopajýn
þartlarý 
•Hizmeti sunan, yurt dýþýnda mukim bir
  gerçek kiþi olmalýdýr. 
•Yapýlan hizmet niteliði itibariyle Gelir
  Vergisi Kanunu'nun 94. maddesi
  kapsamýnda tevkifat yapýlacak hizmetler
  arasýnda sayýlmalýdýr. 
•Kendisine hizmet sunulan kiþi veya kurum
  Gelir Vergisi Kanunu'nun 94. maddesinde
  

  yer alan tevkifat yapmak zorunda olanlar
  arasýnda sayýlmalýdýr. 
•Ýlgili ülke ile çifte vergilendirmeyi önleme
  anlaþmasý olmamalýdýr veya vergi
  anlaþmasýnda stopajý engelleyici bir hüküm
  bulunmamalýdýr. 

5520 Sayýlý Kurumlar Vergisi Kanunu’nun
30. maddesi kapsamýnda yapýlacak
stopajýn þartlarý
•Hizmeti sunan yurt dýþýnda mukim bir
  kurum olmalýdýr. 
•Yapýlan hizmet, niteliði itibariyle Kurumlar
  Vergisi Kanunu’nun 30. maddesi
  kapsamýnda tevkifata tabi olmalýdýr.
•Ýlgili ülke ile çifte vergilendirmeyi önleme
  anlaþmasý olmamalýdýr veya vergi
  anlaþmasýnda stopajý engelleyici bir hüküm
  bulunmamalýdýr. 

GVK’nýn 94. maddesi ile, KVK’nýn 30.
maddesi kapsamýnda yapýlacak stopajlarda
en önemli fark þudur. GVK'nýn 94. maddesi
kapsamýnda yapýlacak stopajý sadece ilgili
maddede sayýlan gerçek veya tüzel kiþiler
yaparlar. KVK’nýn 30. maddesi kapsamýnda
stopaj yapacak gerçek kiþi veya kurumlar
ise sayýlmamýþtýr. Burada stopajý yapacak
olan kazanç ve iratlarý saðlayanlardýr.

Buna göre, yurt dýþýnda mukim kiþi veya
kuruluþlara yapýlan;
•Her nevi komisyon ödemeleri, 
•Yurt dýþýnda yapýlan ilan veya reklam
  bedeli ödemeleri, 
•Yurt dýþýnda gerçekleþen taþýma bedeli
  ödemeleri, 
•Sigorta primi ödemeleri, 
•Yurt dýþýnda yaptýrýlan fason iþ bedeli
  ödemeleri, 
•Gözetim ücreti ödemeleri, 
•Yurt dýþý seyahatlerde ortaya çýkan
  ödemeler (otel, lokanta, ulaþým,
  haberleþme vs.), 
•Fuar katýlým ücreti ödemeleri, 
•Uydu kirasý ödemeleri, 
•Sair benzeri ödemeler, “ticari” nitelikli
  olduklarýndan stopaj kapsamýna
  girmemektedirler. 
 
Buna mukabil yurt dýþýndan saðlanan;
•Elemanlarýn ücretleri (yabancý bir
  kuruluþun elemanýnýn Türkiye’deki bir
  firmanýn personeli veya yöneticisi olarak
  çalýþmasý nedeniyle söz konusu yabancý
  kuruluþa yapýlan ödeme “ücret”
  niteliðindedir ve KVK’nýn 30. maddesi
  uyarýnca stopaja tabidir), 
•Mühendislik, montaj, danýþmanlýk, eðitim
  hizmeti, özel yazýlým yaptýrýlmasý, tercüme
  yaptýrýlmasý gibi serbest meslek hizmeti
  niteliðindeki hizmet bedelleri, 

•Kiralama hizmeti karþýlýðýnda yapýlan
  ödemeler (Finansal kira veya normal kira), 
•Finans kuruluþu olmayan gerçek ya da
  tüzel kiþilerden alýnan borç veya kullanýlan
  krediler için ödenen faizler, 
•Telif, imtiyaz, ticaret ünvaný, marka,
  know-how ve benzeri gayri maddi haklar
  için ödenen bedeller veya kiralar
gibi, GVK'nýn 94 veya KVK'nýn 30. maddesi
kapsamýnda bulunan ödemelerde, vergi
anlaþmasýnda stopajý önleyen bir hüküm
olmadýðý sürece, gerekli oranlar üzerinden
stopaj yapýlmasý icap etmektedir.

 



Sayfa 13 Sayfa 14

Yurt dýþýndan saðlanan hizmetlerin
karþýlýðýnýn belgelendirilmesi
 
22.01.1997 Tarih, 22885 Sayýlý Resmi
Gazete’de yayýmlanan 253 Sýra No.lu Vergi
Usul Kanunu Genel Tebliðinde yapýlan
düzenlemeye göre; yurt dýþýnda mukim kiþi
veya kuruluþlara yaptýrýlan iþ veya hizmetler
karþýlýðýnda alýnan belgelerin, yurt dýþýndaki
temsilciliklerimizde veya yurt içinde
noterlerce Türkçe’ye tercüme ve tasdik
edilme zorunluluðu kaldýrýlmýþtýr. Yurt
dýþýndaki kiþi veya firmalardan belge alan
mükelleflerin, bu belgeleri defter kayýtlarýnda
gider olarak göstermeleri sýrasýnda
belgelerde yazýlý bilgileri, belgenin
düzenlendiði günde Merkez Bankasý
tarafýndan belirlenen döviz alýþ kuru
üzerinden Türk Lirasýna çevirerek kayýtlarýnda
göstermeleri gerekir. Ancak inceleme
sýrasýnda, inceleme elemanýnca lüzum
görülmesi halinde, mükellefler bu belgelerini
tercüme ettirmek zorundadýrlar. Öte yandan,
yurt dýþýnda yapýlan ve belgelendirilemeyen
bir kýsým giderlerin de götürü olarak dikkate
alýnmasý mümkündür. 
 
Ancak, Maliye Bakanlýðý tarafýndan yayýmlanan
253 Seri No.lu VUK Genel Tebliði ile bu
uygulamaya son verilmiþ olup ilgili tebliðin
son bölümünde aþaðýdaki ifade yer
almaktadýr. 

“.....Buna göre, yurt dýþýndaki kiþi veya
firmalardan belge alan mükellefler, bu
belgeleri defter kayýtlarýnda gider olarak
göstermeleri sýrasýnda belgelerde yazýlý
bedelleri belgenin düzenlendiði günde
Merkez Bankasý tarafýndan belirlenen döviz
alýþ kuru üzerinden Türk Lirasýna çevirerek
kayýtlarýnda göstereceklerdir. Ancak

inceleme sýrasýnda inceleme elemanýnca
lüzum görülmesi halinde mükellefler bu
belgelerini tercüme ettirmek zorundadýrlar”

SONUÇ 
Katma deðer vergisinin en karmaþýk ve
problemli konularýndan birisi de hizmet
ithalatý ve ihracatý konusudur. Bu sorun AB
Direktiflerinde de kendini göstermiþtir.
Sorunun kaynaðýnda, devletlerin
vergilendirmede egemenlik haklarýný ve
tasarruf yetkilerini kullanmak arzusu, diðer
bir ifade ile vergilendirmedeki mülkilik
prensibi kaygýsý yatmaktadýr.

Türk Katma Deðer Vergisi AB Direktifleri
doðrultusunda hazýrlanmýþ olup, vergilemede
varýþ yeri (destination) ilkesi benimsenmiþtir.
Ancak, Kanun’da hizmet ithalat ve ihracatý
konusunda yeterli açýklýða yer verilmemiþ,
sorunun çözümü bir anlamda zamana
býrakýlmýþtýr. “Faydalanma” kavramýnýn
içine hangi gelir ve iþlem türlerinin dahil
olduðu belirtilmediði gibi, tanýmý dahi
yapýlmamýþtýr.

Kanun’un düzenlenmiþ biçimiyle her türlü
hizmet ithalatý ve yurt dýþýnda yapýlan ödeme
deðerlendirme kavramý çerçevesinde vergi
kapsamýna alýnýrken, idari düzenleme ile de
bazý istisnalar hariç, ihracat niteliðindeki
hizmetler de faydalanma kavramý
çerçevesinde vergi kapsamýna alýnmýþtýr.
Konuyla ilgili idari düzenlemelere mükellef,
mali müþavir ve konuyla ilgilenen diðer kiþi
ve kurumlarýn tam desteði saðlanamamýþ
olmakla birlikte, Danýþtay son yýllardaki
kararlarýnda idarenin görüþü doðrultusunda
uygulamaya yön vermektedir. Mükelleflerce
bu durum gözden uzak tutulmamalýdýr.

Sorunun çözümünde; AB ülkelerinin
uygulamalarý esas alýnmalý, vergilemede
Devletin egemenlik hakký ve tasarruf yetkisi
korunarak, ihraç edilen mal ve hizmetlerle
ilgili olarak yurt dýþýnda satýn alýnan
hizmetler (pazarlama, reklam, tanýtým vb.)
ile yurt dýþýnda fiilen tüketilen (yeme, içme,
konaklama, ulaþým gibi) hizmetler dýþýndaki
hizmetler mevcut uygulamada olduðu gibi
sorumluluk esasýna göre vergilendirilmelidir.

Yurt dýþýnda mukim kiþi ve kuruluþlardan
hizmet alýnmasý, gümrükleme iþlemine tabi
olmayýp, hizmeti alan Türkiye mukimine,
KDV ve stopaj sorumluluðu getirmektedir.
Ancak, bu iþlemler için ithal edilen hizmetin
KDV’nin konusuna girmesi ve vergiden
istisna edilmemiþ olmasý gerekir. Ayrýca gelir
ve kurumlar vergisi stopajý yapýlabilmesi için
de yapýlan hizmetin GVK’nýn 94. maddesi
veya KVK’nýn 30. maddesi uyarýnca
tevkifata tabi bir iþlem olmasý ve ayný
zamanda karþý ülke ile çifte vergilendirmeyi
önleme anlaþmasý olmamasý veya
anlaþmada stopajý önleyici bir hüküm
bulunmamasý gerekir.

Yurt dýþýndan saðlanan hizmetler karþýlýðý,
yurt dýþýndaki kiþi veya firmalardan belge
alan mükellefler, bu belgeleri defter
kayýtlarýnda gider olarak göstermeleri
sýrasýnda belgelerde yazýlý bedelleri belgenin
düzenlendiði günde Merkez Bankasý
tarafýndan belirlenen döviz alýþ kuru
üzerinden Türk Lirasýna çevirerek kayýtlarýnda
göstereceklerdir. Ancak inceleme sýrasýnda
inceleme elemanýnca lüzum görülmesi
halinde mükellefler bu belgelerini yurt dýþý
temsilciliklerince tercüme ettirmek
zorundadýrlar. 
 

Hizmetten yurt içinde yararlanýlmýþ ise
KDV’ye tabi tutularak vergilendirilmesi,
hizmetten yurt dýþýnda yararlanýlmýþ ise
KDV’ye tabi tutulmadan giderleþtirilmesi
gerekir. Hizmetin konusu ücret, serbest
meslek, sair kazanç ve irat ise stopaja tabi
tutularak vergilendirilmesi, hizmetin konusu
ticari kazanç ise stopaja tabi tutulmadan
giderleþtirilmesi gerekir. Yurt dýþýna ödenecek
hizmet bedeli net olup, KDV veya stopajýn
hesabýnda hizmet bedelinin brüt tutarý
dikkate alýnmalýdýr. 
 
Yurt dýþýndan temin edilen hizmetler karþýlýðý
alýnan yüksek tutardaki faturalar için yurt
dýþý temsilciliklerimizin onayý mutlaka
aranmalý, yurt dýþýndan gelen faturalarýn
temin edilen hizmet ve bu hizmetin de
mükellefin ticari faaliyeti ile ilgili ve uyumlu
olmasýna dikkat edilmelidir. 

DÝPNOT VE KAYNAKLAR
 *Talha APAK, Reklamasyon ve Komisyon
Giderlerinin Vergi Mevzuatý Yönünden
Deðerlendirilmesi, ÝSMMMO Mali Çözüm
Dergisi, Sayý 70, Ocak-Þubat-Mart-2005  
*Mehmet MAÇ, KDV Uygulamasý, 4.Baský 
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Yukarýdaki tablolarda yer alan gruplara
dahil olan ülkeler listesi

BRIC : Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin
Avrupa Birliði : Belçika, Danimarka,
Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, 
Ýrlanda, Ýtalya, Hollanda, Polonya, Ýspanya,
Ýsveç, Ýngiltere
G7 : Kanada, Fransa, Almanya, Ýtalya,
Japonya, Ýngiltere, Amerika
Latin Amerika : Arjantin, Brezilya, Þili,
Meksika
Kuzey Amerika : Kanada, Amerika

Sayfa 15

Stres seviyemiz düþüyor
Grant Thornton’un gerçekleþtirdiði iþ yerinde stres araþtýrmasýna 40 ülkeden yaklaþýk 6.000 üst
düzey yönetici katýldý. Araþtýrmanýn sonuçlarý, küresel ölçekteki ekonomik belirsizliðe raðmen,
geçtiðimiz 12 ay içinde stres seviyelerinde artýþ beyan edenlerin oranýnýn, bir önceki yýla göre
azaldýðýný gösteriyor. 

Türkiye sonuçlarý þaþýrtýcý
Araþtýrmaya Türkiye'den katýlan yöneticilerin
durumu hayli ilginç çünkü dikkat çekici bir
azalma söz konusu. 2010 sonuçlarýnda,
geçilen 12 ay içinde stres seviyelerinin
arttýðýný belirtenlerin oraný %63 iken,
2011 sonunda bu oran %24'e kadar
geriledi. 2010'da, global ortalama 45% iken,
2011'de %28'e düþtü. En þaþýrtýcý sonuç ise
Avrupa'dan. Ýçinde bulunduklarý tüm
olumsuzluklara raðmen 2010 sonunda
%40'lýk grup artýþ belirtirken, 2011 sonunda
bu oran %22’ye düþüyor. Sonuçlarý
deðerlendiren Grant Thornton Türkiye Vergi
Ortaklarýndan Emin Taylan, artan belirsizliðe
raðmen stres oranýnda düþüþ olmasýnýn
kendisi için sürpriz bir sonuç olduðunu
belirterek, ekonomik krizin devamýyla
birlikte, iþ dünyasý liderlerinin karþýlaþtýklarý
sýkýntý verici durumlarý daha iyi yönettiklerini
ve daha gerçekci ve eriþilebilir hedefler ile
üzerlerindeki stresin etkisini daha az
hissetmeye baþlamýþ olabileceklerini
ifade ediyor.

Performans hedeflerine ulaþmak ve rakip
aktiviteleri baþlýca stres kaynaðý
Yaþanan stresin kaynaðý sorulduðunda,
Türkiye’den katýlan yöneticilerin %28’i
performans hedefleri yanýtýný verirken,
%20’si rakip aktiviteleri olarak cevap veriyor.
Hemen ardýndan %19 ile ofis içi politikalar
cevabý gelirken, bir sonraki dikkate deðer
sonuç %16 ile iþ yaþamý ve özel yaþam
dengesini kuramamak olarak ortaya çýkýyor. 

net* 

*Net: Artýþ ifade edenlerin yüzdesinin, azalýþ ifade edenleri yüzdesine farký.

Stres oraný ve tatil arasýndaki iliþki 
Türkiye’den katýlan yöneticilerin verdikleri
cevaplarda 2010 yýlýnda tatil yapýlan
ortalama gün sayýsý 11 iken, 2011'de 17’ye
yükseliyor. Tatil yapýlan gün sayýsýnýn
artmasýyla yaþanan stresin azalmasý
arasýnda bir bað kurulabileceðini belirten
Taylan, tatil yapýlan gün sayýsýnda gözlenen
yaklaþýk %55’lik artýþýn yönetici açýsýndan
belli bir güven sembolize ettiðini, iþleyiþ ve
süreçlerde bir oturmuþluk göstergesi
olabileceðini ve bunun da yaþanan stresteki
azalma için bir sebep ifade edebileceðini
belirtiyor. Rapor sonuçlarýna göre, Japonya (5),
Çin (7) ve Tayland (8) gibi en az tatil yapan
ülkelerin, stres seviyesinde en çok artýþ
ifade eden ülkeler olmasý da anlaþýlabilir bir
durum. Diðer taraftan, 2011 yýlýnda en fazla
tatil yapan ülkeler olan Hollanda (22),

Geçtiðimiz 12 ay içinde stres seviyeniz ne yönde deðiþti ?
(Arttýðýný belirtenlerin oranýnýn azaldýðýný belirtenlerin oranýna farký)

2011 2010

24 63Türkiye

22 40Avrupa Birliði

43 56BRIC

23 40G7

28 38Latin Amerika

21 35Kuzey Amerika

40 60Polonya, Ýtalya, Yunanistan, Ýspanya

28 45Global
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Geçtiðimiz 12 ay içinde yaþadýklarý stresin arttýðýný ifade edenlerin oranýnýn
azaldýðýný ifade edenlerin oranýna farký

2010 2011

TÜRKÝYE

24

BRIC AVRUPA
BÝRLÝÐÝ

G7 LATÝN
AMERÝKA

KUZEY
AMERÝKA

GLOBAL

Rusya (36) ve Danimarka(25) stres
seviyesinde en az artýþ ifade eden ülkeler.    

Spor ve ev dýþý aktiviteler stresten
arýnmanýn baþlýca yollarý
Stresten arýnmanýn baþlýca yollarý arasýnda
%33’lük bir grup spor/egzersiz yapmayý
belirtirken, %32’si ev dýþýnda yapýlabilecek
aktivitelerle stresini attýðýný belirtiyor.
Hemen ardýndan ise %31 ile ev içi hobiler
gelirken %24'ü tatil yaparak stresten
kurtulduðunu ifade ediyor.

Hilal Baltacý

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

Grant Thornton Türkiye
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Geçtiðimiz son 2-3 yýl içinde dünyada
birçok ekonomide makro düzeyde yaþanan
ekonomik durgunluk ve yavaþlama bir çok
isletme için þerefiye deðer düþüklüðü
ayýrmayý gündeme getirmiþtir. Ancak, nakit
üreten birimlerin performansýnda önemli bir
olumsuzluk yoksa deðer düþüklüðü
ayrýlmasýna gerek yoktur. Hisseleri
borsalarda iþlem gören þirketlere
baktýðýmýzda bazýlarýnýn þerefiyeyi gayri
maddi duran varlýklara daðýttýklarýný ve bu
suretle deðerlerini sistematik bir þekilde itfa
ettiklerini görüyoruz. Ayrýlan itfa payý her ne
kadar elde edilen gelirleri azaltsa da yýldan
yýla deðer düþüklüðü riskini de
azaltmaktadýr. Nakit akýmlarý indirgemede
kullanýlan iskonto oraný nakit akim riskini
yansýtýr. Kullanýlan iskonto oranlarý
ekonomik etkenlere baðlý olarak zaman
içinde deðiþkenlik göstermektedir. Son
zamanlarda bu oranda artýþlar
gözlemlemekteyiz. Bu da UFRS raporlarýnda
bu hususta gittikçe daha detaylý açýklamalar
yapýlmasýndan kaynaklanabilir. Ýskonto
oranýnýn hesaplanmasýnda kullanýlan
metodoloji de sonucu etkilemektedir.
Örneðin, sermaye fiyatlamasý yönteminde
kullanýlan belli baþlý bileþkeler riskten
arýndýrýlmýþ getiri oraný (genelde devlet
tahvili oraný), piyasa risk primi (riskten
arýndýrýlmýþ oranýný aþan gerekli piyasa getiri
oraný) ve beta faktörüdür (piyasa
hareketlerine duyarlýlýk)  

Riskten arýndýrýlmýþ oraný belirlemede
kullanýlan devlet tahvili getiri oranlarý son
yýllarda oldukça yüksek dalgalanma
göstermiþtir. Bazý Avrupa Birliði

ülkelerinde ortaya çýkan devlet borcu krizi
sonucunda Ýtalya, Yunanistan, Ýspanya gibi
bazý ülkelerin uzun vadeli tahvil oranlarý
yükselmiþtir. Buna mukabil, yatýrýmcýlar
tarafýndan daha emniyetli bir liman olarak
görünen ABD, Japonya ve Alman devlet
tahvili oranlarý düþüþ göstermiþtir. Bu
faktörleri sermaye maliyeti formülüne
koyarsak, iskonto oraný, diðer deðiþkenler
sabit tutulduðunda daha yüksek olmakta ve
nakit üreten birimin elde edilebilir deðerini
oldukça etkilemektedir. Diðer iskonto oraný
bileþimlerindeki deðiþimler ve nakit
akýþlardaki deðiþiklikler de þerefiye deðer
düþüklüðü tutarýný etkileyebilir. Uzun vadeli
nihai büyüme oraný da bu riski
dengeleyebilir. Kullanýlan nihai büyüme
oraný ne kadar yüksekse elde edilen
deðer de o kadar daha yüksek olur. Nihai
büyüme oraný hükümetler tarafýndan
açýklanan gayrisafi milli hasýla rakamlarý
dikkate alýnarak belirlenmelidir. Gayrisafi
büyüme oraný trendinde düþüþ, buna baðlý
artýþ gösteren bir iskonto oraný, þerefiye
deðer düþüklüðü riskini de etkileyecektir.

Bunlar bize þerefiye deðer düþüklüðü
testinin teknik girdi ve detaylý ihtisaslaþma
gerektirdiðini ve gerektiðinde baðýmsýz
uzmanlardan teknik yardým alýnarak
yapýlmasý gereken bir süreç olduðunu
göstermektedir. Finansal tablolarýn gerçeði
yansýtmasý için þerefiyenin daðýtýldýðý nakit
üreten birimlerdeki nakit akýþ beklentilerinin
revize edilmesi veya iskonto oranlarýnda
artýþ yapýlmasý kaçýnýlmazdýr. Bu da
ekonomik açýdan zor durumda olan
sektörlerde faaliyet gösteren iþletmelerin
nakit üreten birimlerine iliþkin ayýrmalarý
gereken þerefiye deðer düþüklüðü tutarlarýný
etkileyecektir.

iþletmenin tabi olduðu ekonomik, politik ve
benzeri göstergelerin dikkate alýnmasý
gerekmektedir.

Zayýf makroekonomik faktörler, devlet tahvili
ve hazine bonosu faizlerindeki artýþlar,
iþletmelerin nakit akýþ beklentilerinin
azaldýðýnda, iskonto oranýnýn arttýðýna ve
uzun vadeli büyüme oranýnda azalan
beklentilere iþaret eder. Bu etkenler
konsolide finansal tablolarda isletme
birleþmeleri sonucunda ortaya çýkan
ºerefiyenin defter deðerini etkiler. 

TMS 36’ya göre þerefiye, iþletmenin nakit
üreten birimlerinin defter deðerleri ile, elde
edilebilir deðerleri karsýlaþtýrýlarak test
edilmektedir. Elde edilebilir deðer, kullaným
deðeri veya piyasa deðeri eksi satýþ
maliyetlerinin fazla olanýdýr. Pratikte 
kullaným deðeri metodolojisi daha sýklýkla
uygulanmaktadýr. Bu hesaplamada
kullanýlan belli baþlý bazý varsayýmlar
gelecekteki nakit akim beklentileri, iskonto
oraný ve nihai uzun vadeli büyüme oranýdýr.
Azalan nakit akýþ beklentileri, iskonto 
oranýnda yükseliþ ve daha düþük nihai
büyüme oraný ise daha düþük seviyelerde
elde edilebilir deðer ve þerefiye deðer kaybý
göstergesidir.  

Þerefiye deðer düþüklüðü tespit edilirken

Þerefiye; satýn alma yöntemi ile
muhasebeleþtirilen hisse iktisaplarýnda,
iktisap tarihinden itibaren, iktisap edilenin
tanýmlanabilir her bir varlýk ve borcun,
gerçeðe uygun deðeri ile transfer edilen
bedel arasýndaki farktýr. TMS 36 “Varlýklarda
Deðer Düþüklüðü” Standardý þerefiyenin
daðýtýldýðý nakit yaratan birimin tespit
edilmesini, nakit yaratan birimler ile
þerefiyenin defter deðerinin belirlenmesini
ve deðer düþüklüðü zararýnýn
muhasebeleþtirilmesini gerektirir.  

Bir varlýðýn deðer düþüklüðüne uðramýþ
olabileceðine dair herhangi bir belirtinin
bulunmasý durumunda, söz konusu varlýðýn
geri kazanýlabilir tutarý tahmin edilir. Anýlan
varlýðýn geri kazanýlabilir tutarýnýn tahmin
edilmesinin mümkün olmamasý durumunda;
iþletme, varlýðýn ait olduðu nakit yaratan
birimin geri kazanýlabilir tutarýný tespit
etmelidir. 

Belirsizlik içeren bazý durumlarda, varlýðýn
geri kazanýlabilir tutarý belirlenemez. Bu
durumlarda, kullaným deðeri ve dolayýsýyla
geri kazanýlabilir tutar, sadece varlýðýn nakit
yaratan birimi için belirlenir. Bu durumlar
aþaðýda belirtilmektedir: 

i) Varlýðýn kullaným deðerinin satýþ
maliyetleri düþülmüþ gerçeðe uygun
deðerine yakýn olacaðýnýn tahmin
edilememesi ve varlýðýn kullanýmýndan
kaynaklanacak gelecekteki nakit akýþlarýnýn
önemsiz bir düzeyde olacaðýnýn tahmin
edilememesi durumunda ve

ii) Varlýk, diðer varlýklara iliþkin nakit
akýþlarýndan büyük ölçüde baðýmsýz nakit
akýþlarý yaratmadýðýnda.

UFRS köþesi:
Ýþletme birleþmelerinde þerefiyenin muhasebeleþtirilmesi

Jale Akkaþ

Baðýmsýz Denetim Ortaðý
jale.akkaþ@gtturkey.com

Grant Thornton Türkiye
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Alternatif  yakýtlý araçlar
Grant Thornton’un 40 ülkede gerçekleþtirdiði araþtýrmaya göre,
yüksek seyreden benzin fiyatlarý, þirketleri alternatif  yakýtlarý araçlarý
düþünmeye doðru itiyor. 

Brent petrol fiyatýnýn 100 dolar üzerinde
devam eden seyri, küresel ekonomi liderlerini
alternatif yakýtlý araçlarý yeni bir seçenek
olarak düþünmeye itiyor. Grant Thornton’un
araþtýrmasý, Dünya çapýnda 6.000 üst düzey
yönetici ile yapýldý ve Türkiye’den 100
yönetici araþtýrmaya katýldý. Araþtýrma
sonuçlarý, her dört katýlýmcýdan birinin
alternatif yakýtlý araçlara yöneldiðini veya
yönelmeyi düþündüðünü ortaya koyuyor.
Bu durumun temel nedeni yüksek petrol
fiyatlarýnýn sebep olduðu maliyetleri
azaltmak. Katýlýmcýlarýn %24’ü, þirketleri
için alternatif yakýtlý araçlara yönelmeye
baþladýklarýný veya baþlamak üzere planlar
içinde olduklarýný belirtiyor. Bu aþamada,
geliþmiþ olan ülkeler ile geliþmekte olan
ülkeler arasýnda belirgin bir fark göze
çarpýyor. Alternatif yakýtlý araca yönelmeyi
düþünen yöneticiler G7 ülkelerinde %28
olarak öne çýkarken, BRIC ülkelerinde bu
oran %15 civarýnda seyrediyor. Türkiye’de
ortaya çýkan sonuç þaþýrtýcý. Katýlýmcýlarýn
yarýya yakýný (%46), alternatif yakýtlý araç
seçeneðini en azýndan düþündüklerini ifade
ediyorlar. Rapor sonuçlarýný deðerlendiren
Grant Thornton Türkiye Ortaklarýndan Ramis
Uzunoðlular, Türkiye’de ortaya çýkan
sonucun, þaþýrtýcý gibi görünsede aslýnda
gerçeði yansýttýðýný, Türkiye’nin, 2,39 milyon
LPG’li araçla dünya LPG’li araç lideri
olduðunun altýný çiziyor. LPG’li araç
kullanýmý konusunda, Türkiye’nin hemen
ardýndan 2,33 milyon araçla Polonya ve 2,3
milyon araçla Güney Kore geliyor. 

Ýþyerinizde alternatif yakýtlý araçlar kullanýyor
musunuz veya kullanmaya yönelik planlar

yapýyor musunuz ? (Evet cevaplarýnýn yüzdesi)

Türkiye 46%

G7 28%

Kuzey Amerika 26%

Avrupa Birliði 21%

BRIC 15%

Global 24%

Alternatif yakýtlý filo fikri ardýndaki temel
etken petrol fiyatlarý
Yüksek petrol fiyatlarý ve petrolün temelde
“doðal bir kaynak” oluþu ve “rezervlerin
sonsuz olmamasý”, bilim dünyasýný alternatif
yakýtlý araçlar üretmeye ve ekonomi dünyasý
temsilcilerini ise, bu alternatifleri ciddi bir
þekilde ele alýp deðerlendirmeye doðru itiyor.
Araþtýrma katýlýmcýlarýnýn %69’u, alternatif
yakýtlý araçlarý düþünmeleri ardýndaki temel
sebebi yüksek petrol fiyatlarý olarak
belirtirken, %62’si maliyet yönetimi, %58’i
çevresel sorumluluk ve %55 vergisel
muafiyet gibi nedenlerden güç buluyor. 

Rapor sonuçlarýný deðerlendiren Uzunoðlular,
“Küresel düzlemde oldukça yüksek seyreden
petrol fiyatlarýnýn, þirketlerin ve bireysel
kullanýcýlarýn yakýt tercihinin ve trafiðe çýkýp
çýkmama kararlarýnýn dahi belirleyici faktörü
olduðunu” belirtiyor. Türkiye Ýstatistik
Kurumu, Mart 2012 Motorlu Kara Taþýtlarý
Ýstatistiklerine göre Türkiye'de trafiðe kaydý
yapýlan taþýt sayýsýnýn 2012 yýlýnýn ilk
çeyreðinde, geçen yýlýn ilk çeyreðine göre
%19,8 azalýþ kaydettiðini ve bu durumun
sebepleri arasýnda yakýt maliyetinin
olabileceðini sözlerine ekliyor. Uzunoðlular,
“Alternatif yakýtlý araçlarýn daha efektif hale
getirilmesi ve hibrit teknolojiye sahip melez
araçlarýn orta ve uzun vadede daha çok
tercih edilmesinin kaçýnýlmaz olduðunu
sözlerine ekliyor. 

Alternatif yakýt düþünmeyenlerin temel
sebepleri, filo deðiþim maliyeti ve þarj
imkaný/gaz istasyonu gibi altyapý
yetersizlikleri
Alternatif yakýtlý araç fikrini hiç
düþünmeyenler için bu uzak duruþun
ardýndaki temel sebep, %49 ile filo deðiþim
maliyeti. Hemen ardýndan ise %48 ile þarj
etme konusundaki imkansýzlýklar ve yetersiz
gaz istasyonlarý konusu var. Katýlýmcýlarýn
%38’i ise kendileri ve ihtiyaçlarý için uygun
bir alternatif olduðuna inanmýyor. Grant
Thornton Türkiye Ortaklarýndan Ramis
Uzunoðlular, “Alternatif yakýtlý araçlara
entegrasyonun yüksek maliyeti göz önüne
alýndýðýnda, daha geniþ kitlelerce
adaptasyonun, maliyeti düþürmeye yönelik
teþviklerle mümkün olacaðýný” belirtiyor.

Alternatif yakýtlar 

- CNG: Compressed natural gas-sýkýþtýrýlmýþ doðal gaz,

- LPG: Liquefied petroleum gas-sývýlaþtýrýlmýþ petrol gazý,

- Hidrojen, metanol, etanol, biodizel,

- Akü, 

- Hibrit teknolojili araçlar.

Tablolarda belirtilen gruplara dahil olan
ülkeler listesi 

Avrupa Birliði: Belçika, Danimarka,
Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, 
Ýrlanda, Ýtalya, Hollanda, Polonya, Ýspanya,
Ýsveç, Ýngiltere
G7: Kanada, Fransa, Almanya, Ýtalya,
Japonya, Ýngiltere, Amerika
Kuzey Amerika: Amerika, Kanada

Araþtýrma toplam 40 ülkede gerçekleþtirilmiþtir. Katýlýmcý
þirketler çok çeþitli sektörlerde faaliyet gösteren, farklý
ölçeklere mensup þirketlerdir. 

BRIC: Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin

Araç tercihinde temel unsurlar olarak
güvenilirlik ve güvenlik baþý çekiyor. 
Katýlýmcýlarýn %88’i filo tercihlerinde
güvenilirlik unsurunun temel belirleyici
olduðunu ifade ediyor. Hemen ardýndan ise
%81 ile güvenlik geliyor. %77 ile ücret ve
%73 ile yakýt tüketimi en belli baþlý faktörler.
Bunlar arasýnda sadece %47’si yakýt tipinin
kendileri için belirleyici olduðunu ifade ediyor.  

Hilal Baltacý

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

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)

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

December 2010

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

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

Yayýnlarýmýz

UFRS - ULUSLARARASI
FÝNANSAL RAPORLAMA
STANDARTLARI
Ýzlenecek Öncelikli 20 Konu

ÝSTANBUL 2010

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.

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 ulaþma yöntemlerini
gözler önüne seren rehber
bir kitap. Private Equity,
halka arz, banka kredisi
ve diðer finansman yöntemleri
üzerine uzman yorumlarý.
(Yayýn dili: Ýngilizce)

Küçük ve orta ölçekli þirketler için
Uluslar arasý Finansal Raporlama Standartlarý

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

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

2011

Doðru finansmana eriþim rehberi

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

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

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

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

Uluslararasý Raporlar 2011

Grant Thornton

Haber Bülteni
Sayý : 1 Aðustos - Eylül 2011

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

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

Aykut Halit
Grant Thornton Türkiye Baþkaný

Ýçindekiler

1

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

Kadýn yönetici raporu:
Türkiye sýnýfý geçti

KOBÝ’ler için
Uluslararasý Finansal Raporlama
Standartlarý

Þirketlerin kurumsal sosyal
sorumluluk alýþkanlýklarý

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

Profesyonel þüphecilik:
Ýç denetim uygulamalarý

Arap baharýnýn çevre ülkeler
üzerindeki ekonomik etkileri

4

6

8

11

13

19

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

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

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

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

UFRS Öncelikli 20 Konu

2012



Yeþil
sayfa

Dünyadaki iklim deðiþimleri açýsýndan

hayati önem taþýyan okyanus sularý

sýcaklýklarý, insanoðlu yüzünden artýyor.

www.denizhaber.com.tr

ABD’li, Japon ve Avustralyalý bilim

insanlarýnca ortaklaþa gerçekleþtirilen

çalýþmada, son 50 yýlda okyanus

sularýnda meydana gelen ýsýnmanýn

büyük ölçüde, insanoðlunun

etkinliklerinden kaynaklandýðý

belirlendi. Yapýlan ölçümlere göre

yüzey ile 701 metre derinlik aralýðýndaki

okyanus suyu sýcaklýklarý, geçtiðimiz

yarým yüzyýllýk süreç içerisinde her on

yýlda bir ortalama 0.025 derece ýsýndý.

Su sýcaklýklarýnýn yükselmesi, okyanus

sirkülasyonunda büyük ölçekli

deðiþimlere neden olduðu gibi, sudaki

oksijen miktarýný da azaltabiliyor. Bu da

balýk ve diðer deniz yaratýklarýnýn yaþam

süresinin kýsalmasý, dolayýsýyla da balýk

sayýsýnýn azalmasýyla sonuçlanýyor.

Okyanuslarý
ýsýttýk balýklarý
kaçýrdýk

Deprem
Van Gölü’nün
þeklini deðiþtirdi
430 kilometrelik Van Gölü kýyý

þeridinde büyük deðiþimler görülüyor.

www.denizhaber.com.tr

Van’da meydana gelen

depremlerlerden sonra Maden Tetkik

Arama (MTA) Genel Müdürülüðü

tarafýndan hazýrlanan “Saha gözlemleri

ve kaynak faya iliþkin ön deðerlendirme

raporunda 430 kilometrelik Van Gölü

kýyý þeridinde büyük deðiþimler

görüldüðü belirtildi. 20 sayfalýk raporda,

gölün bazý bölgelerinde 15-20 metrelik

çekilmeler olduðu, bunun da Van

Gölü’nün fiziki coðrafyasýný

deðiþtirecek kýyý deðiþikliklerine neden

olduðu belirtildi.

Dünyayý
kurtaracak keþif
Ýngiliz araþtýrmacýlar atmosferdeki
karbondioksidi emebilen gözenekli bir
madde keþfetti. NOTT-202 adlý
maddenin keþfinin fabrikalardan çýkan
atýk gazlardan karbondioksidin
ayrýþtýrýlmasýna yardýmcý olarak, çevre
kirliliðinin önlenmesine büyük katký
yapabileceði bildirildi.

www.stargazete.com

Avustralya hükümeti, 3,1 milyon kilometrekarelik
yeni deniz rezervi ile dünyanýn en büyük deniz
koruma sahasýný oluþturdu
Mercan denizini de kapsayan saha, balýkçýlýk ile petrol ve doðalgaz aramalarýna

kapatýlarak koruma altýna alýnýyor. Avustralya hükümeti, ilan ettiði yeni koruma

sahasý kararýyla, Avustralya açýðýnda oluþturulan deniz koruma sahalarýný 27’den

60’a çýkarmýþ oldu. Deniz koruma sahasýna iliþkin kýsýtlamalarýn neden olacaðý

zararý karþýlamak için hükümetin 100 milyon Avustralya dolarý tutarýnda bir ödeme

yapmasýnýn beklendiði duyuruldu.

www.bbc.co.uk

TEMA Vakfý’na Land for Life ödülü
TEMA Vakfý, BM Çölleþmeyle Mücadele
Sekretaryasý önderliðinde Dünya’da ilk kez
verilen Land for Life Ödülü’ne layýk
bulundu.

www.tema.org.tr

TEMA Vakfý, 20. yaþýný, BM
Çölleþmeyle Mücadele Sekreteryasý
önderliðinde Dünya'da ilk kez
verilen Land for Life - Yaþam
Ýçin Toprak Ödülü ile kutluyor.
TEMA Vakfý Land for Life
Ödülü'ne, 20 yýlda topraklarý
koruyan mera ve toprak
yasalarýnýn hazýrlanmasýnda
ve yasalaþmasýnda üstlendiði
aktif rol, savunuculuk
çalýþmalarý kapsamýnda
öncelikli olarak tarým ve
orman alanlarýnýn korunmasý
adýna açtýðý ve müdahil
olduðu 152 davanýn 79’unu
kazanmasý, sonuçlanan
davalarýnda %75 oranýnda
baþarý elde etmesi, uyguladýðý
örnek nitelikteki kýrsal kalkýnma
projeleri, 10 milyonu aþkýn fidan
dikilmesini ve 690 milyon meþe
tohumu ekilmesini saðlamasý ile ülke
genelinde 450.000'i aþkýn gönüllüye
ulaþmasý sonucunda layýk bulundu.

Pembe Domates
Aðý (PTA)

Ev balkonunda baþlayan bir kurtarma
ve adama hikayesi. Her mevsim
yediðimiz, mevsiminde bile zaman
zaman keçe kývamýnda önümüze
sunulan domatesin en hakikisinin
kurtarýlma ve sofralara tekrar taþýnma
hikayesi. 2005 yýlýnda, Avniye ve
Mehmet Tansuð çiftinin,
tanýdýklarýndan edindikleri 3 pembe
domatese ait çekirdekleri kendi
balkonlarýnda dikerek yetiþtirdikleri
domateslerin, kulaktan kulaða,
tohumdan tohuma yayýlmasý ile
kurulan PDA, aktif üyelerinin
katýlýmý, birikim ve tohumlarýn
paylaþýmý ile zengin bir platforma
dönüþmüþ. PDA, ülkemizdeki doðal
ve evladiyelik ("heirloom") pembe
domatesleri, kentlerde, evlerinin
balkon ve bahçelerinde yine doðal
tarým yöntemleriyle yaþatmaya
çalýþanlarýn oluþturduðu bir
"toplumsal að". PDA üyeleri, Ýnternet
üzerinde örgütleniyor, iletiþimini
elektronik ortamda sürdürüyor,
deneyimlerini tuttuklarý web
günlükleri yoluyla birbirleriyle
paylaþýyor, çalýþmalarýnýn aþamalarýný
ve aldýklarý sonuçlarý yine web
günlüklerinde görüntüleyerek
belgeliyor, zaman zaman da yüzyüze
toplantýlar yaparak, tohumlarý
paylaþýyorlar. PDA’nýn ilkeleri
PDA Manifestosu’nda belirtilmiþ. Bu
ilkelerin en önemlisi doðal pembe
domates tohumlarýnýn doðallýðýný
koruyarak sürdürmek için, balkon
tarýmýnda da temiz toprak, doðal
yöntemler kullanmak ve elde edilen
yeni tohumlarý sonra diðer PDA
üyeleriyle karþýlýksýz paylaþmak.
PDA hiçbir ticari eylem amacý
gütmüyor.  Tohumlar, fideler para ile
satýlmýyor, sadece paylaþýlýyor.  

www.pembedomates.org

Bursa’yý “çöp” aydýnlatýyor
Bursa Büyükþehir Belediyesi, Hamitler Katý Atýk Depolama
Alaný’nda kurduðu sistemle metan gazýndan saatte 4 bin 800
kilovat elektrik üretiyor.

Bursa’da çöpten elektrik üretilerek aydýnlatma yapýlýyor. Önemli
bir çevre projesi olarak hayata geçen uygulamada, depolama sahasýnda
oluþan gazlar, yatay ve dikey yerleþtirilen borulama sistemiyle
toplanýyor ve gaz motorlarýnda elektrik enerjisine dönüþtürülüyor.
Bu yöntemle, depolama alanlarýnda oluþan ve karbondiokside göre 21 kat daha
zararlý olan metan gazýnýn neden olduðu sera etkisinin de önüne geçiliyor ve yaklaþýk
22 bin konutu aydýnlatabilecek, saatte 4 bin 800 kilovat elektrik üretimi saðlanýyor.
                                                                                                        
                                                                                                            www.ntvmsnbc.com

%66 “Ýklim deðiþikliði
endiþe verici boyutta” dedi

                                                                                Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý’nýn
                                                                                   koordinasyonunda, Birleþmiþ
                                                                                      Milletler Kalkýnma Programý 
                                                                                         (UNDP) yürütücülüðünde ve
                                                                                            Küresel Çevre Fonu’nun
                                                                                              (GEF) katkýsý ile devam eden
                                                                                                 Türkiye’nin Ýklim
                                                                                                   Deðiþikliði Ýkinci Ulusal
                                                                                                    Bildiriminin Hazýrlanmasý
                                                                                                      Projesi kapsamýnda
                                                                                                       yapýlan “Ýklim
                                                                                                        Deðiþikliði Farkýndalýk
                                                                                                         Düzeyi Araþtýrmasý”
                                                                                                         tamamlandý. Yüz yüze
                                                                                                         görüþme tekniði ile
                                                                                                         yapýlan araþtýrma; iklim
                                                                                                        deðiþikliði konusunda
                                                                                                        toplumun farkýndalýk
                                                                                                       düzeyini, toplum
                                                                                                      tarafýndan
                                                                                                     gerçekleþtirilen sera gazý
                                                                                                    azaltým ve iklim
                                                                                                   deðiþikliðinin etkilerine
                                                                                                 uyum faaliyetlerini ve
                                                                                              toplumun sera gazý salýmýnýn
                                                                                            azaltýlmasý için destek vermeye
                                                                                          istekliliðini ölçmek amacýyla
                                                                                      gerçekleþtirildi. 17 ili ve 25 su
                                                                                  havzasýný kapsayacak þekilde kent ve
                                                                             kýrsalda yapýlan araþtýrmanýn hedef
                                                                         kitlesi 15-69 yaþ arasý olarak belirlendi.
                                                                   Ýklim Deðiþikliði Farkýndalýk Düzeyi
                                                             Araþtýrmasý’nýn öne çýkan sonuçlarý þöyle:
                                                      
                                           - Ýklim deðiþikliði denildiðinde akla %39,5 oranýnda
                                mevsim deðiþikliði geliyor, bunu sýrasýyla kuraklýk/
                               susuzluk ve hava þartlarýnýn bozukluðu takip ediyor. 
-Görüþülen kiþilerin % 12,9'unun iklim deðiþikliði ile ilgili herhangi bir fikri
  bulunmuyor. Eðitim düzeyi düþtükçe fikri olmayanlarýn oraný artýyor. En çok
  üniversite mezunlarý iklim deðiþikliðini ozon tabaksýnýn delinmesi ve küresel ýsýnma
  ile iliþkilendiriyor. 
-Araþtýrma kapsamýnda görüþülen kiþilerin %66'sý iklim deðiþikliði sorununu endiþe
  verici buluyor. 
-Araþtýrmaya katýlanlarýn %34,6’sý iklim deðiþikliðinin ciddi bir sorun olduðunu ve
  acilen önlem alýnmasý gerektiðini düþünürken, %34,3'ü ise iklim deðiþikliðinin
  yaþandýðýna dair yeterince kanýt olduðunu ve bazý önlemlerin alýnmasýnýn faydalý
  olacaðýný düþünüyor.
-Ýklim deðiþikliðini endiþe verici bulanlarýn oraný %66 olmasýna karþýn, ürün satýn
alýrken çevreye daha az zarar veren etiketlere dikkat edenlerin oraný %32. 

www.yesilgazete.org

Kuzey Kutbu’nda bulunan buzullardaki erime,
korkutucu seviyelere ulaþtý. NASA’nýn açýklamasý durumu
net bir þekilde gözler önüne serdi.

Kuzey Kutbu’nda yüzen buzullarýn kapladýðý alan son 30 yýlda gözle görülür
oranda azaldý. Bu durum, küresel ýsýnma teorilerini destekleyen bir veri olarak
deðerlendiriliyor. 1980’den bugüne tablo korkutucu. “Çok yýllýk buz” olarak da
bilinen daha kalýn buz tabakalarý, yazýn havalar ýsýnsa da erimeden kalabiliyor.
Kýþ aylarýnda oluþan ince buz tabakalarý ise çok daha kolay eriyor.  NASA’nýn
Goddard Uzay Uçuþ Merkezi’nde görevli bilim insaný Joey Comiso, “Çok yýllýk
buz kütlelerinin hýzla erimesi, Kuzey Kutbu çevresindeki yüzen buzullarý yaz
aylarýnda daha da zayýf hale getiriyor” dedi. Çok yýllýk yüzen buzullar, Kuzey Buz
Denizi’nin yüzeyinin en az yüzde 15’ini kaplýyor. Bu buzullarýn sýnýrý her 10 yýlda
ortalama yüzde 15.1 oranýnda daralýyor.  Bu ölçümleri yaparken uzmanlar, çok
yýllýk buz sýnýrý dýþýnda, çok yýllýk buz alaný ölçümlerine de bakýyor. Çok yýllýk
buz sýnýrýndan suyla kaplý bölgelerin çýkarýlmasýyla çok yýllýk buz alaný ölçümleri
elde ediliyor. Araþtýrmaya göre, çok yýllýk buz alanýndaki küçülme hýzý, çok yýllýk
buz sýnýrýndan da yüksek; buz alaný her 10 yýlda yüzde 17.2 daralýyor.
www.timeturk.com

Kuzey kutbu alarm veriyor

National Geographic’ten yapýlan
açýklamaya göre her 14 günde bir dil
ölüyor. Dünya genelinde çok çeþitli
coðrafyalarda, ait olduklarý halklarýn
son temsilcileri tarafýndan kullanýlan
diller, konuþan son kiþiler hayata veda
ettikçe yok oluyor. Þu an dünyada
7.000’in üzerinde dil olduðu tahmin
ediliyor ve bu dillerin yarýsýndan
fazlasýnýn 2100 yýlýna gelindiðinde
yok olmuþ olacaðý belirtiliyor.
National Geographic, Yaþayan Diller
Enstitüsü ile iþbirliði içinde, bu dilleri
kayýt altýna alýyor ve bu diller için
konuþan sözlükler oluþturuyor.

travel.nationalgeographic.com

Her 14 günde
bir dil ölüyor
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