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Hareketli bir yýlý daha geride býraktýk. 2012 yýlý bizler için, temelde Yeni Türk Ticaret Kanununun

yürülüðe girdiði ve ikincil mevzuatýn kýsmen de olsa yayýnlandýðý bir yýl oldu. Bunun yanýnda,

30'a yakýn seminer, eðitim ve konferans aracýlýðý ile iþ dünyasý temsilcileriyle sýklýkla bir araya

geldik. Ýç Denetim, Ýç Kontrol ve Risk Yönetimi bölümümüzü kurduk ve 2012'nin son çeyreðinde

Erbil ofisimizi faaliyete soktuk.

Yeni yýla Erbil'de açtýðýmýz yeni ofisimizle giriyoruz

2012'nin son çeyreðinde, bir süredir üzerinde çalýþtýðýmýz yepyeni bir projemizi hayata geçirdik.

Erbil ofisimiz, Italian Village bünyesinde yer alan ofis binamýzda faaliyete geçti. Erbil ve bölge

þehirlerinin muhasebe ihtiyaçlarýný yerinde ve yerel ihtiyaçlara uyarlanmýþ çözümlerle giderme

vizyonu ile hareket etmekteyiz. Ýlerleyen sayfalarda bu konuda daha geniþ bir bilgilendirme

bulacaksýnýz. 

Global gelirimiz 4.2 milyar dolara ulaþtý

Grant Thornton, global ölçekte, 2012 yýl sonu itibari ile %10.4'lük bir oran ile sektöründe

dinamik bir büyümeye imza attý ve 2012 yýl sonu itibari ile 4.2 milyar dolarlýk bir gelir elde etti.

Bunun yaný sýra, çalýþan sayýsý bakýmýnda %13 büyüyerek 35.000 kiþiye ulaþtý. Grant Thornton

Türkiye olarak da, ulaþýmdan altyapýya, saðlýktan eðitime, tüketici ürünlerinden endüstriyel

üretim sektörlerine kadar birçok sektörde yeni müþteri kazanýmlarýmýzla yolumuza devam ettik. 

Dergimizin yedinci sayýsý vesilesiyle yeni yýlýnýzý kutluyor;

yeni yýlýn sizlere saðlýk ve mutluluk getirmesini diliyorum.  

Aykut Halit
Grant Thornton Türkiye Baþkaný
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Grant Thornton Erbil ofisi açýldý

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ilgili ikincil
mevzuat bilgilendirme

Yöneticiler; bu dört konuya dikkat !

Global dinamizm endeksi

Global özel sermaye fonlarý (PE) raporu

Euro bölgesi krizi

Etkinliklerimiz

Eðitimlerimiz

1

2

3

5

9

15

18

19



Mavi
sayfa

Kýþ depresyonundan

kurtulmanýn yollarý

Soðuk, yaðýþlý hava, azalan güneþli
günler, gökyüzünü kaplayan kara
bulutlar ve uzayan geceler…

Uykunuza dikkat edin: 

Egzersiz yapýn:

Saðlýklý beslenin: 

Güneþli günleri kaçýrmayýn:

Kendinizi þýmartýn:

Sosyalleþin:

www.anadolusaglik.org

Anadolu Saðlýk Merkezi Uzmaný
Dr. Zafer Atasoy, kýþ karamsarlýðýndan
kurtulmanýn yollarýný þöyle anlatýyor:

Ayný saatte
uyuyup uyanmaya dikkat edin, her
gece 7-8 saat uyumaya çalýþýn.

 Egzersiz, kýþ aylarýnýn
stresinden korunmak için de
vazgeçilmez bir yoldur. Spor
yapamýyorsanýz, mutlaka günde
30 dakika düzenli olarak yürüyüþ
yapmaya çalýþýn. 

Saðlýklý ve dengeli
beslenme hem ruh hem de beden saðlýðý
üzerinde oldukça etkilidir. Kýþýn, rafine
edilmiþ ve iþlenmiþ gýdalardan kaçýnýn
ve daha kompleks karbonhidrat
(kepekli ekmek, esmer pirinç, sebze,
meyve) tüketin. 

 Kýþ
günleri diðer aylara göre daha kýsa,
karanlýk ve soðuk olduðundan, güneþli
kýþ günlerinde dýþarýda vakit geçirmeye
özen gösterin. 

 Kýþ aylarýnda
kendinizi motive etmek için çeþitli
aktivitelerde bulunun. Doðada
geçireceðiniz bir gün, bir haftasonu
gezisi veya SPA keyfi ruh halinize çok
iyi gelecektir. Kýþýn aktif olmak
enerjinizi artýrarak, moralinizi yüksek
tutmanýzý saðlar.

 Aileniz,
arkadaþlarýnýz ve komþularýnýz ile vakit
geçirmeye çalýþýn. Kýþýn özellikle
ailenizle daha saðlýklý ve kuvvetli
iliþkiler kurabilirsiniz. 

                                                                    -Varisten korunmak için bir saatten

                                                              daha uzun süre oturmayýn ya da ayakta

                                                        kalmayýn.

                                              -Meyveler yüksek miktarda

                                  posa içermesi sebebiyle baðýrsaklarýn

düzenli çalýþmasýnda ve kolesterol seviyesinin

kontrolünde büyük rol oynamaktadýr.

-Balýk, balýk yaðý, fýndýk ve cevizde bulunan omega-3

yað asitleri güçlü bir antioksidandýr ve baðýþýklýk

sisteminin güçlendirilmesinde etkilidir.

-Güne yeþil ve sarý meyvelerin sularýyla baþlamak,

C vitamini açýsýndan zengin bir beslenme saðlayacaktýr.

Özellikle boðazda duyulan hassasiyet ya da öksürük için

bu içecekler oldukça faydalýdýr.

-Gün içinde en az 10 bardak su içilmelidir; az su içen kiþilerde baðýrsak

þikayetleri daha fazla olmaktadýr.

 www.memorial.com.tr

Daha saðlýklý kalp için 10 öneri – Harvard Medical
School uzmanlarý tarafýndan yayýnlanan bir kitap, daha
saðlýklý bir kalp için, alýþkanlýklarda yapýlacak küçük
deðiþikliklerin önemli sonuçlar doðuracaðýný söylüyor.  

1. Her gün 10 dk yürüyün: Hiç spor yapamýyor bile
olsanýz, her gün 10 dk kadar yapýlacak bir yürüyüþ
daha saðlýklý bir hayat için ideal bir baþlangýç olacaktýr.
Bu alýþkanlýðý bir kere yakaladýktan sonra üzerine
inþa etmek daha kolay olacaktýr. 
2. Hafif þeyleri kaldýrýn: Hergün kaldýracaðýnýz kalýn
kapaklý birkaç kitap ve benzeri þeyler kol kaslarýnýzýn
daha formda olmasýný saðlar. 
3. Hergün fazladan bir meyve veya sebze tüketin:
Meyve ve sebzeler, pahalý olmayan, güzel
tadan ve beyinden kaslara insan vücudunun
tüm parçalarýna faydasý olan gýdalardýr. 
4. Kahvaltýnýzý atlamayýn: Sadece bir
meyve veya kepekli tost bile olsa,
güne kahvaltýsýz baþlamayýn. 
5. Ýçerek kalori almayýn:
Kaloriyi yediðimiz gýdalardan
yeterince alýyoruz,
içtiklerimiz kalorisiz
ürünler olsun. Sadece
þekerlendirilmiþ
içecekleri kesmek bile
kendi baþýna kilo
verdirir. 
6. Kuruyemiþ tercih
edin:
Canýnýz atýþtýrmak
istediðinde, cips veya
kurabiye benzeri
gýdalar yerine bir avuç
dolusu kuruyemiþ
tüketin. Ceviz, badem ve
fýstýk, kalbiniz için çok
faydalýdýr. 
7. Deniz ürünleri tüketin:
Kýrmýzý et yerine haftada
bir kez balýk veya diðer deniz
mahsüllerinden tüketin. Kalp
ve beyin bölgesi için çok
faydalýdýr.
8. Derin nefes alýn: Günde birkaç kez
daha derin ve yavaþ nefes almayý deneyin.
Rahatlamanýza ve kan basýncýný
düþürmenize yardýmcý olur. 
9. Ellerinizi sýk yýkayýn: Elleri su ve sabunla bolca
yýkamak, kalbinizi ve saðlýðýnýzý korumak için en etkili
yoldur.  Nezle, zatürre ve diðer enfeksiyonlar kalp saðlýðýný
olumsuz etkileyebilirler. 
10. Sahip olduklarýnýzýn farkýna varýn: Hergün bir kere de olsa, sahip
olduklarýnýzýn farkýna varýn. Bunun vereceði pozitif his, diðer olumlu
duygularý da harekete geçirecektir. Pozitif hisler, daha iyi bir saðlýk, daha uzun
bir yaþam ve daha stressiz bir hayat ile doðru orantýlýdýr. 
www.health.harvard.edu

Avrupa Refah Ligi'nde bayrak Lüksemburg'da

Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), EUROSTAT ve OECD

iþbirliðiyle yürütülen Satýn Alma Gücü Paritesi, 2009, 2010 ve

2011 Yýlý Avrupa Karþýlaþtýrma Programý sonuçlarýný açýklandý.

Karþýlaþtýrmalarda, 27 AB ülkesi ile Türkiye, Makedonya,

Karadað ve Sýrbistan olmak üzere 4 aday ülke, Ýsviçre, Ýzlanda

ve Norveç'in oluþturduðu 3 EFTA ülkesi ve Arnavutluk ve

Bosna-Hersek'ten oluþan 2 potansiyel aday ülke kapsandý. Satýn alma gücü

paritesi deðerleri kullanýlarak elde edilen GSYH ve gerçek kiþisel tüketime

iliþkin kiþi baþýna hacim endeksleri, AB'ye üye 27 ülkenin ortalamasý 100

                                   olacak þekilde 37 ülke için kiþi baþýna reel deðerleri ifade

                                                eder þekilde ayrý ayrý hesaplandý. 2011 yýlý

                                                        sonuçlarýna göre, Lüksemburg 271 ile hem

                                                               GSYH, hem de 140 ile gerçek kiþisel

                                                                     tüketime iliþkin kiþi baþýna hacim

                                                                           endeksi en yüksek ülke olmaya

                                                                               devam etti. Buna göre

                                                                                    Lüksemburg, AB-27

                                                                                       ortalamasýnýn neredeyse

                                                                                         3 katý bir kiþi baþýna gelir

                                                                                            ve yaklaþýk 1.5 katý kiþi

                                                                                               baþýna tüketim düzeyi

                                                                                                 sergiledi. Kiþi baþýna

                                                                                                   gerçek tüketim

                                                                                                     endeksinde de

                                                                                                     Lüksemburg'u

                                                                                                      sýrasýyla Norveç,

                                                                                                       Ýsviçre, Almanya,

                                                                                                        Avusturya,

                                                                                                       Ýngiltere, Ýsveç,

                                                                                                      Hollanda,

                                                                                                     Danimarka, Fransa,

                                                                                                     Finlandiya, Belçika

                                                                                                    ve Ýzlanda izledi.

 

                                                                                                  www.dunya.com

Tercihimiz beyaz et

TÜÝK verilerine göre Türk halkýnýn
tercihi beyaz etten yana. Bu konuda
ortaya çýkan istatistiðe göre Türk
halkýnýn yýllýk beyaz et tüketimi 
1.374 bin ton iken, kýrmýzý et tüketimi
708 bin ton.

www.tuik.gov.tr

Yaz kurtul !

Amerikalý bilim insanlarýnýn Ýspanyol
meslektaþlarýyla birlikte yaptýðý
araþtýrma, olumsuz ve istenmeyen
düþünceleri yazýp çöpe atanlarýn,
ruhsal olarak rahatladýðýný gösterdi.
Araþtýrmayý yapanlardan Richard
Petty, bu yaklaþýmýn “aptalca”
gelebileceðini ancak fiziksel olarak
düþünceleri “atmanýn” iþe yaradýðýný
gördüklerini belirtti.

www.sgk.org

Ohio Devlet
Üniversitesi'nden
Petty, kiþilerin
düþüncelerini somut
nesneler olarak
deðerlendirebileceðini
belirterek,
“Düþüncelerimizden
onlarý görür gibi bahsediyoruz.
Düþüncelerimize tutunuyoruz.
Onlara dayanýyoruz. Tüm bunlar
düþüncelerimizi bizim için daha gerçek
hale getiriyor” ifadesini kullandý.
Bilim insanlarý konuyu araþtýrmak
üzere 3 deney yaptý.

Bilgisayar ortamýnda yapýlan
3. deneyde, 78 Ýspanyol lise
öðrencisinden düþüncelerini yazmalarý
istendi. Öðrencilerin yarýsýndan
yazdýklarýný çöp kutusuna göndermeleri,
diðer yarýsýndan bunlarý kaydetmelerini
isteyen bilim insanlarý, “düþüncelerini
çöp kutusuna gönderenlerin
düþüncelerinden kurtulduðunu”
gördü.

Araþtýrmacýlar ayrýca, olumlu
düþüncelerini kaðýda yazýp çantasýnda
ya da cüzdanýnda taþýyanlarýn da
bundan olumlu yönde etkilendiðini
belirtti. Düþüncelerin çöpe
gönderildiðini hayal etmenin ise etkili
olmadýðý belirlendi. Araþtýrma,
“Psychological Science” dergisinde
yayýmlandý.
                                      

Yüksek ateþ otizm sebebi olabilir mi ?

Danimarkalý bilim insanlarýnýn yaptýðý bir araþtýrmaya göre, hamilelikte yüksek
ateþ geçiren anneler, geçirmeyen annelere göre 2 kat fazla otizmli bebek sahibi
olma riski ile karþý karþýya.  1997 – 2003 yýllarý arasýnda Danimarka'da yaþamýþ
8 ve 14 yaþlarýndaki çocuklarýn sadece %1'lik bölümünün otizmli olduðu
bilgisinden hareket eden araþtýrma, annelerle yapýlan anketlerden yola çýkarak
otizmli çocuklarýn annelerinin en büyük ortak özelliklerinin, hamilelikte
yüksek ateþ geçirmeleri olduðunu ortaya çýkardý. 
                                                                                              www.abcnews.go.com

           Memorial Saðlýk
         Grubu
       doktorlarýndan
    saðlýklý yaþam üzerine
 kritik tavsiyeler

4 Þubat
Dünya Kanser Günü

Her yýl 12.7 milyon kiþi kanser tanýsý
alýyor ve 7.6 milyon kiþi bu hastalýktan
ölüyor. Eðer hiçbir önlem alýnmazsa
2030 yýlýnda dünya üzerinde 26 milyon
yeni kanser vakasý olacaðý ve 17 milyon
kanser kaynaklý ölüm olayý
gerçekleþeceði öngörülmektedir.
Düþük ve orta gelirli ülkelerde ise bu
yükselme en hýzlý þekilde olmaktadýr.
Bu acýmasýz hastalýða dikkat çekmek
için, her yýl 4 Þubat günü "Dünya
Kanser Günü" kapsamýnda eylemler
yapýlmaktadýr.

www.dunyakansergunu.org
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Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ilgili ikincil
mevzuat bilgilendirme
Anonim þirketlerin genel kurul toplantýlarýnýn usul ve esaslarý ile bu toplantýlarda

bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý temsilcileri hakkýnda Yönetmelik

Anonim þirketlerin genel kurul toplantýlarýnýn
Kanuna, ilgili mevzuata, þirket esas
sözleþmesine ve iç yönergeye uygun olarak
yapýlmasýnýn saðlanmasý, þirketlerin genel
kurul çalýþmalarýnýn esas ve usullerine iliþkin
kurallarý içeren iç yönergede bulunacak
asgari unsurlarýn belirlenmesi, anonim
þirketlerde kendisine pay ve pay senedi tevdi
edilen kiþilerin bu pay ve pay senedinden
doðan genel kurul toplantýsýna katýlma ve oy
hakkýnýn kullanýlmasýna iliþkin usul ve
esaslarýný düzenleyen Yönetmelik, 28 Kasým
2012 tarih ve 28481 sayýlý Resmi Gazete'de
yayýnlanarak yürürlüðe girmiþtir.
Söz konusu Yönetmelik çerçevesinde
iþletmelerin dikkat etmesi gereken temel
konulara aþaðýdaki gibidir:

1. Genel kurul toplantýlarýna iliþkin esaslar
yeniden düzenlenmiþtir. Özellikle imtiyazlý
pay sahiplerine yönelik düzenlemelerin
yanýnda genel kurullara elektronik ortamda
katýlma, öneride bulunma, görüþ açýklama
ve oy verme, fiziki katýlmanýn ve oy vermenin
bütün hukuki sonuçlarýný doðuracaðýna dair
hükümler getirilmiþtir.

2. Bakanlýk Temsilcisi bulundurma
zorunluluðu olan haller aþaðýdaki þekilde
tanýmlanmýþtýr:
a) Kuruluþ ve esas sözleþme deðiþikliði
iþlemleri Bakanlýk iznine tabi olan þirketlerin
bütün genel kurul toplantýlarýnda, diðer
þirketlerde ise gündeminde, sermayenin
arttýrýlmasý veya azaltýlmasý, kayýtlý sermaye
sistemine geçilmesi ve kayýtlý sermaye
sisteminden çýkýlmasý, kayýtlý sermaye
tavanýnýn arttýrýlmasý veya faaliyet
konusunun deðiþtirilmesine iliþkin esas
sözleþme deðiþikliði ile birleþme, bölünme

veya tür deðiþikliði konularý bulunan genel
kurul toplantýlarýnda.
b) Genel kurula elektronik ortamda katýlým
sistemini uygulayan þirketlerin genel kurul
toplantýlarýnda.
c) Yurt dýþýnda yapýlacak bütün genel kurul
toplantýlarýnda.
d) Yurt dýþýnda yapýlacak imtiyazlý pay
sahipleri özel kurul toplantýlarýnda.

3. Þirketlerin iç yönergeleri ile ilgili uyulmasý
gereken kurallar aþaðýdaki gibi
tanýmlanmýþtýr:
a) Ýç yönerge, Kanunun izin verdiði
durumlar dýþýnda, ortaklarýn genel kurula
katýlma, oy kullanma, dava açma, bilgi
alma, inceleme ve denetleme gibi
vazgeçilemez nitelikteki haklarýný, toplantý
baþkanlýðýnýn Kanundan kaynaklanan görev
ve yetkilerini sýnýrlandýran veya ortadan
kaldýran hükümler içeremez.
b) Özel kanunlara tabi þirketler,
iç yönergenin hazýrlanmasýnda, bu
Yönetmelikte belirtilen hususlarýn yanýnda,
tabi olduklarý özel mevzuat hükümlerini de
dikkate almak zorundadýrlar.
c) Yönetim kurulu, iç yönergeyi Kanun ve bu
Yönetmelik hükümleri ile söz konusu
Yönetmeliðin ekindeki (Ek-5'teki) örneðe
uygun olarak hazýrlar ve genel kurulun
onayýndan sonra yürürlüðe koyar.
d) Ýç yönerge, genel kurulun onay tarihinden
itibaren onbeþ gün içinde ticaret siciline
tescil ve ilan ettirilir. Ayrýca; internet sitesi
açmakla yükümlü olan þirketlerce, ilan
tarihini izleyen beþ gün içerisinde internet
sitesinde de yayýmlanýr.
e) Ýç yönergede yapýlacak deðiþikliklerde de
ayný usul izlenir.
Grant Thornton Türkiye
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Grant Thornton Erbil ofisi açýldý

Kapakta kýsaca bilgi verdiðimiz üzere, yeni yýlý Erbil'de açtýðýmýz yeni ofisimizle karþýlýyoruz.

Grant Thornton Erbil, Grant Thornton Türkiye'nin bir þubesi olarak faaliyet gösterecektir
ve bizler, Erbil'de hayata geçirdiðimiz yeni þubemizin gururunu yaþamaktayýz. 

Neden Erbil ? 
Erbil, hýzla geliþmekte olan bir ekonomiye sahip bir þehir olarak kendini Kuzey Irak'ýn
ticaret ve iþ merkezi olarak konumlandýrmaktadýr. Bu açýdan, Grant Thornton olarak
bizler; bölgedeki varlýðýmýzla, gerek pazar dinamikleri hakkýnda sahip olduðumuz
anlayýþ ve gerekse sahip olduðumuz iletiþim aðýmýz yardýmýyla bölgedeki iþadamlarýna
faydalý olacaðýmýzý düþünüyoruz. Temel hedefimiz ise, sahip olduðumuz derin birikim
ile, Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde (KBY) faaliyetleri bulunan þirketlerin büyümelerine,
özellikle finansal raporlama ve baðýmsýz denetim alanlarýnda destek olmaktýr. 

Hizmetlerimiz
-UFRS'ye göre hazýrlanmýþ mali tablolarýn, Uluslararasý Baðýmsýz Denetim Standartlarý
çerçevesinde baðýmsýz denetim hizmeti,

-Þirketlerin finansal tablolarýnýn, Uluslararasý Finansal Raporlama Standartlarý
çerçevesinde hazýrlanmasý, 

-KBY vergi kanunlarý çerçevesinde, tüm þirketlerin ve þubelerinin finansal tablolarýnýn
tasdiði ve KBY Maliye Bakanlýðý ile ortaya çýkabilecek uyuþmazlýklarýn çözümü,

-Kurumsal finansman hizmetleri.

Erbil ofisimizle ilgili her türlü soru ve yorumunuz için lütfen bizlere ulaþýnýz:

Nazým Hikmet / Erbil Ofisi, Yönetici Ortak
Italian Village No:427

Tel / Erbil     (+964) 750 560 17 16
Tel / Türkiye (+  90) 532 561 56 56

nazim.hikmet@gtturkey.com
nazim.hikmet@gterbil.com
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Son dönemde, Yeni Türk Ticaret Kanununun getirdiði deðiþiklikler kapsamýnda hýzla

deðiþen mevzuat, þirketleri birçok yenilikle karþý karþýya býrakmaktadýr. Grant Thornton

Türkiye olarak, þirketlerce adaptasyonu emek ve zaman isteyen bu deðiþiklikler hakkýnda

sizlere bilgi vermek amacý ile bu bölümü hazýrladýk.

 1) Þirketlerin anayasasý kabul edilen þirket

 esas sözleþmelerinin yeni Kanun

 hükümlerine uygun olarak tadil edilmesi:

2) Þirketlerin yýllýk faaliyet raporunun

 asgari içeriðinin belirlenmesi:

Mevcut durumda þirketler, esas

sözleþmelerini, 01.07.2013 tarihine kadar

Yeni Kanun hükümlerine göre uyarlamak

zorundadýr. Bu süre içinde gerekli

deðiþikliklerin yapýlmamasý halinde, esas

sözleþmedeki düzenleme yerine Ticaret

Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktýr. 

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý, çýkarmýþ

olduðu bir yönetmelikle faaliyet raporunun

asgari içeriðini detaylý tarif etmiþtir.

Yönetmeliðin; 4/4, 7/e, 11/b, 13/ a,b,c  ve

15/c madde hükümleri iç kontrol, iç denetim

ve risk yönetimini ilgilendiren hükümler olup,

kurumsal yönetim, iç denetim ve risk

yönetimi faaliyetlerinin geliþimi açýsýndan

önem taþýmaktadýr. Bu maddeler

kapsamýnda özetle; faaliyet raporunda

"finansal olmayan bilgilere" de yer verilmesi

gerekliliðini ifade eden Yönetmelik, "Yýllýk

faaliyet raporunda; þirket faaliyet ve

hizmetlerinin etkin, güvenilir ve kesintisiz bir

þekilde yürütülmesini, muhasebe ve mali

raporlama sisteminden saðlanan bilgilerin

bütünlüðünü, tutarlýlýðýný, güvenilirliðini,

zamanýnda elde edilebilirliðini ve güvenliðini

saðlamak amacýyla yapýlan iç kontrollerin

etkinliði, yeterliliði ve uyumluluðu

konularýnda açýklamalara yer verilir" þeklinde

bir ifade ile iç kontrollerin önemine vurgu

yapar. 

Yýllýk faaliyet raporunun bölümleri arasýnda

"Riskler ve yönetim organýnýn

deðerlendirmesi" konusunu ayrý bir baþlýk

olarak deðerlendiren Yönetmelik, þirketin iç

kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri

hakkýnda bilgiler ile yönetim organýnýn bu

konudaki görüþüne de yer verilmesi

gerektiðini belirtir. 

Madde 13'te, yýllýk faaliyet raporunun riskler

ve yönetim organýnýn deðerlendirmesi

bölümünde aþaðýda belirtilen hususlarýn yer

almasýnýn zorunluluðunu belirtir: a) Varsa

þirketin öngörülen risklere karþý uygulayacaðý

risk yönetimi politikasýna iliþkin bilgiler,

b) Oluþturulmuþsa, riskin erken saptanmasý

ve yönetimi komitesinin çalýþmalarýna ve

raporlarýna iliþkin bilgiler, c) Satýþlar,

verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, karlýlýk,

borç/öz kaynak oraný ve benzeri konularda

ileriye dönük riskler.

Benzer þekilde, þirketler topluluðunda da

konsolide finansal tablolarýn hazýrlanmasý

süreci ile ilgili olarak topluluðun iç denetim

ve risk yönetimi sistemlerine iliþkin

açýklamalarýn faaliyet raporuna dahil

edilmesini belirtir. 

 

Baðýmsýz denetime tabi olacak þirketler

Bakanlar Kurulu kararý ile belirlenecektir.

Üzerinde çalýþýlan taslak karar metnine göre,

özetle:

I Sayýlý Liste (özeti)

- SPK mevzuatýna dahil þirketlerin, bankalar

ile diðer finans kuruluþlarýnýn, aracý kurumlar

3) Baðýmsýz denetime tabi olacak þirketler:

Sayfa 4

ve benzerlerinin, EPDK mevzuatýna dahil

þirketlerin, zaten TDS'e göre yapýlmakta olan

denetimlerine devam edilecektir.

- Ýl özel idareleri, belediye ve diðer kamu

tüzel kiþileri, sendikalar, vakýflar, dernekler,

kooperatifler ve bunlarýn üst kuruluþlarýnýn

pay ve kontrol gücü olduðu þirketler, Tarým

Ürünleri Lisanslý Depoculuk Kanununa göre

kurulmuþ anonim þirket þeklindeki depo

þirketleri ile Umumi Maðazacýlýk Kanunu

hükümlerine göre anonim þirket þeklinde

kurulan maðazalar (ancak aþaðýda II sayýlý

liste de belirtilen ölçütlerin yarýsý dikkate

alýnarak bunlarýn en az üçte ikisini

karþýlayanlar)

II Sayýlý Liste

Tek baþýna veya baðlý ortaklýklarýyla birlikte

aþaðýdaki üç ölçütten en az ikisini saðlayan

þirketler: 1) Aktif büyüklüðü 150 milyon TL

ve üzeri, 2) Yýllýk net satýþ hasýlatý 200

milyon TL ve üzeri, 3) Çalýþan sayýsý 500 ve

üzeri.

Taslak Karara göre bu üç ölçütten en az

ikisinin sýnýrlarýnýn art arta iki hesap

döneminde aþýlmasý gerekir. I sayýlý listeye

tabi olan þirketlerin 01.01.2013, II sayýlý

listedeki þirketlerin 01.01.2014 tarihinden

itibaren geçerli olacaktýr. Denetim kapsamýna

aþaðýdakiler dahildir:

- Þirket ve konsolide finansal raporlarý,

- Þirket ve konsolide finansal faaliyet raporu,

- Þirket iç kontrollerinin denetimi,

- Gerekli olan durumlarda, risk komitesi ve

risk yönetimi denetimi.

 

Kamu Gözetimi Kurumu tarafýndan yapýlan

açýklamada, kurum tarafýndan yapýlan

14/11/2012 tarihli toplantýda, Türkiye

Muhasebe Standartlarýný uygulama

kapsamýna iliþkin olarak, Türk Ticaret

Kanununun 88 inci ve Geçici 1 inci

maddeleri ile 660 sayýlý KHK'nýn 9 uncu ve

Geçici 1 inci maddeleri uyarýnca

01.01.2013 tarihi ve sonrasýnda baþlayan

hesap dönemlerine iliþkin münferit ve

konsolide finansal tablolarýn hazýrlanmasýnda

aþaðýdaki hususlara dikkat çekilmiþtir. 

i) 660 sayýlý KHK'da belirtilen kamu yararýný

ilgilendiren kuruluþlarýn, 6102 sayýlý

Kanunun 397 nci maddesi çerçevesinde

Bakanlar Kurulu kararýyla baðýmsýz denetime

tabi olacaklarýn ve ayný Kanunun 1534 üncü

maddesinin ikinci fýkrasýnda sayýlan

þirketlerin münferit ve konsolide finansal

tablolarýnýn hazýrlanmasýnda Türkiye

Muhasebe Standartlarýný uygulamasýna, 

ii) Yukarýdaki kapsama dâhil olmayanlar için

Kurumca bir belirleme yapýlýncaya kadar 

yürürlükteki mevzuatýn uygulanmasýnýn

devamýna, karar verilmiþtir.

Karar, Resmi Gazetede yayýmlanmak üzere

Baþbakanlýk'a gönderilmiþtir.

Grant Thornton Türkiye, sektördeki çeyrek

asrý aþan varlýðý ve deneyimli kadrosu ile tüm

bu konularda sizlere destek vermeye hazýrdýr. 

4- Türkiye Muhasebe Standartlarýnýn

 uygulanmasý :

Yöneticiler; bu dört konuya dikkat !

Grant Thornton Türkiye
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Global dinamizm endeksi

Grant Thornton'un "Global Dinamizm
Endeksi" araþtýrmasý ülkeleri 22 farklý
kritere göre deðerlendirerek sýraladý.
Araþtýrmanýn amacý, büyümeye en elveriþli
ortamlarý sunan, yani en dinamik ülkeleri
sýralamak. Bu sýralama sonucunda Türkiye
ekonomisi, büyüme için en ideal 36. ülke
ekonomisi olarak belirlendi. Türkiye,
Almanya, Çin, Japonya gibi ülkelerin
gerisinde kalýrken; Ýtalya, Ýspanya ve Rusya
gibi ülkelerin üzerinde yer alýyor. 

Grant Thornton'un bu araþtýrmasý,
yatýrýmcýlar ve operasyonlarýný geniþletmek
isteyen þirketler için bir rehber niteliðinde.
5 ana baþlýk altýnda toplam 22 kriter
üzerinden, 400'ü aþkýn üst düzey yönetici
ile gerçekleþtirilen araþtýrma, yatýrýmcýlara
büyümeye en elveriþli, en dinamik ortamý
sunan ülkelerin sýralamasýný ortaya çýkardý.
Araþtýrma sýradan bir GSYH sýralamasý
deðil, bunun daha ötesinde, çok boyutlu
bir çalýþma. Türkiye, toplam 22 kriterin
birleþiminden oluþan genel sýralamada 36.
sýrada, "Ekonomi ve büyüme" alt baþlýðýnda
ise 8. sýrada yer aldý.

Araþtýrma metodolojisinde deðerlendirmeye
alýnan beþ ana baþlýk; iþletmelerin
operasyon ortamý, bilim ve teknoloji, iþçi ve
insan kaynaðý, ekonomi ve büyüme ile
finansman ortamýndan oluþtu. Araþtýrma; bu
beþ ana baþlýk altýna daðýlan toplam 22 alt
baþlýk altýnda gerçekleþtirildi. 22 alt baþlýk,
Economist Intelligence Unit, Dünya Bankasý,
UNICEF ve Thomson Financial'ýn da dikkate
aldýðý temel göstergeler arasýndan seçildi.
Her gösterge için; 0'ýn hiç dinamik olmayan
ortamý, 100'ün ise en dinamik ortamý temsil
ettiði bir puanlama sistemi geliþtirilerek

ülkeler için sýralama hesaplandý. Farklý
ülkeler ve çeþitli sektörlerden 400'ün
üzerinde katýlýmcýya, büyüme için en önemli
faktörler sorularak her bir göstergenin
aðýrlýklý ortalamasý alýndý ve yüzdeye vuruldu.

Dinamizm denince akla ilk olarak ekonomik
büyümenin geldiðini ifade eden Grant
Thornton Türkiye Baþkaný Aykut Halit, bu
araþtýrmanýn sadece ekonomik büyümeyi
deðil, ayný zamanda iþletmelere sunulan
operasyon ortamýný, AR-GE çalýþmalarýný,

bilim & teknoloji ve finansman konularýný
da ele aldýðýný ifade ederek, bütünsel
çerçeveyi gözler önüne serdiðini belirtti.
Türkiye'nin genel sýralamada 36., "Ekonomi
ve büyüme" baþlýðý sýralamasýnda ise
8. sýrada yer almasýnýn þaþýrtýcý olmadýðýný
ifade etti. Özellikle ekonomi ve büyüme
baþlýðý altýndaki sýralamada en üst
seviyelerde yer almasýnýn 2011'deki
büyüme rakamlarý ile yakýndan ilintili
olduðunu belirtti. Diðer taraftan, özellikle
geliþmiþ ülkelerdeki ekonomik durgunluðun
ve bazý AB ülkelerindeki borç krizlerinin
Türkiye'nin performansýný artýrabilmesi için
bir þans olduðunu ifade etti.  

Economist Intelligence Unit, bu araþtýrma

için 406 katýlýmcý ile yüz yüze görüþme

gerçekleþtirdi. 

- Katýlýmcýlarýn %29'u CEO'lardan oluþtu.

  %23'ü diðer C seviye rollerden veya

  yönetim kurulu üyelerinden seçildi.

  Kalanlar ise diðer karar alýcý roller

  tarafýndan temsil edildi. 

-Katýlýmcýlarýn %49'u, 500 milyon USD

  yýllýk gelire sahip þirketler oldu. 

-Katýlýmcýlarýn %33'ü Kuzey Amerika'dan

  katýldý. Diðer gruplarýn oranlarý ise;

  Asya-Pasifik %26, Avrupa %26, Orta Doðu

  ve Afrika %8 ve Latin Amerika %7 oldu. 

-Araþtýrmada 19 farklý sektör temsil edildi.

 %14 ile finansal hizmetler baþý çekti. %11

 ile hizmetler, %10 ile teknoloji ve %9 ile

 üretim sektörleri temsil edildi. 

Genel sýralama ilk 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Singapur

Finlandiya

Ýsveç

Ýsrail

Avusturya

Avustralya

Ýsviçre

Güney Kore

Almanya

Amerika

72.1

70.5

69.6

69.3

66.1

65.6

65.1

64.9

64.8

64.1

Türkiye, tüm faktörlerin hesaba katýldýðý

global dinamizm sýralamasýnda 36. sýrada

kendine yer buldu.

Aykut Halit

aykut.halit@gtturkey.com
Grant Thornton Türkiye Baþkaný

Türkiye, büyüme için en ideal ortamý sunan 36. ülke



Ýlk 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Arjantin

Çin

Uruguay

Þili

Hindistan

Endonezya

Nijerya

Singapur

Kolombiya/Rusya

95.6

94.6

82.3

80.6

80.0

Ýlk 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Singapur

Finlandiya

Fransa

Avusturya

Þili

Polonya

Yeni Zelanda

Amerika

Ýsrail

Slovenya

82.2

72.3

71.8

71.4

71.4

70.4

69.8

69.5

68.3

67.6

Ýlk 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ýsrail

Finlandiya

Ýsveç

Güney Kore

Ýsviçre

Japonya

Danimarka

Tayvan

Almanya

BAE

73.0

65.8

64.9

61.0

59.0

58.8

56.4

53.9

53.5

53.2

Sayfa 7 Sayfa 8

Beþ ana baþlýða göre ülkelerin dinamizm
sýralamasý ise þöyle: 

1.Ekonomi ve büyüme baþlýðýnda en
dinamik ilk 10 
(Gerçek GSYH büyümesi; kiþi baþý özel
tüketim artýþý; hisse piyasalarý endeksinde
dolarýn deðerinin deðiþimi)

2.Ýþletmelerin operasyon ortamý baþlýðýnda
en dinamik ilk 10
(Dýþ ticaret ve yabancý para birimi rejimleri
ve bunlarý düzenleyen kontrol sistemleri;
özel giriþim ve rekabet politikalarý; politik
istikrar; hukuk ve düzenleyici riskleri)

Ýlk 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Finlandiya

Ýrlanda

Ýsveç

Hollanda

Danimarka

Kanada

Avustralya

Lüksemburg

Yeni Zelanda

Avusturya

94.2

93.4

92.8

91.5

91.4

91.2

90.7

90.7

90.4

90.1

Ýlk 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Arjantin

Slovakya

Uruguay

Çin

Yeni Zelanda

Güney Kore

Avustralya

Norveç

Endonezya

Tayvan

72.5

72.4

69.0

67.4

65.6

64.1

63.9

62.4

62.1

61.6

3.Bilim ve teknoloji baþlýðýnda en dinamik
ilk 10
(Her yüz kiþi için geniþbant abone hatlarý;
geniþbant abone hatlarýndaki büyüme;
ARGE'nin toplam GSYH'ya oraný; bilgi
teknolojileri için yapýlan harcama yüzdesi)

4.Ýþçi ve insan kaynaðý baþlýðýnda en

dinamik ilk 10

(Ýþçi üretkenliði artýþý; iþsizlik; eðitim yaþamý

beklentisi; 30 yaþ altý nüfusun yüzdesi)

5.Finansman ortamý baþlýðýnda en dinamik
ilk 10
(Finansal kontrol sistemlerinin toplam
kalitesi; firmalarýn orta vadeli sermayeye
eriþimi; dahili M&A iþlemlerinin
deðerlerindeki artýþ; özel sektör kredilerinin
GSYH'ya yüzdesi; dahili direkt yatýrým artýþý;
kurumsal vergi yükü)

Daha fazla bilgi için;

Hilal Baltacý

Pazarlama ve Ýþ Geliþtirme Müdürü

Tel : 0212 373 00 00 /122

E-mail : hilal.baltaci@gtturkey.com

Grant Thornton araþtýrmalarýnda,

gerçekleþtirilen her görüþme için

UNICEF'e 5 USD'lik kaynak ayýrýlmaktadýr.

2011 sonunda 57.500 USD olarak

gerçekleþen bu bedel, toplamda 200.000

USD'yi bulmuþtur. 

Türkiye

79.8

79.4

75.3

73.8

78.0
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Araþtýrmaya 143 PE katýldý.

Denetim, vergi ve danýþmanlýk firmasý

Grant Thornton'un dünya genelinde

gerçekleþtirdiði bu araþtýrma ilk kez 2011'de

yapýldý ve bu yýl ikinci kez düzenlendi.

Global özel sermaye fonlarý (PE) raporu
Grant Thornton araþtýrmasý'na göre Türkiye, PE'lerin yeni gözdelerinden.
20 ülkeden 143 PE ile yapýlan araþtýrma 2011'de yapýlan ilkinin tekrarý.
Türkiye; Endonezya, Peru ve Kolombiya ile birlikte
PE'lerin son dönem hedefleri arasýnda yer alýyor. 

AVRUPA

Fransa

Almanya

Ýtalya

Ýspanya

Ýskandinav ülkeleri

Ýngiltere

2012 2012

8

8

3

3

5

18

45

18%

18%

7%

7%

11%

40%

100%

Katýlýmcý sayýsý 144 143

2011 2012

KUZEY AMERÝKA

Kanada

Amerika

2012 2012

11

19

30

37%

63%

100%

ASYA PASÝFÝK

Avustralya

Singapur

Vietnam

2012 2012

38%

38%

25%

100%

6

6

4

16

MENA

BAE

Türkiye

Mýsýr

Bahreyn

2012 2012

47%

33%

13%

7%

100%

7

5

2

1

15

Rapor sonuçlarýný deðerlendiren
Grant Thornton Türkiye Baþkan Yardýmcýsý
Nazým Hikmet, bu sonucun raporun en
önemli sonuçlarýndan birisi olduðunun altýný
çizdi. "Ülkelerdeki PE hareketliliði, ekonomik
durumun bir göstergesidir. Eðer %87'lik bir
PE grubu, aktiviteler ayný kalacak veya
artacak diyorsa, bu olumlu bir göstergedir"
þeklinde görüþlerini ifade etti. "Diðer taraftan,
2012 sonuçlarý 2011 ile kýyaslandýðýnda,
artýþ beklentisi belirtenlerin oranýnda bu
sene 17 puanlýk bir düþüþ var. Rapor 
sonuçlarýna bakýlacak olursa, PE'ler yeni
lokasyonlar arayýþý içindeler ve yeni yýldýz
adaylarý var. Bu adaylar arasýnda Türkiye'nin
özel bir önemi bulunuyor" 

BRIC

Brezilya / Latam

Çin / Hong Kong

Hindistan

Güney Afrika

Rusya

2012 2012

24%

24%

24%

16%

11%

100%

9

9

9

6

4

37

Sayfa 10

Önümüzdeki 12 ay içinde, ülkenizdeki PE yatýrým
aktivitelerinin ne yönde deðiþeceðini düþünüyorsunuz ? (%)

Artacak

Ayný kalacak

Azalacak

2011 2012

61%

33%

6%

100%

44%

43%

13%

100%

Katýlýmcýlarýn %44'ü, önümüzdeki 12 ay
içinde ülkelerindeki PE yatýrým
aktivitelerinin artacaðýný düþünüyor.
Euro bölgesinde yaþanan krize raðmen,
PE þirketlerinde olumlu bir hava söz konusu.
Katýlýmcýlarýn yarýya yakýný (%44)
önümüzdeki bir sene içinde ülkelerindeki PE
yatýrýmlarýnýn artacaðýný beklerken, %43'ü
ayný kalacaðýný, sadece %13'lük bir kesim
ise azalacaðýný beklediðini ifade etti.

 Türkiye, en ideal yatýrým ülkesi
 sýralamasýnda 4. sýrada. 
 Takibe aldýklarý ideal pazarlar sorusuna
 verilen cevaplarda Endonezya, Peru ve
 Kolombiya yeni yýldýzlar olarak cevaplarýn
 birçoðunda ortaya çýkýyor. Türkiye ise 4. en
 cazip yatýrým pazarý olarak diðer tüm
 rakiplerini geride býrakýyor. 

En önemli iþlem kaynaðý aile þirketleri/özel
iþletmeler
Önümüzdeki 12 ay içindeki en önemli iþlem
kaynaðý sizin için neler olacak sorusuna
gelen yanýtlarda PE fonlarýnýn neredeyse
tamamý (%98) aile þirketleri/özel iþletmeler

Nazým Hikmet
Grant Thornton Türkiye
Baþkan Yardýmcýsý
nazim.hikmet@gtturkey.com
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Ülkenizde, uygun hedefleri tanýmlamak ve iþlemi
gerçekleþtirebilmek için en temel baþarý faktörleri
hangileridir ? (%)

2011 2012

53%

22%

27%

24%

23%

18%

17%

7%

14%

1%

3%

13%

47%

28%

27%

24%

20%

18%

16%

15%

10%

8%

3%

1%

Kurumsal/giriþimci iletiþim aðý

Geçmiþ deneyimler/ün

Danýþmanlýk iliþkileri

Sektör deneyimi

Lokal mevcudiyet

Fiyat

Katma deðer sunan teklif

Yönetim ile kimya uyumu

Sermayeye eriþim

Stratejik farklýlaþma

Hýz

Ýþlem süreç yönetimi

Önümüzdeki 12 ay içinde aðýrlýklý olarak hangi sektörlere
yatýrým yapmayý planlýyorsunuz ? (%)

2011 2012

52%

27%

34%

30%

11%

11%

12%

8%

11%
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Tüketici ürünleri

Saðlýk

Hizmet

Endüstriyel üretim

Finansal hizmetler

Eðitim

Teknoloji, medya, telekomunikasyon

Gýda ve endüstriyel tarým

Doðal kaynaklar

Yazýlým ve bilgi iþlem

Enerji

Altyapý

Gayrimenkul & Ýnþaat

Tüketici ürünleri ve saðlýk, yatýrýmlar

konusunda en aktif olacak olan sektörler. 

Fonlarýn yatýrým planlarý arasýndaki belli

baþlý sektörler sorusuna gelen cevaplarda

ise %38'erlik oranlar ile tüketici ürünleri ve

saðlýk baþý çekiyor. Hemen ardýndan %31

ile hizmet sektörü ve %24 ile endüstriyel

üretim sektörleri ilk dördü paylaþýyor. Daha

üst sýralarda görmeyi beklediðimiz enerji,

altyapý ve gayrimenkul&inþaat sektörleri ise

son üç sýrada. Rekabet konusunda ise

katýlýmcýlarýn tamamý en büyük rekabetin

yerel PE fonlarý ile yaþanacaðýný belirtirken,

%60'ý sektörel alýcýlar, %47'si ise uluslararasý

fonlarla yaþanacaðý doðrultusunda görüþlerini

ifade ediyor. 

cevabýný verirken, %70'i ikincil iþlemler,
%30'u ise kurumsal elden çýkarmalar olarak
yanýt veriyor. Sadece %6'lýk bir kesim ise
kamu sektörü olarak cevap veriyor. 

Ýletiþim... Herþeyde olduðu gibi, uygun
hedef þirketlerin tanýmlanmasý ve iþlem
baþarýsýnda da bir numaralý faktör.
Grant Thornton'un araþtýrmasýndaki bir diðer
soru, uygun hedeflerin tanýmlanmasý ve
iþlemlerin baþarý ile tamamlanmasýndaki en
temel faktörler. Katýlýmcýlarýn yarýya yakýný
(%47) bu soruya kurumsal/giriþimci iletiþim
aðý cevabýný verirken, %28'i geçmiþ
deneyimler/ün, %27'si danýþmanlýk iliþkileri
ve %24'ü sektör deneyimi cevabýný veriyor.
Bu sonucu deðerlendiren Grant Thornton
Türkiye Baþkan Yardýmcýsý Nazým Hikmet,
bulunduklarý ülkedeki kültürü bilen, patron
bakýþ açýsýný anlayan ve geniþ bir iletiþim
aðýna sahip olan PE fonlarýnýn iþlem
sonuçlandýrmak ve yatýrýmdaki geri dönüþ
konusunda her zaman daha avantajlý
olduklarýný ifade ediyor. 

Hedef pazarý cazip kýlan en temel faktör

ekonomik büyüme.

Nazým Hikmet'e göre; "Hedef pazarý cazip

hale getiren faktörler Türkiye'yi iþaret eder

nitelikte". Araþtýrma sonuçlarýna göre, bir

pazarý ideal yapan baþlýca faktör %34 ile

ekonomik büyüme. Katýlýmcýlarýn %15'i

nüfus yapýsýný belirtirken, %13'ü pazar

büyüklüðünü iþaret ediyor. Hikmet,

deðerlendirmesinde "Türkiye'nin, Euro

bölgesi krizle boðuþurken 2011 ve 2012'de

sergilediði büyüme, pazar büyüklüðü ve

yatýrým imkanlarý bolluðu ile genç ve tüketen

nüfus yapýsý ile ideal bir aday olduðunu"

ifade ediyor. 

Bir pazarý cazip kýlan faktörler nelerdir ? (%)
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Ýþ kültürü benzerlikleri
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%53'lük bir kesim bölgelerinin ekonomik

geleceði hakkýnda olumlu beklenti içinde.

Katýlýmcýlarýn %6'sý, bölgelerindeki ekonomik

görünüm için çok pozitif beklenti içinde

olduðunu belirtirken, %47'si pozitif bir

beklenti içinde olduðunu ifade ediyor.

Olumsuzlar ise %19 ile negatifler ve çok

negatiflerin toplamý. 2011 sonuçlarý ile

kýyaslandýðýnda olumlularýn oranýnda düþüþ

var. 2011'de %63'lük bir kesim olumlu iken,

2012'de %53'lük bir kesim pozitif olduðunu

belirtiyor. Bir diðer soruda ise, %87'lik bir

grup tamzamanlý portföy yönetim ekipleri

olmadýðýný belirtirken, %37'lik bir kesim

böyle bir ekibe sahip olduðunu ifade ediyor. 

Bölgenizde, önümüzdeki 12 aylýk ekonomik görünüm için
ne derece pozitifsiniz ? (%)
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Stratejik girdi, finansal planlama ve insan
kaynaklarý PE'lerin þirketlere sunduðu en
temel katkýlar.
Hikmet'in deðerlendirmesine göre PE
uzmanlarý adeta birer þirket doktoru gibi.
Yatýrýmlarýnýn deðerini artýrmak konusunda
son derece profesyoneller ve giriþ yaptýklarý
þirketlerde köklü ve yapýcý deðiþimlere zemin
hazýrlýyorlar. Bu doðrultuda, araþtýrma
sorularýndan bir diðeri, yatýrým yapýlan
þirketlere sunulan en temel katkýlar.
Bu noktada %59'luk bir oran ile stratejik
girdi ve %41'lik oranlarla finansal planlama
ve insan kaynaklarý baþý çekiyor.

Yatýrým yaptýðýnýz þirketlerde sunduðunuz en temel
üç katký nedir ? (%)
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Ýnsan kaynaklarý

Yönetim
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Kudos
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Araþtýrma sorularýndan bir diðeri de PE'lerin
çýkýþ planlarýna ýþýk tutuyor. Katýlýmcýlarýn
%66'sý bölgelerindeki çýkýþlarýn artacaðýný
belirtirken, %54'ü ayný kalacaðýný, %20'si
ise çýkýþlarýn azalacaðýný ifade ediyor. En çok
beklenen çýkýþ yöntemleri ile ilgili olarak ise,
%84'lük bir grup ticari satýþlarý ifade ederken,
%58 ikincil iþlemler, %10 ise halka arz
yöntemini öngörüyor. Katýlýmcýlarýn %67'si
yatýrýmlarýnýn deðerini artýran temel faktörün
iþletmede saðlayacaklarý performans
iyileþtirmesi olduðunu belirtirken, %45'i
pazar büyümesi ve %29'u M&A yoluyla
deðer artýþýný belirtiyor.

Diðer bir soru da mevcut sermaye ortamýna
bakýþý anlamaya yönelik. Mevcut sermaye
artýrýmý ortamýný çok pozitif ve pozitif
bulanlar katýlýmcýlarýn %12'si; diðer taraftan
%72'lik bir grup ise negatif ve çok negatif
olduðunu düþünüyor. PE'ler önündeki temel
zorluklar baþlýklý bölümde ise %34 ile
kanunlar ve yine %34 ile makro ekonomik
koþullar birinci sýrayý paylaþýyor. %24 ile
rekabet koþullarý bir diðer temel zorluk
olarak deðerlendiriliyor.

Daha fazla bilgi için;

Hilal Baltacý

Pazarlama ve Ýþ Geliþtirme Müdürü

Tel : 0212 373 00 00 /122

E-mail : hilal.baltaci@gtturkey.com

Grant Thornton araþtýrmalarýnda,

gerçekleþtirilen her görüþme için

UNICEF'e 5 USD'lik kaynak ayýrýlmaktadýr.

2011 sonunda 57.500 USD olarak

gerçekleþen bu bedel, toplamda 200.000

USD'yi bulmuþtur. 



Euro bölgesi finansal krizi iþletmenizi ne þekilde etkiledi ?
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* Gruplara dahil olan ülkeler listesi en sondadýr.
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Euro bölgesi krizinin global etkisi yaklaþýk

2 trilyon USD.

Denetim, vergi ve danýþmanlýk firmasý

Grant Thornton'un dünya genelinde

gerçekleþtirdiði bir araþtýrmaya göre, her 10

iþletmeden 4'ü, Euro bölgesinde yaþanan 

ekonomik krizden olumsuz þekilde etkilendi.

Grant Thornton'un araþtýrmasý, bu etkinin

yaklaþýk 2 trilyon USD'lik bir gelir kaybýna
 yol açtýðýný ortaya koyuyor. Krizin hala

devam etmekte olduðu ve uzun vadeli

olumsuz potansiyel etkileri de dikkate

alýndýðýnda, bölge ile iþ yapan þirketlerin

gelecekte bölge ile iþ hacmini azaltmayý

planladýklarý araþtýrmanýn sonuçlarýndan bir

diðeri olarak ortaya çýkýyor. 

Türkiye'de negatif etkilenenler katýlýmcýlarýn

%56'sý.

Yöneticilerin cevaplarýndan ortaya çýkan

istatistikler çarpýcý ve etkileri deðiþken.

Dünya ortalamasýna bakýldýðýnda, %40'lýk

bir oran ile negatif etkilendiklerini belirten

grubun yarýsýndan fazlasý (%54), krizin

G7 ülkeleri katýlýmcýlarýnýn %37'si, BRIC

ülkeleri katýlýmcýlarýnýn %36'sý ve Latin

Amerika katýlýmcýlarýnýn %30'u negatif bir

etkiden bahsediyorlar. Türkiye %56 ile en

çok etkilenen ülkeler arasýnda. Bu grupta

baþý çekenler ise %88 ile Yunanistan, %82

ile Ýspanya ve %74 ile Ýtalya.

Grant Thornton Türkiye Baþkaný Aykut Halit;

"Euro bölgesinde süregelen krizin ekonomik

etkilerinin rakamsal deðerini ifade etmenin

zor olduðunu fakat Grant Thornton

araþtýrmalarýnýn sonuçlarý ve þirket

gelirlerinin GSYH'ye oranýndaki deðiþimi

üzerinden yapýlan hesaplamalara göre

kaybýn yaklaþýk olarak 2 trilyon USD'yi

bulduðunun tahmin edildiðini" ifade ediyor.

"Açýk bir þekilde kriz, halihazýrda gelirleri

düþürürken, uzun vadeli planlarý da etkiliyor."

Türk katýlýmcýlarýn %30'u Euro bölgesi ile

iþ yapma konusunda artýk daha az istekli. 

Daha da önemlisi, dünya genelinde tüm

katýlýmcýlarýn yanýtlarýna bakýldýðýnda,

katýlýmcýlarýn %17'si Avrupa kýtasýnda iþ

yapmak konusunda daha az istekli.

Bu süreçte Avrupa'ya temkinli bakan grubun

baþýnda %30'luk bir oranla Türkiye var.

Hemen ardýndan %25 ile Çin ve %18 ile

Latin Amerika ülkeleri geliyor. 

Avrupa Kýtasý'nda, kendi içinde de büyük bir

temkinlilik göze çarpýyor. Avrupa Kýtasý'ndan

katýlýmcýlarýn %27'si, Euro birliðindeki diðer

ülkeler ile iþ yapmak konusunda daha az

istekli. Türkiye'de ise, artýk Avrupa ile iþ

yapmak konusunda daha temkinliyiz

diyenlerin oraný %30. Türkiye bu oran ile;

%50 ile Filipinler ve %42 ile Ýsviçre'nin

hemen ardýnda. 

Aykut Halit'e göre "Kriz devam ettikçe, bir iþ

ortaðý olarak Avrupa cazibesini kaybetmeye

devam edecek fakat asýl sorun, hýzlý

geliþmekte olan ülkelerin, teknoloji ve gerekli

diðer desteði baþka yerlerde aramaya

baþlamasý olacaktýr ki bu durum Avrupa'nýn

toparlanmasýný daha da güçleþtirecektir"

iþletme gelirlerini %3'ten daha fazla

düþürdüðünü ifade ediyor ve her

3 iþletmeden 1 tanesi (%32'lik bir grup) en

az %6'lýk bir gelir kaybý yaþadýðýný belirtiyor.

Dünyanýn en büyük ekonomisi olan

Amerika'da ise katýlýmcýlarýn %11'i, Euro

bölgesindeki krizin, gelirlerini %10 veya

daha fazla düþürdüðünü ifade ediyorlar.

Araþtýrmaya Türkiye'den katýlanlarda ise

negatif etkilendiklerini belirtenlerin oraný

%56. 40 ülkenin ortalamasý ile

kýyaslandýðýnda (%40), Türkiye'de negatif

etkilendiklerini belirtenler 16 puan daha

fazla. Araþtýrma sonuçlarýna göre, Euro

bölgesi krizinin etkileri daha çok Avrupa

ülkelerinde hissedilirken, dünyanýn geri

kalaný da Avrupa kýtasý ile yarýþýr durumda.

Euro bölgesi krizi

Euro bölgesi finansal krizi, bölge ile iþ yapma konusundaki istekliliðinizi ne þekilde etkiledi ?

1. Çok daha
az istekliyiz

2. Daha az
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3. Deðiþim
yok

4. Daha fazla
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5. Çok daha
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istekliyiz

9. Cevap
yok

Türkiye
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G7

Latin Amerika

Kuzey Amerika

PÝYÝ

Global

* Gruplara dahil olan ülkeler listesi en sondadýr.

Çok daha az
ve daha az
isteklilerin

toplamý (1+2)

6%

4%

7%

4%

5%

3%

4%

4%

24%

17%

17%

11%

13%

10%

23%

13%

58%

66%

65%

69%

56%

71%

59%

67%

4%

4%

4%

2%

4%

2%

7%

3%

%

1%

1%

0%

1%

%

3%

1%

8%

9%

7%

14%

22%

15%

4%

12%

30%

21%

24%

15%

18%

13%

27%

17%

Euro bölgesindeki kriz, dünya çapýndaki her 10 iþletmeden 4'ünü vurdu. 
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Türk katýlýmcýlarýn %62'si krizin etkilerinin
önümüzdeki 12 ay içinde daha fazla
hissedileceðini düþündüklerini belirtiyor. 
Önümüzdeki 12 ay içinde krizin global
etkilerinin derinleþeceðini düþünenler
Türkiye'de %62'lik bir grup. Globalde ise
%70'lik bir grup ayný fikirde. Bu konudaki
en karamsar yaklaþým %81 ile Polonya,
Ýspanya, Yunanistan ve Ýtalya (PÝYÝ)
ortalamasý. Ardýndan %75 ile Kuzey
Amerika ülkeleri geliyor. 

Ekonomiyi canlandýrmak için yapýlmasý
gerekenler nelerdir sorusuna verilen
cevaplarda ise Türk katýlýmcýlarýn %62'si
vergi politikalarýnda deðiþiklik, yine %62'si
finansmana eriþimin kolaylaþtýrýlmasý,
%50'si iþsizliði azaltacak politikalar ve
%44'ü ticareti kolaylaþtýracak ve önündeki
engelleri kaldýracak politikalar uygulanmasý
olduðuna vurgu yapýyor.  

Katýlýmcý profili
40 ülkede 3.050 kiþilik bir katýlýmcý grubu
ile yapýlan görüþmeler telefonla
gerçekleþtirildi. Katýlýmcýlar, CEO'lar, yönetici
direktörler, yönetim kurulu baþkanlarý veya
diðer kýdemli C seviye yöneticilerden oluþtu.  

Araþtýrma dahil olan ülkeler listesi
(Alfabetik olarak): 
Almanya, Amerika, Arjantin, Avustralya,
BAE, Belçika, Botsvana, Brezilya, Çin,
Danimarka, Ermenistan, Filipinler,
Finlandiya, Fransa, Güney Afrika, Gürcistan,
Hindistan, Hollanda, Hong Kong, Ýngiltere,
Ýrlanda, Ýspanya, Ýsveç, Ýsviçre, Ýtalya,
Japonya, Kanada, Malezya, Meksika, Peru,
Polonya, Rusya, Singapur, Þili, Tayland,
Tayvan, Türkiye, Vietnam, Yeni Zelanda,
Yunanistan

Ülke gruplarý

BRIC

Avrupa Birliði

G7

Latin Amerika

Kuzey Amerika
PÝYÝ

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
Polonya, Ýspanya,
Yunanistan, Ýtalya
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Eduplus tarafýndan üçüncü kez düzenlenecek

olan Finans Zirvesi bu sene Maslak Sheraton

Hotel'de gerçekleþecek. Alanlarýnda lider

isimler tarafýndan yapýlacak sunumlar

eþliðinde bir tam gün devam edecek olan

programda Grant Thornton Ýç Denetim,

Ýç Kontrol ve Ýþletme Risk Yönetimi Bölüm

Ortaðý Sezer Bozkuþ Kahyaoðlu "Stratejik

Risk Yönetimi: Riskleri Minimize ve

Kazançlarý Maksimize Etme Yöntemleri"

baþlýklý bir konuþma ile yer alacak.

Ýþ dünyasý ve akademik dünyanýn önde

gelen temsilcilerinin yer alacaðý Zirve,

Ýstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektör

Yardýmcýsý, Ekonomist, TFF Genel Sekreteri

Prof. Dr. Emre Alkin ve ÝMKB Baþkan

Yardýmcýsý Doç. Dr. Mustafa Kemal Yýlmaz

tarafýndan gerçekleþtirilecek açýlýþ

sunumlarýnýn ardýndan Sezer Bozkuþ

Kahyaoðlu'nun sunumuyla devam edecek. 

Finans Zirvesi
Sezer Bozkuþ Kahyaoðlu, 3. Finans Zirvesi

katýlýmcýlarýndan birisi olarak

28 Mart 2013'te Maslak Sheraton'da

yer alacak.

Kayýt için lütfen aþaðýdaki iletiþim

bilgilerinden Özge Yel'e ulaþýnýz:

ozgey@eduplus.com.tr

+90 212 465 53 53

Sezer Bozkuþ Kahyaoðlu
CIA, CFE, CFSA, CRMA, SMMM
Grant Thornton Türkiye,
Ýþletme Risk Yönetimi
Hizmetleri, Ortak

Grant Thornton
MÜSÝAD Akademi’de

Grant Thornton’un, MÜSÝAD Akademi çatýsý
altýnda gerçekleþtirdiði "Kurumsal Risk
Yönetimi Standartlarý" eðitim semineri
22 Aralýk 2012 Cumartesi günü
10:30 - 12:30 saatleri arasýnda MÜSÝAD
Genel Merkezi'nde gerçekleþti.
Grant Thornton Türkiye ortaklarýndan Sezer
Bozkuþ Kahyaoðlu tarafýndan verilen ve
yoðun ilgi gören eðitim seminerinde þu
konular iþlendi:

- Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Ýlgili Deðiþim
  Gerektiren Temel Konular

- Yönetim Kurulu ve Organlarý

- Kurumsal Risk Yönetimi

- Ýç Denetim ve Ýç Kontrol

- Uluslararasý Finansal Raporlama
  Standartlarý (UFRS)

 

Grant Thornton araþtýrmalarýnda,

gerçekleþtirilen her görüþme için

UNICEF'e 5 USD'lik kaynak ayýrýlmaktadýr.

2011 sonunda 57.500 USD olarak

gerçekleþen bu bedel, toplamda 200.000

USD'yi bulmuþtur. 

Etkinliklerimiz
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Eðitimlerimiz

2013 yýlý eðitim takvimi için lütfen bize ulaþýnýz.



 

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)

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

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

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

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

Yayýnlarýmýz

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.

Ýþletme Risk Yönetimi hizmetleri
Temmuz 2012'de kurulan Ýþletme
Risk Yönetimi Hizmetleri
Bölümümüzün sizlere sunabileceði
hizmetler ve detaylar hakkýnda
bilgilendirici döküman.

2011

Doðru finansmana eriþim rehberi

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

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

Grant Thornton Haber Bülteni,
5.Sayý
Yeni TTK kapsamýnda kritik
deðiþiklikler, þirketlerin birleþme
ve satýn alma planlarý, yurt
dýþýndan saðlanan hizmetlerin
vergilendirilmesi, UFRS köþesi,
alternatif yakýtlý araçlar
araþtýrmasý ve diðerleri.



Yeþil
sayfa

Küçükçekmece Belediyesi,
çevre açýsýndan zararlý bir
atýk olan kullanýlmýþ pilleri
toplayanlarý ödüllendiriyor.

Temizlik Ýþleri
Müdürlüðü tarafýndan,
birçok zehirli atýk
içeren pillerin doðaya
karýþmasýný
engelleyip bertaraf
edilmesinin saðlanmasý
için, ilçe genelindeki bilgi evlerine,
kültür merkezlerine ve belirlenen pilot
okullara atýk pil toplama makineleri
yerleþtirildi.

Atýk pil makinasý nasýl çalýþýyor ?
Atýk pil toplama makineleri sesli
yönlendirme özelliði ile atýk pilin atýk
olup olmadýðýný tespit ederek pilin atýk
olmasý halinde kupon veriyor. Pilin boþ
olmayýp dolu olmasý halinde de makine
pili kullanýcýsýna iade ediyor.

Çok pil biriktirene hediye
Pil makineleri ile biriktirilen puanlarla
çocuklara çeþitli ödüller verilerek,
atýk pillerle ilgili bilincin aþýlanmasý
hedefleniyor. Atýk pillerin ayrý
toplanmasý alýþkanlýðý ve pil toplamaya
özendirilmesi saðlanýyor. 2.000 puan
biriktiren çocuklara scotter, MP3, kol
saati, uzaktan kumandalý otomobil,
uzaktan kumandalý helikopter; 10.000
puan biriktiren çocuklara ise bisiklet,
tablet PC, dijital fotoðraf makinesi
veriliyor. Hayatýmýzý kolaylaþtýran
pillerin tükendikten sonra çevreye veya
çöpe atýlmamasý; atýk pillerin
içerisindeki çeþitli kimyasal maddelerin
çöp depolama alanlarýnda yeraltý
sularýna ve topraða karýþarak
oluþturduklarý kirliliði engelliyor.

www.kucukcekmece.bel.tr

Bodrum
Takas Þenliði

Ekolojik Üreticiler Derneði

ve Dereköy Doðasevenler

Derneði tarafýndan 2013 yýlýnýn

Þubat ayýnda yerel tohumlarý

korumak ve üretmeye teþvik

etmek amacýyla Bodrum

Tohum Takasý Þenliði

düzenlenecek.

www.bodrumgundem.com

Tescillenmemiþ tohumlarýn

satýþýný yasaklayan ve yerel

tohumlarýn tarýmsal üretim

dýþý kalmasýna neden olan

2006 yýlýnda çýkan

Tohumculuk Kanununun

ardýndan, yerel tohumlarýn

yok olmamasý için Bodrum'da

da tohum takasý þenliði

düzenlenecek. Bodrum'da ilk

kez düzenlenecek þenlik, 2013

yýlýnýn Þubat ayýnda yapýlacak.

17 Þubat'ta yapýlacak olan Bodrum

Tohum Takasý Þenliði'nde tarýmsal

üretim yapan köylülerin yerel tohumlarý

korumak, takas yapýlarak üretimini de

teþvik etmek amacýyla bilgilendirme toplantýlarý

yapýlacak. Þenlikte kanun gereði yerel tohum

satýþýnýn yasaklanmasý nedeniyle, köylüler tohum

takasý yöntemi ile alýþveriþi yapacak. Çiçek, sebze, bakliyat

her türlü yerel tohumun takas edilebileceði etkinlikte çocuklarýn

bilinçlendirilmesi için atölyeler kurulacak, tarýmsal bilgi veren müzik ve

tiyatro etkinlikleri yapýlacak.

TEMA zaman kapsülüyle
geleceðe mesaj gönderin 

20. yaþýný kutlayan TEMA Vakfý,

twitter'dan gönderilecek “Gelecekte

TEMA” mesajlarýný 20 yýl saklayacak

bir zaman kapsülü uygulamasý baþlattý.

Vakfýn sosyal medya takipçilerinin

mesajlarý, TEMA zaman kapsülünde

20 yýl boyunca okunmadan saklanacak.

TEMA zaman kapsülü ile geleceðe 

gönderilen mesajlar, Vakfýn 40'ncý

kuruluþ yýldönümü olan 2032 yýlýnda

törenle açýlacak ve kamuoyu ile

paylaþýlacak.

www.tema.org.tr

Sakin þehrin sakin pazarý
Seferihisar Belediyesi'nin giriþimiyle üreticileri ve
kadýnlarý desteklemek amacýyla kurulan sanal üretici
pazarý, kýsa sürede geniþ bir müþteri kitlesine ulaþtý. 

                                                                         Seferihisar Belediye Baþkaný Tunç Soyer,

                                                                            "cittaslow-sakin þehir" ilkeleri doðrultusunda

                                                                                      daha önce hayata geçirdikleri "üretici

                                                                                            pazarlarý" ve "kadýn kooperatifi"

                                                                                               uygulamalarýný, bir süre önce sanal

                                                                                                   ortama taþýma kararý aldýklarýný

                                                                                                       ve "www.seferipazar.com"

                                                                                                          adlý alýþveriþ sitesini

                                                                                                             oluþturduklarýný belirtti. 

                                                                                             

                                                                                                                  www.ntvmsnbc.com

Toplam 8 sakin þehrimiz var

Türkiye'nin Cittaslow Baþkenti Seferihisar tarafýndan birliðe aday

gösterilerek dosyalarý teslim edilen kentlerin Cittaslow üyeliði açýklandý.

www.habitat.org.tr

Buna göre Akyaka (Muðla), Yenipazar (Aydýn), Gökçeada (Çanakkale), Taraklý

(Sakarya), Vize (Kýrklareli), Perþembe (Ordu) ve Yalvaç (Isparta) Türkiye'nin

yeni sakin þehirleri oldu. Yeni üyelerle birlikte Ulusal Birliði'ni kurarak Ýcra

Kurulu'na giren Seferihisar, Cittaslow'larýn geleceðiyle ilgili karar verme

yetkisini kazandý. Ulusal Birliði'ni kuran Türkiye, 2013 yýlý Cittaslow Genel

Kurulu'na ev sahipliði yapma hakkýný elde etti. Birliðin en büyük

organizasyonu 2013 Haziran'ýnda dünyanýn dört bir yanýndan

25 ülke, 150 belediye baþkaný, Cittaslow yetkilileri ve

gönüllülerinin katýlýmýyla Seferihisar'da gerçekleþecek.

Seferihisarlý yerel üreticilerin ve kadýnlarýn desteklenmesi

amacýyla kurulan ve Girit kabaðýndan karabaþ otu reçeline

kadar 130 çeþit ev yapýmý ve organik gýda ürünün satýþa

sunulduðu ''Seferipazar'' adlý internet sitesi, kuruluþ amacý ve

yakaladýðý baþarýyla dikkat çekiyor. 

Geri dönüþüm

 lideri – Fresno

                                                             Geri dönüþüm

                                                             sistemleri ve

                                                             uygulamalarýnda

                                                             lider ülke

                                                            durumunda olan

                                                           Amerika'da öyle bir

                                                          þehir var ki, bu

                                                        konudaki kararlýlýðý ile

                                                       Amerika'nýn geri

                                                     kalanýndan çok daha

                                                   ilerde. 

                                                                                       

100.000'u biraz geçen nüfus ile Fresnolular, çoðunlukla tarýma dayalý faaliyet

gösteriyorlar. Amerika'nýn diðer bölgelerinde þehirler, atýklarýnýn %30 ile

%50'si arasýnda bir miktarýný geri dönüþtürebilirken, Fresnolularýn geri

dönüþtürdükleri atýk oraný %73. Baþarý sýrlarýný "geri dönüþüm için eðitim"

konusunu ciddiyetle ele almalarýna baðlayan bir yetkilinin belirttiðine göre,

geri dönüþümde aileler, üniversiteler ve geri dönüþüm þirketleri büyük bir

uyum içinde ve ciddiyetle birlikte çalýþýyor. Baþlarda sadece kaðýt, alüminyum,

teneke ve camla baþladýklarýný ifade eden yetkili, þimdi bunlara ilave olarak

her türlü plastiði de geri gönüþtürebildiklerini ve ayda 7.000 ton aðýrlýðýnda geri

dönüþtürülmüþ madde kazandýklarýný ifade ediyor.

newswatch.nationalgeographic.com

10 adýmda su tasarrufu

National Geographic uzmanlarýndan,
kritik önem taþýyan su tasarruf
yöntemleri
1-Sýzdýran her türlü musluk, duþ baþlýðý
ve sifon benzeri kullaným maddelerini
tamir ettirin. 
2-Çamaþýr ve bulaþýk makinalarýnýzý
sadece tam anlamýyla dolu olduklarýnda
çalýþtýrýn. Bunlarý yenilemeniz
gerektiðinde çevre dostu olan ve daha
az enerji sarfeden modelleri tercih edin.
Unutmayýn ki su tasarrufu enerji
tasarrufu, enerji tasarrufu ise su
tasarrufu demektir. 
3-Musluk ve duþ baþlýklarýnýzýn su
akýtma hacmini azaltýn. 
4-Sifonunuzu yenilemeniz
gerektiðinde, daha düþük hacimli
modelleri tercih edin. 
5-Diþlerinizi fýrçalarken, elde bulaþýk
yýkarken, suyun boþa aktýðý durumlarda
musluðu kapatýn. Sadece bununla bile
büyük bir su tasarrufu yaratmak
mümkün.
6-Daha az þey alýn. Her ürünün
üretiminde su kullanýlýr. Ne kadar az
eþya, o kadar az su sarfiyatý demektir.
7-Plastik, kaðýt, cam ve metaller baþta
olmak üzere mümkün olduðunca geri
dönüþtürün ve geri dönüþtürülmüþ
malzeme tercih edin. 
8-Daha az et yiyin. Sýradan bir
hamburgerde bile fazlasýyla su var. 
9-Bahçenizdeki ve çevrenizdeki bitkileri,
susuzluða dayanýklý veya doðal yaðmur
suyuyla büyüyebilen cinslerden seçin. 
10- Ýçtiðiniz suyun kaynaðýný bilin.
Göl suyu mu, nehir suyu mu, kaynak
suyu mu ? Kaynaðýný bildiðinizde onu
boþa akýtmak istemeyeceksiniz. 

www.environment.nationalgeographic.com

BM'nin iklim zirvesinde, geliþmiþ

ülkelerin doðal afetler nedeniyle

tazminat ödemesi fikrine ABD karþý

çýktý. Katar'ýn baþkenti Doha'da iki

haftalýk BM Ýklim Deðiþikliði

Konferansý'nýn sonuna yaklaþýlýrken,

geçen yýllardaki gibi somut bir

anlaþmaya varma umutlarý giderek

tükeniyor. Sera gazý salýnýmlarýnýn

azaltýlmasýyla ilgili baðlayýcý maddeler

içeren Kyoto Protokolü'nün uzatýlmasý

konusu, müzakereleri yine týkarken,

görüþmelerde önemli bir adým atýldý:

Sanayileþmiþ ülkelerin iklim

deðiþikliðiyle baðlantýlý doðal afetler

karþýsýnda yoksul devletlere tazminat

ödemesi ilk kez gündeme alýndý.

www.cayyolu.com.tr

Geliþmiþ ülkelerden

"Geliþmiþlik tazminatý" 

Kütahya merkeze 26 kilometre uzaklýkta kurulu Seyitömer Termik Santrali'nin

kül ve toz atýklarýnýn toplandýðý kül barajý alarm veriyor. Bölge halkýnýn

endiþeleri sonrasýnda santralde inceleme yapan resmi heyet, hazýrladýðý raporda

"Baraj rezervuar alanýnýn kret kotuna kadar kül ile doldurulduðu" tespitine yer

verirken, depoda derhal boþaltma çalýþmalarýna baþlanmasý gerektiði belirtildi.

www.cayyolu.com.tr

Seyitömer'in atýklarý alarm vermeye baþladý
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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 60

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