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Aykut Halit
Grant Thornton Türkiye Baþkaný

2013'ün ilk çeyreðinde güzel bir ödül haberi ile mutlu olduk. Grant Thornton, International

Accounting Bulletin jürisi tarafýndan "Network of the Year" (Yýlýn Baðýmsýz Denetim ve Mali

Müþavirlik Aðý) seçildi. 2012 yýlýnda yakalanan ve sektördeki altý büyük firma arasýnda en üst

sýrada olan büyüme rakamýmýz ile hak kazandýðýmýz bu ödül, önümüzdeki süreçte bizim için

motivasyon kaynaðý oldu. Bunun dýþýnda, 23 Ocak 2013 tarihinde, 28537 no'lu Resmi

Gazete'de yayýnlanan Bakanlar Kurulu Kararý ile baðýmsýz denetime tabi olacak þirketlerin

çerçevesi kesinleþti. Ýç sayfalarda detaylarýna deðindiðimiz kriterleri karþýlayan þirketler, devam

eden hesap döneminde baðýmsýz denetime tabi olacaklar. 

Bunun yaný sýra, eðitim ve seminer programlarýmýz yoðun bir þekilde devam ediyor. Þubat ayýnda

"Borçlar Kanunu" ve "Yeni Muhasebe Düzeni" seminerlerimiz, mart ayýnda "Risk Yönetimi"

eðitimimiz ve Bizz Consulting ile birlikte düzenlediðimiz "Yeni Nesil Yönetim Kurulu Nasýl

Ýþleyecek?" seminerimiz baþarý ile gerçekleþti. Ýlerleyen sayfalarda önümüzdeki programlar

hakkýnda bilgi bulabilirsiniz. 

Faydalý olmasýný dileriz.

Ýçindekiler

Türk þirketler yurt dýþýnda yatýrým arayýþý
peþindeler

Baðýmsýz denetimde son düzenleme

"Yeni nesil yönetim kurulu nasýl iþleyecek?"
konulu seminerimizin ardýndan

Faaliyet raporu ile ilgili son düzenlemeler

Grant Thornton'un kurumlar vergisi
araþtýrmasý

Grant Thornton, UNICEF aracýlýðý ile
dünya çocuklarýna yardým ediyor

TURQUALITY® hakkýnda

Ana sözleþme deðiþiklikleri

2013 yýlý eðitim takvimimiz
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Mavi
sayfa

Ýngiltere'de yapýlan bir araþtýrma,
yeterince uyumamanýn insan
vücudunun iç iþleyiþi üzerinde olumsuz
etkide bulunduðunu ortaya koydu.

Genlerde deðiþim

www.bbc.co.uk/turkce

Bir hafta boyunca altý saatten az
uyutulan insanlarda yüzlerce genin
iþleyiþinde deðiþiklik olduðu gözlendi.

Araþtýrmanýn sonuçlarýný Proceedings
of the National Academy of Sciences
(Ulusal Bilimler Akademisi Tutanaðý)
adlý dergide yayýmlayan bilim insanlarý,
bu sonuçlarýn, yetersiz uykunun
saðlýða nasýl zarar verdiðini açýklamada
yardýmcý olacaðýný vurguladý. 

Kalp hastalýðý, diyabet, obezite ve
beyin iþlevlerinde zayýflýk gibi
hastalýklarla yetersiz uyku arasýnda
baðlantý olduðu belirtiliyor. 

Ancak yetersiz uykunun saðlýðý neden
bu þekilde olumsuz etkilediði
bilinmiyor.

Surrey Üniversitesi'nden araþtýrmacýlar,
bir hafta boyunca her gece 10 saate
kadar uyuyan 26 kiþiden aldýklarý kan
örneklerini, ayný süre boyunca günde
altý saatten az uyuyanlarýn kan
örnekleri ile karþýlaþtýrdý.

Yetersiz uyuyanlarda 700'den fazla
gende deðiþim gözlendi. Bunlarýn her
biri protein yapýmý için talimat içeren
genler olduðundan, az uyku nedeniyle
daha aktif hale gelerek daha fazla
protein üretmeye, böylece vücudun
kimyasýný deðiþtirmeye baþladýklarý
görüldü.

Vücudun doðal saatinin düzeninin
bozulduðu, gün içindeki aktifliklerine
baðlý þekilde doðal olarak büyüyüp
küçülen bazý genlerde bu iþlevin
yetersiz uyku nedeniyle köreldiði
gözlendi.

Baðýþýklýk sistemi ve vücudun hasar ve
strese karþý tutumunun yetersiz
uykudan etkilendiði tespit edildi.

Yetersiz uyku

vücudu deðiþtiriyor

5 yaþ öncesi ölen çocuk sayýsý : 1,65 milyon

Dünyanýn geliþmiþ ve zengin bölgelerinde tüketim çýlgýnlýðý tüm hýzýyla devam

ederken, diðer bölgelerinde açlýk ve sefalet hüküm sürüyor. Örneðin

Hindistan'da her yýl 1,65 milyon çocuk, 5 yaþýný göremeden yetersiz beslenme

nedeniyle ölüyor. Annenin hamileliði ile baþlayan ilk 1.000 gün (270 gün

hamilelik ve 730 gün, 2. yaþa kadar olan süre) çok önemli. Bu süre içindeki

beslenmenin bebeðin beden saðlýðý açýsýndan önemli olduðunu vurgulayan

uzmanlar, Hindistan'daki çocuklarýn yetersiz beslenme nedeniyle ölmesini

engellemeye yönelik tedbir almaya çalýþýyorlar. Bu amaçla kurulmuþ

derneklerden birisi de 'Save the Children – Çocuklarý Kurtarýn' derneði.

www.savethechildren.in

Organ bekleyen hasta sayýsý

artýyor*

Ülkemizde ve dünyada, organ

nakli için sýra bekleyen çok

sayýda hasta var. Saðlýk

Bakanlýðý'nýn verilerine göre

20.000'e yakýn böbrek,

2.000'e yakýn da karaciðer

nakli bekleyen hasta var.

Bakanlýðýn organ

bekleme listesine

21.878 hasta kayýtlý.

Bunlarýn 16'sý akciðer,

19.466'sý böbrek,

325'i kalp, 4'ü kalp

kapaðý, 1.851'i

karaciðer, 216'sý pankreas

bekliyor.

Organ bekleyen hastalarýn

sayýsý bu kadar yüksek

olmasýna raðmen organ baðýþý

yetersiz. Hastalara genellikle

canlýdan nakil yapýlýyor. Bu da ancak

vericisi olan böbrek ve karaciðer

hastalarý için mümkün oluyor.

Saðlýk Bakanlýðý'nýn verilerine göre 2012 yýlýnda 

toplam 3.270 hastaya organ nakli yapýldý. Bu organlarýn

2.527'si canlýdan, 743'ü de kadavradan alýndý.

Avrupa'da bir yýlda çýkan kadavra donör sayýsý**

Ýspanya

Norveç

Ýngiltere

Almanya

Yunanistan

Türkiye

Romanya

33,9/ Pmp

14,4/ Pmp

12,3/ Pmp

13,8/ Pmp

6,2/ Pmp

2/ Pmp

0,4/ Pmp

(Pmp : Milyon nüfus baþýna kadavra
donör sayýsý)

• Saðlýk müdürlüklerinde,
• Hastanelerde,
• Emniyet müdürlüklerinde (ehliyet
   alýmý sýrasýnda),
• Organ nakli yapan merkezlerde,
• Organ nakli ile ilgilenen vakýf,
   dernek vb. kuruluþlarda yapýlabilir.

Organ baðýþý***

*www.aa.com.tr    **www.organnakli.hacettepe.edu.tr   ***tr.wikipedia.org

Sigarayý býrakma yolunda etkisi kanýtlanmýþ 13 uygulama

Saðlýk konusuna ayýrdýðýmýz mavi sayfalarýmýzda sýk sýk deðindiðimiz
konulardan biri de sigara alýþkanlýklarý ve sigarayý býrakma yöntemleri
üzerine. Webmd.com'da karþýmýza çýkan bu öneriler, sigarayý býrakma
aþamasýndakiler için çok faydalý olabilecek gibi görünüyor. Ýþte sigarayý
býrakanlar için, bu süreçte kendilerine destek olabilecek 13 öneri : 

Pipetle soðuk su içmek, insana keyif/
mutluluk veren ve negatif duygulardan uzaklaþtýran dopamin enzimini salgýlayan
bir eylem. Küçük küçük atýþtýrmak ise ani bastýran sigara içme güdüsünü
uzaklaþtýrmak için birebir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, atýþtýrýlan
                          þeylerin kilo yapmayan, saðlýklý besinlerden oluþmasý. 

Kontrolü
                                                  elinde tutmak, tasarruf etmek, güzel kokmak, daha
                                                           enerjik hissetmek… Sigara ihtiyacý
                                                                 bastýrdýðýnda listenize göz atýn.
                                                                      
                                                                           Sigaranýn en kötü etkilerinden birisi
                                                                               aðýzda býraktýðý istenmeyen koku
                                                                                   ve tattýr. Bunlarýn yokluðunu
                                                                                      daha da mükemmel hale
                                                                                         getirmek için sýklýkla
                                                                                           diþlerinizi fýrçalayýn.
                                                                                             Böylece bir sigara yakýp
                                                                                                bu ferahlýðý bozmayý
                                                                                                 daha az isteyeceksiniz.
                                                                                                  
                                                                                                     Birçok kiþiye göre
                                                                                                       alkol ve sigara
                                                                                                       birbirini çaðrýþtýrýr.
                                                                                                        Eðer böyle bir
                                                                                                        durum varsa, alkol
                                                                                                         almak sigara içme
                                                                                                         ihtiyacýný
                                                                                                         tetikleyeceðinden,
                                                                                                         alkolden de uzak
                                                                                                        durmak gerekir.
                                                                                                        

Sigara içme
                                                                                                    ihtiyacýnýz
                                                                                                    bastýrdýðýnda sigara
                                                                                                  içebileceðiniz bir
                                                                                               alandaysanýz, kütüphane,
                                                                                              ofisin bir köþesi, sinema
                                                                                           gibi sigara içemeyeceðiniz
                                                                                        mekanlara kaçýn.
                                                                                     

Býrakma sebeplerinizi
                                                                              yazýðýnýz listenizi çoðaltarak vakit
                                                                         geçirdiðiniz yerlerde birer kopya
                                                                    bulundurun. Önceden içip de sonradan
                                                                býrakan birçok kiþiye göre, örneðin
                                                         yenidoðan bebeði nedeniyle sigarayý býrakan
                                                 kiþiler için bebeklerinin fotoðrafýný sýk sýk görmek 
                                        önemli bir etken.
                       Fiziksel aktivite insaný rahatlatarak
stres ve sýkýntý gibi negatif etkilerden uzak tutar ve sigaranýn daha az
hatýrlanmasýný saðlar.  Kendinizi boþ býrakmayýn.
Ne kadar yoðun olursanýz, sigarayý o kadar az hatýrlarsýnýz. 

 Sigara býrakmak konusunda sizi gönülden destekleyen, mümkünse
önceden kullanýp býrakmýþ birilerini bulun. Bu kiþiler sizi nasýl motive
edeceklerini diðerlerine göre daha iyi bilirler.  Herkes
için olmasa da kafein, çoðu kiþi için sabahlarý uyaran olduðu kadar, stres ve
sýkýntý yaratan bir etkendir. Eðer sizde de bu etkiyi yaratýyorsa, ilk birkaç haftada
kafeinden uzak durmak gerekir. 

Kýzgýnlýk, kýrgýnlýk ve öfke gibi duygular, býrakanlarý sigaraya geri
döndüren baþlýca duygulardýr. Böyle durumlarda uygulamak üzere dikkat
daðýtýcý aktiviteler geliþtirin. 

 Kimi zaman, etrafýnýzdaki kiþiler, sýrf beraber sigara içtikleri kiþiyi
kaybetmemek için  sizin sigarayý býrakmanýzý istemezler ve ters yönde baský
kurmaya çalýþýrlar. Böyle kiþilerden uzak durun. 

1- Pipetle
soðuk su için ve küçük küçük atýþtýrýn : 

2- Sigarayý
                                   býrakmýþ olmanýn faydalarýný bir yerde listeleyin : 

3- Diþlerinizi sýklýkla fýrçalayýn :

4- Alkolden kaçýnýn :

5- Kendi 'sigara
                                                                                                       içilmez' alanlarýnýzý
                                                                                                     bulun  : 

6- Býrakma sebeplerinizi
                                                                                 hatýrlayýn : 

7- Fiziksel olarak aktif olun :

8- Ajandanýzý doldurun :
9- Destekçilerinizi

belirleyin :

10- Kahveden uzak durun :

11- Dikkatinizi daðýtmak için yöntemler
geliþtirin : 

12- Sigarayý býrakmanýzý istemeyenlerden uzak
durun :

Mutluluða ulaþmak için 5
basit adým
 

The New Economics Foundation

kuruluþunun 400 bilim insaný ve

akademisyeni bir araya getirerek

yaptýrdýðý bir araþtýrmaya göre, insaný

mutlu eden 5 temel alýþkanlýk var.

Bunlarý yeteri derecede

uygulayabilenler, mutluluðu bir amaç

gibi deðil, günlük olaðan bir duygu gibi

yaþayabiliyorlar. Ýþte bu beþ alýþkanlýk;

 Aile, arkadaþlar,

çalýþma arkadaþlarý ve komþular gibi

çevremizi oluþturan bireylere vakit

ayýrmak ve onlarla iletiþim halinde

olmak zenginlik ve manevi destek saðlar. 

 Yürümek, koþmak,

dans etmek, bisiklete binmek, oyun

oynamak. Bunlar rahatlatan, eðlendiren

ve formda tutan aktiviteler olduklarý

için bedeni ve zihni rahatlatýr. 

 Etrafta olan biteni, yeni ve

güzel þeyleri fark etmek, hafýzaya

kaydetmek önemlidir. Ýþe yürürken de,

öðle yemeði yerken de anlarýn tadýný

çýkarmak, o anlarýn farkýna varmaya ve

bunlarýn kýymetini bilmeye

yardýmcý olur. 

Yeni þeyler

denemek, eski bir hobiyi yeniden

keþfetmek,  yeni bir kursa yazýlmak,

farklý bir görev üstlenmek; yani yeni

zorluklarý göðüslemek ve baþarmak

kendine güveni tazeler ve sonraki

adýmlar için cesaret verir. 

Gülümsemek, teþekkür etmek, bir

arkadaþa veya bir yabancýya yardým

etmek, kendi mutluluðunun,

diðerlerinin mutluluðuna dönüþmesine

tanýk olmak bir nevi ödül iþlevi görür

ve daha fazlasý için motive eder. 

Ýletiþim kurmak :

Hareketli olmak :

Fark etmek :

Öðrenmeye devam etmek : 

Paylaþmak/Yardým etmek :

www.neweconomics.org

13- Sabýrlý olun ve pes etmeyin :

www.webmd.co

Ýlk 2 haftayý atlatmak bu yoldaki en
zorlu süreçtir ama bu süre geçtikten
sonrasý sigaradan tamamen kurtulmuþ
bir hayattýr. 



Sayfa 2

Grant Thornton Türkiye Baþkaný

Aykut Halit'in ifadesine göre "Son yýllarda,

geliþmiþ ve geliþmekte olan ülkeler

arasýndaki büyüme oranlarý arasýnda giderek

artan fark, bu iki grup arasýndaki ekonomik

farkýn kapanmasý yolunda rol oynuyor. IMF

raporuna göre, 2012'de, geliþmiþ ülkeler

sadece %1.3 büyürken, geliþmekte olan

ekonomiler %5.3 oranýnda büyüdü (Çin tek

baþýna %7.8'lik bir büyüme elde etti).

Ekonomideki bu eðilim önümüzdeki yýllarda

da devam ederse, nehirler artýk tersine

akmaya baþlayacak. Bu da demek oluyor ki,

geliþmekte olan ülkeler, ekonomik alanda

daha öncü roller edinecekler." 

Uluslararasý yatýrýmlardaki bu yeni seyre

göre, Türkiye'deki iþletmelerin %59'u,

Rusya'dakilerin %37'si, Hindistan'dakilerin

%33'ü ve Çin'deki iþletmelerin %27'si,

Batý Avrupa'daki fýrsatlarý takip eder

durumdalar. Ayný þekilde Latin Amerika'daki

iþletmelerin %33'ü ise Kuzey Amerika'daki

fýrsatlarýn peþinde. 

Sayfa 1

Türk þirketler, yurt dýþýnda yatýrým arayýþý peþindeler

Grant Thornton'un son araþtýrmasýna göre,

uluslararasý yatýrýmlarýn yönü önemli

deðiþimden geçiyor. Global krizden önce,

uluslararasý yatýrýmlar çoðunlukla geliþmiþ

ülkelerden daha az geliþmiþ ülkelere akarken,

son yýllarda yatýrýmlarýn seyri çift yönlü bir

hal aldý. Ekonomileri daha fazla büyüyemeyen

geliþmiþ ülkelerin iþ dünyasý liderleri,

geliþmekte olan ülkelere her zamankinden

daha çok yönelmiþ durumdalar ama diðer

taraftan, hýzlý geliþmekte olan ülkelerin iþ

dünyasý temsilcileri de geliþmiþ ülkelerdeki

yatýrým fýrsatlarýný takip eder hale gelmiþ

durumda. Araþtýrmaya Türkiye'den katýlan iþ

dünyasý temcilcilerinin verdiði yanýtlara göre,

katýlýmcýlarýn %59'u özellikle Batý Avrupa

olmak üzere, Avrupa'daki fýrsatlarý mercek

altýna almýþ durumda. 

Global yatýrýmlarýn hedefi BRIC ve Türkiye

Araþtýrma sonucuna göre, global ölçekte, iþ

dünyasý liderlerinin %57'si, yeni yatýrýmlar

için Çin, Hindistan, Rusya, Brezilya, Meksika

ve Türkiye'ye yönelmiþ durumdalar. Sadece

%38'lik bir kesim Batý Avrupa ve Kuzey

Amerika'yý bir alternatif olarak düþünüyor. 

Grant Thornton'un araþtýrmasýna katýlan Türk þirketlerin %71'i Orta Doðu'daki,

%59'u ise Batý Avrupa'daki yatýrým fýrsatlarýný takip ediyor.

Geliþmiþ ülkelerdeki arayýþa daha yakýndan

bakacak olursak, Japon yatýrýmcýlarýn %63'ü

ve G7 ülkelerinin  %45'i Çin'deki fýrsatlara

odaklanmýþ durumdalar. Alman

yatýrýmcýlarýn %59'u Rusya'ya ve Kuzey

Amerikalý yatýrýmcýlarýn %57'si ise Latin

Amerika'ya yönelmiþ durumda. Araþtýrmaya

Türkiye'den katýlan iþ dünyasý temsilcilerinin

%71'i Orta Doðu'daki yatýrýmlara, %59'u

Batý Avrupa'ya, %49'u ise Rusya'daki

yatýrým hedeflerine yönelmiþ durumda.

Türk yatýrýmcýlarýn bir diðer ilgi alaný ise

%33 ile Güney Afrika. 

Geliþmekte olan piyasalar fýrsat endeksi -

Türkiye 6. sýrada

Grant Thorntun'un 'Geliþmekte olan

piyasalar, fýrsat endeksi' verilerine göre,

geliþmekte olan 27 ülke arasýnda Türkiye

6. sýrada. Birçok farklý etmenin (Ekonomik

büyüklük, nüfus, dünya ticaret hacmindeki

pay, büyüme beklentileri, geliþim oranlarý

vb..) hesaba katýldýðý ölçüme göre 6. sýrada

olan Türkiye, 7. sýradaki Endonezya ile

birlikte önümüzdeki 5 yýllýk dönemde

dünyadaki global büyümenin %45'inin

kaynaðýný yaratýr durumda olacak.

(IMF 2012) Endeksin ilk 10 sýralamasýna

bakacak olursak; Çin, Hindistan, Rusya,

Brezilya, Meksika, Türkiye, Endonezya,

Polonya, Malezya ve Tayland ilk 10'da

yerlerini almýþ durumdalar. 

Grant Thornton Türkiye Baþkaný

Aykut Halit'in ifadesine göre, "Ýlk bakýþta,

ekonomik göstergeler, düþük büyüme

oranlarýna sahip bölgelere yatýrým konusuna

mesafeli kalmayý düþündürebilir fakat diðer

taraftan, ihtiyaç halindeki bir iþletmeye

yapýlacak uygun bir yatýrým, stratejik

pazarlara ve daha etkili teknolojiye eriþim

konusunda ideal bir fýrsat olabilir.

Geliþmekte olan ekonomilerden, geliþmiþ

ekonomilere yapýlacak yatýrýmlar, yatýrýmý

yapacak olan iþletmeye etkin bir teknoloji

transferi, donanýmlý iþ gücü ve etkili

prosesler sunabilir. Bu girdiler, üreticinin

katma deðeri yüksek ürünler ve hizmetlere

eriþimi yolunda önemli bir adým teþkil

edebilir." 

Katýlýmcý profili

Aralarýnda Türkiye'nin de bulunduðu 44

ülkede 3.200 kiþilik bir katýlýmcý grubu ile

yapýlan görüþmeler yüzyüze, telefonla veya

posta yoluyla gerçekleþtirildi. Katýlýmcýlar,

CEO'lar, yönetici direktörler, yönetim kurulu

baþkanlarý veya diðer kýdemli C seviye

yöneticilerden oluþtu.  

‘Araþtýrmaya katýlanlarýn %57'si, yeni yatýrýmlar için Çin, Hindistan,
Rusya, Brezilya, Meksika ve Türkiye'ye yönelmiþ durumdalar.’



Denetçi seçimi ve mevcut denetçilerin

durumu

Denetim yaptýrma zorunluluðu getirilen

þirketler

6102 sayýlý Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun

397'nci maddesinin 4'üncü fýkrasýnda

denetime tabi olacak þirketlerin Bakanlar

Kurulunca belirleneceði bildirilmiþtir.

23.01.2013 tarih ve 28537 sayýlý Resmi

Gazete'de yayýnlanan Bakanlar Kurulu Kararý

ile denetim yaptýrma zorunluluðu getirilen

þirketler belirlenmiþtir. Yayýnlanan Bakanlar

Kurulu Kararý ile baðýmsýz denetim

yaptýrma zorunluluðu getirilen þirketler

aþaðýdaki þekilde belirlenmiþtir.

Sayfa 4Sayfa 3

Baðýmsýz denetimde son düzenleme

23.01.2013 tarih ve 28537 sayýlý Resmi
Gazete'de yayýnlanan Bakanlar Kurulu Kararý
ile denetim yaptýrma zorunluluðu getirilen
þirketler belirlenmiþtir. Hangi þirketlerin
kapsama girdiði yazýmýzýn devamýnda
belirtilmiþtir. Denetim yaptýrma zorunluluðu
getirilen þirketlerin, en geç 31.03.2013
tarihine kadar yaptýklarý genel kurulda
denetçi seçmeleri ve ticaret sicil gazetesinde
ilan ettirmiþ olmalarý gerekmektedir.
Dergimiz elinize ulaþtýðýnda belirlenen tarih
geçmiþ olacaktýr fakat sürenin uzatýlabileceði
ihtimali ile belirlenen kriterleri sizlere
iletiyoruz.

a) Aktif toplamý yüzellimilyon ve üstü

    Türk Lirasý.

b) Yýllýk net satýþ hasýlatý ikiyüzmilyon ve

    üstü Türk Lirasý.

c) Çalýþan sayýsý beþyüz ve üstü.

Bu þirketler;

1) Sermaye Piyasasý Kanunu uyarýnca

    Sermaye Piyasasý Kurulu'nun düzenleme

    ve denetimine tabi þirketlerden;

1- Tek baþýna veya baðlý ortaklýklarý ve

iþtirakleriyle birlikte aþaðýdaki üç ölçütten

en az ikisini iki yýl üst üste saðlayan

þirketler (Yürürlükteki mevzuat uyarýnca

son iki yýlýn mali tablolarý ve çalýþan

sayýlarý esas alýnacaktýr).  

2- Ýlgili Bakanlar Kurulu Kararýnda yer alan

(I) sayýlý liste kapsamýndaki þirketler 

a) Yatýrým kuruluþlarý,
b) Kolektif yatýrým kuruluþlarý,
c) Portföy yönetim þirketleri,
ç) Ýpotek finansmaný kuruluþlarý,
d) Varlýk kiralama þirketleri,
e) Merkezi takas kuruluþlarý,
f) Merkezi saklama kuruluþlarý,
g) Veri depolama kuruluþlarý, 
ð) Derecelendirme kuruluþlarý, 
h) Deðerleme kuruluþlarý,
ý) Sermaye piyasasý araçlarý bir borsada
    ve/veya teþkilatlanmýþ diðer piyasalarda
    iþlem gören anonim þirketler.

2) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayýlý
    Bankacýlýk Kanunu uyarýnca Bankacýlýk
    Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun
    düzenleme ve denetimine tabi þirketlerden;

a) Bankalar,
b) Derecelendirme kuruluþlarý,
c) Finansal holding þirketleri, 
ç) Finansal kiralama þirketleri,
d) Faktoring þirketleri,
e) Finansman þirketleri,
f)  Varlýk yönetim þirketleri,
g) Finansal holding þirketleri üzerinde 5411
    sayýlý Kanunda tanýmlandýðý þekliyle
    nitelikli paya sahip olan þirketler.

3) 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayýlý
    Sigortacýlýk Kanunu ile 28/3/2001 tarihli
    ve 4632 sayýlý Bireysel Emeklilik Tasarruf
    ve Yatýrým Sistemi Kanunu kapsamýnda
    faaliyet göstermekte olan sigorta,
    reasürans ve emeklilik þirketleri.
4) Ýstanbul Altýn Borsasýnda üye olarak
    faaliyet göstermesine izin verilen yetkili
    müesseseler, kýymetli madenler aracý
    kurumlarý, kýymetli maden üretimi veya
    ticareti ile iþtigal eden anonim þirketler.
5) 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayýlý Tarým
    Ürünleri Lisanslý Depoculuk Kanunu
    I hükümleri uyarýnca anonim þirket
    halinde kurulan tarým ürünleri lisanslý
    depo þirketleri ile, 11/8/1982 tarihli ve
    2699 sayýlý Umumi Maðazalar Kanunu
    hükümleri uyarýnca anonim I þirket
    þeklinde kurulan þirketler.
6) Ulusal karasal, uydu ve kablolu televizyon
    sahibi medya hizmet saðlayýcý þirketler.



3- Ýlgili Bakanlar Kurulu Kararýnda yer alan
(II) sayýlý liste kapsamýndaki þirketler, tek
baþýna veya baðlý ortaklýklarý ve
iþtirakleriyle birlikte aþaðýda belirtilen
sýnýrlamalar dikkate alýnarak, baðýmsýz
denetime tabidir.

Sayfa 5 Sayfa 6

1) Sermayesinin en az % 25'i kamu kurumu
niteliðindeki meslek kuruluþlarýna,
sendikalara, derneklere, vakýflara,
kooperatiflere ve bunlarýn üst kuruluþlarýna
doðrudan veya dolaylý olarak ait olan
þirketlerden aþaðýdaki üç ölçütten en az
ikisini saðlayanlar.

a) Aktif toplamý kýrkmilyon ve üstü
    Türk Lirasý.
b) Yýllýk net satýþ hasýlatý ellimilyon ve üstü
    Türk Lirasý.
c) Çalýþan sayýsý yüzyirmibeþ ve üstü.

2) Yurt çapýnda günlük olarak gazete
yayýmlayan þirketlerden aþaðýdaki üç
ölçütten en az ikisini saðlayanlar.

a) Aktif toplamý ellimilyon ve üstü
    Türk Lirasý.
b) Yýllýk net satýþ hasýlatý yetmiþbeþmilyon
    ve üstü Türk Lirasý.
c) Çalýþan sayýsý yüzyetmiþbeþ ve üstü.

3) Kaynak tahsisi içermeyen yetkilendirme
sahibi þirketler ile çaðrý merkezi þirketleri
hariç olmak üzere, 15/1/2004 tarihli ve
5070 sayýlý Elektronik Ýmza Kanunu,
5/11/2008 tarihli ve 5809 sayýlý Elektronik
Haberleþme Kanunu ve 6102 sayýlý Türk
Ticaret Kanunu'nun 1525 inci maddesi
kapsamýnda Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim

Kurumu denetimine tabi olan þirketlerden
aþaðýdaki üç ölçütten en az ikisini
saðlayanlar.

a) Aktif toplamý yetmiþbeþmilyon ve üstü
    Türk Lirasý.
b) Yýllýk net satýþ hasýlatý yüzmilyon ve üstü
    Türk Lirasý.
c) Çalýþan sayýsý ikiyüzelli ve üstü.

4) 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayýlý Elektrik
Piyasasý Kanunu, 18/4/2001 tarihli ve
4646 sayýlý Doðalgaz Piyasasý Kanunu,
4/12/2003 tarihli ve 5015 sayýlý Petrol
Piyasasý Kanunu ve 2/3/2005 tarihli ve
5307 sayýlý Sývýlaþtýrýlmýþ Petrol Gazlarý
(LPG) Piyasasý Kanunu ve Elektrik Piyasasý
Kanununda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair
Kanun uyarýnca Enerji Piyasasý Düzenleme
Kurumu düzenlemelerine tabi olarak faaliyet
gösteren lisans, sertifika veya yetki belgesi

sahibi þirketlerden (4046 sayýlý Kanun
hükümlerine tabi kamu iktisadi teþebbüsleri
hariç) aþaðýdaki üç ölçütten en az ikisini
saðlayanlar.

a) Aktif toplamý yetmiþbeþmilyon ve üstü
    Türk Lirasý.
b) Yýllýk net satýþ hasýlatý yüzmilyon ve üstü
    Türk Lirasý.
c) Çalýþan sayýsý ikiyüzelli ve üstü.

5) Sermaye piyasasý araçlarý bir borsada
ve/veya teþkilatlanmýþ diðer piyasalarda
iþlem görmeyen ancak Sermaye Piyasasý
Kanunu kapsamýnda halka açýk sayýlan
þirketlerden aþaðýdaki üç ölçütten en az
ikisini saðlayanlar.

a) Aktif toplamý onbeþmilyon ve üstü
    Türk Lirasý.
b) Yýllýk net satýþ hasýlatý yirmimilyon ve
    üstü Türk Lirasý.
c) Çalýþan sayýsý elli ve üstü.

6) Gayri faal olan veya faaliyetleri geçici
olarak durdurulan veya iptal edilmiþ olan
(Gerekli ana sözleþme deðiþiklikleri ve
benzeri prosedür iþlemleri henüz
gerçekleþtirilmemiþ olanlar dahil) iþtirak ve
þirketler hariç olmak üzere, Tasarruf
Mevduatý ve Sigorta Fonunun iþtirakleri ile
mülga 4389 sayýlý Bankalar Kanunu ve
5411 sayýlý Bankacýlýk Kanunu kapsamýnda
Fon tarafýndan denetimi ve yönetimi
devralýnan þirketlerden aþaðýdaki üç
ölçütten en az ikisini saðlayanlar.

a) Aktif toplamý yüzellimilyon ve üstü
    Türk Lirasý.
b) Yýllýk net satýþ hasýlatý ikiyüzmilyon ve
    üstü Türk Lirasý.
c) Çalýþan sayýsý beþyüz ve üstü.

7) 8/6/1984 tarihli ve 233 sayýlý Kamu
Ýktisadi Teþebbüsleri Hakkýnda Kanun
Hükmünde Kararname kapsamýnda faaliyet
gösteren kamu iktisadi teþebbüsleri ve baðlý
ortaklýklarý ile sermayesinin en az % 50'si
belediyelere ait olan þirketlerden aþaðýdaki
üç ölçütten en az ikisini saðlayanlar.

a) Aktif toplamý kýrkmilyon ve üstü
    Türk Lirasý.
b) Yýllýk net satýþ hasýlatý ellimilyon ve üstü
    Türk Lirasý.
c) Çalýþan sayýsý yüzyirmibeþ ve üstü.



"Yeni Nesil Yönetim Kurulu Nasýl Ýþleyecek?"
konulu seminerimizin ardýndan

Bizz Consulting ve Grant Thornton iþbirliði
ile 19 Mart 2013 tarihinde Swissotel’de
gerçekleþtirilen "Yeni Nesil Yönetim Kurulu
Nasýl Ýþleyecek?" konulu seminerimizde,
Türkiye’de þirketlerin yönetiminde yaþanan
yeni geliþmeler ýþýðýnda yönetim kurulu
üyelerinin rolleri ve sorumluluklarý ele alýndý.
Seminer, Türkiye’nin önde gelen þirketlerinin
üst düzey yöneticilerinin katýlýmýyla
gerçekleþti.  

 

-Marcus Alexender; London Business
School’da Öðretim Üyesi olan Alexender, 
Yönetim Kurulu’nun Gerçek Görevi’ adlý
çalýþmasýný dinleyicilerle paylaþtý.  

-Þerif Kaynar; KPartners International
Yönetici Ortaðý ve þirketlere yönetim kurulu
üyesi temin eden bir danýþman gözüyle, yeni
dönemin aranan özellikleri hakkýnda bilgi
verdi.

-Hasan Önder; Daikin Türkiye CEO’su ve
Avrupa Daikin Yönetim Kurulu Üyesi olan
Önder, ABD ve Avrupa’dan farklý olan Japon
yönetim kurulu iþleyiþini paylaþtý. 

Tam gün devam eden seminerde
konuþmacýlar þu konularý deðerlendirdi.

-Nazým Hikmet; Grant Thornton Türkiye’de
Baþkan Yardýmcýsý olarak görev yapmakta
olan Hikmet, ‘Türkiye’de Yönetim
Kurullarýnýn Bugünü’ konulu bir açýlýþ
konuþmasý yaptý.

-Cem Kozlu; Türkiye’nin ilk baðýmsýz
yönetim kurulu üyelerinden olan Kozlu,
yöneticinin takým çantasýnda olmasý 
gerekenler ve yeni dönemde yönetim
kurullarýnýn rolleri üzerine düþüncelerini
paylaþtý.  

Sayfa 7 Sayfa 8

Mevcut denetçilerin durumu
Mevcut denetçilerin durumuna iliþkin olarak
Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan geçici
madde aþaðýda sunulmuþtur.

“GEÇÝCÝ MADDE 6 – (1) Kamu Gözetimi,
Muhasebe ve Denetim Standartlarý Kurumu
tarafýndan belirlenen þirketler 1/1/2013
tarihinde veya özel hesap dönemi
dolayýsýyla daha sonraki bir tarihte
baþlayacak hesap dönemi için, münferit ve
konsolide finansal tablolarýnýn
düzenlenmesinde, Türkiye Muhasebe
Standartlarýný uygulamak zorundadýr.
Geçiþ döneminde hazýrlanacak finansal
tablolara iliþkin olarak Türkiye Muhasebe
Standartlarýnda yer alan hükümler uygulanýr.

(2) 400 üncü maddede öngörülen denetçi,
397 nci maddenin dördüncü fýkrasýna göre
denetime tabi tutulan þirketlerin yetkili
organý tarafýndan en geç 31/3/2013
tarihine kadar seçilir. Seçim ile birlikte
6762 sayýlý Kanuna göre görev yapan
denetçinin görevi sona erer. 397 nci
maddenin dördüncü fýkrasýna göre
denetime tabi olmayan þirketlerin 6762
sayýlý Kanuna göre görev yapan
denetçilerinin görevi de 31/3/2013
tarihinde sona erer. Bu tarihe kadar 6762
sayýlý Kanuna göre görev yapan denetçi
veya denetçilerin herhangi bir sebeple
vazifelerinin sona ermesi hâlinde 6762
sayýlý Kanunun 351 inci maddesi uygulanýr.
31/12/2012 tarihinde veya özel hesap
dönemi dolayýsýyla daha sonraki bir tarihte
sona erecek olan dönemin bilançosu, 6762
sayýlý Kanun hükümleri uyarýnca 6762
sayýlý Kanun hükümlerine göre seçilmiþ
bulunan denetçi tarafýndan denetlenir.

1/1/2013 tarihini taþýyan veya özel hesap
dönemi dolayýsýyla daha sonraki bir tarih
itibarýyla çýkarýlmýþ bulunan açýlýþ bilançosu,
bu Kanuna göre seçilmiþ denetçi tarafýndan
ve bu Kanun hükümleri uyarýnca denetlenir.
Bu Kanun hükümlerine göre seçilen denetçi,
denetimini bu Kanun hükümlerine göre
yapar. Ancak, denetçi bu Kanunun 402 nci
maddesinin birinci fýkrasý uyarýnca, geçmiþ
yýla ait finansal tablolar ile gerekli
karþýlaþtýrmayý yapabilmek için, 6762 sayýlý
Kanuna veya diðer mevzuata göre
hazýrlanan finansal tablolara raporunda
yer verir. Bu fýkra hükümleri uyarýnca
görevleri ve organ sýfatlarý son bulan
denetçinin veya denetçilerin, 6762 sayýlý
Kanuna göre toplantýya çaðýrdýklarý genel
kurullar toplanýr ve azlýk, 6762 sayýlý
Kanunun 367 nci maddesine göre görevleri
sona eren denetçilere baþvurmuþsa, o usule
devam olunur.
(3) Bu fýkranýn yürürlük tarihinden önce
ilgili mevzuatlarý uyarýnca seçilmiþ
baðýmsýz denetim kuruluþlarýnýn denetimde
geçen süreleri 400 üncü maddenin ikinci
fýkrasýnda belirtilen sürelerin
hesaplanmasýnda dikkate alýnýr.”



Sayfa 9

Bu bölümde þirketin araþtýrma ve geliþtirme
çalýþmalarý ile bunlarýn sonuçlarýna iliþkin
bilgilere yer verilir.

Yýllýk faaliyet raporunun þirket faaliyetleri ve
faaliyetlere iliþkin önemli geliþmeler
bölümünde aþaðýda belirtilen hususlarýn yer
almasý zorunludur:
a) Þirketin ilgili hesap döneminde yapmýþ
    olduðu yatýrýmlara iliþkin bilgiler,
b) Þirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim
    faaliyetleri hakkýnda bilgiler ile yönetim
    organýnýn bu konudaki görüþü,
c) Þirketin doðrudan veya dolaylý iþtirakleri
    ve pay oranlarýna iliþkin bilgiler,
ç) Þirketin iktisap ettiði kendi paylarýna
    iliþkin bilgiler,
d) Hesap dönemi içerisinde yapýlan özel
    denetime ve kamu denetimine iliþkin
    açýklamalar,
e) Þirket aleyhine açýlan ve þirketin mali
   durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek
   nitelikteki davalar ve olasý sonuçlarý
   hakkýnda bilgiler,
f) Mevzuat hükümlerine aykýrý uygulamalar
   nedeniyle þirket ve yönetim organý üyeleri
   hakkýnda uygulanan idari veya adli
   yaptýrýmlara iliþkin açýklamalar,
g) Geçmiþ dönemlerde belirlenen hedeflere
   ulaþýlýp ulaþýlamadýðý, genel kurul
   kararlarýnýn yerine getirilip getirilmediði,
   hedeflere ulaþýlamamýþsa veya kararlar
   yerine getirilmemiþse gerekçelerine iliþkin
   bilgiler ve deðerlendirmeler,

c) Þirketin araþtýrma ve geliþtirme
çalýþmalarý

ç) Þirket faaliyetleri ve faaliyetlere iliþkin
önemli geliþmeler

ç) Þirket faaliyetleri ve faaliyetlere iliþkin
    önemli geliþmeler,
d) Finansal durum,
e) Riskler ve yönetim organýnýn
    deðerlendirmesi,
f) Diðer hususlar.

Yýllýk faaliyet raporunun genel bilgiler
bölümünde aþaðýda belirtilen hususlarýn yer
almasý zorunludur:
a) Raporun ilgili olduðu hesap dönemi,
b) Þirketin ticaret ünvaný, ticaret sicili
    numarasý, merkez ve varsa þubelerine
    iliþkin iletiþim bilgileri ile varsa internet
    sitesinin adresi,
c) Þirketin organizasyon, sermaye ve ortaklýk
    yapýlarý ile bunlara iliþkin hesap dönemi
    içerisindeki deðiþiklikler,
ç) Varsa imtiyazlý paylara ve paylarýn oy
    haklarýna iliþkin açýklamalar,

a) Genel bilgiler

Sayfa 10

Faaliyet raporu ile ilgili son düzenlemeler

Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 514'üncü
maddesi ile yönetim kuruluna yýllýk faaliyet
raporu hazýrlama zorunluluðu getirilmiþtir.
28.08.2012 tarih ve 28395 sayýlý resmi
Gazete'de yayýnlanan yönetmelik ile
þirketlerin yýllýk faaliyet raporunun asgari
içeriði belirlenmiþtir. Bu kapsamda yönetim
organý, yýllýk faaliyet raporunu ilgili olduðu
hesap döneminin bitimini izleyen 2 (iki) ay
içinde hazýrlayacaktýr.

Yýllýk faaliyet raporu, “Þirketlerin Yýllýk
Faaliyet Raporunun Asgari Ýçeriðinin
Belirlenmesi Hakkýnda Yönetmelik”
doðrultusunda aþaðýda belirtildiði þekilde
hazýrlanacaktýr.

Yýllýk faaliyet raporu aþaðýda gösterilen
bölümlerden oluþur:
a) Genel bilgiler,
b) Yönetim organý üyeleri ile üst düzey
    yöneticilere saðlanan mali haklar,
c) Þirketin araþtýrma ve geliþtirme
    çalýþmalarý,

Yönetim kurulu tarafýndan hazýrlanacak
faaliyet raporunda yer alacak asgari bilgiler

Yýllýk faaliyet raporunun içeriði 

d) Yönetim organý, üst düzey yöneticileri ve
    personel sayýsý ile ilgili bilgiler,
e) Varsa; þirket genel kurulunca verilen izin
    çerçevesinde yönetim organý üyelerinin
    þirketle kendisi veya baþkasý adýna yaptýðý
    iþlemler ile rekabet yasaðý kapsamýndaki
    faaliyetleri hakkýnda bilgiler.

Yönetim organý üyeleri ile üst düzey
yöneticilere saðlanan mali haklar bölümünde
aþaðýda belirtilen hususlarýn yer almasý
zorunludur:
a) Saðlanan huzur hakký, ücret, prim,
    ikramiye, kâr payý gibi mali menfaatlerin
    toplam tutarlarý,
b) Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama
    ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi
    imkanlar, sigortalar ve benzeri
    teminatlarýn toplam tutarlarýna iliþkin
    bilgiler.

b) Yönetim organý üyeleri ile üst düzey
yöneticilere saðlanan mali haklar



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, kârlýlýk, borç/öz kaynak oraný
   ve benzeri konularda ileriye dönük riskler.

Yýllýk faaliyet raporunun diðer hususlar
bölümünde, faaliyet yýlýnýn sona ermesinden
sonra þirkette meydana gelen ve ortaklarýn,
alacaklýlarýn ve diðer ilgili kiþi ve kuruluþlarýn
haklarýný etkileyebilecek nitelikteki özel
önem taþýyan olaylara iliþkin açýklamalara
yer verilmesi zorunludur. Bu bölümde ayrýca,
bu Yönetmelik hükümlerine aykýrý olmamak
kaydýyla yönetim organýnýn uygun gördüðü
ilave bilgilere de yer verilebilir.

f) Diðer hususlar

Þirketler topluluðunda ana þirketin faaliyet
raporlarý
Þirketler topluluðunda ana þirketin faaliyet
raporlarýnda, bu Yönetmelikte yer alan diðer
hükümlere ek olarak aþaðýda belirtilen
hususlarýn da yer almasý zorunludur:
a) Bir sermaye þirketinin sermayesinin,
   doðrudan veya dolaylý olarak, yüzde beþini,
   onunu, yirmisini, yirmi beþini, otuz üçünü,
   ellisini, altmýþ yedisini veya yüzde yüzünü
   temsil eden miktarda paylarýna sahip
   olunduðu veya paylarý bu yüzdelerin altýna
   düþtüðü takdirde bu durum ve gerekçesi,
b) Topluluða dâhil iþletmelerin ana þirket
   sermayesindeki paylarý hakkýnda bilgiler,
c) Konsolide finansal tablolarýn hazýrlanmasý
   süreci ile ilgili olarak topluluðun
   iç denetim ve risk yönetimi sistemlerine
   iliþkin açýklamalar,
ç) Yönetim organý üyelerinden birinin talep
   etmesi halinde, Kanunun 199 uncu
   maddesinin dördüncü fýkrasýnda öngörülen
   raporun sonuç kýsmý.

Yýllýk faaliyet raporunun sunumu : Yýllýk
faaliyet raporu, ilgili olduðu hesap
döneminin bitimini izleyen iki ay içinde
hazýrlanýr. Þirketin yönetim organý baþkaný
ve üyeleri tarafýndan imzalanarak onaylanýr.
Yönetim organý üyelerinden herhangi birinin
yýllýk faaliyet raporunda yer alan bilgilerle
ilgili farklý görüþte olmasý halinde, itiraz
ettiði hususlar gerekçeleri ile birlikte yýllýk
faaliyet raporunda belirtilir.
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ð) Yýl içerisinde olaðanüstü genel kurul
   toplantýsý yapýlmýþsa, toplantýnýn tarihi,
   toplantýda alýnan kararlar ve buna iliþkin
   yapýlan iþlemler de dâhil olmak üzere
   olaðanüstü genel kurula iliþkin bilgiler,
h) Þirketin yýl içinde yapmýþ olduðu baðýþ ve
   yardýmlar ile sosyal sorumluluk projeleri
   çerçevesinde yapýlan harcamalara iliþkin
   bilgiler,
ý) Þirketler topluluðuna baðlý bir þirketse;
   hâkim þirketle, hâkim þirkete baðlý bir
   þirketle, hâkim þirketin yönlendirmesiyle
   onun ya da ona baðlý bir þirketin yararýna
   yaptýðý hukuki iþlemler ve geçmiþ faaliyet
   yýlýnda hâkim þirketin ya da ona baðlý bir
   þirketin yararýna alýnan veya alýnmasýndan
   kaçýnýlan tüm diðer önlemler,
i) Þirketler topluluðuna baðlý bir þirketse;
   (ý) bendinde bahsedilen hukuki iþlemin
   yapýldýðý veya önlemin alýndýðý veyahut
   alýnmasýndan kaçýnýldýðý anda kendilerince
   bilinen hal ve þartlara göre, her bir hukuki
   iþlemde uygun bir karþý edim saðlanýp
   saðlanmadýðý ve alýnan veya alýnmasýndan
   kaçýnýlan önlemin þirketi zarara uðratýp
   uðratmadýðý, þirket zarara uðramýþsa
   bunun denkleþtirilip denkleþtirilmediði.

Yýllýk faaliyet raporunun finansal durum
bölümünde aþaðýda belirtilen hususlarýn yer
almasý zorunludur:
a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarýna
   iliþkin yönetim organýnýn analizi ve
   deðerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin
   gerçekleþme derecesi, belirlenen stratejik
   hedefler karþýsýnda þirketin durumu,

d) Finansal durum

b) Geçmiþ yýllarla karþýlaþtýrmalý olarak
   þirketin yýl içindeki satýþlarý, verimliliði,
   gelir oluþturma kapasitesi, karlýlýðý ve
   borç/öz kaynak oraný ile þirket
   faaliyetlerinin sonuçlarý hakkýnda fikir
   verecek diðer hususlara iliþkin bilgiler ve
   ileriye dönük beklentiler,
c) Þirketin sermayesinin karþýlýksýz kalýp
   kalmadýðýna veya borca batýk olup
   olmadýðýna iliþkin tespit ve yönetim organý
   deðerlendirmeleri,
ç) Varsa þirketin finansal yapýsýný iyileþtirmek
   için alýnmasý düþünülen önlemler,
d) Kar payý daðýtým politikasýna iliþkin
   bilgiler ve kâr daðýtýmý yapýlmayacaksa
   gerekçesi ile daðýtýlmayan kârýn nasýl
   kullanýlacaðýna iliþkin öneri.

Yýllýk faaliyet raporunun riskler ve yönetim
organýnýn deðerlendirmesi bölümünde
aþaðýda belirtilen hususlarýn yer almasý
zorunludur:

e) Riskler ve yönetim organýnýn
deðerlendirmesi
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Grant Thornton'un kurumlar vergisi araþtýrmasý:

Kurumlar vergisi oranlarý yatýrýmlarýn adresini

deðiþtirmek konusunda tek baþýna bir etken deðil.

Grant Thornton'un, aralarýnda Türkiye'nin de
bulunduðu 44 ülkede 3.450 C seviye
yönetici ile yaptýðý araþtýrmaya göre bir
ülkedeki kurumlar vergisi oraný, yatýrýmýn
yapýlacaðý ülkeyi seçmek konusunda bir
kriter deðil; diðer taraftan, kurumlar
vergisinde yapýlacak indirimler cezbedici
birer unsur olabilir. 

Araþtýrmaya 44 ülkeden katýlanlarýn %67'si,
daha düþük kurumlar vergisi için
yatýrýmlarýný baþka bir ülkeye taþýmayý
düþünmeyeceðini belirtiyor. Global
istatistiklere bakacak olursak, daha düþük
kurumlar vergisi nedeni ile yatýrým ülkesini
deðiþtirmek fikrine en soðuk bakanlar %94
ile Yeni Zelandalý katýlýmcýlar. Bunu %90 ile
Ýsviçre, %88 ile Fransa, %87 ile Almanya
ve %86 ile Ýrlandalý yatýrýmcýlar takip ediyor.
Daha düþük kurumlar vergisi için yatýrýmlarý
baþka bir ülkeye kaydýrabileceklerini
belirtenler ise Rusya, Hindistan, Tayvan,
Yunanistan ve Norveçli yatýrýmcýlar. 

Araþtýrmaya Türkiye'den katýlan yöneticilerin
%12'si, kurumlar vergisinde yapýlan %10
veya üzeri bir indirimin yatýrým ülkesini
deðiþtirmek konusunda yeterli olabileceðini
belirtirken, %58'i herhangi bir kurumlar
vergisi indirimi için böyle bir deðiþiklik
düþünmeyeceðini ifade ediyor. Bu oran,
%67 olan global ortalamanýn altýnda. Buna
göre; %20 olan temel kurumlar vergisi
oranýyla OECD ülkeleri arasýnda oldukça
rekabetçi bir orana sahip olan Türkiye'de,
araþtýrmaya katýlanlarýn %58'i herhangi bir
kurumlar vergisi indiriminin adres deðiþikliði
için yeterince cazip bir unsur olmayacaðýný
düþünüyor. 

Araþtýrmaya katýlan her beþ kiþiden biri,
ülkelerindeki yasa koyucularýn, ekonomik
baskýlarý rahatlatmak için vergisel konularda
yeterli düzenlemeler yapmadýklarý görüþünü
beyan ediyorlar. Bu grupta baþý çekenler ise
%92 ile Arjantin, %86 ile Japonya, %82 ile
Ýspanya ve %78 ile Letonya. Türkiye'de ise
katýlýmcýlarýn %44'ü bu görüþü paylaþýyor. 

Araþtýrma metodolojisi
Görüþmeler, Grant Thornton'un global
araþtýrma partneri Experian tarafýndan
yüzyüze, telefonla ve bazý ülkelerde posta
yolu ile gerçekleþtirildi. Araþtýrma
sorularýnýn her biri yerel dillere çevrildi ve
çalýþma yerel ofisler tarafýndan yürütüldü.
Araþtýrma katýlýmcýlarý CEO'lar, yönetici
direktörler, yönetim kurulu baþkanlarý ve
diðer kýdemli yönetim temsilcilerinden
oluþmaktadýr. 

Araþtýrmaya katýlan yöneticilerin üçte
ikisinden fazlasý (%68) bazý vergi
indirimlerinden feragat edecek dahi olsalar,
kurumlar vergisinde indirim yapýlmasýndan
yana olduklarýný belirtiyorlar. Bu konuda,
%94 ile Vietnam, %92 ile Litvanya, %92
ile Malezya, %90 ile Yunanistan, %82 ile
Meksika ve %81 ile Hindistan baþý çekiyor.
Türkiye'de ise bu oran %66 olarak ortaya
çýkýyor. 
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TURQUALITY® hakkýnda

TURQUALITY®, dünyanýn devlet destekli ilk ve

tek markalaþma programýdýr. Günümüzde gittikçe

aðýrlaþan rekabet koþullarý ve deðiþen tüketim

kalýplarý uluslararasý arenada yer almak isteyen

þirketleri daha fazla katma deðer ve daha fazla

pazar payý anlamýna gelen güçlü markalar

yaratmaya teþvik ediyor. Bu baðlamda,

TURQUALITY® ülkemizin rekabet avantajýný

elinde bulundurduðu ve markalaþma potansiyeli

olan ürün gruplarýna sahip firmalarýn,

üretimlerinden pazarlamalarýna, satýþlarýndan

satýþ sonrasý hizmetlere kadar bütün süreçleri

kapsayacak þekilde yönetsel bilgi birikimi,

kurumsallaþma ve geliþimlerini saðlamak

suretiyle uluslararasý pazarlarda kendi

markalarýyla global bir oyuncu olabilmeleri

amacýyla oluþturulmuþ destek platformudur. 

Vizyonunu "10 yýlda 10 dünya markasý yaratmak"

olarak belirleyen TURQUALITY®, buna ulaþmak

için dünya markasý yaratma potansiyeli olan

firmalarý belirleyerek oluþturulan destek

platformu çerçevesinde bu firmalarý desteklemeyi

hedefliyor. Geliþtirilen Türk markalarý eliyle

“Türk Malý” imajýný ve Türkiye'nin itibarýný

güçlendirerek ülkemizin ihracatýný artýrmak ve

Türkiye'nin ekonomik geliþimine katký saðlamak

ise, programýn en önemli misyonu olarak ön

plana çýkmaktadýr.

TURQUALITY®'nin hedefleri;

·Marka potansiyeli olan firmalara global bir marka

olma yolunda finansal kaynak saðlamak suretiyle,

markalaþmada ivmelendirici bir rol oynamak.

·Global Türk markalarý yaratabilmek için

firmalarýn ve markalarýnýn geliþimlerine yönelik

strateji, operasyon, organizasyon ve teknoloji

danýþmanlýðý çalýþmalarý ile destek olmak.

·Program kapsamýnda bulunan firmalarýn

yönetim birimlerine yönelik eðitim desteði

vermek suretiyle toplam insan kaynaklarýný

güçlendirmek.

·Ýletiþim ve tanýtým faaliyetleri ile yurtdýþýnda

olumlu Türk malý imajýnýn oluþturulmasý ve

tutundurulmasýný saðlamak.

·Türk firmalarýnýn marka potansiyelini ve bilincini

artýrmak.

·Türk firmalarýnýn pazar bilgisi dahilinde aksiyon

alabilmeleri için istihbarat desteði saðlamak.

·Seçilmiþ Türk Markalarý için bir inkübatör ve

katalizör olmak.

TURQUALITY
R

Grant Thornton Türkiye ve TURQUALITY®

Grant Thornton Türkiye, ön inceleme aþamasýný

baþarý ile tamamlayan ve TURQUALITY®

programýnýn kapsamýna kabul edilen firmalara

yönelik “Yönetim ve Danýþmanlýk” hizmeti

verme yetkisine sahiptir. Halen yürürlükte olan

2012/6 sayýlý Turquality Tebliði'ne göre,

programa kabul edilen firmalarýn TURQUALITY®

programý kapsamýnda satýn alýnan eðitim,

seminer, rehberlik, denetim ve danýþmanlýk

hizmetleri; her türlü halkla iliþkiler faaliyetleri

(PR), Türk markalarýnýn pazara giriþ ve

tutunmalarýna yönelik gerçekleþtireceði her türlü

organizasyonlara iliþkin giderler ile pazar

istihbaratý, pazar haberdarlýðý, ulusal ve

uluslararasý iþ iliþkileri aðý (networking),

sponsorluk vb. giderlerine iliþkin olarak hizmet

bedelinin %50'sine varan kýsmý devlet desteði

ile finanse edilebilmektedir. 

Grant Thornton Türkiye Ýþletme Risk Yönetimi

Bölümü tarafýndan saðlanan “Ýç Kontrol

Sistemleri Deðerlendirme, Kurumsal Risk

Yönetimi, Ýç Denetim Departman Kuruluþu,

(Out/Co Source) Ýç Denetim, Ýç Denetim Ýçin

Kalite Güvence, Suistimal Risk Ýncelemeleri,

YTTK Yasal Uyum, Aile Anayasasý ve UFRS

Dönüþüm” ile kurumsallaþma alanýndaki sair

danýþmanlýk hizmetlerini alan program

dahilindeki firmalar, hizmet bedellerinin

%50'sini devlet desteði ile finanse edebilecektir.
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Grant Thornton, UNICEF aracýlýðý ile
dünya çocuklarýna yardým ediyor
Grant Thornton, farklý konularda gerçekleþtirdiði araþtýrmalarýný, tüm dünyada

çocuklarýn refahý ve geleceði için bir kaynaðý dönüþtürüyor.

Grant Thornton, her biri ortalama 40 ülkeden

çok sayýda üst düzey yöneticinin katýlýmý

ile birçok farklý konuda araþtýrma

gerçekleþtiriyor. Gerçekleþtirilen

araþtýrmalarýn konu baþlýklarý arasýnda, özel

sermaye fonlarý, kadýn yöneticiler, euro

bölgesi ekonomik krizi, global dinamizm

endeksi, olimpiyatlar ve daha birçoðu

bulunuyor.  

Bu araþtýrmalar yüzyüze, telefonla veya

posta yoluyla gerçekleþtirilen görüþmeler

aracýlýðý ile gerçekleþtiriliyor. Ýþte bu noktada

Grant Thornton, gerçekleþtirilen her görüþme

için, Birleþmiþ Milletler'in dünya çocuklarýný

korumak ve yaþam koþullarýný iyileþtirmek

amacýyla kurduðu yardým kuruluþu UNICEF'e

aktarýlmak üzere, 5 USD'lik bir kaynak

ayýrýyor ve sene boyunca biriken bu kaynaðý

her sene sonunda UNICEF'e aktarýyor. 

2012 boyunca gerçekleþtirilen bu

araþtýrmalar sonucunda UNICEF'e 60.000

USD kaynak aktarýlarak dünya çocuklarýnýn

refahý için bir adým daha atýlmýþ oldu.

Grant Thornton'un UNICEF ile oluþturduðu

bu iþbirliði 6 senedir devam ediyor ve

toplamda UNICEF'e aktarýlan kaynak

250.000 USD'ye ulaþtý. 

Gerçekleþtirilen uygulama hakkýnda bilgi

veren Grant Thornton Türkiye Baþkaný

Aykut Halit, Grant Thornton'un her yýl

önemli araþtýrmalar yaptýðýný, bu

araþtýrmalarýn UNICEF için önemli bir

kaynaða dönüþmesinin de mutluluk verici

olduðunu belirtti. 5 USD'nin tek baþýna bir

deðer ifade etmiyor gibi görünebileceðini,

ama katýlýmcý sayýsý arttýkça bu miktarýn

büyüdüðünü ifade etti.   

Yýllara göre baðýþlanan miktarlar

Yýl

Baðýþlanan
Miktar

2007

34.465
USD

2008 2009 2010 2011 2012

39.980
USD

36.610
USD

37.545
USD

57.500
USD

60.000
USD
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Yeni TTK'ya göre anonim þirket esas sözleþmesinde belirtilmesi gereken konular

Þirketin ticari ünvaný ve merkezinin bulunacaðý yer. (6102 Md.39-52)

Esaslý noktalarý belirtilmiþ ve tanýmlanmýþ bir þekilde þirketin iþletme konusu. (6102 Md.331)

Þirketin sermayesi ile her payýn itibari deðeri, bunlarýn ödenmesinin þekil ve þartlarý. (6102 Md.476-506)

Pay senetlerinin nama veya hamiline yazýlý olacaklarý; belirli paylara tanýnan imtiyazlar; devir sýnýrlamalarý.
(6102 Md. 476-506)

Paradan baþka sermaye olarak konan haklar ve ayýnlar; bunlarýn deðerleri; bunlara karþýlýk verilecek paylarýn
miktarý, bir iþletme ve ayýn devir alýnmasý söz konusu olduðu takdirde, bunlarýn bedeli ve þirketin kurulmasý için
kurucular tarafýndan þirket hesabýna satýn alýnan mallarýn ve haklarýn bedelleriyle, þirketin kurulmasýnda
hizmetleri görülenlere verilmesi gereken ücret, ödenek veya ödülün tutarý. (6102 Md. 342-343)

Kurucularla yönetim kurulu üyelerine ve diðer kimselere þirket karýndan saðlanacak menfaatler. (6102 Md. 507-513)

Yönetim kurulu üyelerinin sayýlarý, bunlardan þirket adýna imza koymaya yetkili olanlar. (6102 Md. 359-375)

Genel kurullarýn toplantýya nasýl çaðrýlacaklarý; oy haklarý. (6102 Md. 407-451)

Þirket bir süre ile sýnýrlandýrýlmýþsa, bu süre.

Þirkete ait ilanlarýn nasýl yapýlacaðý. (6102 Md. 414)

Pay sahiplerinin taahhüt ettiði sermaye paylarýnýn türleri ve miktarlarý.

Þirketin hesap dönemi.

Ana sözleþme deðiþiklikleri

Anonim þirketlerde esas sözleþmenin,
limited þirketlerde ise þirket sözleþmesinin
en geç 1 Temmuz 2013 tarihine kadar Yeni
Türk Ticaret Kanunu'na uyumlu hale
getirilmesi gerekmektedir. 

6102 Sayýlý Türk Ticaret Kanunu (Yeni TTK)
ile 6103 Sayýlý Türk Ticaret Kanunu'nun
Yürürlüðü ve Uygulama Þekli Hakkýnda

Esas sözleþmede yer alan maddelerin
Yeni TTK ile karþýlaþtýrýlmasý

Kanun hükümleri gereði anonim þirketlerde
esas sözleþmenin, limited þirketlerde ise
þirket sözleþmesinin 1 Temmuz 2013
tarihine kadar Yeni Türk Ticaret Kanunu'na
uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir.
(6103 Md.26)

Anonim þirketlerde esas sözleþmenin içeriði
6102 Sayýlý Kanunun (Yeni TTK)
339.Maddesinde düzenlenmiþtir.
Bu doðrultuda Yeni TTK hükümleri
kapsamýnda esas sözleþmede belirtilmesi
gereken bilgiler aþaðýda sunulmuþtur. 

Yeni TTK'ya göre limited þirket esas sözleþmesinde belirtilmesi gereken konular

Þirketin ticari ünvaný ve merkezinin bulunacaðý yer. (6102 Md.39-52)

Esaslý noktalarý belirtilmiþ ve tanýmlanmýþ bir þekilde þirketin iþletme konusu. (6102 Md.331)

Esas sermayenin itibari tutarý, esas sermaye paylarýnýn sayýsý, itibari deðerleri, varsa imtiyazlar, esas sermaye
paylarýnýn gruplarý.

Müdürlerin adlarý, soyadlarý, ünvanlarý, vatandaþlýklarý. (6102 Md.623-629)

Þirket tarafýndan yapýlacak ilanlarýn þekli. (6102 Md.617)

Anonim ve limited þirketler mevcut ana
sözleþmelerini gözden geçirerek Yeni TTK
kapsamýnda yukarýda belirtilen bilgilerin ana
sözleþmelerinde yer alýp almadýðýný ve bu
bilgilerin Yeni TTK'nýn yine yukarýda
numaralarý belirtilen ilgili maddelerindeki
açýklamalara uygun olup olmadýðýný tespit
ederek düzenleyecekleri genel kurulda
gerekli deðiþiklikleri yapacaklardýr. 

Anonim þirketlerde esas sözleþmenin,
limited þirketlerde ise þirket
sözleþmesinin Yeni Türk Ticaret Kanunu'na
uyumlu hale getirilmesi için son tarih
1 Temmuz 2013'tür.
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2013 yýlý eðitim takvimimiz

2013 yýlý eðitim takvimi için lütfen bize ulaþýnýz.

2013 Yýlý Eðitim Takvimi

Stratejik Risk Yönetimi Eðitimi

Ýç Denetim Eðitimi

Ýç Kontrol Teknikleri Eðitimi

05.04.2013

10.05.2013

07.06.2013



 

Navigating the changes to
IFRS: A briefing for chief
financial officers
UFRS’de son dönemde gerçekleþen
güncellemeler; yeni standartlar ve
kapsamýnda deðiþiklik yapýlan
mevcut standartlar hakkýnda
CFO’lar için referans kitabý.
(Yayýn dili: Ýngilizce)

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

IFRS news Q1 2013
Grant Thornton UFRS ekibi
tarafýndan her çeyrek baþýnda
hazýrlanan UFRS haberleri,
2013 1. çeyrek dosyasý. Önemli
geliþmelerden kýsa bir özet,
yenilikler üzerine yorumlar ve
öneriler
(Yayýn dili: Ýngilizce)

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

IFRS news Q3 2012
Grant Thornton UFRS ekibi
tarafýndan her çeyrek baþýnda
hazýrlanan UFRS haberleri,
2012 3. çeyrek dosyasý. Önemli
geliþmelerin kýsa bir özeti, temel
yenilikler üzerine yorumlar,
öngörüler ve öneriler.
(Yayýn dili: Ýngilizce)

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

December 2010

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

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

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

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

A rocky road to recovery
Geçtiðimiz 12 ay içinde
yaþanan ekonomik deðiþimler,
arz/talep dengesi, istihdam,
finansmana eriþim, yeni
yatýrýmlar, enflasyon ve diðer
göstergeler hakkýnda beklentiler.

(Yayýn dili: Ýngilizce)

Yayýnlarýmýz

Küçük ve orta ölçekli þirketler için
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
Ýþletme Risk Yönetimi Hizmetleri
Bölümümüzün sizlere sunabileceði
hizmetler ve detaylar hakkýnda
bilgilendirici döküman.

2011

Doðru finansmana eriþim rehberi

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

Geliþmekte olan piyasalar
fýrsat endeksi
Geliþmekte olan ekonomilerde
son durum. Türkiye'nin de
aralarýnda bulunduðu geliþmekte
olan ülkelerin ekonomik verileri,
geleceðe dair beklentiler ve
deðerlendirmeler.

Grant Thornton

Haber Bülteni
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

Dünya yüzölçümünün yüzde 16'sýný

kaplayan, yeryüzündeki aktif olarak

içilebilir tatlý su kaynaklarýnýn yaklaþýk

% 90'ýný karþýlayan sulak alanlar

dünya üzerinde hayatýn devam

edebilmesi için önemli. 2 Þubat Dünya

Sulak alanlar Günü “Sulak alanlar

suyumuzu korur” temasý ile tüm

dünyada çeþitli etkinliklerle kutlanýrken,

Türkiye'de de Doða Derneði bu

etkinlikleri organize etti.

Ancak sulak alanlar, açýsýndan çok

büyük bir öneme ve zenginliðe sahip

olan Türkiye'de, son 40 yýlda 1 milyon

300 bin hektar yani Marmara Denizi

büyüklüðünde sulak alan geri dönüþü

olmayacak biçimde zarar gördü ve

geriye yaklaþýk 1 milyon hektarlýk

sulak alan kaldý.

Sulak alanlar, temiz içme suyu kaynaðý

olmalarýnýn ötesinde; yeryüzündeki

karbonun depolanarak iklim deðiþikliði

ile mücadele edilmesi, özellikle su

kuþlarý ve diðer yaban hayvanlarý için

beslenme-barýnma alanlarý oluþturmalarý

ve saðladýklarý ekolojik ürünlerle

balýkçýlýk-su ürünleri, tarým, yerleþim,

enerji, turizm gibi birçok sektörün

ayakta durmasýna olanak saðlýyor. 

www.dogadernegi.org

Sulak alanlar
suyunu korumaya
devam edebilecek mi ?

Kartal Belediyesi'nin atýk yað toplama kampanyasý

Kartal Belediyesi'nin atýk yaðlar ile ilgili baþlattýðý kampanya devam ediyor.
Kampanya kapsamýnda okullarda, 250 litre atýk yað getirene bisiklet
kampanyasýnýn ardýndan vatandaþlar için de 5 litre atýk yað için 1 litre yað
daðýtýmý da baþladý.

Kartal Belediye Baþkaný Op. Dr. Altýnok Öz, “ Kampanya kapsamýnda evlerden
toplanan bitkisel atýk yað miktarýnýn bugüne kadar toplam 897 kg olduðunu ve
iþyerleri için kampanyadan 31 bin 731 kg bitkisel atýk yað toplandýðýný"
belirtti. Toplanan bitkisel atýk yaðlarýn, bitkisel atýk yað
geri kazaným lisansýna sahip Ezici & Deha Bitkisel Atýk
Yað Toplama Geri Kazaným Biodizel Üretimi
Sanayi ve Tic. A.Þ. tarafýndan biyoelektrik üretimi
amacýyla depolandýðýný ve depolanan bu
yaðlarýn elektrik enerjisine dönüþtürülerek
ülke ekonomisine katký yapýlmasýnýn
planlandýðýný vurgulayan Öz,
“Bitkisel atýk yaðlarýný aldýrmak
isteyen vatandaþlarýn, 0216 586 87 87
numaralý Alo Çevre Hattýný
arayarak iletiþim bilgilerini ve
ellerinde bulunan bitkisel
atýk yað miktarýný Çevre
Koruma ve Kontrol
Müdürlüðü personeline
iletebileceklerini” belirtti. 

www.kartal.bel.tr

Ýzlanda'da toplu balýk
ölümleri

Dünyanýn en büyük ringa balýðý

ihracatçýsý olan Ýzlanda, tarihinin en

büyük balýk ölümlerini yaþýyor. 

Kolgrafafjorour gölünde 30 bin ton

balýk bir anda kýyýya vurdu. Telef olan

balýklarýn ekonomik deðerinin

30 milyon dolar olduðu belirtiliyor. 

www.denizhaber.com

1,5 derecelik
ýsýnmanýn
negatif etkileri
devasa boyutlarda
olabilir

Sibirya maðaralarýnda

araþtýrma yapan Oxford

Üniversitesi araþtýrmacýlarý,

Sibirya'da toprak altý bölgelerdeki

buzullarda yaþanabilecek 1,5

derecelik ýsýnmanýn 1.000 gigaton

metan gazý ve karbondioksit salýnýmýna

sebep olabileceðini ve bunun da çevre ve

insan saðlýðý üzerinde derin negatif ektileri

olabileceðini belirtiyorlar. 

www.ox.ac.uk

Nesli tükenmiþ hayvanlar
geri döndürülebilir mi ? 

Mother Nature Network kuruluþuna göre evet; bu sadece bir zamanlama
meselesi, özellikle de bazý türlerde. Jurassic Park filminde, nesli tükenmiþ
dinazorlarýn bozulmamýþ DNA'sýna ulaþan bilim insanlarý bu türü bir þekilde
yeryüzüne geri döndürüyorlardý. Modern bilime göre, dinazorlar çok uzak
ihtimal olsa da, daha yakýn zamanlarda nesli tükenmiþ hayvanlar, bozulmamýþ
DNA'larýna ulaþýlmasý durumunda klonlanarak geri döndürülebilir.
Klonlama bilimi henüz çok baþlarda olsa da, teknoloji ilerledikçe bu
hayvanlarýn geri döndürülmesi sadece filmlerde yaþanan bir olay olmaktan
çýkabilir. Geri döndürülme ihtimali olan hayvanlar arasýnda ismi geçenler;
mamutlar, tazmanya kaplaný, moa (devekuþu benzeri uçamayan bir kuþ),
Carolina papaðaný ve tüylü gergedan.                                    
                                                                                                        www.mnn.com

 Fukuþima'nýn 2. yýldönümünün ardýndan…

11 Mart 2013 tarihinde, Fukushima nükleer felaketinin 2. yýldönümü çeþitli
gösteriler ve etkinliklerle anýldý. Stanford Üniversitesi'nden bilim insanlarýnýn
tahminlerine göre, felaket esnasý ve sonrasýnda yayýlan radyasyonun çevre
üzerinde çok büyük negatif etkisi beklenmeli. Bu tahminlere göre, felaket
sebebiyle açýða çýkan radyasyon, bundan sonraki süreçte 1.300'e varabilecek
ölüme ve 2.500'e kadar kanser vakasýna sebep olabilir. Verilen rakamlar önceki
bir grup beyanýn aksine, insanlarýn saðlýðý üzerindeki etkilerinin sýfýr düzeyinde
olmayacaðýnýn göstergesi. Bu rakamlarýn, deprem, tsunami ve nükleer 
felaketlerin olduðu ilk günlerde gerçekleþen 600 ölüme ilave olarak
                           hesaplandýðý belirtiliyor. 
                                                                                                      news.stanford.edu

Akdeniz foku tehdit altýnda

Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'nca

     yapýlan çalýþma, Akdeniz

          foklarýnýn tehdit altýnda

              olduðunu ortaya koydu.

Çevre ve Þehircilik

   Bakanlýðý'ndan yapýlan

     açýklamaya göre,

      "Türkiye'nin Deniz ve

        Kýyý Koruma Alanlarý

         Sisteminin

          Güçlendirilmesi

          Projesi" çerçevesinde

           Foça Özel Çevre

           Koruma Bölgesi'nde

           Akdeniz Foku

           koruma ve izleme

           çalýþmasý yürütüldü.

                                  Sualtý Araþtýrmalarý

                                 Derneði-Akdeniz

                                Foku Araþtýrma

                              Grubu (SAD-AFAG)

                            tarafýndan, Foça Özel

                         Çevre Koruma

                      Bölgesi'nde yapýlan

                   gözlemlerde, 2008'de 31,

               2009'da 51, 2010'da 118 ve

           2011'de 82 fok tespit edildi.

      Geçen yýl ise gözlemlenen fok sayýsý

45 olarak belirlendi.

                                                       Çalýþmada, Akdeniz foku ve yaþam alanlarý
                                              üzerindeki tehditler de belirlendi. Buna göre, yasa
                                  dýþý her türlü balýkçýlýk, Akdeniz foklarý için hem doðrudan
hem de besin kaynaklarýnýn yok olmasý nedeniyle dolaylý tehdit oluþturuyor.

Özellikle 1990'lý yýllardan sonra hýzla geliþen deniz turizmi ve amatör balýk
avcýlýðý nedeniyle deniz trafiðinin artmasý, Akdeniz foklarýnýn yaþam alanlarý
üzerinde baský yapan bir diðer önemli tehdit unsuru olarak dikkati çekiyor.
                                                                                                     

National Geographic tarafýndan

derlenen dünyanýn en yeþil yapýlarýndan

beþini sizin için seçtik.

50 metre yüksekliðinde dikey

þekilde üretilen bahçeler 250 futbol

sahasý büyüklüðünde. Güneþ enerjisi ile

kendi enerjisini üreten ve yaðmur

suyunu toplama özelliðine sahip yapýlar,

220.000 çeþit bitkiye ev sahipliði

yapýyor. Bu oran ile dünyadaki bitki

türlerinin %80'ini bünyesinde

barýndýrýyor.

 Çok daha önce

üretilmesine raðmen, 1999'da eklenen

yeþil teknoloji harikasý çatýsý ile yapý,

fazla ýsýnan havayý bina dýþýna itiyor,

kendi enerjisini üretiyor, yaðmur

suyunu topluyor ve ek enerji ihtiyacýný

biyoyakýttan üretiyor. 

 Bilim dersleri için sýnýf

niteliðindeki bu mavna, Hudson Nehri

üzerinde yer alýyor ve enerjisini güneþ,

rüzgar ve biyoyakýttan alýyor. Sýnýftaki

bitkiler, ihtiyacý olan besini nehirden

alýyorlar. 

 500 konut

barýndýran ve güneþ ýþýðýný en fazla

alacak þekilde dizayn edilen evler,

1.700 metrekare büyüklüðündeki 

çatýsýnýn özellikleri ile dikkat çekici

yeþil yapýlardan birisi.

 Ofis binasý, konferans ve eðitim

merkezi olarak faaliyet gösteren yapý

dünyanýn en büyük güneþ enerjisi

panellerine ev sahipliði yapýyor. "Güneþ

Kral" lakaplý eski bir parlamanterin

sahibi olduðu þirkete ev sahipliði yapan

bina, özellikleri ile oldukça iddialý.

Çin'in, 2020'ye kadar, enerji

tüketiminin %15'ini güneþ enerjisine

çevirme misyonu var. Bu oran

günümüzde %9. 

City Forest / Þehir Ormaný –

Singapur : 

Parliament Building / Parlamento

Binasý – Almanya :

Science Barge / Bilim Mavnasý –

New York :

Sustainable Housing / Sürdürülebilir

Evler – Danimarka :

Sun-Moon Mansion / Sun Moon Evi

– Çin :

news.nationalgeographic.com

Yeþil teknoloji ile üretilen
göz alýcý yapýlar

Geridönüþüm  
Yeþil sayfalarýmýzda sýklýkla deðindiðimiz konulardan birisi de geri dönüþüm.
Dünya üzerinde sürdürülebilir bir yaþam için önemli olan bu konuya iliþkin
aþaðýdaki tabloda bazý ülkelerin toplam atýklarýnýn ne kadarýný geri
dönüþtürebildiklerini görebilirsiniz.

Ülke Geri dönüþtürülen atýk miktarý

Avusturya

Yunanistan

Ýngiltere

Amerika

%60 (Bu konuda Avrupa Birliði'nde lider)

%10

%17,7

%32

www.benefits-of-recycling.com 

En çok tüketen toplum;
Amerika

Amerikalýlar, tüketim istatistikleri ile
dünyanýn geri kalanýna büyük bir fark
atýyorlar. Ortalama bir Amerikalý yýlda
800 kg atýk üretirken, Batý Avrupa'da bu
oran 577 kg. Diðer taraftan, bu atýklarýn
geri dönüþüm oraný %32. Kaðýt
atýklarda ise oran %53,4'e yükseliyor. 

www.benefits-of-recycling.com

www.bik.gov.tr
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