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Dergimiz 2 yaþýnda !

Ýlk sayýsýný Temmuz 2011’de yayýnladýðýmýz dergimiz 2. yaþýný doldurdu. Aradan geçen iki yýllýk
sürede sizlere faydalý olacak konulara yer vermeye çalýþtýk. Bundan sonra da ayný amaçla
yolumuza devam edeceðiz. 

Büyük bir hýzla yýlýn ilk yarýsýný tamamladýk. Yaz aylarýna girdiðimiz bugünler son derece hareketli
devam ediyor. Yýlýn ilk çeyreðinde olduðu gibi, ikinci çeyreðinde de eðitim ve seminer
programlarýmýz açýsýndan hareketli bir dönem yaþadýk.

Bu sayýda; Euro’nun geleceði raporumuz, birleþme ve satýn alma araþtýrmamýz, yeni risk yönetimi 
anlayýþý konusundaki görüþlerimiz, sermaye þirketlerinin açacaklarý internet siteleri hakkýnda
hazýrlanan yönetmelik ve diðer haberlerle ilgili içerikler bulacaksýnýz. 

Faydalý olmasýný dileriz.

Ýçindekiler

Euro’nun geleceði araþtýrmasý

BRIC ülkeleri ekonominin yeni lokomotifi

Yeni risk yönetimi anlayýþý ve risk
yöneticilerinin yükselen yýldýzý

Suistimal risk yönetimi eðitimi

Grant Thornton’dan EGÝAD Liderlik
Akademisi’ne katký

Sermaye þirketlerinin açacaklarý internet
sitelerine dair yönetmelik
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Mavi
sayfa

Çocuklarda teknoloji
baðýmlýlýðý acil önlem
alýnmasý gereken
konularýn baþýnda
geliyor 

Hýzla geliþen teknoloji beraberinde
yeni bir hastalýk getiriyor; teknoloji
baðýmlýlýðý. Kiþinin günlük rutinini
bozan bu hastalýðýn en yoðun yaþandýðý
ülke ise Güney Kore. Gerçek bir
teknoloji cenneti olan Güney Kore'deki
teknoloji baðýmlýlýðý, özellikle çocuklarý
avucunun içine almýþ durumda. 
Araþtýrmaya göre, yaþlarý 5 ve 9 arasýnda
deðiþen 160.000 Güney Koreli çocuk;
tablet, akýllý telefonlar ve bilgisayar
aracýlýðý ile internete girmeden
yaþayamaz hale gelmiþ durumda.
Yahoo News'in araþtýrmasýnda verilen
bilgiye göre, 11 yaþýndaki Park Jung-in,
uyanýk olduðu anlarýn hemen her
dakikasýný elinde akýllý telefonunu aktif
bir þekilde kullanarak geçiriyor.
Uykuda ise telefonu hemen yaný
baþýnda. Araþtýrma, Güney Koreli
çocuklarýn, okuma yazma öðrenmeden
çok önce bu tip cihazlarýn ustasý
olduklarýný ifade ediyor. Ýnternetten
kopamadýðý için bir sonraki dersine
girmeyi unutan çocuk vakalarý son
derece sýradan. Güney Kore hükümeti,
çocuklarý ve aileleri bilinçlendirmek için
bir dizi önlem alma hazýrlýðý içinde.
Bu arada hemen yan komþularý Çin,
internet baðýmlýlýðýný 2008'den bu yana
resmi bir hastalýk olarak beyan etmiþ
durumda. Çin, internet baðýmlýlýðýný
‘günde 6 saatten fazlasýný online
geçirmek’ olarak tanýmlýyor.

www.dailytech.com

• Özellikle 12-18 yaþ arasý, internet
baðýmlýlýðý riskinin en yüksek olduðu
dönemler.
• Cinsiyetler arasý farka bakýldýðýnda
internet baðýmlýlýðý erkeklerde kýzlara
göre 2-3 kat fazla.
• Ýnternette geçirilen zaman tek baþýna
bir kriter olmasa da, baðýmlý kullanýcýlar
haftada 40-80 saat arasý, bir oturumda ise
20 saatin üzerinde internette zaman
harcayabiliyor. 

www.hurriyet.com.tr

Ýnternet baðýmlýlýðý
istatistikleri

1-Barack Obama'nýn seçim zaferi fotoðrafý facebookta

   4 milyondan fazla beðeni alarak, en beðenilen fotoðraf oldu.

2-Facebook kullanýcýlarýnýn %25'i, güvenlik ayarlarýný kendine dert etmiyor.

3-Ortalama bir facebook kullanýcýsýnýn 130 arkadaþý var.

4-Facebook kullanýcýlarýnýn %21'i Asyalý; bu oran Asya nüfusunun

   sadece %4'ü. 

5-488 milyon facebook kullanýcýsý facebooku mobil cihazlar üzerinden

   kullanýyor.

6-Facebook, 2012 yýlý içinde Rus, Güney Koreli, Japon,

   Brezilyalý ve Hindistanlý kullanýcý oranýnda %41

   artýþ kaydetti.

7-Facebooka hergün 250 milyon fotoðraf 

   yükleniyor. 

8-2012 yýlý boyunca facebookta

   17 milyar yer bildirimi yapýldý.

1-2012 boyunca, günlük

   atýlan ortalama tweet

   sayýsý 175 milyon

   oldu.

2-Twitterýn

   doðuþundan 2012

   sonuna kadar 163

   milyar tweet atýldý. 

3-2012 sonu itibari

   ile twitterý en çok

   kullanan üç ülke

   107 milyon

   kullanýcý ile

   Amerika, 33 milyon

   kullanýcý ile Brezilya

   ve 30 milyon kullanýcý

   ile Japonya oldu.

4-Ortalama bir kullanýcý

   ortalama 51 kiþiyi takip

   ediyor.

5-Twitter, 2014'e kadar 540

   milyon dolarlýk reklam gelirine

   ulaþmayý hedefliyor. 

6-Lady Gaga, 31 milyon takipçi ile

   twitterýn en çok takip edilen hesabýna sahip.

Facebook

Twitter

www.huffingtonpost.com

Rakamlarla facebook ve twitter  
 

• Kiþinin gün içerisinde, internette deðilken bile, internet hakkýnda düþünmesi

• Sürekli internet kullanma ve bu durumu kontrol edememe

• Ýnterneti kullanmayý kesmeyi düþündüðünde kiþinin kendini aþýrý derecede

   huzursuz hissetmesi

• Ýnternetin problemlerden bir kaçýþ olarak görülmesi

• Ýnternet yüzünden kiþinin iliþkilerinde, iþinde, eðitiminde aksaklýklar

   yaþamasý

• Ýnternete girmediði zamanlarda kiþinin sosyal yaþamdan geri çekilmesi ve

   içine kapanmasý

• Ýnterneti ilk kullanmaya baþladýðý dönemle þimdiki dönem

   karþýlaþtýrýldýðýnda kullaným süresinin artmýþ olmasý ya da azalmamasý 

www.htanoropsikiyatri.com

Ýnternet baðýmlýlýðýnýn belirtileri

Türkiye'de, internet kullanýcý sayýsý son 10 yýlda

2 milyondan 35 milyona yükselerek, yüzde 1.750 arttý

Kuzey Amerika ülkelerinde nüfusun yüzde 78,3'ü internet kullanýcýsý.
Yaklaþýk 310 milyon nüfuslu ABD'de internet kullanýcý sayýsý 245 milyondan
fazla. 34 milyon nüfusu ile Kanada'da ise yaklaþýk 27 milyon kullanýcý var. 

En çok internet kullanýcýsý Asya kýtasýnda. Yaklaþýk 3 milyar 900 milyon
nüfuslu bu kýtada 922 milyon internet kullanýcýsý var. Bu kýtada özellikle
geniþ bant internet eriþiminde büyük çalýþmalar yapan Güney Kore,
48 milyonluk nüfusunun 39 milyonunu internete baðladý ve doygunluk
                     oraný yüzde 81’e yaklaþtý.

                                               Ancak en büyük artýþý Afrika yaptý. Yaklaþýk
                                                       1 milyar nüfuslu kýtada 2000 yýlýnda sadece
                                                             4,5 milyon internet kullanýcýsý varken 10
                                                                    yýlda bu rakam yüzde 2.527 artýþla 
                                                                        118 milyonu aþtý. Bu kýtada
                                                                            Kongo Demokratik
                                                                                Cumhuriyeti, 10 yýl önce
                                                                                   sadece 500 kiþi olan kullanýcý
                                                                                       sayýsýný yüzde 100 bin
                                                                                         artýrarak 503.000 kiþiye
                                                                                            çýkardý.

                                                                                                Avrupa kýtasýnda ise
                                                                                                  85 milyonluk
                                                                                                   nüfusunun 65
                                                                                                    milyonunu
                                                                                                    internete baðlayan
                                                                                                     Almanya en
                                                                                                      çok internet
                                                                                                      kullanýcýsýna
                                                                                                      sahipken,
                                                                                                      Norveç, 4,691
                                                                                                      milyonluk
                                                                                                     nüfusunun
                                                                                                     4,431'ini internete
                                                                                                    baðlayarak
                                                                                                  doygunluk oranýný
                                                                                                 yüzde 94,4'e
                                                                                                yükseltti.

                                                                                            Türkiye’de ise
                                                                                          internet kullanýcý
                                                                                       sayýsý 2000'li yýllarýn
                                                                                    baþýnda Uluslararasý
                                                                                 Telekom Birliði'ne (ITU)
                                                                             göre yaklaþýk 2 milyon iken
                                                                          son 10 yýlda yüzde 1.750 arttý.
                                                                     Türkiye, yaklaþýk 78 milyonluk
                                                                nüfusunun 35 milyonunu internete
                                                         baðlayarak, nüfusa göre doygunluk oraný
                                                 yüzde 44'ü geçti.
                                                                                           www.turkeyforum.com

Otistiklere istihdam

Alman SAP þirketi, 2020 itibariyle dünya

çapýnda 65 bin çalýþanýndan %1’inin

otistiklerden oluþacaðýný açýkladý.

Otizm, sosyal iletiþim ve bazý

davranýþlarda sorunlara yol açan bir tür

geliþim hastalýðý. Fakat bazý otistik insanlar

normalin üstünde zekaya sahip olabiliyor,

ayrýntýlarý kolay görebiliyor.

Þirketin “Yenilikler aþýrý uçlardan gelir”

inancýný taþýdýðýný belirten SAP Baþkaný

Luisa Delgado “Ancak farklý düþünen ve

yenilik getirebilen insanlarý çalýþtýrmak

yoluyla 21. yüzyýlýn gereklerini yerine

getirebiliriz.” dedi.

Þirketin Hindistan'ýn Bangalore

kentindeki ofisinde program deneme

görevlisi olarak çalýþan altý otistik elemaný

bulunuyor.

SAP bu iþçilerin çabalarý sonucu

üretkenliðin arttýðýný ve baþka ülkelerde

de otistikleri iþe alma planlarýnýn

olduðunu açýkladý.

Þirket, istihdam konusunda, otistiklerin

enformasyon teknolojisi alanýnda iþ

bulmasýna yardým eden Danimarkalý

kuruluþ Specialisterne ile ortak çalýþacak.

Asperger Sendromu da dahil olmak üzere

otizm ile baðlantýlý hastalýklarýn dünya

nüfusunun %1'ini etkilediði tahmin

ediliyor.

www.bbc.co.uk

Çocuk iþçi istatistikleri ürkütücü

International Labor Organisation - Dünya Çalýþma Örgütü tarafýndan 
açýklanan rapora göre, dünya genelinde 10,5 milyon çocuk aðýr ev iþlerinde,
ücretli veya ücretsiz olarak çalýþtýrýlýyor. Rapor, çalýþma  ortamlarýnýn
birçoðunda saðlýða zararlý unsurlar ve kölelik benzeri  koþullarýn etkili
olduðunu belirtiyor. Rapora göre, 10,5 milyonun  6,5 milyonu 5-14 yaþ
arasýnda, %71’i ise kýz çocuklarýndan oluþuyor. Çocuklarýn en çok tercih
edildikleri iþ alanlarý ise, temizlik, ütü, yemek piþirme, bahçe bakýmý,
bakýma muhtaç yaþlýlarýn veya diðer çocuklarýn  bakýmý. 

12 Haziran, Dünya Çocuk Ýþçiliði ile Mücadele Günü’nde açýklanan 
çocuk iþçi istatistikleri düþündürücü. 

www.ilo.org

Ýpad saðlýðý bozuyor mu ?

Uzun süreli kullanýmlara dikkat etmek
gerekiyor. Tabletler günlük rutinimizin
önemli bir kýsmýný iþgal etmiþ durumda.
Bu ürünlerin kullanýþlý, hafif ve taþýnabilir
olmasý birçok kullanýcý için tercih
sebeplerinin baþýnda geliyor.  Hatta
eðitimde bile kitaplarýn yerini tabletler
almaya baþladý. Ancak tablet
kullanýcýlarýnýn dikkatli olmasý gerekli.
Bazý duruþlar ve uzun kullaným süreleri
boyun, baþ ve omuz aðrýlarýna sebep
olabiliyor. Bunun için kullaným sürelerini
kýsa tutarken oturuþ, bel ve boyun
duruþlarýna da dikkat etmek gerekiyor. 

www.technotoday.com.tr



Sayfa 2Sayfa 1

Euro’nun geleceði araþtýrmasý
Grant Thornton'un son araþtýrmasý'na göre, Euro kalesinin iki bekçisi Almanya ve

Fransa'nýn arasýnda görüþ ayrýlýklarý artýyor.  Türk katýlýmcýlarýn %67'si Euro para

birimine geçmeyi tercih etmiyor. 

Kalenin iki bekçisi arasýnda görüþ ayrýlýklarý
önceki yýla göre artýyor
Ortak para birimi kullanýmýnýn geleceðine
duyulan güveni ve bakýþ açýsýný tespit
etmeye yönelik olarak gerçekleþtirilen
araþtýrmaya göre, Euro birliðinin iki bekçisi
arasýndaki fikir ayrýlýklarý artýyor. Bu durum,
Euro birliðinin yönü ve amacý konusundaki
vizyon eksikliðini ön plana çýkarýrken, iki
bekçiden Fransa’nýn kendi misyonuna
yönelik olarak, bir önceki yýla göre güven
kaybý yaþadýðýný gösteriyor. 

Grant Thornton’un araþtýrmasýnýn sonuçlarý,
Alman katýlýmcýlarýn Fransýz katýlýmcýlara
göre çok daha fazlasýnýn, daha ileri bir
entegrasyona pozitif baktýklarýný ortaya
koyuyor. Alman katýlýmcýlarýn %61’i daha
derin bir politik entegrasyonu, %76'sý ise
daha derin bir ekonomik entegrasyonu
desteklediklerini belirtiyorlar. Bu oranlar
Fransa’da sýrasýyla %35 ve %69. 

Fransa’da politik entegrasyonun artmasýna
sýcak bakanlar Almanya’daki oranýn
neredeyse yarýsý, daha büyük ekonomik
entegrasyon fikrine sýcak bakan Fransýzlarýn
oraný, ayný fikirdeki Alman katýlýmcýlardan
7 puan geride.

Grant Thornton’un araþtýrmasý, katýlýmcýlara
ülkelerinin Euro’ya geçiþlerini nasýl
karþýladýklarýný da sordu. Alman katýlýmcýlar
bu soruya geçen sene %78 oraný ile pozitif
cevap verirken, bu sene %86 oranýnda
pozitif cevap vererek, pozitiflerin oranýnýn
arttýðýný ortaya koydu. Diðer taraftan, geçen
sene, Fransýz katýlýmcýlarýn %71’i bu soruya
pozitif cevap verirken, bu sene %64'lük bir
kesim pozitif görüþ beyan etti. Ayrýca, her
5 Fransýz katýlýmcýdan 1'i (%20) Euro’ya
geçiþin toplam etkisinin negatif olduðunu
ifade ediyor. Euro birliðine katýlým
konusunda en yüksek negatif görüþe sahip
olan ülke %20 ile Fransa. Almanya’da bu
oran sadece %7. 

Grant Thornton Türkiye Baþkaný
Aykut Halit; Fransa ve Almanya’nýn, Avrupa
entegrasyonu sürecinin baþýndan bu yana
en ön cephede olduklarýnýn altýný çizerek,
gerek tek pazar yaratma çabasý, gerekse tek
para birimi oluþturmak olsun; bu iki ülkenin,
sürecin her adýmýnýn mimarý olduklarýný
ifade etti. Diðer taraftan, bu birlikteliðe ve
ortak hareket kabiliyetine raðmen, son
dönemde iki ülkenin iþ liderleri arasýndaki
fikir ayrýlýklarýnýn ilerleyen yýllarda daha
fazla artabileceðini, bunun da Euro birliði
açýsýndan olumsuz sinyaller verebileceðini
belirtti.

Asýl konunun, birliðin vizyonunun netliði
olduðunu ifade eden Aykut Halit, Avrupa
Birliði’nin kuruluþundan bu yana en büyük
sýnavdan geçtiðini, krizin þu anki
görüntüsünün, çözümden uzak olduðunu
gösterdiðini belirtti. Süregelen belirsizliði
bitirmek ve iþ dünyasýný yatýrýmlara
yönelmek konusunda cesaretlendirmek için
güçlü ve tek vücut bir liderliðin gerekliliðinin
altýný çizdi.  

Euro kullanmayan AB üyesi ülkeler, daha
geliþmiþ bir entegrasyon fikrine Euro
kullananlara göre daha soðuk bakýyorlar
Diðer taraftan, Euro kullanmayan AB üyesi
ülkeler, daha ileri bir Avrupa entegrasyonu
fikrine daha soðuk bakýyorlar. Euro
kullanmayan AB üyesi ülkelerin sadece
%14’ü daha ileri bir politik entegrasyona,
%32’i daha ileri bir ekonomik entegrasyona
destek verir durumda. Bu oranlar
Ýngiltere’de daha da düþük; sýrasý ile %6
ve %20. Euro kullanan ülkelerdeki %9’luk
orana karþýn, Euro kullanmayan AB üyesi
ülkelerde, daha ileri bir entegrasyon fikrine
sýcak bakmayanlarýn oraný % 29.
AB dýþýndaki ülkelerde de AB’nin geleceðine
duyulan inanç, geçen yýlki %62’lik orandan,
%51’e gerilemiþ durumda. 

Almanya ve Fransa arasýnda görüþ ayrýlýklarý - 1
Belirtilen entegrasyonlar konusunda pozitif görüþ belirtenlerin oraný

KAYNAK : Grant Thornton Uluslararasý Raporlar 2013

Birini seçecek olsaydýnýz, aþaðýdaki alanlarýn hangisi ile ilgili olarak AB üyesi
ülkeler arasýnda daha ileri bir entegrasyon olmasýný tercih ederdiniz ?

Politik Ekonomik Endüstriyel Diðer

Daha fazla
entegrasyon olmasý

gerektiðini
düþünmüyorum

Yorum
yok

Euro birliðindeki AB
ülkeleri

Diðer AB üyesi
ülkeler 14% 32% 11% 29% 5 %

40% 66% 39% 11% 9% 26%

2%

Almanya ve Fransa arasýnda görüþ ayrýlýklarý - 2
Euro’ya giriþ konusunda pozitif görüþ belirtenlerin oraný

KAYNAK : Grant Thornton Uluslararasý Raporlar 2013

Politik entegrasyon Ekonomik entegrasyon



Boþluðu doldurur musunuz? “Ülkemin Euro’ya geçmiþ olmasýný
toplamda ................ olarak deðerlendiriyorum”

Çok pozitif Pozitif
Fark

olmadý
Çok

negatif
Yorum

yok
Pozitiflerin

toplamý
Negatif

Belçika

Estonya

Finlandiya

Fransa

Almanya

Yunanistan

Ýrlanda

Ýtalya

Hollanda

Ýspanya

Tüm Euro birliði

9%

14%

23%

8%

21%

14%

34%

13%

4%

17%

19%

65%

62%

62%

56%

65%

59%

54%

54%

60%

66%

59%

16%

18%

12%

16%

6%

7%

5%

14%

16%

5%

11%

7%

5%

3%

17%

7%

13%

5%

14%

18%

11%

9%

3%

1%

2%

3%

1%

1%

2%

3%

1%

2%

6%

2%

1%

2%

1%

74%

76%

85%

64%

86%

73%

88%

67%

64%

82%

78%

AB bölgesinde devam eden kriz düþünüldüðünde, tek para birimi (Euro) devam
etmeli mi ?

Evet,
geniþlemeli

Evet fakat bazý
ülkeler

çýkarýlmalý

Evet fakat yakýn
gelecekte yeni

ülke alýnmamalý

Hayýr,
daðýlmalý

Yorum yok

Euro kullanan AB
üyeleri

Euro kullanmayan AB
ülkeleri

AB üyesi olmayan
ülkeler

Türkiye

38%

24%

19%

9%

17%

25%

21%

39%

39%

33%

31%

23%

2%

10%

12%

26%

4%

8%

18%

3%
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Euro birliðindeki ülkelerin sayýsý artmalý
diyenler, Euro kullanan ülkelerde,
kullanmayanlara göre daha fazla
Yaþanan tüm krize raðmen, Euro kullanan
ülke katýlýmcýlarýnýn %38’i, Euro birliði yeni
ülkelerle birlikte geniþlemeli derken, Euro

kullanmayan birlik üyesi ülkelerde bu oran
%24. AB üyesi olmayan ülkeler ise tek para
birimine en soðuk bakan grup. Bu grup
içinde tek para birimi yeni ülkelerle
geniþlemeli diyenler %19 iken Türkiye’de
bu oran %9. 

Herþeye raðmen Euro'ya devam. Ýtalya’da
Euro’dan çýkmak isteyenlerin oraný diðer
Euro kullanan ülkelere göre fazla
Sadece Euro kullanan ülkelerin
katýlýmcýlarýna sorulan “Euro’dan çýkmak
ister misiniz ?” sorusuna gelen hayýr
cevaplarýnýn hemen hepsinin yüzdesi 90’ýn
üzerinde. Krize raðmen, Euro kullanan
ülkeler Euro’dan çýkmak istemiyor. Sadece
Ýtalya, çift haneli (%10) bir oranla çýkmak
isteyen grubun oranýnýn en fazla olduðu ülke
olarak baþý çekiyor. 

Euro’ya geçiþi en pozitif deðerlendirenler
Ýrlanda, Almanya, Finlandiya ve Ýspanya
Grant Thornton’un rapor sonuçlarýna göre
Euro’ya geçiþin etkilerini pozitif olarak

deðerlendiren ülkelerin baþýnda %88 ile
Ýrlanda ve %86 ile Almanya var. En negatif
deðerlendiren ülke ise %20 ile Fransa
(negatif %17 ve çok negatif %3) 

Türk katýlýmcýlarýn %67’si Euro’ya geçiþi
istemiyor. Ýngiltere ve Ýsveç Euro
kullanmamaktan memnun
Grant Thornton’un araþtýrma sonuçlarýna
göre, Türk katýlýmcýlarýn %67’si Euro’ya
geçiþi tercih etmiyor. Sadece %26'sý bu
konuda pozitif. Diðer taraftan Ýngiltere ve
Ýsveç’te Euro’ya geçmeyi istediklerini
belirtenler sýrasý ile %11 ve %20. Euro’ya
geçiþi en çok isteyenler Baltýk ülkeleri. %64
ile Letonya ve %61 ile Litvanya, geçiþi
isteyenlerin oranlarýnýn en yüksek olduðu
iki ülke.

Ülkenizin Euro birliðinden
çýkmasýný ister misiniz ?

Evet Hayýr Yorum
yok

Belçika

Estonya

Finlandiya

Fransa

Almanya

Yunanistan

Ýrlanda

Ýtalya

Hollanda

Ýspanya

6%

5%

6%

7%

3%

3%

4%

10%

5%

4%

90%

90%

94%

91%

95%

91%

96%

88%

95%

94%

4%

5%

2%

2%

6%

2%

2%



Araþtýrmaya dahil olan ülkeler listesi 

AB üyesi - Euro kullanan (katýlýmcý 1.250
kiþi) : Belçika, Estonya, Finlandiya,
Fransa, Almanya, Yunanistan, Ýrlanda,
Ýtalya, Hollanda, Ýspanya

AB üyesi - Euro kullanmayan (katýlýmcý
1.150 kiþi) : Danimarka, Letonya,
Litvanya, Polonya, Ýsveç, Ýngiltere

AB üyesi deðil (katýlýmcý 700 kiþi) :
Türkiye, Norveç, Ýsviçre, Rusya, Gürcistan,
Ermenistan 
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Türk þirketleri AB ile daha ileri bir
entegrasyonu ihracat için istiyor
Türk katýlýmcýlarýn %56’sý, AB ile daha ileri
bir entegrasyonun ihracat imkanlarýnýn
artmasý yönünde bir olanak olarak görürken,
%13’ü önleyici bazý yasal

kýsýtlamalarýn kalkmasý yönünde bir avantaj
yaþanacaðýný ifade ediyor. Bu konuda
Ermenistan ve Gürcistan, Türkiye ile paralel
þekilde, daha çok ihracat odaklý olarak
entegrasyon fikrine sýcak bakýyorlar. 

Türk katýlýmcýlar, Euro’ya geçiþe çok sýcak
bakmasalar da AB ile daha geliþmiþ bir
entegrasyonun þirketlerine pozitif etki
edeceðini düþünüyor
AB ile geliþtirilecek ileri bir entegrasyonun
þirketlerine avantaj saðlayacaðýný düþünen

Türk iþadamlarýnýn oraný %63 (%39 büyük
avantaj, %24 az avantaj). Dezavantaj
olacaðý görüþündekilerin oraný ise %7.
Toplamda avantaj olacaðý görüþündekilerde
Türkiye’ye en yakýn oranlar %79 ile
Gürcistan ve % 51 ile Ermenistan.

Katýlýmcý profili

Toplamda 3.100 yönetim kurulu baþkaný,
üyesi, C seviye yönetici, kýdemli ortak ve
diðer kýdemli üst yönetim temsilcileri ile
yapýldý. 

Grant Thornton Türkiye

Henüz AB üyesi
olmayanlar

Ermenistan

Gürcistan

Norveç

Rusya

Ýsviçre 6% 91% 3%

14% 77% 10%

16% 78% 6%

35% 57% 8%

31% 42% 27%

Türkiye 26% 67% 7%

Ülkenizin Euro’ya geçmesini ister misiniz ?

Evet Hayýr Yorum yok

AB üyesi olup Euro
kullanmayanlar

Polonya

Ýngiltere 11% 85% 4%

Ýsveç 20% 69% 10%

56% 39% 5%

Litvanya 61% 35% 4%

Letonya 64% 31% 5%

Danimarka 59% 37% 4%

Ülkeniz ile AB arasýnda kurulacak daha ileri bir entegrasyonun þirketinizi
nasýl etkileyeceðini düþünüyorsunuz ?

Büyük
avantaj Az avantaj

Deðiþim
olmaz

Az
dezavantaj

Büyük
dezavantaj

Yorum
yok

Avantajlarýn
tümü

Türkiye

Norveç

Rusya

Ýsviçre

Ermenistan

Gürcistan

39%

11%

12%

6%

22%

48%

24%

26%

25%

22%

29%

31%

27%

51%

37%

48%

38%

19%

6%

9%

10%

16%

4%

1%

1%

1%

2%

3%

3%

2%

16%

5%

7%

1%

63%

37%

37%

28%

51%

79%

AB ile ülkeniz arasýnda daha ileri bir entegrasyon söz konusu olduðunda,
aþaðýdakilerden hangi alanda daha büyük avantaj yakalanacaðýný düþünüyorsunuz ?

Ýhracat
fýrsatý artar

Yasal
kýsýtlamalarda
azalma olur

Kur
farkýndan

kaynaklanan
riskler azalýr

Diðer
ülkelerdeki

vasýflý iþgücüne
eriþim kolaylaþýr

Diðer Yorum yok

Türkiye

Norveç

Rusya

Ermenistan

Gürcistan 

56%

11%

21%

46%

32%

13%

13%

38%

12%

10%

9%

31%

26%

23%

14%

5%

32%

7%

4%

15%

8%

6%

10%

17%

8%

13%

3%

6%

13%
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BRIC ülkeleri ekonominin yeni lokomotifi
Grant Thornton'un 44 ülkede, 3.500 yönetici ile gerçekleþtirdiði araþtýrmaya
göre; BRIC ülkeleri ekonominin yeni lokomotifi olmaya aday. Sýnýr ötesi
birleþme ve satýn alma (B&S) planlarý, Amerika ve Avrupa'da önceki yýlýn
sonuçlarý ile aynýyken BRIC ülkelerinde artýþ söz konusu. 

Sýnýr ötesi B&S planlarýnda; globalde

6, BRIC ülkelerinde 7 puanlýk artýþ

Global ölçekte, 2012 yýlýnda sýnýr ötesinde

B&S yolu ile büyüme planlayan þirket oraný

%33 iken, 2013’te bu oran %39’a çýkmýþ

durumda, 6 puanlýk bir artýþ söz konusu.

Avrupa ve Amerika’dan son iki yýlda gelen

cevaplarda büyük bir deðiþim görünmezken,

BRIC ülkelerinin sýnýr ötesi B&S planlarýnda

7 puanlýk bir artýþ görünüyor. Bu da

önümüzdeki dönemde gerçekleþecek B&S

iþlemlerinin BRIC ülkeleri kaynaklý

olabileceðini gösteriyor. Sýnýr ötesi B&S

iþlemleri konusunda en istekli ülke %85 ile

Singapur iken; Japonya %18 ile sýnýr ötesi

iþlemler konusunda en çekimser ülke.

‘Yeni pazarlara eriþim’ ve ‘büyüme’ B&S
planlarý ardýndaki temel faktör  
Þirketlerin B&S planlarý ardýndaki temel
faktör %65 ile yeni pazarlara eriþim. Bunu,
%58 ile büyüme ihtiyacý, %42 ile yeni
marka, teknoloji ve sistemlere eriþim ve
%36 ile düþük maliyetli operasyonlara
eriþim izliyor. Grant Thornton’un

‘Geliþmekte olan piyasalar fýrsat endeksi’
araþtýrmasýna atýfta bulunan Grant Thornton
Türkiye Baþkan Yardýmcýsý Nazým Hikmet
“Türkiye’nin hedef pazarlarý arasýnda, %71
ile Orta Doðu, %59 ile Avrupa ve %49 ile
Rusya olduðunu belirterek daha çok bu
ülkelere yönelik B&S planlarý yapýldýðýný”
ifade etti.

Yatýrým finansmaný konusunda temel

kaynak; geçmiþ dönem karlarý

Araþtýrmaya Türkiye’den katýlan yöneticilere

göre, yeni yatýrýmlar için baþlýca kaynak

%64 ile geçmiþ dönem karlarý. Bunu, %44

ile banka kredisi, %34 ile özel sermaye fon

giriþi ve %9 ile halka arz takip ediyor.

Cevaplarýn global ortalamasýna bakýldýðýnda,

cevaplarýn, Türkiye’den verilen cevaplarla

paralellik gösterdiði görülüyor. 

Katýlýmcý profili

Aralarýnda Türkiye’nin de bulunduðu 44

ülkede 3.500 þirket yöneticisi ile

gerçekleþtirildi. Hemen her sektörden ve

farklý ölçeklerden firmalar araþtýrmada

yer aldý.   

Grant Thornton Türkiye

Kuzey Amerika

BRIC

Avrupa

Diðer (Türkiye dahil)

Global

Sýnýr içi

%88

%87

%71

%82

%84

Sýnýr ötesi

%38

%40

%44

%38

%39

Sýnýr ötesi

%37

%33

%44

%35

%33

Sýnýr içi

%91

%90

%75

%81

%85

2013 2012

Önümüzdeki üç yýl içinde B&S planlayan þirketlerin yüzdesi

BRIC

Avrupa Birliði

G7

Latin Amerika

Kuzey Amerika

Brezilya, Rusya, Hindistan,

Çin

Belçika, Danimarka,

Finlandiya, Fransa,

Almanya, Yunanistan, 

Ýrlanda, Ýtalya, Hollanda,

Polonya, Ýspanya,

Ýsveç, Ýngiltere, Estonya,

Letonya, Litvanya 

Kanada, Fransa, Almanya,

Ýtalya,

Japonya, Ýngiltere, Amerika

Arjantin, Brezilya, Þili,

Meksika

Kanada, Amerika

Ülke gruplarý

1. Büyümek

2. Yeni markalar
kazanmak / yeni

teknoloji ve
sistemlere eriþim

3. Yeni
pazarlara

eriþim

4. Düþük
maliyetli

operasyonlara
eriþim

5.
Yorum

yok

BRIC

Avrupa Birliði

G7

Latin Amerika

Global

%49

%59

%63

%40

%58

%56

%32

%37

%52

%42

%58

%61

%69

%63

%65

%38

%37

%34

%48

%36

%3

%5

%3

%1

%3

B&S planlarýnýzýn ardýndaki temel faktör nedir ? 

Araþtýrmaya dahil olan ülkeler listesi

(Alfabetik olarak): 

Almanya, Amerika, Arjantin, Avustralya,

BAE, Belçika, Botsvana, Brezilya, Çin,

Danimarka, Ermenistan, Estonya, Filipinler,

Finlandiya, Fransa, Güney Afrika, Gürcistan,

Hindistan, Hollanda, Hong Kong, Ýngiltere,

Ýrlanda, Ýspanya, Ýsveç, Ýsviçre, Ýtalya,

Japonya, Kanada, Letonya, Litvanya,

Malezya, Meksika, Norveç, Peru, Polonya,

Rusya, Singapur, Þili, Tayland, Tayvan,

Türkiye, Vietnam, Yeni Zelanda, Yunanistan

Brezilya Rusya Hindistan Çin
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Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun (YTTK)
gerekçesinde, Kanun’un temel dayanaðý
olarak 1992 yýlýnda hazýrlanan Cadbury
Raporu ile Sarbanes Oxley (SoX) yasasý
belirtilmektedir. Bu iki kaynak risk esaslý bir
denetim sistemini esas almaktadýr. Buradaki
önemli nokta, firmalarýn ekonominin
bütününde ekonomiyi etkileyecek
uygulamalardan kaçýnmasýdýr. Bu açýdan
bakýldýðýnda, söz konusu raporlar,
firmalardaki risk yönetimine ayný zamanda
sosyal bir sorumluluk da yüklemektedir.
Yukarýda belirtilen düzenlemeler kurumsal
yönetim ilkelerinin pratiðe geçirilmesinde
temel zorlayýcý kaynaklar olmuþtur.
Kurumsal yönetim ön plana çýktýðýnda,
CRO’lar (Chief risk officer – Risk
yönetiminden en üst düzeyde sorumlu
yönetici) firmalarýn yönetim yapýlanmasýnda
önemli hale gelmektedir.

Türkiye’de CRO’larýn önem kazanmasý,
YTTK kapsamýnda çýkarýlmýþ olan
yönetmelik, teblið ve düzenlemelerle
belirleyici olacaktýr. Örneðin, SPK’nýn
Kurumsal Yönetim Ýlkelerinin Belirlenmesine
ve Uygulanmasýna Ýliþkin - Seri: IV, No:56
sayýlý Tebliði ile 28 Aðustos 2012 tarih ve
28395 sayýlý Resmi Gazetede yayýnlanarak
yürürlüðe giren Þirketlerin Yýllýk Faaliyet
Raporunun Asgari Ýçeriðinin Belirlenmesi
Hakkýnda Yönetmelik önemlidir. YTTK ile
birlikte, tüm firmalarýn faaliyet raporlarýnda
risk yönetimi ile ilgili ayrý bir bölüm açmasý
ve burada ilgili firmanýn risk politikalarý ile
risklere karþý almýþ olduðu tedbirleri detaylý
olarak açýklamasý gerekmektedir. 

Yeni risk yönetimi anlayýþý ve risk
yöneticilerinin yükselen yýldýzý
Yeni Türk Ticaret Kanunu ile risk yönetiminin artan önemi

CRO neden gerekli?
Firmalarýn ölçeklerinin büyümesine baðlý
olarak ortaya çýkan riskler çeþitlendiði için,
bu risklerin yönetilmesi koordinasyonu
gerekli kýlmaktadýr. Bu koordinasyonun
sorumluluðunu üstlenecek bir birimin
oluþturulmasý ihtiyacý ortaya çýkmýþtýr.
Burada sözü edilen riskler sadece finansal
riskler deðildir. Ancak, bir firmanýn
operasyonel riskleri her zaman bir finansal
risk veya nakit akýþýnda olumsuz etkiler
ortaya çýkarabilecek bir unsur olarak
deðerlendirilmelidir. Bundan dolayý, bir
firmanýn riski, hangi risk türü olursa olsun,
gerçekleþtiðinde, içerisinde bir finansal riski
barýndýrabilir.

Türkiye’de firmalarýmýzýn ölçeklerinde hýzlý
bir büyüme trendi yaþanmaktadýr. Bununla
birlikte, uluslararasý piyasalarla iliþki ve
iletiþimde de artýþ olmuþtur. Yurtdýþýndaki
paydaþlarýn bu konudaki istekleri ve koymuþ
olduðu kurallar firmalarýmýzý risk yönetimi
sistem altyapýsýný oluþturmaya zorlamaktadýr.
Bununla birlikte, Uluslararasý Finansal
Raporlama Standartlarý'nýn (UFRS)
uygulanmaya baþlanmasý ile birlikte,
risklerin standartlara uygun olarak
raporlanmasý ihtiyacý ortaya çýkmýþtýr.
Geliþen UFRS uygulamalarý, söz konusu
risklere karþý alýnmasý gereken önlemler için
planlama ve strateji geliþtirmeyi yapabilecek
insan gücüne yönelik bir talep yaratmýþtýr.
Bu insan gücü, yönetim kurulunun firmalar
için ortaya koyduklarý temel stratejilere
uygun olarak kurumsal risk yönetimi
stratejilerini oluþturacak üst düzey bir
yönetim birimini oluþturmakla
görevlendirilmiþtir. 

“Profesyonel iþ yaþamý, Grant Thornton Türkiye için uluslararasý tüm
standartlarý ifade etmektedir. Bu nedenle Grant Thornton Türkiye’nin
uluslararasý standartlara uyum konusunda verdiði tüm hizmetler küresel iþ
yaþamýnda yer almanýzý saðlamak ve gücünüzü artýrmak içindir.”
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CRO’nun fonksiyonu nedir?
Risk yönetiminin firma genelinde
koordinasyon sorumluluðunu üstlenen
CRO’larýn görev tanýmlarýnýn uluslararasý
standartlar çerçevesinde oluþturulmasý
gerekmektedir. Firmalarýn kurumsal risk
yönetimi alt yapýsýný oluþtururken dikkate
almasý gereken husus, riskin aslýnda
herkesin sorumluluðunda olmasý bilincidir.
Ancak, CRO, bu risklerin sistematik bir
þekilde yönetilmesinden ve yönetime
konsolide edilerek ve önceliklendirilerek
sunulmasýndan sorumlu olmaktadýr.
Son yaþanan küresel krizin anatomisi
incelendiðinde, diðer krizlerden farklý olarak
bu krizin geliþmiþ ülke kaynaklý bir kriz
olduðu açýktýr. Geliþmiþ ülke olmanýn
anlamý, söz konusu ülkelerin kurumsal
yönetim ilkeleri ve risk yönetimi alanýnda
standartlarýnýn bulunmasýdýr. Ancak,
geliþmiþ ülkelerde iflas eden kurumsal
þirketlerin nasýl olur da risklerini yönetemez
hale geldikleri tartýþmaya yol açan en
önemli konu olmuþtur. Burada bir kýsým
otoriteler risk yönetimini suçlarken, bir kýsým
otoriteler de risk yönetiminin kavramsal
çerçevesinin ve standartlarýnýn belirli
olmasýna raðmen, bunu yeterince yerine
getirebilecek teknik bilgisi ve yetkinliði olan
risk yöneticilerinin (CRO) bulunmamasýndan
dolayý risklerin erken teþhis edilemediðini
ileri sürmektedir. Dolayýsýyla, risk yönetimi
sistemi kurulmuþ olsa bile, söz konusu
sistemi iþlevsel hale getirecek ve
koordinasyonu saðlayacak CRO’larýn
eksikliði halinde sorunlar ortaya çýkmaktadýr.

Türkiye’de CRO görevini uluslararasý
standartlara göre yapabilecek yetiþmiþ insan
gücü konusunda sýkýntý vardýr. Bu konudaki
sýkýntý, yüksek öðrenim sistemindeki fakülte
yapýlanmasýndaki önemli eksikliklerden
kaynaklanmaktadýr. Özellikle iþletme
bölümlerimizde bu konuya iliþkin verilmesi
gereken kantitatif dersler ile risklerin
raporlanmasýna yönelik dersler programlarda
yer almamaktadýr. Bu açýdan, bu konudaki
eksikliðin özellikle yüksek öðrenimini
yurtdýþýnda yapmýþ olanlarla giderilebileceði
söz konusu olabilir. Ancak, Türkiye’deki
Avrupa Birliði kriterlerine göre küçük ve orta
boy iþletmelere (KOBÝ) CRO’nun baþýnda
bulunduðu risk yönetim sistemini kurmak
maliyet olarak kabul edilmektedir. Bundan
dolayý YTTK’daki denetim kurulunun yapýsý
ve iþlevi önem kazanacaktýr. Uluslararasý
standartlara yönelik uygulamalarý olan
firmalar ise, bu konuda hazýrlýklarýný
yapmakta ve altyapýlarýný oluþturmaya
çalýþmaktadýrlar. Yabancý ortaklýðý olan
firmalar için bu konuda yabancý ortaklarýn
oluþturduklarý mekanizmalar mevcut olup,
Yönetimin Gözetim Fonksiyonu çerçevesinde
sorumluluklarýný yerine getirmektedirler.
CRO’lar Türkiye’de YTTK dikkate alýndýðýnda
Risk ve/veya Denetim Komitesi üyesi olarak
bulunabilir. Ya da söz konusu komitelere
baðlý olarak çalýþan bir Direktörlük olarak da
düþünülebilir. Buradaki temel kriter,
firmalarýn ölçekleri ve kurumsallaþma
derecesi olmaktadýr. 

Türkiye’deki CRO uygulamalarý Kurumsallaþma derecesinin bir ölçüsü
olarak, risk veya denetim komitelerinin
varlýðý dikkate alýndýðýnda, firmalarda þu
unsurlar bulunmalýdýr: 
•Risk izleme mekanizmasý kurumun
  karþýlaþtýðý mevcut ve yeni riskleri tespit
  edebilmelidir.
•Risk izleme mekanizmasý paydaþlar
  açýsýndan bir güvence modeli saðlamalýdýr.
•Risklere yönelik olarak etki-tepki
  mekanizmalarýnýn oluþturulmasý gereklidir.
•Yatýrým stratejilerinin ortaya çýkaracaðý
  riskler ile ilgili risk yönetim stratejilerinin
  oluþturulmasý saðlanmalýdýr.
•Risk yönetim sistemleri kurumun itibarýný
  ve marka deðerini artýrmaya yönelik deðer
  yaratmalýdýr.
•Risklerin sistematik ve periyodik olarak
  izlenerek yönetime raporlanmasý
  saðlanmalýdýr.

CRO faaliyetinin
geniþletilmesi

Risk profili ve 
performansýn paydaþlar ile iletiþimi

CFO faaliyetinin
geniþletilmesi

Deðer yaratýcýlarý
ve performans

odaðý
stratejik kararlarý

destekleyen
“Ýþ ortaklarý”

Deðerin korunmasý
için finansal

kontrol

Operasyonel
süreçlendirme

Risk profilinin
aktif yönetimi

Stratejik kararlarý
destekleyen
“Ýþ ortaðý”

Tekil risklerin
kontrolü ve portföy

yoðunlaþmasý

Strateji

• Performans ölçümü
• Sermaye iz düþümü
   ve optimizasyon

• Risk iþtiraký/toleransý
• Risk-kazanç dengesi
•  Fýrsatlarýn farklýlaþma
    etkisi

“Stratejik”
Risk

“Stratejik”
Finans

“Operasyonel”
Finans

“Operasyonel”
Risk

• Dýþ iletiþim
• Planlama/bütçeleme
• Sermaye daðýlýmý
• Ýþ portföy yönetimi
• Yeni ürünler/Ýþ dallarý
• Rekabet fiyatlandýrmasý
• Ýtibar riski

• Sermaye yeterliliði
• Sermaye yeterliliði; aradaki
   uyum
   - Risk ve çözünürlük
   - Raporlama

• UFRS’ye göre  karþýlýk ayýrma;
   gerçeðe uygun deðer muhasebesi
•Yönetim raporlamasý
• Uyum raporlamasý
• BÝ sistemleri ve verileri
• Kurumsal idare

Riskleri tespit eden ve yöneten kadrolar
firma ölçeði büyüdükçe ayrý olmalýdýr.
Bundan dolayý uluslararasý standartlara göre
‘görevler ayrýlýðý ilkesi’ çerçevesinde
firmalarýn CFO rolünü yürüten ve risk
kaynaðý olan yöneticilerin riskleri
yönetenlerden (CRO) farklý kiþiler olmasý
gerekmektedir. Pratikte kaynaklarýn kýsýtlý
olmasýndan dolayý firmalar belirli bir ölçeðe
ulaþýncaya kadar genellikle CFO’lar
‘çift þapkalý’ olarak görevlerini
yürütmektedir. Hem stratejik finansal
yönetimi yapmakta hem de stratejik risk
yönetimi sürecinde aktif görev almaktadýr.
Ancak, son yaþanan küresel finansal krizin
ardýndan CFO'lar kadar CRO'larýn da
þirketlerin stratejik hedeflerine ulaþmasýnda
önemli olduðu tartýþmaya açýlmýþtýr.

CFO vs CRO



CFO’larýn çift þapkalý olmasý yerine, risk
alanýnda yetkinliði olan uzmanlarýn
(CRO’larýn) görevlendirilerek stratejik risk
yönetiminde koordinasyon saðlamasý
beklenmektedir.

Merkezi ABD’de olan ve iç denetim
mesleðinin küresel bir uzmanlýk olarak
geliþimine yön veren Ýç Denetçiler Enstitüsü
–Institute of Internal Auditors (IIA)
tarafýndan 2012 yýlýndan itibaren risk
yönetimi konusunda yetkinliði ve yeterliliði
ifade eden yeni bir uluslararasý sertifika
çýkarýlmýþtýr. 

IIA yeni bir uzmanlýk alaný baþlatýyor:
Risk yönetimi güvencesi 
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Grant Thornton Türkiye Ýþletme Risk
Yönetimi Hizmetleri Ortaðý Sezer Bozkuþ
Kahyaoðlu, Uluslararasý Suistimal Ýnceleme
Uzmanlarý Derneði’nde (USIUD) ‘Suistimal
risk yönetimi’ semineri verdi. 14 Haziran
2013 tarihinde tam gün devam eden
seminer, ACFE (Association of Certified
Fraud Examiners) tarafýndan 6 CPE
(Continuing Professional Education) puaný
ile kredilendilendirildi. Seminerde ele alýnan
konular yandaki gibi gerçekleþti.

Daha fazla bilgi için lütfen bize ulaþýnýz. 

Grant Thornton Türkiye

Grant Thornton’dan Uluslararasý Suistimal
Ýnceleme Uzmanlarý Derneði’nde ‘Suistimal
risk yönetimi’ eðitimi

Bölüm 2

- Suistimal Risk Türleri
- Organizasyonel Suistimal Risk Analizi
- Suistimal Yoðunlaþma Riski Analizi
- Suistimal Risk Analizi ile Ýç Kontrol
  Faaliyetleri Ýliþkisi
- Suistimal Risk Denetimi ve Raporlama
  Teknikleri

Bölüm 1

- Suistimal Risk Yönetimi ile Ýlgili Temel
  Tanýmlar ve Kavramlar
- Suistimal Teorisi
- Suistimal Kontrol Teorisi
- Suistimal Döngüsü
- Kýrmýzý Bayrak (Red Flag) Yaklaþýmý

Bölüm 3

- Vaka Çalýþmasý
- Suistimal Olayýnýn Tanýmlanmasý
- Davranýþ (Patern) Analizi
- Suistimal ile Davranýþ Arasýnda Ýliþki
  Kurma
- Suistimal Risk Analizi ve Raporlamasý

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

Bu sertifika Risk Yönetimi Güvence
Uzmanlýðý - Certification in Risk
Management Assurance (CRMA) olarak
belirlenmiþtir. 
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Sezer Bozkuþ Kahyaoðlu, Akademi
programý kapsamýnda, Kurumsal Risk
Yönetimi konulu eðitim verecektir. 3 saatlik
eðitimin kapsamý aþaðýdaki gibidir. 

- Kurumsal Risk Yönetiminde Temel Taným
  ve Kavramlar  
- Kurumsal Risk Yönetimi Metodolojisi 
- Risk Yönetiminde Sorumluluklar
- Sektörel Ýyi Uygulama Örnekleri
- Risk Yönetiminde Karþýlaþýlan Sorunlar ve
  Çözüm Önerileri

Daha fazla bilgiye
www.egiadliderlikakademisi.org
adresinden ulaþabilirsiniz.

Grant Thornton’dan
EGÝAD Liderlik Akademisi’ne katký

Grant Thornton olarak, Ege Genç Ýþadamlarý
Derneði’nin organize ettiði ‘Liderlik
Akademisi’ projesinde Egeli iþadamlarý ve
yöneticiler ile bir araya geleceðiz. Liderlik
Akademisi projesi kapsamýnda, EGÝAD üyesi
þirketlerin ve aile iþletmelerinin eðitimlerini
tamamlamýþ ve iþ hayatýna atýlmýþ yeni nesil
üyelerinin, iþ hayatýna iliþkin uygulamalý ve
teorik bilgilerinin artýrýlmasý ve liderlik 
özelliklerinin geliþtirilmesi hedeflenmektedir.
Grant Thornton Ýþletme Risk Yönetimi Ortaðý
ve EGÝAD Finansal Risk Analizi Projesinden
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olan
Sezer Bozkuþ Kahyaoðlu, Liderlik Akademisi
kapsamýnda 3 saatlik eðitim verecektir. 

Sermaye þirketlerinin açacaklarý internet
sitelerine dair yönetmelik

Sermaye þirketlerinin açacaklarý internet
sitelerine dair yönetmelik yayýnlandý.
Bu Yönetmelik, 6102 sayýlý Kanunun
397nci maddesi uyarýnca Bakanlar Kurulu
tarafýndan belirlenen denetime tabi sermaye
þirketleri tarafýndan açýlacak internet
sitelerinde ilan edilecek ve eriþime açýk
tutulacak asgari içeriðe, denetime tabi
sermaye þirketleri ile Merkezi Veri Tabaný
Hizmet Saðlayýcýlarýn (MTHS) yapacaklarý
iþlemlere ve bu iþlemlerden kaynaklanan
yükümlülüklere iliþkin usul ve esaslarý
kapsamaktadýr. 01/07/2013 tarihinde
yürürlüðe girecek olan Yönetmeliðin
yürürlüðe girdiði tarihten itibaren kurulan
þirketlerin kuruluþlarýnýn ticaret siciline tescil
edildiði tarihten itibaren üç ay içinde
internet sitesi açmalarý ve bu sitenin belirli
bir bölümünü þirketçe kanunen yapýlmasý
gereken ilanlarýn yayýmlanmasý için
özgülemeleri gerekir. Bu Yönetmeliðin
yürürlüðe girdiði tarihten sonra kapsama
dahil olan sermaye þirketlerinin, kapsama
girdikleri tarihten itibaren üç ay içinde
internet sitesi açmalarý ve bu sitenin belirli

bir bölümünü þirketçe kanunen yapýlmasý
gereken ilanlarýn yayýmlanmasý için
özgülemeleri gerekir. Þirketler, internet
sitesine iliþkin yükümlülüklerini doðrudan
kendileri yerine getirebilecekleri gibi
MTHS’lerden destek hizmeti almak suretiyle
de yerine getirebilirler. Kanun uyarýnca
oluþturulan internet sitesi, þirketlerin
MERSÝS (Merkezi Sicil Kayýt Sistemi)
numarasý altýnda tescil edilir.
Bu Yönetmeliðin yürürlüðe girdiði tarihten
önce kurulmuþ þirketlerin, 1/7/2013
tarihinden itibaren üç ay içinde internet
sitesi açmalarý ve bu sitenin belirli bir
bölümünü þirketçe kanunen yapýlmasý
gereken ilanlarýn yayýmlanmasý için
özgülemeleri gerekir. Ýnternet sitesi var olan
þirketlerin ise, ayný süre içerisinde sitelerinin
belirli bir bölümünü þirketçe kanunen
yapýlmasý gereken ilanlarýn yayýmlanmasýna
özgülemeleri gerekir.

Yönetmeliðin detaylarýna
www.resmigazete.gov.tr adresinden
ulaþabilirsiniz.

‘Liderlik Akademisi’ program içeriði aþaðýdaki gibidir. 

Modül 1
Stratejik Yönetim - Toplam 18 Saat

- Rekabet Stratejileri
- Stratejik Liderlik
- Çatýþma Yönetimi
- Aile Þirketlerinde Kurumsallaþma &
  Kurumsal Yönetim
- Ýnovasyon Yönetimi

Modül 2
Yöneticiler Ýçin Uygulamalý
Ekonomik Analiz - Toplam 24 Saat

- Türkiye Ekonomisinin Dinamikleri ve
Yapýsal Özellikleri

Modül 4
Finansal Analiz ve Vergi - Toplam 30 Saat

- Yatýrým Analizi ve Portföy Yönetimi
- Kurumsal Risk Yönetimi
  (Sezer Bozkuþ Kahyaoðlu)
- Finansal Tablolarý Anlamak
- Temel Vergi
- Kurumsal Finansman Modelleri,
  Birleþme & Devralmalar
- Ýç Denetim ve Ýç Kontrolün Temelleri

Modül 3
Pazarlama  - Toplam 18 Saat

- Tedarik Zinciri Yönetimi
- Pazarlama
- Ýþletmelerde Stratejik Ýletiþim



 

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
uluslararasý 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.

Doðru finansmana eriþim rehberi
Doðru finansmana en verimli
þekilde ulaþým yöntemlerini
gözler önüne seren rehber
araþtýrma. 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,
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.

Grant Thornton Haber Bülteni,
6. sayý
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun
baðýmsýz denetim konusunda
getirdiði yenilikler, yöneticilerin
büyük spor organizasyonlarýna
bakýþý, anonim þirkete
borçlanma yasaðý ile 6335
sayýlý Kanun ile getirilen
deðiþikliðin sonuçlarý ve
Grant Thornton araþtýrmalarýnýn
özetleri.

Grant Thornton Haber Bülteni,
7. sayý
Yeni Türk Ticaret Kanunu ile
ilgili ikincil mevzuat hakkýnda
bilgilendirme, yöneticilerin
dikkat etmesi gereken konular,
Grant Thornton’un Global
Dinamizm Endeksi ve Global
Özel Sermaye Fonlarý
araþtýrmalarýnýn özetleri.

 
 

Türk þirketlerinin yurt dýþýnda
yatýrým arayýþý, baðýmsýz
denetimde son düzenleme,
‘Yeni nesil yönetim kurulu nasýl
iþleyecek?’ seminerimiz,
faaliyet raporu ile ilgili son
düzenlemeler ve
Grant Thornton'un kurumlar
vergisi araþtýrmasý özeti.

 

Grant Thornton Haber Bülteni,
8. sayý
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Avrupa Birliði,
denizcilik
politikalarýnda
deðiþiklikler üzerinde
anlaþtý 

Yeni balýkçýlýk politikasý ile on yýllar

boyu süren aþýrý avlanmanýn önüne

geçilmesi ve 2020 yýlýna kadar balýk

stoklarýnýn yenilenmesi hedefleniyor.

www.euractiv.com.tr

Yeni balýkçýlýk politikasý, üye ülkelerin

bakanlarýnýn her yýl kotalar için yaptýðý

pazarlýklara son veriyor. Kotalar artýk

Azami Sürdürülebilir Mahsul seviyelerine

baðlý olarak belirlenecek. 

Yapýlan reformla ýskarta avýn denize

atýlmasýna da son veriliyor. Avrupalý

balýkçýlar, kotalarýný deðerli balýklarla

doldurabilmek için her yýl 2 milyon ton

ölü, hedef dýþý avlanmýþ balýðý denize geri

atýyor. 

Avrupa Parlamentosu'nun Gelecek için

Balýk grubunun lideri Chris Davies,

reformu, sürdürülebilir balýkçýlýðý teþvik

etmek için önemli bir adým olarak

deðerlendirdi. 

Davies “Avrupa denizlerine

uyguladýðýmýz muamele bir utanç

kaynaðý. Ancak bazý dersler aldýk. Artýk

Avrupalýlar bilim insanlarýna kulak

vermek, balýk stoklarýný yenilemek,

ýskartaya son vermek ve balýkçýlýk

sektörümüze daha iyi bir gelecek

saðlamak istiyor” dedi. 

AB'nin yýlda 1 milyar Euro'ya denk

düþen ortak balýkçýlýk polikasý, saðladýðý

sübvansiyonlarla balýkçýlýk filosunda

büyük bir kapasite fazlasý yaratýlmasýna

yol açarak yýllar boyunca aþýrý avlanmayý

körüklemekle suçlanýyordu. 

Komisyon, Avrupa'daki balýk stoklarýnýn

yüzde 75'inin aþýrý avlanmaya maruz

kaldýðýný tahmin ediyor. Bu oran dünya

çapýnda yüzde 25. 

Varýlan anlaþma çerçevesinde balýkçý

ülkelerin filolarýný, toplam kotalarýný

yansýtacak biçimde küçültmesi gerekecek.

Aksi takdirde bazý sübvansiyonlarýn iptal

edilmesi söz konusu olabilecek. 

Önümüzdeki yýl yürürlüðe girmesi

planlanan düzenlemenin AB ülkeleri ve

Avrupa Parlamentosu'ndan da resmi onay

almasý gerekecek. 

Birleþmiþ Milletler Gýda ve Tarým

Örgütü'nün yayýmladýðý son veriler,

2010 yýlýnda Çin ve Endonezya'nýn

ardýndan en çok Avrupa'da balýk

avlandýðýný ortaya koyuyor. 

Son 50 yýlda 36 göl kurudu

Antalya Isparta, Burdur, Denizli, Kaþ Platformu'nun, Dünya Sulak
Alanlar Günü nedeniyle 7 ilde yaptýðý araþtýrmaya göre, son 50 yýlda
36 göl tamamen kururken, 14 göl hýzla kuruma tehlikesiyle karþý karþýya.

www.gundem.milliyet.com.tr

Antalya Isparta Burdur Denizli Kaþ Platformu, Dünya Sulak Alanlar
Günü nedeniyle kurumuþ ve kuruma tehlikesiyle karþý karþýya olan göllerle
ilgili yaptýðý araþtýrmayý yayýnladý. Göller Bölgesi'nde Isparta, Burdur ve
Antalya ile çevre iller Konya, Mersin, Hatay ve Afyonkarahisar olmak üzere
toplam 7 ile yönelik araþtýrmada, son 50 yýl içinde 36 gölün tamamen
kuruduðu, 14 gölün de kuraklýk tehlikesi altýnda olduðu belirtildi.
Platformun raporuna, bu yýl biri tamamen kurumuþ olan
Antalya'da Nohut Gölü ile biri de kuruma tehlikesi
yaþayan Burdur'da Gölhisar Gölü'nün eklendiði
kaydedildi.

Freecycle’ý duydunuz mu ? 

Freecycle network, dünya genelinde
9,407,554 üyenin oluþturduðu 5,103
gruptan oluþan bir ‘geridönüþüm’
giriþimi. Üye olmak ve faaliyette
bulunmak ücretsiz. Oluþumun amacý,
ayný þehirlerde/bölgelerde yaþayan
üyelerin artýk ihtiyaç duymadýklarý
eþyalarý birbirlerine vermeleri üzerine
kurulu. Böylelikle tüketime bir sýnýr
getirildiði gibi, ihtiyaç duyulmayan
ürünler de geri dönüþtürülmüþ oluyor.
Þu an Freecycle’a Türkiye’den üye olan
9 grup var ve bu gruplar þöyle : 

• Ankara 
• Bolu 
• Diyarbakýr 
• Ýstanbul 
• Ýzmir 
• Kartepe 
• Sinop
• Tepebaþý Eskiþehir
• Çanakkale

www.freecycle.org

Yükselen denizler,
sahillerde yaþayan
nüfusun kabusu
olabilir

Dünya genelinde açýk
denizlere kýyýsý olan sahil
kesimlerinde yaþayan
3 milyondan fazla insanýn,
küresel ýsýnmanýn sebep
olduðu ‘yükselen sular
sorunu’ ile karþý karþýya
olduðu bildiriliyor.
Tahminlere göre bu rakam
2025 yýlýnda 6 milyona
ulaþacak. En çok risk altýnda
olan þehirler Bangkok,
Mumbai, Guangzhou,
Shanghai, Miami, Ho Chi
Minh City, Calcutta, New York
Osaka-Kibe, Ýskenderiye ve
New Orleans.

www.bbc.com

Daha az kirletirsek deniz seviyesinin yükselmesi
%50  azalabilir 
 

ABD’de bulunan National Center for Atmospheric Research isimli bilim
merkezinde çalýþan bilim insanlarýnýn yeni bir çalýþmasýna göre, küresel
ýsýnmanýn yýkýcý etkilerini azaltmak için sadece karbondioksit emisyonlarýna 
                                   odaklanmak yerine alternatif çözümlere de ihtiyaç var.
                                                 Bunun için gereken ise, havadaki karbondioksit 
                                                           konsantrasyonunu sabit tutarken ayný
                                                                zamanda, daha kýsa ömre sahip olan 4
                                                                      kirletici maddeyi azaltmak. Bu 
                                                                          maddeler metan, troposferik
                                                                               ozon, hidroflorokarbonlar ve
                                                                                    siyah karbon. Araþtýrmaya
                                                                                       göre, söz konusu 4
                                                                                         maddeyi azaltmak için
                                                                                            elimizde yeterli
                                                                                              teknoloji mevcut.
                                                                                                Eðer bugünden
                                                                                                  önlem alýnýrsa
                                                                                                    küresel ýsýnmayý
                                                                                                     2050 yýlýnda %50
                                                                                                      azaltmak
                                                                                                       mümkün
                                                                                                       olabilecek.
                                                                                                      Karbondioksitten
                                                                                                      farklý olan bu
                                                                                                      gazlar atmosferde
                                                                                                      uzun süre
                                                                                                     kalmýyor ve bir
                                                                                                     hafta ila on yýl
                                                                                                  içinde bozuluyorlar.
                                                                                                  Bir baþka deyiþle bu
                                                                                                 maddelerin üretimi 
                                                                                             azaldýðýnda atmosferde
                                                                                            uzun süre kalmýyorlar.
                                                                                          Karbondioksit ise
                                                                                       atmosferde, doðal yollarla
                                                                                   daha uzun zamanda yok
                                                                                oluyor ve güneþ ýþýnlarýnýn
                                                                            dünyadan uzaya çýkmasýný
                                                                      engellemeye devam ediyor. Son
                                                                 yýllarda dünyada ortalama deniz
                                                         seviyeleri artan bir hýzla yýlda yaklaþýk 3
                                                 milimetre kadar yükseliyor. 2100 yýlýnda
                                       denizlerin 30 cm ila 2 metre arasýnda yükseleceði
                           tahmin ediliyor.
                                                                                     

Uzun zamandýr, fosil yakýtlardan kaynaklanan karbondioksit gazýnýn küresel
ýsýnmaya sebep olduðu ve bunun sonucunun buzullarýn erimesini
hýzlandýrdýðý biliniyor. Yeni yapýlan bir bilimsel araþtýrmaya göre bazý
kirletici maddelerin miktarýný azaltýrsak deniz seviyelerindeki yükselmeyi
%25-50 arasýnda azaltmak mümkün olabilir.

   www.iklimhaberleri.com

Tuz Gölü, UNESCO Dünya
Doðal Miras Alanlarý listesinde

Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý, Birleþmiþ Milletlere yaptýðý resmi
baþvuruda Tuz Gölü'nün Dünya Miras Listesi'ne  alýnmasý talep etti.
Baþvuruyu deðerlendiren UNESCO Türkiye Sekreteryasý da gölü, UNESCO
Dünya Doðal Miras Alanlarý geçici listesine kabul etti. Aksaray Üniversitesi
Tuz Gölü Su ve Çevre Uygulama ve Araþtýrma Merkezi bünyesindeki
(ASUÇEM) Su, Tuz ve Çevre Araþtýrmalarý Birimi Baþkaný Doç. Dr. Mustafa
Iþýk, yaptýðý açýklamada, “Tuz Gölü'nün UNESCO geçici listesine girmesinin,
gölün uluslararasý boyuta taþýnmasýný saðlayacaðýný söyledi. Gölün, Türkiye'nin
en önemli doðal deðerlerinden biri olduðunu belirten Iþýk, “Türkiye'nin
yüzölçümü bakýmýndan ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü, barýndýrdýðý canlý
türlerinin yanýnda ekonomik açýdan da büyük öneme sahip. Türkiye’nin tuz
üretiminin yüzde 50-60'ý bu bölgeden saðlanýyor. Tuz Gölü ayný zamanda
birçok türde canlýya ev sahipliði yapýyor. Bu bölgede 85 kuþ türü barýnýyor.
Bunlarýn 4'ü endemik, yani sadece bu bölgede yaþayabilen kuþ türleri.
129 böcek, 15 memeli ve 38 endemik bitki türü, bu bölgede yaþamýný
sürdürmektedir” dedi.

www.gazete5.com

Boðaziçi balýklarý tarih oluyor

Boðaziçi'nde balýk, antik dönem filozoflarýnýn kitaplarýna girecek kadar
boldu. Ýstanbullular 1950'lere kadar balýk bolluðunun tadýný çýkardý. Aþýrý
avlanma ve kirlilik yüzünden Boðaziçi'ndeki balýklar da balýkçýlýk kültürü de
zamanla tarihe karýþtý. Sürüler halinde Boðaz'dan geçerken dev bir yüzer
adaya benzeyen yunuslar, lüfer sürüleri, kofanalar, yalý kayýkhanelerini
mesken tutan foklar... Bugünün Ýstanbul'unda hayali bile güç olan bu
manzaralar, 60 yýl önce sýradan görüntülerdi Boðaziçi'nde.

(NTV Tarih Dergisi’nin Haziran sayýsýndan…)

Dünya’yý 87 sene sonra
su basacak

Japonya’da yapýlan bir araþtýrmaya göre,

2100 yýlýna gelindiðinde sel felaketleri

yaklaþýk 80 milyon kiþiyi olumsuz yönde

etkileyecek, 29 büyük nehirde taþkýnlar

yaþanacak. Japonya’da yapýlan bir

araþtýrmaya göre Avrupa’yý vuran sel

felaketleri küresel ýsýnma nedeniyle

dünya çapýnda giderek artacak. Tokyo

Mühendislik Ýnovasyon Enstitüsü

tarafýndan yapýlan araþtýrmaya göre,

2100 yýlýna gelindiðinde sel felaketleri

dünyada yaklaþýk 80 milyon kiþiyi

etkileyecek. Ýngiltere’de yayýmlanan ve

iklim üzerine makalelere yer veren

“Nature Climate Change” adlý 

dergide yer alan araþtýrma sonuçlarý,

Güney Asya, Güneydoðu Asya ile

Kuzeydoðu Avrasya, Afrika’nýn doðu

bölgeleri ve Güney Amerika’nýn

sellerden en fazla etkilenecek bölgeler

olduðunu ortaya koydu. Araþtýrmada,

büyük sel felaketlerinin normalde 

yüzyýlda bir kez yaþandýðý, ancak küresel

ýsýnma nedeniyle gelecekte 10 ila 50 yýlda

bir görüleceðine dikkat çekildi.

Araþtýrma 11 iklim modeli baz alýnarak

yapýldý.

www.gundem.milliyet.com.tr
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