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Yetk�lend�rme,
Performans gözden geç�rmeler�
Enformasyon �şlemler�
F�z�k� kontroller
Görevler�n ayrılması

KONTROL FAALİYETLERİ

Kontrol faal�yetler�, �şletmen�n, �ç kontrolün etk�n �şley�ş�n� tem�n etmek amacı �le
uyguladığı pol�t�kalar ve prosedürlerd�r. B�r alım emr�nde, b�r üst am�r�n bu alıma
onay vermes�, ödeme yapılmadan önce bu malın alınıp alınmadığının tetk�k�, nak�t
ödeme �le banka hesaplarının karşılaştırılması kontrol faal�yetler�ne b�r örnek olarak
göster�leb�l�r. B�r kontrol faal�yet� veya faal�yetler d�z�n�, �şletmede �şlemlerde,
hesaplarda, açıklamalarda öneml� ölçüde hatayı saptar, engeller ve düzelt�r. Kontrol
faal�yetler�ne aşağıdak�ler örnek olarak göster�leb�l�r (ISA 315, paragraf 90);
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Bu kontrol faal�yetler� �ç�nden performansın gözden geç�r�lmes�, enformasyon
�şlemler�, f�z�k� kontroller ve görevler�n ayrılması denet�me �l�şk�n kontrol
faal�yetler� �ken, yetk�lend�rme daha z�yade yönet�m kurulu veya profesyonel üst
yönet�m�n koyduğu pol�t�kalarla �lg�l�d�r. Yukarıda sayılan kontrol faal�yetler�ne
aşağıdak� örnekler ver�leb�lmekted�r.

Performans gözden geç�rmeler�: Bütçe �le gerçekleşen durum karşılaştırmaları,
sapmalar, nedenler�, alınması gereken düzelt�c� önlemlerd�r.

CONTROL
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Enformasyon İşlemler�: İşletmeler uyguladıkları enformasyon s�stem�ne ya
genel b�r kontrol uygulamaktadırlar ya da �şletmede uygulanan b�l�ş�m
s�stem�n�n her b�r aşamasında kontrol uygulamaktadırlar. Genel olarak
uygulanan kontrollerde, s�stem�n satın alınması gel�şt�r�lmes�, bakımı ve
güvenl�ğ�, satın alınan software, network üzer�nde oluşturulan kontroller g�b�
kontroller üzer�nde durulmaktadır. D�ğer taraftan, tek tek uygulama üzer�nde
yapılan kontrollerde �se, ver�ler�n doğru g�r�l�p g�r�lmed�ğ�, kayıtlarda matemat�k
hataların olup olmadığı g�b� kontroller yapılmaktadır.

F�z�k� Kontroller: Envanter�n düzenl� olarak sayılması, stok kartları �le raftak�
mal varlıklarının karşılaştırılması, b�lg�sayarda kayıtlara ve ver�lere k�m�n er�şme
yetk�s�n�n olduğunun f�z�k� olarak tesp�t ed�lmes�, f�z�k� kontrollere örnek olarak
göster�leb�lmekted�r.

Görevler�n ayrılması: Herhang� b�r �ş�n her b�r aşaması �le �lg�l� sorumluluğun b�r
başka k�ş�ye ver�lmes�, olası h�le ve hataların önüne geç�lmes�n� sağlamaktadır.
Örneğ�n b�r dokümanın veya belgen�n raporunun hazırlanması, gözden geç�r�lmes�,
karşılaştırmasının yapılması, onaylanması ve kontrolünün ayrı k�ş�ler tarafından
gerçekleşt�r�lmes� �ç kontrolün etk�nl�ğ�n� artırıcı b�r faal�yett�r.

Kontrol faal�yetler�, b�r başka yaklaşımla da önley�c�,saptayıcı, yönlend�r�c� ve
tamamlayıcı faal�yetler olarak sınıflandırılab�l�r. Yukarıda sayılan kontrol örnekler�
bu başlıklar altında da �nceleneb�l�r.
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Kontrol Faal�yetler� Standartları

Standart – Kontrol Stratej�ler�: R�skler� karşılayab�lecek ve hedefler�ne ulaşmayı
amaçlayan stratej�n�n bel�rlenmes� gerekmekted�r.

Standart – Prosedürler�n Netleşt�r�lmes�: Operasyonlarına yönel�k olarak yazılı
prosedürler hazırlanmalı, olan prosedürler güncellenmel� ve personellere bu
prosedürlerle �lg�l� eğ�t�mler ver�lerek, kullanımlarına sunulmalıdır.

Standart - Görevler Ayrılığı: Operasyonları yapanlar, f�nansal kararları verenler,
uygulayanlar, �şlem çıktılarını kaydedenler ve bu kayıtları kontrol edenler
ayrıştırılmalıdır. 

Standart- H�yerarş�k Kontrol: Üst yönet�m, operasyonların bel�rlenen
prosedürlere göre yürütülüp yürütülmed�ğ�n� kontrol etmel�d�r.

Standart - Faal�yetler�n Sürekl�l�ğ�: Faal�yetler�n sürekl�l�ğ�n� sağlayıcı
önlemler�n alınması sağlanmalıdır.

Standart – B�lg� S�stemler�: B�lg� s�stem�n�n de faal�yetler�n sürekl�l�ğ� g�b�
sürekl�l�ğ� sağlanmalı ve güven�l�rl�ğ� tem�n etmek �ç�n kontrol s�stemler�
gel�şt�r�lmel�d�r. 

Kontrol faal�yetler�ne �l�şk�n unsurlar bel�rlen�rken, �ç kontrol standartları göz
önünde bulundurulmalıdır. Bu standartlar aşağıda bel�rt�lm�şt�r.
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Piyasadan Haberler
SPK'DEN 3 ŞİRKETİN HALKA ARZINA ONAY

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kimteks Poliüretan Sanayi ve
Ticaret AŞ, BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret AŞ ile İmaş
Makine Sanayi AŞ'nin halka arzını onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul, Kimteks Poliüretan'ın hisse
başına 29 liradan, BMS Birleşik Metal'in 17,50 liradan, İmaş
Makine'nin ise 15 liradan halka arz başvurusuna onay verdi.

Kaynak: www.bloomberght.com/spk-den-3-sirketin-halka-
arzina-onay-2304322

HAZİNE'NİN İÇ BORÇLANMASINDA DEĞİŞKEN FAİZİNİN PAYI YÜZDE 50'Yİ AŞTI
 

Mart itibariyle merkezi yönetimin toplam iç borcu 1 trilyon 483 milyar liraya yükseldi. Bunun 740 milyar
TL’si sabit faizli araçlardan, 743 milyar TL’si değişken ve TÜFE’ye endeksli araçlardan oluştu.

Merkezi yönetimin iç borcunda sabit faizli stokun payı azalırken, değişken ve TÜFE’ye endeksli borçlarda
sert yükseliş görüldü. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre Mart itibariyle merkezi yönetimin
toplam iç borcu 1 trilyon 483 milyar liraya yükseldi.

Bunun 740 milyar TL’si sabit faizli araçlardan, 743 milyar TL’si değişken ve TÜFE’ye endeksli araçlardan
oluştu. Böylelikle 2010’dan bu yana ilk kez sabit faizli borcun payı yüzde 50’nin altına indi.

Kaynak: www.bloomberght.com/hazine-nin-ic-borclanmasinda-degisken-faizinin-payi-yuzde-50-yi-asti-
2304707

"ABD'NİN KRİPTO ADIMI BİTCOİN'İ VURABİLİR"

ABD Başkanı Biden'ın imzaladığı kripto varlık
kararnamesi kripto para piyasasında ilk etapta
yüzde 10 üzerinde bir yükselişe neden olurken bazı
uzmanlar bu kararın dijital dolar çıkarma hazırlığında
olan ABD yönetiminin Bitcoin'i devre dışı bırakmak
için zemin hazırlama hamlesi olduğunu düşünüyor.

ABD Başkanı Joe Biden’ın geçtiğimiz hafta devlet
kurumlarına kripto paralara daha fazla
odaklanmalarına yönelik verdiği talimat bazı
yatırımcılar tarafından dijital varlıklar için iyi bir
işaret olarak algılanırken bu durumun Bitcoin
üzerinden aşağı yönlü baskı oluşturacağını düşünen
stratejistler de bulunuyor.

Bitcoin, 9 Mart’ta Biden’ın ilgili emri imzalaması
sonrası yüzde 11’e varan bir yükseliş kaydetmişti.

Kaynak: www.bloomberght.com/abd-nin-kripto-
adimi-bitcoin-i-vurabilir-2301609

DIŞ TİCARET AÇIĞI ŞUBAT'TA YÜZDE 135,5
ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayına
ilişkin dış ticaret istatistiklerini yayımladı. Buna
göre Şubat ayında dış ticaret açığı geçen yılın
aynı ayına göre yüzde 135,5 artışla 7,88 milyar
dolara çıktı. İki aylık dış ticaret açığı da yüzde
183,3 artışla 18,2 milyar dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş
birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi
kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine
göre; ihracat 2022 yılı Şubat ayında, bir önceki
yılın aynı ayına göre yüzde 25,4 artarak 20
milyar 4 milyon dolar, ithalat yüzde 44,5 artarak
27 milyar 885 milyon dolar olarak gerçekleşti

Kaynak: www.bloomberght.com/tcmb-
rezervlerinde-gerileme-devam-ediyor-2302438



Kırşeh�r'de yer alan Çağ Un A.Ş.'de a�le - ş�rket anayasası çalışmalarına devam ed�l�yor.

CGS Center'dan
Haberler

Gaz�antep'te yer alan Özpolat Mak�na Gıda Sanay� ve T�caret A.Ş.'de             
 a�le - ş�rket anayasası çalışmalarına devam ed�l�yor.

Kırşeh�r'de yer alan Yurttaşlar Grup'ta
kurumsallaşma ve kurumsal yönet�m projes�
çalışmalarına devam ed�l�yor.
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Den�zl�'de yer alan tekst�l f�rmalarından Aslı Tekst�l �le
kurumsal dönüşüm tasarımı projes� çalışmalarına başladık.

Gaz�antep'te yer alan Gülsan Hold�ng �le a�le ş�rket
anayasası çalışamlarına devam ed�l�yor.



MERCEDES-BENZ VİSİON EQXX TEK ŞARJLA 1000
KİLOMETRELİK TESTİ TAMAMLADI

Dünyanın önemli otomobil üreticileri arasında yer alan
Mercedes Benz, 2030 yılına kadar elektrik dönüşümünü
tamamlama hedefiyle elektrikli araçlarını tanıtmaya ve
piyasaya çıkarmaya devam ediyor. Otomobil markası, yeni
elektrikli araba modeli Mercedes-Benz Vision EQXX'in sürüş
testlerinin başarıyla tamamladı.

Teknolojiden Haberler

ELON MUSK TWİTTER’I SATIN ALDI

 
Elon Musk’ın 14 Nisan’da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa
Komisyonu’na (SEC) yaptığı bildirimde Twitter’ın tamamı için
hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmasının üzerinden 10
gün bile geçmeden başarılı iş insanı, Twitter’ın tamamını satın
aldı. Kısacası Twitter’ın Elon Musk’a satışıyla ilgili müzakereler
bugün tamamlandı. Elon Musk, Twitter’ı satın almak içinse 44
milyar dolar ödedi.

NOKİA RUSYA’DAN ÇEKİLİYOR

Geçtiğimiz günlerde Rusya’ya gönderimlerini ve
yeni iş anlaşmalarını durduran Nokia, Rusya’daki Ar-
Ge araştırmalarını da durduruyor. Nokia, Rusya’daki
Ar-Ge araştırmalarını, ülkeden çıkartarak başka
ofislerde devam edecek. Nokia’nın son yıllardaki
şebeke ve ağ yatırımları ise, şirketi bu konuda ciddi
anlamda ilerletti. Rusya’daki bilgi akışını devam
ettirmek isteyen ve Rusya vatandaşlarına interneti
kesmek istemeyen Nokia, kritik ağ ekipmanlarının
arızalanmaması için, bu ekipmanların bakımını
desteklemeye devam edecek.

Nokia, bu kararın şirketin finansal gücünü pek
etkilemeyeceğini belirtti. 2021’de Nokia’nın
Rusya’daki satışları şirketin genel kazançlarının
%2’sinden daha azını oluşturdu bu nedenle Nokia,
bu kararı verirken pek zorlanmamışa benziyor.
Nokia’nın Rusya web sitesi, şu anda erişilemiyor ve
muhtemelen uzun bir süre böyle kalacaktır. Bakalım
hangi firmalar, Rus yaptırımlarına devam edecek.

YATAY KUYULARDA SIKIŞTIRILMIŞ DOĞAL
GAZ DEPOLANABİLİR

ABD Enerji Bakanlığı Ulusal Yenilenebilir Enerji
Laboratuvarı(NREL) araştırmacıları, sıkıştırılmış
doğal gaz yoluyla yenilenebilir enerjiyi
depolamak için yatay gaz ve petrol kuyularının
kullanılmasını amaçlıyorlar.

Yatay kuyular, sunduğu avantajlarla endüstride
yaygın olarak kullanılıyor ancak hızla aktiflik
durumunu yitirme eğilimindeler. Ekip,
kapatılmamış bu yatay kuyuların sıkıştırılmış
doğal gaz için bir depolama çözümü
olabileceğini düşündü ve çok sayıda bilgisayar
simülasyonu gerçekleştirerek bunun hem uzun
hem kısa vadede gerçekleştirilebilir yöntem
olduğunu gözlemlediler.



KATHERINE JOHNSON
(26 Ağustos 1918 - 24 Şubat 2020)

   İnsanlığın uzaya olan merakı hiçbir zaman bitmedi.
Bilinmeyenin peşinde yüzyıllardır koşmaya devam
ediyor ve edecek gibi görünüyor... Bugün "İlham Veren
Hikayeler" bölümümüzde Uzay Yarışı'nın önemli
isimlerinden Amerikalı Astrofizikçi, Matematikçi ve
Fizikçi Katherine Johnson'ı konuk ediyoruz. Yani nam-ı
diğer: "ABD'yi Ay'a Götüren Kadın". Gelin onun başarı
dolu hikayesine yakından bakalım. 

    Johnson 26 Ağustos 1918'de White Sulphur Springs, Batı Virginia'da doğdu. Eğitimine
küçük yaşlarda başlayan Katherine Johnson, Batı Virginia Üniversitesi'nde eğitim
almasına izin verilen ilk 3 siyahi kökenli Amerikalı'dan birisiydi. Ayrıca bilgisayarlı
"göksel seyrüsefer doğruluğu" tezi ile dikkat çekti. Bir NASA çalışanı olarak yörünge
mekaniği hesaplamaları, ilk ve sonraki ABD mürettebatlı uzay uçuşlarının başarısı için
kritik öneme sahip görevlerde bulundu. NASA ve selefindeki 33 yıllık kariyeri boyunca,
karmaşık manuel hesaplamalarda ustalaşmakla ün kazandı ve görevleri yerine
getirmek için bilgisayar kullanımına öncülük etti. 

       Johnson'ın çalışması, uzaydaki ilk Amerikalı astronotlar Alan Shepard, yörüngedeki
ilk Amerikalı John Glenn ve Apollo ay Modülü için buluşma yolları da dahil olmak üzere
Project Mercury uzay uçuşları için yörüngelerin, fırlatma pencerelerinin ve acil dönüş
yollarının hesaplanmasını içeriyordu. Astronotlar John Glenn ve Alan Shepard'ın
Nasa'daki ilk görevleri, 1969'da Apollo 11'in Ay'a uçuşu ve Merkür Projesi gibi
birçok uzay uçuşu Johnson'un geliştirdiği Uzay Mekiği programı aracılığıyla
mümkün oldu. Yaptığı hesaplamaların doğruluğu bu görevlerin başarıyla
sonuçlanmasında pay sahibi olmuştur. 

       ABD'nin ilk astronotu olan J.Glenn, Johnson hakkında şöyle söylemiştir: 
       
       “Hesapların doğru olduğunu o kızdan duymazsam, uzaya çıkmam.”

  Katherine Johnson Mars gezegenine yapılacak uzay yolculuğu planlamalar
gerçekleştirip 26 araştırma raporu yazdı. Aynı zamanda kendisi NASA'daki basın
toplantılarında katılan ilk kadın bilim insanıdır. 

    2015 yılında Başkan Barack Obama, Johnson'a Başkanlık Özgürlük Madalyası ile
ödüllendirildi. Ertesi yıl BBC'nin "En Etkili 100 Kadın" sıralamasında yer aldı.2016'da
NASA astronotu Leland D. Melvin tarafından Gümüş Snoopy Ödülü ve NASA Grup
Başarı Ödülü'ne layık görüldü. Taraji P. Henson tarafından 2016 yapımı Gizli Sayılar
filminde baş karakter olarak canlandırıldı. 2019'da Johnson, Başkan Donald Trump
tarafından Kongre Altın Madalyası ile ödüllendirildi. 2021'de Ulusal Kadınlar Onur
Listesi'ne alındı. 

"Kadınlar söyleneni yaptılar. Ne soru sordular, ne de işi aldılar. Soru sordum, nedenini
öğrenmek istedim. Sorular sormama ve oradaki tek kadın olmama alıştılar.”

-Katherine Johnson, 2020

https://tr.wikipedia.org/wiki/NASA
https://tr.wikipedia.org/wiki/Alan_Shepard
https://tr.wikipedia.org/wiki/John_Glenn
https://en.wikipedia.org/wiki/Apollo_program
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https://en.wikipedia.org/wiki/Project_Mercury
https://tr.wikipedia.org/wiki/Mars
https://tr.wikipedia.org/wiki/NASA
https://tr.wikipedia.org/wiki/Barack_Obama
https://en.wikipedia.org/wiki/Presidential_Medal_of_Freedom
https://en.wikipedia.org/wiki/Silver_Snoopy_award
https://en.wikipedia.org/wiki/NASA_Group_Achievement_Award
https://en.wikipedia.org/wiki/NASA_Group_Achievement_Award
https://tr.wikipedia.org/wiki/Taraji_P._Henson
https://tr.wikipedia.org/wiki/Donald_Trump
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Women%27s_Hall_of_Fame
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Women%27s_Hall_of_Fame
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Dalgalı Piyasalarda Riskten Korunma Stratejileri Eğitimi’nde,

Gedik Kurumsal Genel Müdür Yardımcısı Coşan Yeğenoğlu sizlere
faiz, döviz ve emtia piyasalarındaki fiyat hareketlerinden
kaynaklanan risklerden korunabilmenizi, gelir arttırımı sağlamanızı
ve maliyetleriniz düşürebilmenizi sağlayacak ürünleri örnekler
üzerinde anlatmıştır.

Eğitimi satın almak için: https://bit.ly/35ZISC3


