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Sayı 17 

BUNU BİLİYOR MUSUNUZ? 

Nipotizm nedir? 

Şirkette yetenek ve performansın yerine kan bağının ön plana 

çıkmasına “ nipotizm” adı verilir. Aile şirketlerinde, yetenek ve 

deneyimlerine bakılmaksızın çocuklar işe alınıp hızla 

yükseltilebilmekte ve performans değerlendirilmeden ömür 

boyu iş olanağı verilebilmektedir. Hatta bazen şirket içinde 

sadece onlara özgü konumlar yaratılabilmektedir. Bu örneklerin 

arttığı durumlarda, şirket ailenin oyun bahçesi görünümüne 

bürünebilmektedir. 

CGS Center’dan haberler 
CGS Center Başkanı Dr. Güler Manisalı Darman’ın dördüncü kitabı 
“Kurumsal Yönetimde Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik” TÜRMOB tarafından 
yayınlandı.  
CGS Center tarafından düzenlenen “Uluslararası Finansal Raporlama 
Standartları ve Getirdiği Yenilikler Eğitimi” 24 Aralık 2010’da, Ankara Divan 
Otel’de gerçekleştirildi.  

Sayfa 6 

2010’un Ardından 
Her sene olduğu gibi 2010 yılı da, Türkiye’de ve bütün dünyada 
ekonomiden siyasete, kültür ve sanata kadar bir çok olaya ve etkinliğe şahit 
oldu. 

Avrupa’da önce İzlanda, ardından da Yunanistan ve İrlanda ciddi krizler 
yaşadı. Ülkemizde de bolca siyasi, ekonomik tartışmalar yaşandı. Ancak 
her inişin bir çıkışı vardır, her zorluk bir çözümü getirir. Türkiye’de de tüm 
zorluklara rağmen, ekonomi büyüyor, enflasyon düşüyor ve hayat devam 
ediyor.  

 

Ekonomimizin temel direği olan KOBİ’ler de ciddi bir uyanışta. 
Sürdürülebilirlik mücadelesini sadece ekonomik önlemlerle 
kazanamayacaklarını anlamış durumdalar. Yapılarına çeki düzen verme, 
yani “kurumsallaşma” çabaları hızla artmış durumda. Ancak nereden 
başlayacakları ve eski alışkanlıklarından nasıl vazgeçecekleri hala ciddi bir 
sorun olarak önlerinde duruyor. Burada bir sevindirici gelişme, son dört –
beş yılda iyi üniversitelerden mezun, ikinci veya üçüncü kuşak, aile 
işletmelerine gelmeye başladı. Azıcık dertliler, ancak sabırlı olmaları 
gerektiğinin farkındalar. Amerika’yı yeniden keşfetmeye gerek olmadığının, 
iyi yönetilen şirketleri örnek almaları gerektiğinin bilincindeler. 

 

2011 bize yeni Türk Ticaret Kanunu ve beraberinde  uluslararası finansal 
raporlama standartlarını getiriyor. Gerçek denetimin ve kurumsal risk 
yönetiminin ne olduğunu anlayacağız. Yolumuz uzun ve çetin; çözümler 
yorucu ancak imkansız değil.                             

       Dr. Güler Manisalı Darman 
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Kaynak:  

2010 yılı “Ticaret Gazetesi” haberlerinden derlenmiştir 
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2010’da dünya’da en çok konuşulan 

konulardan biri de Yunanistan’ın 

yaşadığı borç kriziydi. Ancak bu 

krizin ardından Avrupa Birliği üyesi 

diğer ülkeler de tek tek krize girmeye 

başladılar.  

İspanya’da bütçe açığının ve işsizlik 

oranının artması ve bir türlü 

hareketlenmeyen bir ekonomi 

yüzünden halk kriz ile yüzyüze geldi. 

İngiltere’de alınan kararla ise, kamu 

harcamalarında kesintiye gidilmesi ve 

beş yıllık bir  plan ile tasarruf elde 

edilmesi tasarlandı. Ancak; bu 

tasarruf sonrasında binlerce kamu 

görevlisi işsiz kalacaktır. 

Kaynak:  

2010 yılı “Ticaret Gazetesi” haberlerinden derlenmiştir 



 

 

Sermaye piyasalarından haberler 

  

*Kaynak:www.hurriyet.com.tr 

                www.iha.com.tr 

 
Kaynak:  

www.spk.gov.tr 

www.imkb.gov.tr 

www.kuveytturk.com.tr 

www.vob.org.tr 

Melike Yılmaz, CGS Center,  

Araştırmalar ve İş Geliştirme Koordinatörü 

 

 
VOB ABD’ye yelken açtı:Vadeli 

İşlem ve  Opsiyon Borsa’sı, ABD 

türev piyasaları düzenleyicisi 

olan Commodity Futures Trading 

Commission (CFTC) No-Action 

Letter belgesini almayı başardı.  

 
Küçük ve Orta 

Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ’ler) İçin 

Türkiye Finansal Raporlama Standardı 

(TFRS)’ı 1 Kasım 2010 tarihinde Resmi 

Gazete de yayımlanarak  yürürlüğe 

konmuştur. 

 

Seri: III, No: 43 

sayılı "Kira 

Sertifikalarına ve 

Varlık Kiralama Şirketlerine İlişkin 

Esaslar Hakkında Tebliğ" 01/04/2010 

tarih ve 27539 sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ, 

özel sektör şirketlerinin Kira Sertifikası 

ihracı yoluyla sermaye piyasalarından 

fon temin etmelerine imkân vermektedir. 

 

SPK’nın “Sığ Hisse” Kararı: Fiili dolaşımdaki pay oranı , İMKB 

hisse senetleri piyasalarında payları işlem gören şirketlerin halka 

açıklık oranlarını göstermektedir. Ayrıca; kamu tüzel kişiğinin 

mülkiyetindeki, şirket kurucuları ve yakın aile mensuplarının sahip 

oldukları, şirket sermayesinin yüzde 5 ve daha fazlasına sahip olan 

kişilerin elinde bulundurduğu paylar ile  şirket yönetim kurulu 

üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve yakın aile mensuplarının 

sahip oldukları, şirketlerin sandık ve vakıflarının mülkiyetindeki, 

teminat olarak verilen, hukuken kısıtlı ve alım satıma konu 

edilemeyen, yasaklı veya hacizli paylar fiili dolaşım pay 

oranının dışında tutulmaktadır. SPK’nın yaptığı düzenlemede 

ayrıca İMKB’de işlem gören şirketlerin paylar üç değişik 

listeye ayrılmıştır. Bu listelere A, B ve C Grubu adı verilmiştir. 

 

Varantlar İMKB’de işlem görmeye başladı 

Varantın kimler tarafından çıkarılabileceği, kaydedilmesi 

ve alım-satımla ilgili temel esaslar Sermaye Piyasası 

Kurulu tarafından düzenlenmiştir. Bu düzenleme Seri: III No: 37 

sayılı Aracı Kuruluş Varantlarının Kurul Kaydına Alınması ve 

Alım Satım İşlemlerine İlişkin Tebliğ de yer almaktadır.  Ayrıca, 

tebliğ de varantların İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında 

işlem görüleceği de belirtilmiştir. 

 

Yabancı Sermaye Piyasası Araçlarının ve Depo 

Sertifikalarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin 

Yeni Tebliği: Yabancı sermaye piyasası araçlarının ve depo 

sertifikalarının Kurul kaydına alınmasına, halka arz ve satışına 

ilişkin esaslar SPK’nın Seri:III, No:44 sayılı Yabancı Sermaye 

Piyasası Araçlarının ve Depo Sertifikalarının Kurul Kaydına 

Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri:III, No:44 sayılı 

Tebliğ) ile yeniden düzenlenmiştir. Anılan Tebliğ 23/10/2010 

tarih ve 27738 sayılı 

Resmi Gazete'de 

yayımlanarak 

yürürlüğe girmiştir. 

 

 

İlk Sukuk İşlemi Gerçekleşti: Kuveyt Türk, 

Malezya ve Körfez Bölgesi’nde talep gören 

sukuku Türkiye’de ilk ihraç eden banka oldu. 

Bu işlem sırasında, LMH (Liquidity 

Management House) ve Citibank ortak lider 

düzenleyicidir. Sukuk, 24 Ağustos 2013 vadeli 

olarak ihraç edildi.  

http://www.spk.gov.tr/apps/teblig/displayteblig.aspx?id=393&ct=f&action=displayfile&ext=.pdf&submenuheader=null
http://www.spk.gov.tr/apps/teblig/displayteblig.aspx?id=393&ct=f&action=displayfile&ext=.pdf&submenuheader=null
http://www.spk.gov.tr/apps/teblig/displayteblig.aspx?id=393&ct=f&action=displayfile&ext=.pdf&submenuheader=null
http://www.spk.gov.tr/apps/teblig/displayteblig.aspx?id=393&ct=f&action=displayfile&ext=.pdf&submenuheader=null
http://www.spk.gov.tr/apps/teblig/displayteblig.aspx?id=393&ct=f&action=displayfile&ext=.pdf&submenuheader=null


 

 

 

CGS Center’dan haberler 

  CGS Center Başkanı Dr. Güler Manisalı Darman’ın dördüncü kitabı “Kurumsal Yönetimde 

Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik” TÜRMOB tarafından yayınlandı.  

21. yüzyılda şirketler dünyanın en 

güçlü kuruluşları haline gelmiştir. 

Faaliyetleri ve nasıl iş yaptıkları 

dikkatle izlenir olmuştur. Vizyon 

sahibi şirketler, ilişkide bulundukları 

bütün paydaşlarına kendilerini ne 

kadar doğru ve iyi anlatabilirse 

başarı şanslarının o kadar 

ar tacağ ın ın  b i l inc inded i r le r . 

İlişkilerinde sorumlu ve adil 

davranmaları, onlara duyulan 

güveni arttırır. Bu konu aile ilişkileri 

ve şirket yönetiminin iç içe girdiği 

aile şirketlerinde de çok önemlidir . 

Dolayısıyla “hesap verebilirlik” ve 

“şeffaflık” doğru kurumsal yönetimin 

olmazsa olmaz  iki temel kriteri 

olarak karşımıza çıkmaktadır..... 

Dr. Güler Manisalı Darman 

 

 

CGS Center tarafından düzenlenen “Uluslar Arası Finansal Raporlama Standartları ve Getirdiği 

Yenilikler Eğitimi” 24 Aralık 2010’da, Ankara Divan Otel’de gerçekleştirildi.  

 

 

UFRS ve yönetim raporlaması nosyonunu yerleştirmek açısından çok faydalı olduğunu 

düşünüyorum. Gerçekten vizyon açan bir eğitim oldu. Hocamız son derece başarılıydı. Ali AR- 

(SeaChange Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.) 

Faydalı bir Eğitim olduğunu düşünüyorum. Hazırlayanlara çok teşekkür ediyorum. Ömer İNCEDAL- 

(OK Kardeşler Treyler San. ve Tic. A.Ş.)  



 

 

CGS Center’ın Verdiği 

Eğitimler 

 Finansal Planlama ve 

Yönetim Teknikleri 

Eğitimi 

 

 Finansal Planlama ve 

Risk Yönetimi Eğitimi 

 

 Aile Şirketlerinde 

Kurumsallaşma-Örnek 

Vakalar Eğitimi 

 

 Türk Ticaret Kanunu 

Tasarısının Sermaye 

Şirketlerine Getirdiği 

Yenilikler Eğitimi 

 

 Kriz Ortamında 

Finansal Riskin 

Yönetimi Eğitimi 

 

 Temel Mali Tablolar 

Analizi Eğitimi 

 

 Hukukçu Olmayan 

Yöneticiler İçin Hukuk 

Dünyası Workshop 

Eğitimi 

 

 Profesyonel Yönetim 

Kurulu Eğitimi 

 

 Satış Güvenliği– 

Hukuksal ve Finansal 

Açıdan Korunma  

Eğitimi  
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CGS CENTER sürdürülebilirliğiniz sağlayacak vizyon 

ve misyonunuzun yazılmasında size yardımcı olur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CGS CENTER sürdürülebilirliğinizin sağlanması için,  

 Şirketinizi yapısal stratejik değişikliğe hazırlar. 

 Aile anayasanızın yazılmasına yardımcı olur. 

 

 

 

       

Eğitimlerimizin detayları ve 

yayınlarımız için web sitemizi 

ziyaret edebilirsiniz. 

www.cgscenter.org 

AİLEM VE ŞİRKETİM   
CGS CENTER’ın her ay 

yayınlanan ücretsiz bültenidir. 

Deneyimlerinizi paylaşın, başarı öykülerinizi, 

çalışmalarınızı gönderin, yayınlayalım. 

Teşekkür ederiz. 

 CGS CENTER HAKKINDA 


