
 

 

SERMAYE PİYASASINDAN HABERLER                                                                    Sayfa 4 

Sermaye Piyasası Kurulu ile Maldivler Sermaye Piyasalarını Geliştirme Otoritesi ve Tunus 

Finansal Piyasalar Otoritesi Arasında İkili İşbirliği Mutabakatı İmzalandı. 

BUNU BİLİYOR MUSUNUZ? 

ŞİRKETLERDE DOĞRU KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI (ERP)                                        

VE BİLİŞİM ALTYAPISININ OTURTULMASI                                                              Sayfa 2-3                                                        

Günümüzde rekabetin yoğun yaşandığı iş dünyasında, teknolojinin gücünü arkasına 

alarak, bilgiye en doğru şekilde ulaşanlar, rekabette öne çıkanlardır. Teknolojinin 

sürekli gelişip değişmesi ve rekabet koşullarının sertleşmesi, şirketleri, üretim 

sistemlerini daha etkin, daha verimli, dolayısıyla daha düşük maliyetle yapılanmaya 

YÜKSELEN DEĞER İNOVASYON                 Sayfa 5-6                                                                                                                                                 

İşletmeler inovasyon yeteneklerinin rekabet güçlerini önemli ölçüde 

yükseltebileceğini kavradıkça inovasyon faaliyetlerini geliştirmeyi daha çok istiyorlar. 

Önceleri sadece rekabet avantajı olarak tanımlanan inovasyon, günümüzde hayatta 

kalmak için bir gereklilik haline geldi.  

CGS CENTER HAKKINDA                                                                                             Sayfa 7 

CGS Center Ankara Divan otelde 2-3 Ekim tarihlerinde Prof. Dr. Yıldız 

Özerhan’ın eğitmenliğini yaptığı “Temel UFRS” eğitimi ile 12 Ekim tarihinde 

Doç.Dr. Mustafa İsmail Kaya’nın eğitmen olarak yer aldığı “Güncel Türk Ticaret 

Kanunu” eğitimini gerçekleştirmiştir.  

Ekim 2012 

Sayı 38 

Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi 

Türkiye, Meksika, Endonezya ve 
Güney Kore'nin gelişmekte olan 
ekonomilerini tarif etmek ve bu 
ülkelerin büyüyen ekonomilerinden 
bahsetmek için bundan sonra bu 
ülkelere “MIST ülkeleri” denilecek. 
Grubun adı, ülkelerin İngilizce baş 

harflerinden (Mexican, Indonesia, South Korea, 
Turkey) ilham alınarak oluşturulmuştur. Grubu 
oluşturan devletlerin ortak yönleri; sahip oldukları 
nüfus, yüzölçümü ve ekonomileridir.                                                    
http://www.dunya.com/MIST-%C3%BClkeleri-haberleri/ 

IFS İSTANBUL: 3. İSTANBUL FİNANS ZİRVESİNİN ARDINDAN                                Sayfa 6  

İstanbul Finans Zirvesi (IFS) 24-25 Eylül 2012 tarihlerinde yapıldı. Bu yıl üçüncüsü 
düzenlenen zirvede, küresel ve bölgesel ekonomiyle ilgili neler yapılabileceği tartışıldı, 
ayrıca enerji ve çevre konuları da ele alındı.                                                                                                                       



 

 

Günümüzde rekabetin yoğun yaşandığı iş 

dünyasında, teknolojinin gücünü arkasına alarak, 

bilgiye en doğru şekilde ulaşanlar, rekabette öne 

çıkanlardır. Teknolojinin sürekli gelişip değişmesi ve 

rekabet koşullarının sertleşmesi, şirketleri, üretim 

sistemlerini daha etkin, daha verimli, dolayısıyla 

daha düşük maliyetle yapılanmaya zorlamaktadır. 

Bu noktada, kaynak planlamasını ve buna bağlı 

bilişim altyapısını en doğru şekilde oturtan, özellikle 

küçük ve orta ölçekli işletmeler büyüme ve yeni 

pazarlara açılma yolunda bir adım öne 

çıkmaktadırlar. 

Şirketlerde yaşanan büyümenin getirdiği sancılı 

dönem, bilgi dağınıklığı ve dolayısıyla bilgi 

kayıplarına ve süreç karışıklıklarına sebep 

olmaktadır. Alınacak önlemlerin başında, 

bilişimsizlik maliyetini ortadan kaldırmak, bilişim ve 

uygulama yazılımı teknolojilerine yatırım yapmak 

gelmektedir.İşletmelerin temel amaçları verimlilik 

düzeyini yükseltmek, kapasite ve kaliteyi artırmak, 

maliyetleri düşürmek ve çalışma ortamının 

koşullarını uygun hale getirmektir. Özellikle üretim 

sektöründeki kuruluşlar için bir kurumsal kaynak 

planlama (ERP) yazılımına sahip olmak ve başarıyla 

kullanabilmek giderek önemli hale gelmektedir. 

Şirketler,doğru kurumsal kaynak ve bilişim 

altyapısıyla, çeşitli iş süreçleri arasında 

bütünleşmeyi gerçekleştirir, yöneticiler doğru bilgiye 

istenen zamanda erişir, sistemin sunduğu analitik 

raporlar ışığında, daha sağlıklı kararlar alırlar. 

Üretimden satışa uzanan kârlılık 

sürecini an be an izleyebilmek, 

stok ve işletme maliyetlerinde önemli tasarrufa ve 

kurumun kaynaklarını optimum biçimde kullanmaya 

olanak sağlar. Ancak,  şirketlerde kurumsal kaynak 

planlamasının yapılması sürecinde yaşanan 

sıkıntıların başında şirketin ihtiyaçlarına cevap 

verebilecek, şirketin faaliyetlerine, büyüklüğüne ve 

iş akışlarına göre doğru programın seçilmesi 

gelmektedir. Bazı şirketler kendi ihtiyaçlarından 

fazlasını içeren bir ERP programı seçip, içinde 

kaybolmaktadır. Kimi şirketler ise tam tersine kendi 

ihtiyaçlarından daha düşük bir ERP programına 

kendilerini uydurmaya çalışarak, bazı ihtiyaçlarını 

gözardı etmeye devam etmektedirler. Bu noktada 

önemli olan şirketin kendi mevcut durumunu iyi 

görebilmesi, ihtiyaçlarını iyi tespit etmesi ve 

hedeflerini doğru belirleyerek, bunların ışığında bir 

program seçmesi ve oturtmasıdır.  

Doğru ERP programının seçilmesinin ardından, bu 

programı şirket bünyesinde oturtmak şüphesiz en 

kritik noktalardan biridir. Çünkü, programın etkili 

şekilde işletilerek şirkete önemli bir rekabet gücü 

katması beklenirken, çöpe atılmış paraya ve boşa 

harcanan emeğe dönüştüğü durumlar da 

yadsınamayacak kadar çoktur. Bu noktada en 

büyük eksiklerden biri, şirketlerin iş akışlarını ve 

süreçlerini doğru şekilde tanımlamadan programı 

işletmeye çalışmalarıdır. Kurumsal kaynak 

planlamasının yapılması, mevcut durumun 

programa birebir aktarılmasından çok daha ötedir. 

Programın etkin şekilde işleyebilmesi, öncesinde 

veya beraberinde yapılacak doğru yapılanmayla 

mümkündür.  

Şirketlerde Doğru Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP)                     

ve                                                                                                                  

Bilişim Altyapısının Oturtulması 



 

 

CEVAP:          

“Beni kurşuna dizeceksin”  Eğer onu 

kursunlarlarsa doğruyu söylemiş 

olacağından asılması gerekirdi. 

Eğer onu asarlarsa yalan söylemiş 

olurdu ve kursunlanması gerekirdi. 

Böylece, program birimler arası entegrasyon 

sağlayarak, işletme içinde dolaşan bilginin kalitesini 

yükseltmektedir.  Bilginin hızlı dolaşımı ile verilecek 

kararları da daha gerçekçi ve doğru kılmaktadır. 

Şirketler kurumsal kaynak 

planlamalarını ve buna bağlı 

bilişim altyapılarını 

oturturken yapılan 

eksiklerden biri de insan 

kaynakları ve muhasebe-

finans modüllerini düzgün 

şekilde işletememeleridir. 

Şirketler, insan kaynaklarını 

yalnızca personel işleri 

olarak sisteme entegre 

ederken, modern insan 

kaynakları uygulamaları, 

özellikle KOBİ’lere yönelik 

birçok ERP programında 

etkin olarak 

işletilememektedir. Ayrıca, 

muhasebe- finans 

modüllerinde de programın talep ettiği 

maliyetlendirme bilgileri ve finansal bilgiler sisteme 

girilemediği için, doğru kar-zarar ve maliyet analizleri 

yapılamamakta ve bütçe oluşturulamamakta ve 

nakit yönetimi yapılamamaktadır. Kurumsal 

kaynağın etkin kullanılamaması ve bahsedilen 

modüllerin doğru şekilde işlememesi yönetim 

raporlaması konusunda sıkıntı yaratmaktadır. 

Yönetim kuruluna gelen raporlar, eksik veya yanlış 

bilgiler içerebilmektedir. Bu da zaman kaybına ve 

stratejik kararlar alınamamasına neden olmaktadır. 

Şirketlerde doğru bir kurumsal kaynak 

planlamasının yapılması ve buna bağlı bilişim 

altyapısının oturtulması, şirketin büyüklüğüne göre 

değişmekle birlikte, ortaölçekli bir firmada,en az bir 

yıllık bir süreyi kapsamaktadır. Ancak, tüm bunlar 

tamamlandıktan sonra gerçek 

zamanlı kâr-zarar ve maliyet 

analizleri yapabilmek, şirketin 

piyasa gelişmelerine çok daha 

hızlı ve gerçekçi tepki vermesini 

sağlamaktadır. Diğer bir ifade ile 

şirketin sahip olduğu kurumsal 

hafızanın bilişim altyapısıyla 

birleştirilmesi, şirketin bütün 

departman ve fonksiyonlarını tek 

bir sistem içinde birleştirmesidir. 

İhtiyaç ve beklentileri birbirinden 

farklı olan çok sayıda bölüm, aynı 

sistem içinde bir araya 

getirilmektedir. Sistem tarafından 

doğrulanmış aynı bilgi havuzunu 

paylaşarak etkinliğini 

artırmaktadır. Bu durum, şirketin ileriye yönelik 

hamlelerinde, büyümeye altyapı hazırlayacak bir 

değişim projesi yaratmakta, rekabetçilik ekseninde 

şirketi öne çıkarmaktadır. 

Aytuğba Baraz                                                                                                                                            

Stratejik Planlama ve İnsan Kaynakları 

Koordinatörü                                                                                                  

Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi 

  

Şirketlerde Doğru Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP)                     

ve                                                                                                                  

Bilişim Altyapısının Oturtulması 

SORU:                                             

Askerin biri esir aldığı diğer askere 

demişki “öyle bir şey söyle ki, eğer 

söylediğin yalan ise seni kurşuna 

dizeceğim, ama eğer doğru ise seni 

asacağım”. Bunun üzerine esir asker 

bir cümle söylemiş ve serbest kalmış.  

Acaba ne demiş? 



 

 

Sermaye Piyasası Kurulu ve Maldivler Sermaye Piyasalarını 

Geliştirme Otoritesi Arasında İşbirliği 

26 Eylül 2012 tarihinde İstanbul’da Sermaye Piyasası Kurulu ile 

Maldivler Sermaye Piyasalarını Geliştirme Otoritesi 

arasında  “Düzenleyici Diyalog” belgesi imzalanmıştır.  

 

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Prof. Dr. A.Vedat Akgiray ve 

Maldivler Sermaye Piyasalarını Geliştirme Otoritesi İcra Başkanı 

Fathimath Shafeega tarafından imzalanan “Düzenleyici Diyalog” 

olarak adlandırılan bu işbirliği mekanizması ile sermaye 

piyasalarında, yatırımcıların ve piyasa bütünlüğünün korunması 

amacıyla düzenleme ve eğitim alanlarında işbirliği yapılması 

planlanmaktadır. Söz konusu işbirliği çalışması sayesinde 

Sermaye Piyasası Kurulunun uluslararası etkinliği ve İstanbul 

Finans Merkezi çalışmalarının geliştirilmesi planlanmaktadır.  

Sermaye Piyasası Kurulu ile Tunus Finansal Piyasalar Otoritesi Arasında İkili İşbirliği Mutabakatı 

İmzalandı 

 

İki ülke kuruluşları arasında bilgi alışverişi ve teknik işbirliği geliştirmek amacıyla T.C. Başbakanlık 

Sermaye Piyasası Kurulu ile Tunus Finansal Piyasalar Otoritesi arasında bir ikili işbirliği Mutabakat Zabtı 

imzalandı. 

26 Eylül 2012 tarihinde gerçekleşen anlaşmayı ülkemiz adına 

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Prof. Dr. A.Vedat Akgiray ile 

Tunus Menkul Kıymetler Komisyonu Başkanı Sayın Salah Essayel 

imzaladı. 

 

Tunus ile imzalanan söz konusu Mutabakat Zaptının amacı, iki ülke 

yatırımcılarının haklarının korunması, piyasaların bütünlük ve 

güvenilirliğinin arttırılması ve sermaye piyasalarının geliştirilmesi için 

iki ülke arasında tecrübe paylaşımı, teknik işbirliği ve destek 

programlarının geliştirilmesidir. 

Sermaye Piyasalarından Haberler                   



 

 

            Günümüzde giderek daha sık duymaya 

başladığımız inovasyon (yenilik) kavramı, yeni 

fikirlerin; ürün, süreç, servis ya da teknolojiye 

uygulanmasıdır. Bir başka deyişle inovasyon, 

firmalar için daha verimli fikir ve yeni metodların 

oluşumudur. İnovasyonun kaynakları; yeni bilgi, 

algıda değişim, endüstri ve pazar yapılanması, 

uyuşmazlık, beklenmedik ve süreç ihtiyaçları 

kavramlarıyla sınıflandırılabilir.  

 

 Global dünyada inovasyon, rekabetin hızla 

arttığı ortamlarda, hem ülkelerin hem de şirketlerin 

varlıklarını devam ettirebilmeleri için stratejik bir 

öneme sahiptir. İşletmeler inovasyon yeteneklerinin 

rekabet güçlerini önemli ölçüde yükseltebileceğini 

kavradıkça inovasyon faaliyetlerini geliştirmeyi daha 

çok istiyorlar. Önceleri sadece rekabet avantajı 

olarak tanımlanan inovasyon, günümüzde hayatta 

kalmak için bir gereklilik haline geldi. Değişimin 

hızına yetişmek artık çok zor. Piyasaya sürülen 

birçok ürün ve hizmetin kısa zamanda daha yenileri 

çıkıyor. Bu sebeple, üründe yada hizmette yapılan 

inovasyonla elde edilen katma değer kısa sürede 

kayboluyor. Şirketlerin, rekabet avantajını 

kaybetmemek için, sürekli inovasyon yeteneğine 

sahip olmaları gerektiriyor. İnovasyon vizyonuna 

sahip, yenilikçi kişilerin DNA’ sında bulunması 

gereken beş önemli özellik vardır.  

Bunlar; sorgulayıcı olmak, iyi bir gözlemci olmak, 

network oluşturabilmek, deneyim sahibi olmak ve 

işbirlikçi düşünebilmektir. Yaptıkları çalışmalar ile 

durmaksızın yenilikçi ürün ve hizmetlerini karşımıza 

çıkaran bankalar, Türkiye’de inovasyon konusunda 

en başarılı sektör olarak örnek gösterilebilir. 

 

 Ülkemiz açısından toplum ve ekonominin 

menfaati doğrultusunda üstünde durulması gereken 

konular,  bilim ve teknoloji üretim düzeyini arttırmak 

ve bu araştırma sonuçlarını, yenilikçi ve 

sürdürülebilir iş fırsatlarına dönüştürebilmektir. Bu 

doğrultuda, inovasyon politikalarının hedefi, ilerideki 

yatırımlar için, bilimdeki insan sermayesinin 

geliştirilmesi, bilgi yaratma ve difüzyonun 

kolaylaştırması ve son olarak da yeni iş alanları 

sağlayacak olan yüksek büyüme oranına sahip 

yenilikçi işletmelerin sayısının arttırılması olmalıdır. 

Türkiye'de inovasyon konusunda başlıca yapılması 

gerekenler arasında öncelikli olarak; üniversitelerde 

ticarileşme kavramıyla ilgili araştırmalara destek 

verilmesi, özel sektör inovasyon performansının 

artması, erken aşama fonlanmasının artması 

sıralanabilir.  

 

 

YÜKSELEN DEĞER 

İNOVASYON 



 

 

Yüksek Planlama Kurulu (YPK) 

ve Devlet Planlama Teşkilatı 

(DPT), bütçe tahsisi sağlamak 

amacıyla, inovasyon politikasini 

iyileştirebilecek olan 5 yıllık 

kalkınma planlarının tasarım ve 

uygulanmasından sorumludur. 

Bu kurumlarla beraber, Ticaret ve Endüstri 

Bakanlığı'nın yanında TUBİTAK-TEYDEB, KOSGEB 

ve TTGV gibi kurum ve kuruluşlar da inovasyon 

politikasının uygulanmasında yetkilidirler. Bilim ve 

Teknoloji Yüksek Kurumu 

(BTYK)’nun bu doğrultuda ana 

hedefleri; Ar-Ge talebine artış 

sağlamak, mesleki ve teknik 

kadronun yanında, daha kalifiye 

bilim adamı yetiştirmek ve Ar-Ge' 

nin gayri safi milli hasıla'daki 

payının artmasını sağlamaktır.  

 

İnovasyon kavramının her kurumda karşılığını 

bulmaya başlaması, kurumların atıl yapılarını, 

süreçleri ve hizmetlerini verimli, etkin ve kaliteli 

şekilde yeniden yapılandırmak için inovasyoncu 

girişimler geliştirmelerini oldukça olumlu olmasına 

rağmen kuruluşlara inovasyonu taşımak, bir kerelik 

fikir fırtınaları estirmek, bir süre inovasyonu 

konuşulur hale getirmek inovasyonun kurum kültürü 

haline gelmesini, sürekli ve sistemli olmasını 

sağlamıyor. İnovasyonun yapılanmaya inmeden ve  

kurumda, personel, yönetici ve uzmanlar tarafından 

benimsenmeden dönemsel kullanımının 

sağlayacağı fayda kısa süreli olacaktır.  

 

Sonuç olarak inovasyon yeni bir 

ürün, yeni bir pazarlama ve 

organizasyon yönteminin 

yaratılmasıdır. İnovasyon 

beraberinde büyüme, gelişme, 

rekabet edebilme ve varlığını 

sürdürebilme kavramlarını getirir. Bu 

yenilikçi vizyon; inovasyon, şirketler 

için hayati bir öneme sahiptir ve sürekli olmalıdır. 

 

Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi 

iNOVASYON 

IFS İstanbul: 3. İstanbul Finans Zirvesi’nin Ardından 

Danışma Kurulu Başkanlığını THK Üniversite’si Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 

Murat Yülek’in yaptığı ve düzenlediği ve CGS Center Başkanı Dr. Güler Manisalı 

Darman’ın da danışma kurulunda yer aldığı; dünyanın finans uzmanları, borsa, 

aracı kurum ve banka yöneticilerinin katıldığı 3. İstanbul Finans Zirvesi (IFS)    

24-25 Eylül 2012 tarihlerinde yapıldı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen zirvede 

küresel finans krizi, para politikası ve finansal istikrar, likidite alternatifleri, 

sermaye piyasaları, İstanbul finans merkezi gibi konular ele alındı. 

Açılışını Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın yaptığı zirvede;  küresel ve bölgesel ekonomiyle ilgili neler 

yapılabileceği tartışıldı, ayrıca enerji ve çevre konuları da ele alındı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 

Taner Yıldız ve Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı’nın konuşma yaptığı İstanbul Finans Zirvesi, 

dünyanın dört bir yanından konuşmacıların sunumları ve paneller ile devam etti.  

Zirve, İslam Kalkınma Bankası Başkanı Ahmad Mohamed Ali Al Madani, Avrupa Parlementosu İlerici 

Sosyalistler ve Demokratlar Grubu Başkanı Johannes Swobada, ABD IFC Başkan Yardımcısı Dimitris 

Tsidsigaros, Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası Başkanı Rasheed Al-Baloushi ve HSCB Bankası CEO'su 

Brain Robertson gibi uluslararası düzeyde önemli bir çok isme ev sahipliği yaptı.  



 

 

CGS Center’ın Verdiği 

Eğitimler 
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Eğitimi 

 

 Finansal Planlama ve 
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06520 Cukurambar, Ankara 
 
Tel: (312) 220 22 20 
Faks: (312) 220 35 34 
E-posta: info@cgscenter.org  

  

                      

                        

 

 

Eğitimlerimizin detayları ve 

yayınlarımız için web sitemizi 

ziyaret edebilirsiniz. 

CGS CENTER HAKKINDA 

AİLEM VE ŞİRKETİM        
CGS CENTER’ın her ay yayınlanan 

ücretsiz bültenidir. 

Deneyimlerinizi paylaşın, başarı öykülerinizi, 

çalışmalarınızı gönderin, yayınlayalım. 

Teşekkür ederiz. 

CGS Center Ankara Divan otelde 2-3 Ekim tarihlerinde Prof. Dr. Yıldız 

Özerhan’ın eğitmenliğini yaptığı “Temel UFRS” eğitimi ile 12 Ekim 

tarihinde Doç.Dr. Mustafa İsmail Kaya’nın eğitmen olarak yer aldığı 

“Güncel Türk Ticaret Kanunu” eğitimini gerçekleştirmiştir.  

CGS Center, uluslararası alanda geleneksel finans yöntemlerine ilaveten, 
“Alternatif Finansal Borçlanma Enstrümanı” olan Sukuk’un nasıl 
düzenlenip, uluslararası finansal piyasalara ihraç edilebileceği konusunda 
Türkiye’de, sadece kamunun değil, aynı zamanda, bütün özel sektör 
kuruluşlarımızın bilgilenmesi ve kullanabilmesi amacıyla düzenli olarak 
yapılandırılmış finans-faizsiz bankacılık- sukuk workshop’ları yapmaktadır. 
 
6-7 Kasım 2012 tarihlerinde, Divan İstanbul City Otel İstanbul’da 
düzenlenecektir. Workshop, faizsiz bankacılık (İslam finansı) ve Sukuk 
konusunda uluslararası alanda uzman bir bankacı olan Khalid Yousaf 
tarafından verilecektir.  
 
Bütün dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de giderek önem 
kazanan yapılandırılmış 
finans, “kira sertifikası-sukuk” 
çalışmamızda sizleride 
aramızda görmekten 
memnuniyet duyarız.  

Ekim Ayında Düzenlediğimiz Eğitimler 


