
 

 

Bir tecrübe bir görüş; EBSO eski Başkanı Tamer Taşkın- 
Aile şirketlerinde kurumsallaşma  
Yabancı sermayenin ülkemize olan ilgisi son dönemde belirgin bir artış 
gösterse de, uzun zamandır gerek şirket evlilikleri gerekse lisanslar yoluyla 

yapılmış ve sürdürülmekte olan başarılı ortaklıklar mevcuttur. Sayfa 4 
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 “Düşmanı ve kendinizi iyi 

biliyorsanız, yüzlerce 

savaşa bile girseniz 

sonuçtan emin 

olabilirsiniz. Kendinizi 

bilip, düşmanı 

bilmiyorsanız, 

kazanacağınız her zafere 

karşın yenilgiyle de 

tanışabilirsiniz. Ne 

kendinizi ne de düşmanı 

bilmiyorsanız, sizin için 

gireceğiniz her savaşta 

yenilgi kaçınılmazdır.”  

SUN TZU 

Eylül 2010 

Sayı 14 

BUNU BİLİYOR MUSUNUZ? 

Eşel Mobil Sistemi 
Eşel mobil sistemin diğer bir adı da “Ücret Endekslemesi” 
dir. Eşel mobil sistem, enflasyondan korunmak amacıyla 
geliştirilmiştir. Sistem, ekonomidedeki fiyat artışlarıyla doğru 
orantılı bir şekilde çalışanların ücret veya maaşlarına 
otomatik olarak zam yapılmasını öngörür. 

CGS Center’dan haberler 

xvııı. Türkiye Muhasebe Kongresi 23-24 Eylül 2010 tarihinde Ankara‟da, 

İstanbul Finans Zirvesi ( IFS 2010) 28-30 Eylül tarihleri arasında İstanbul‟da 
gerçekleştirildi. CGS Center IFS 2010 Zirvesi‟nin sponsorları arasındaydı. 

Sayfa 6 

Kültür turizminin önemli merkezlerinden Bergama’da bir aile 
işletmesi: Efsane Otel 
Kurumsallaşma yolunda çabalar 
Uygarlık tarihinin en eski yerleşimlerinden biri olarak öne çıkan Bergama‟da 
ya da antik söylemiyle Pergamon‟da hizmet veren ve bir aile işletmesi olan 
Efsane Hotel‟in ikinci kuşak yöneticisi Arif Anıl Ayvaz görüşlerini CGS 

Center ile paylaştı.Sayfa 2-3 

Sermaye piyasalarından haberler 

Sermaye piyasalarından haber başlıkları; ABC düzenlemesi, brüt takas 
uygulaması, İMKB 100 ve İMKB 50‟de Değişiklik, Fiyat adımları küçüldü. 

Sayfa 5 

CGS Center Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nı (EBRD ) 
işadamlarıyla tanıştırıyor 
Sorumlu yönetim çerçevesinde çevreye duyarlı yenilenebilir enerji ve enerji 
tasarrufu konusunda CGS Center atağı 
Orta Avrupa‟dan Orta Asya‟ya kadar, başta ticaret, finans, altyapı yatırımları 
ve enerji olmak üzere özel sektör projelerini finanse eden Avrupa İmar ve 
Kalkınma Bankası (EBRD), 2000-2009 yılları arasında 3000‟den fazla 

projeye yaklaşık 165 milyar dolardan fazla fon sağlamıştır. Sayfa 7 



 

 

Kültür turizminin önemli merkezlerinden Bergama’da bir aile işletmesi: 
Efsane Hotel 

Kurumsallaşma yolunda çabalar 

Uygarlık Tarihi'nin en 
eski yerleşimlerinden biri 
olarak öne çıkan 
Bergama’da ya da antik 
söylemiyle Pergamon’da 
hizmet veren ve bir aile 
işletmesi olan Efsane 
Hotel’in ikinci kuşak 
yöneticisi Arif Anıl Ayvaz 
görüşlerini CGS Center ile 
paylaştı. 

 

 

CGS Center: Uygarlık tarihinin 
en eski yerleşimlerinden biri 
olması dolayısıyla Bergama 
Kültür turizminde öne çıkan bir 
ilçemizdir. Bu bağlamda siz 
turizm sektöründe faaliyet 
gösteren bir firma olarak 
Bergama’nın yeterince 
tanıtımının yapıldığını düşünüyor 
musunuz? 
 
Arif Anıl Ayvaz: 
Bergama‟nın tanıtımının 
yeterince yapıldığını 
düşünmüyorum ama bu 
sadece Bergama‟nın 
problemi değil. Aynı 
zamanda Türkiye de yurtdışında yeterli 
derecede tanıtılmıyor. Evet Bergama‟mız kültür 
turizmiyle öne çıkmaktadır ancak Bergama‟yı 
sadece kültür turizmiyle sınırlandırmak egenin 
incisi Bergama‟ya haksızlık olur. Bergama öyle 
bir coğrafya üzerinde kuruludur ki alternatif turizm 
çeşitlerini de içinde barındırmaktadır. Markalaşmış 
Kleopatra güzellik ılıcası ve Allioni ile termal 
turizmde, Türkiye‟de çam fıstığında yıllık  üretiminin 
büyük çoğunluğunun gerçekleştiği Kozak yaylası ile 
Eko turizmde altyapı ve potansiyel sahibi olan 
Bergama‟mızı kültür turizmin yanı sıra diğer turizm 
çeşitlerinde de tanıtımının yapılması gerekmektedir. 
Dolayısiyla diğer öğeleri toplayarak bir tanıtım 
programı düzenlenip ve bu programın istikrarlı bir 
şekilde sürdürülebilmesi ile Bergamanın daha etkin 
bir şekilde tanıtılacağını düşünüyorum. 

CGS Center: Bergama’ da faaliyet gösteren bir 
aile şirketisiniz. Türkiye’de aile şirketi olmanın 
avantajları nelerdir? Diğer taraftan aile ve şirket 

açısından ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsunuz? 

Arif Anıl Ayvaz: Türk aile yapısı ve kültüründe 
olduğu gibi aile şirketlerinde güven duygusu ve 
dayanışma daha gelişmiştir.Birlikte çalıştığınız 
kişiler babanız ve kardeşiniz olduğu için bunun 
sadece çıkar ilişkisi olmadığını bilmek güven veriyor. 
Bunun yanında aile bireylerinin şirketin nasıl 
kurulduğunu bildiği için sahiplenme duygusu daha 
yoğun oluyor. Aile şirketlerinde küçük yaşlardan 
itibaren iş ile ilgili bilgilere yabancı olmayan aile 
bireylerinin işe adaptasyon ve uyum süreci hızlı 
gelişiyor. 

Karşılaştığımız en büyük zorluk işteki bir problemin 
aile içine taşınması ve işten dolayı aile içinde bir 

tartışmanın olması yada aile içindeki bir 
problemin işe yansıması. Aile şirketlerinin en 
büyük probleminin bu olduğunu 
düşünüyorum. Bir aile anayasası oluşturarak 
kurumsallaşma sürecinde bu sıkıntıları 
aşacağımızı düşünüyorum. 

CGS Center: Siz Efsane Hotel 
olarak turizm sektöründe 
faaliyet gösteren bir firmasınız. 
Bu sektörde  hizmet ön 
plandadır ve müşteri 
memnuniyetini sağlamak göreli 
olarak diğer sektörlere oranla 
daha zordur. Her şeyin planlı, 

programlı ve kurallara uygun 
olarak yapılması gereklidir. 
İşletmenin  iç ve dış 
paydaşlarının beklentilerini nasıl 
karşılıyorsunuz? Bu bağlamda 
şirketinizin büyümesinde ve 
sürdürülebilirliğinin 
sağlanmasında ne gibi bir 
strateji izlemeyi planlıyorsunuz? 

 
Arif Anıl Ayvaz: Etik değerlere ve ticari ahlaka 
bağlı olan bir aile şirketi olarak vizyonumuzu 
oluşturan en temel yapıtaşı, kalitede süreklilik ve 
mutlak müşteri memnuniyetidir. Bu bilinçle 
misyonumuz Efsane Hotel ve Butik Anıl Hotel olarak 
çağımızın getirdiği yeniliklere süratle adapte olarak, 
teknolojiyi ve gelişmeleri takip ederek sürekli 
yatırımlarla misafirlerimizin daha rahat 
konaklayabilmesi için kendimizi yenilemektir. Onları 
dinliyor ve değişen ihtiyaçları ve beklentileri en etkin 
şekilde karşılamaya özen gösteriyor, 
yatırımlarımızıda bu doğrultuda planlıyoruz. 
Turizmde başarı ekip işidir. Bundan dolayı 
personelimizinde bu bilinçte ve eğitimde olmasına 
önem veriyoruz. 



 

 

Kültür turizminin önemli merkezlerinden Bergama’da bir aile işletmesi: 
Efsane Hotel 

Kurumsallaşma yolunda çabalar 

Aile şirketimizi geliştirip, 
sürdürülebilirliğinin sağlanması için 
kurumsallaşmak istiyoruz. Bu yüzden 
alışkanlıklarımızı ve düşünce 
sistemimizi değiştirmemiz gerekli. 
CGS Center‟ın eğitimleriyle aklımızda 
“nasıl yapabiliriz?” sorusuna örnek bir 
model oluştu.  

Başlangıç olarak aile fertlerinin görev 
ve sorumluluklarının belirlenmesi ve 
bu sorumluluklarını yerine 
getirebilmesi için gereken ortam ve 
koşulların sağlanması gerekmektedir. Ayrıca işin 
doğru yapılması için bireyler arasında yeterli  bir 
iletişimin olması çok önemli. Biz işimizde buna önem 
veriyoruz ve bunu sağlamaya çalışıyoruz. 
Raporlamaya daha fazla önem vererek şirket 
hakkında daha sağlıklı bilgilerle uzun vadeli daha 
etkin bir yönetim stratejesi ve hedef belirlemeyi 
düşünüyoruz. Ana hedefimiz bu 
bölgede sektörümüzün önde 
gelen turistik tesislerinden biri 
olmak ve bu birikimi kurumsal 
anlamda geliştirmektir. 
Hedeflerimize ulaşabilmek için 
icraata odaklanarak 
kurumsallaşma sürecini 
profesyonel destek alarak 
sabırla izlememiz gerekiyor. 

Bu doğrultuda misyonumuz %100 müşteri 
memnuniyetini hedef alarak yatırımlar yapmak ve 
mevcut değerlerimizi en etkin şekilde tanıtmaktır. 
Geçen sene Efsane Hotel‟i 
yeniledik. Önümüzdeki senelerde 
Butik Anıl Hotel‟i yenilemeyi 
düşünüyoruz. Bu yıl da sanal 
ortamda şirketimizi yurtiçi ve 
yurtdışında daha çok kitleye 
ulaşıp tanıtmak için 5 yıldır 
faaliyette olan websitelerimizi 
profesyonel destek alarak 
geliştirdik. 

  
CGS Center: Aile şirketleri üstün 
yönlerini kurumsallaşma çerçevesinde 
birleştirerek sürekliliklerini 
sağlayabilmektedir. Siz de iki kız 
kardeşinizle birlikte ikinci kuşak  aile 
şirketi yöneticileri  olarak, babanızdan 
devraldığınız sorumluluklar kapsamında 
kurumsallaşmadan algınız ve beklentiniz 
nedir?  
 
Arif Anıl Ayvaz: Tabiki babamın canla 
başla çalışıp oluşturduğu bu işi bende 

kardeşlerimle birlikte devamlılığını 'arttırarak' 
sürdürebilmek istiyorum. Bununla birlikte ailemin 
hayat standartını da düşürmeden işimi geliştirip 
gelecek nesillere aktarmak benim için çok önemli. 
Kurumsallaşarak aile içi ve şirket içi ilişkileri 
düzenlemeyi, profesyonel yönetim anlayışını 

kavrayıp sağlıklı büyüme stratejileri 
belirleyebilmeyi ve  aile şirketimizi 
gelecek nesillere aktarabilmeyi 
hedefliyorum. Böylece gelecekle ilgili 
beklentilerimi karşılayabileceğimi 
düşünüyorum. 

 

CGS Center olarak Sayın Arif Anıl 
Ayvaz’a görüşlerini bizimle 

paylaştığı için teşekkür ediyoruz. 



 

 Bir tecrübe bir görüş; EBSO eski Başkanı Tamer Taşkın- 

Aile şirketlerinde kurumsallaşma  

 Yabancı sermayenin 

ülkemize olan ilgisi son dönemde 

belirgin bir artış gösterse de, 

uzun zamandır gerek şirket 

evlilikleri gerekse lisanslar 

yoluyla yapılmış ve 

sürdürülmekte olan başarılı 

ortaklıklar mevcuttur. 

 Yabancı sermayenin ülkemizdeki 

ortaklarını değerlendirdiğimizde; 

 -Küçük ve orta ölçekli olarak 

tanımlanabilecek firmalarımız ile olan daha çok 

“patronlar ile ortaklık” diyebileceğimiz yapılar, 

 -Çok uluslu büyük firma ile kurulmuş, 

yönetim kurulları ile çalışan, kural ve ilkeler 

temelinde, patronların insiyatifinin ön planda 

olmadığı ortaklık yapıları 

 Bu her iki yapının da temelinin 

atılabilmesinde anahtar kelimenin “GÜVEN” 

olduğunu düşünüyorum. Yabancı sermaye, bir 

ülkeye yatırım yapacağı zaman öncelikle 

ortağımla güvenmek ister. Çünkü ülke 

ekonomisinde değişkenlikler olabilir, bu 

değişkenliklerin taşıdığı risklerin, beraber olunan 

ortağa duyulan güven ile aşılması daha kolaydır. 

Çoğu yabancı sermayedar özellikle gelişmekte 

olan ülkelere yaptıkları yatırımlarda ülkelerin 

taşıdıkları riskleri ortakları ile engellemeye önem 

veriyor, “güvendiğim ortğımla zorlukları kolay 

aşarım” diye bakıyorlar. 

 Taviz vermedikleri birinci kriteri olan ortağa 

güvenin yanı sıra; yabancı firmanın taviz 

vermeksizin firmasında uygulayacağı önemli 

konular var. Bunlar; iş sağlığı ve iş güvenliği, 

kesinlikle kayıt içi çalışma, çevre duyarlılığı 

diyebileceğimiz çevre sorumluluğu. 

 Yabancı sermayeli şirketler dünyada on 

yıllardır süregelen finansal  piyasalarla bir uyum 

içerisinde çalışmaktalar, dolayısıyla bu piyasaların 

talep ettiği doğru finansal raporlamayı ülkemize 

getiriyorlar. Tüm bunlar finansal raporlamada 

şeffaflığı ve disiplini getirmekle birlikte etkili 

yönetim, verimlilik için gerekli alt yapıyı 

oluşturmaktadır.  

 Küçük ölçekli kobilerde bile 

kurumsallaşmanın gerektirdiği etkili yönetim 

konuları işletilmekte firmanın karar verme 

mekanizması daha doğru analizlerle hareket 

edebilmektedir.  

 Çokuluslu şirketlerin bir diğer tercihi ise 

eleman sirkülasyonunun düşük olması, özellikle 

bu konuya dikkat ediyor ve eleman değişiminin 

olmamasına önem veriyorlar.  

Bizim iki yabancı ortaklı şirketimizde de  bu 

yukarda açıkladığım genel öncelikleri görüyorum. 

Ancak bunun ötesinde bizim Türkler olarak 

Alman‟larla daha kolay anlaştığımızı söylemek 

yanlış olmaz. Almanlar, Türkiye‟yi ve Türkleri daha 

yakından bildikleri için Türk bakış açısını 

tanıyorlar. İngilizler ise bizleri daha az 

tanıdıklarından onlarla iş yaparken daha uzun 

süreli görüşmek ve bir sonuca varabilmek için 

daha fazla mesai harcamak zorunda kalıyoruz. 

( Mutlulukla söylemeliyim ki patronlar ve çalışanlar 

olarak iş dünyasındaki seviyemizi 

değerlendirdiğimizde 40 – 50 yıllık iş hayatı 

geçmişine sahip bir ülkenin iş insanları olarak 

sahip olduğumuz bilgi, tecrübe ve yeteneklerimizle 

uluslararası alanda başarılıyız.  

 Sayın Tamer Taşkın, Kıta Avrupa‟sı 

yönetim kültürüne sahip Alman iş dünyası ile, 

Anglo-Sakson kültürüne sahip İngiliz şirketlerini 

değerlendirirken aşağıdaki tespitlerini belirtmiştir.  

Almanlar 

 Disiplinlidir 

 Kurallara önem verir 

 Toplantılara ve randevulara gelir ve 

gelinmesini ister 

 İletişinlerinde direktir 

İngilizler 

 İletişimde Almanlara göre daha indirekt ama 

Türklere göre daha direktir 

 İngilizlerle konuşurken İngilizce‟de bazı 

kelimelerin aslında başka anlamlara 

geldiğini bilmek çok önemlidir 

 Zamanları önemlidir 

 Yazılı olmasa da bilhassa etik kurallara 

Almanlardan daha sıkı, elastilkiyetleri daha 

az ve disiplinliler 

 Mesafeli görünürler ancak sizi tanıdıktan 

sonra çok samimi olabilmektedirler. 

Tamer TAŞKIN 

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı ve 

PETROFER Yönetim Kurulu Başkanı 



 

 

Sermaye piyasalarından haberler 

  

*Kaynak:www.hurriyet.com.tr 

                www.iha.com.tr 

 
Kaynak:  

www.spk.gov.tr 

www.imkb.gov.tr 

www.kuveytturk.com 

Melike Yılmaz, CGS Center,  

Araştırmalar ve İş Geliştirme Koordinatörü 

                                               ABC Düzenlemesi 

 SPK‟nın yaptığı düzenleme ile 1 Ekim 2010 tarihinde yürürlüğe 

girecek olan ABC düzenlemesi hisse senetlerini üç ayrı kategoriye 

ayırarak bugüne kadar haklarında işlem yasağı getirilen tüm tüzel ve 

gerçek kişilerin işlem yasaklarını veya lisans yasaklarını kaldırmaktadır.  

 A grubu hisse senetleri; krediye konu olabilen, sürekli olarak 

müzayede ile işlem gören ve yatırımcıları bilgilendirmede olağan 

uygulamaya sahip hisseleri bünyesinde bulundurmaktadır. Bu grup 

içerisinde ilan edilen hisse senetleri, toplamda 271 adettir.  

 B hisse senedi ise,  halka açık piyasa değeri 10 milyon liranın 

ve dolaşımdaki pay sayısı 10 milyon adedin altında olan şirketlerin, 

halka açık piyasa değeri 45 milyon lira ve fiili dolaşımdaki pay oranı  

yüzde 5‟in altında olan şirketlerin, borsa fiyatı birim pay değerinin 1,5 

katı ve üzeri olan menkul kıymet yatırım ortaklıklarının payları yer 

alacaktır. Bu gruba giren hisse senetleri İMKB ve SPK‟nın ilan ettiğine 

göre 45 adettir. B grubu hisse senetlerine yatırım yapmak isteyen 

yatırımcılar işlem bildirim formu doldurmak zorunda kalacaklardır. Bu 

form, yatırımcıların hisse senetleri ile ilgili ilk yatırımlarında önce ilgili 

hisse senedi ile kurallardan haberdar olduklarını belirtmektedir.  

 C grubunda yer alan hisse senetleri de 24 adettir. Bu grupta ise, 

halka açık piyasa değeri için alt ve üst sınırı olmayan Gözaltı Pazarı‟nda 

işlem gören şirketlerin, fiili dolaşımdaki pay sayısı 250 binin altında yer 

alanların borsa fiyatı birim pay değerinin 2 katı ve üzeri olan menkul 

kıymet yatırım ortaklıklarının payları bulunmaktadır.  C grubuna yönelik 

işlem yapmak isteyen yatırımcıları, B grubuna yönelik işlem yapmak 

isteyen yatırımcılar gibi işlem kuralları bildirim formunu doldurmak 

zorundadır. Aynı zamanda, bu formda tek fiyat sistemi ile ilgilide 

yatırımcılara bilgi de verilecektir. 

İMKB 100 ve İMKB 50’de Değişiklik 

 İMKB 100 endeksinde ve İMKB 50 

endeksinde hisse senetleriyle ilgili olarak 

değişiklik yapılmıştır. İMKB 100 

endeksinde yer alan Tat Konserve, 

Anadolu Hayat Emeklilik, Coca Cola 

İçecek ve Goldaş Kuyumculuk 1 Ekim 

itibarıyla endeksten çıkarılacaktır. Bu 

hisse senetleri yerine Kent Gıda, Kerevitaş 

Gıda, Marshall ve Beşiktaş Futbol 

Yatırımları girmiştir. 

 İMKB 50 endeksinden çıkarılacak 

olan hisse senetleri ise Ford Otosan ve 

Selçuk Ecza Deposu olmuştur.  Bu hisse 

senetlerinin yerini Karsan Otomotiv ve 

Gübre Fabrik almıştır. 

        Fiyat Adımları Küçüldü 

İMKB Yönetim Kurulu‟nca, hisse senetleri 

piyasasında uygulanan fiyat adımları yeni 

bir kararla küçültülmüştür. Fiyat 

adımlarının küçültülmesi iki kademeli 

olarak gerçekleştirilecektir. Birinci adım 

Kasım ayının 1‟de başlayacaktır ve 1 

kuruşun üzerinde olan fiyat adımları yarı 

yarıya küçültülecektir.  

 
Fiyat 

Adımı 

(TL)  

Baz Fiyat Aralığı (TL) 

0,01 5,00 0,01 

5,02 10,00 0,02 

10,05 25,00 0,05 

25,10 50,00 0,10 

50,25 100,00 0,25 

100,25 250,00 0,50 

251,00 500,00 1,00 

502,50 1.000,00 2,50 

1.005,00 üzeri 5,00 

Brüt Takas Uygulaması 

SPK ve İMKB‟de yürütülen gözetim faaliyetlerinde, değişik hisse 

senetlerinde takasta netleştirme kaldırılmasına geçilmiştir. Takasta 

netleştirmenin kaldırılması uygulaması diğer bir ifade ile brüt takas 

uygulamasıdır. Bu bağlamda; Galatasaray Sportif Sinai ve Yatırımlar 

A.Ş. (GSRAY), Lafarge Aslan Çimento A.Ş. (ASLAN), Rhea Girişim 

Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VKFRS), Link Bilgisayar Sistemleri 

Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LINK), Derimod 

Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DERIM), Latek 

Lojistik Ticaret A.Ş. (LATEK) hisselerine ait brüt takas uygulamasına 

son verilmiştir. 

Bu düzenleme ile asıl amaç, hisse netleri piyasasında üçüncü kişilerin 

yanlış anlayabileceği ve piyasaya net katkı sağlamayan alım veya satım 

işlemleri ile olağandışı fiyat-miktar hareketlerinin önüne geçilmesidir.  



 

 

 

CGS Center’dan haberler 

 
TURMOB tarafından 23-24 Eylül 2010 tarihinde xvııı. Türkiye 

Muhasebe Kongresi düzenlenmiştir. CGS Center kongrenin sponsorları 

arasında yer almış, ve kongrenin „Etkin Kurumsal Yönetim ve İflasın 

Ertelenmesi‟ başlıklı oturumunda Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik 

Merkezi ( CGS Center) Başkanı Dr. Güler Manisalı Darman, Kurumsal 

Yönetimde Şeffaflık ve Hesapverebilirlik konulu bir bildiri sunmuştur.  

İstanbul Finans Zirvesi ( IFS 2010) 28-30 

Eylül 2010 tarihleri arasında İstanbul‟da 

gerçekleştirildi. Zirvede Doğu Asya‟dan 

Kuzey Amerika‟ya kadar finans dünyasının 

önde gelen isimleri biraraya geldi.         

CGS Center da zirvenin sponsorları arasındaydı. CGS 

Center‟ın Başkanı ve aynı zamanda İstanbul Finans 

Zirvesi‟nin danışma kurulunda yer alan Dr. Güler Manisalı 

Darman „ İslami Finans Eksiklikleri giderebilir mi? „ konulu 5. 

panelin başkanlığını yapmıştır.  



 

 

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  

Kurumsal Yönetim ve 
Sürdürülebilirlik Merkezi 
  
1459.Cadde 1465.Sokak  
No: 5/3   06520Cukurambar, 
Ankara 
 
Tel: (312) 220 22 20 
Faks: (312) 220 35 34 
E-posta: info@cgscenter.org  

Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi (CGS Center), uluslararası alanda 

deneyimli, vizyon sahibi, akademi ve iş dünyasından değerli uzmanlardan oluşan 

bir kuruluştur. Kurumsal yönetim, kurumsallaşma, kurumsal sosyal sorumluluk 

konularında şirket ve kuruluşlara özel danışmanlık, yayın ve eğitim hizmetleri 

veren Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi, aynı zamanda ülke ve 

şirketler hakkında stratejik araştırmalar yapmaktadır. Alternatif finansman 

modelleri ve satın almalar, şirket evlilikleri, özsermaye ve/veya borçla finansman, 

risk sermayesi temini konuları, Merkezin, çözüm ortakları kanalı ile yürüttüğü diğer 

faaliyet sahaları arasındadır.  

Aynı zamanda Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik 

Merkezi, ülkemizde çoğunluğu KOBİ olan aile 

şirketlerinin kurumsallaşmasında; 

 Doğru büyüme stratejilerinin belirlenmesinde, 

 Aile ile şirket ilişkilerinin düzenlenmesinde, 

 Aile anayasasının hazırlanmasında, 

 Aile üyelerinin yönetime hazırlanması ve kazandırılmasında,  

 Doğru finansman kaynaklarına ulaşımda gerekli altyapının hazırlanmasında, 

 Profesyonel yöneticilerin oluşturacağı vekil maliyetinin önlenmesinde, 

 Profesyonel yöneticiler ile aile arasında asimetrik bilgi nedeni ile oluşacak 
yetki ve çıkar çatışmalarının önlenmesinde gerekli hizmeti ve desteği verir. 
 

Eğitimlerimizin detayları ve 

yayınlarımız için web sitemizi 

ziyaret edebilirsiniz. 

www.cgscenter.org 

CGS CENTER HAKKINDA 

AİLEM VE ŞİRKETİM   
CGS CENTER’ın her ay 

yayınlanan ücretsiz bültenidir. 

Deneyimlerinizi paylaşın, başarı öykülerinizi, 

çalışmalarınızı gönderin, yayınlayalım. 

Teşekkür ederiz. 

 Orta Avrupa‟dan Orta Asya‟ya kadar, başta ticaret, finans, altyapı 

yatırımları ve enerji olmak üzere özel sektör projelerini finanse eden Avrupa İmar 

ve Kalkınma Bankası (EBRD), 2000-2009 yılları arasında 3000‟den fazla projeye 

yaklaşık 165 milyar dolardan fazla fon sağlamıştır. 5 milyon dolardan, 230 milyon 

dolara kadar olan özel sektör projelerinin doğrudan finansmanını sağlayan EBRD, 

genelde proje tutarının en az %35‟ne fon sağlamaktadır.  

 Türkiye’de faaliyetlerinde özellikle enerji projelerine ağırlık veren 

EBRD, EBRD –TURSEFF(Sürdürülebilir Enerji Finansmanı) programı 

çerçevesinde, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği ile ilgili projeleri ve 

karbon salınımını azaltmaya yönelik projeleri finanse ederek teşvik 

etmektedir. 

 CTF (Temiz Teknoloji Fonu) ve EU (Avrupa Birliği) tarafından desteklenen 

Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansmanı kredisi TURSEFF, konutlara ve özel 

sektöre yönelik olup, katılımcı bankalar (Akbank, Denizbank, Garanti Bankası, 

Vakıfbank) aracılığı ile dağıtılacak US$ 200 milyon‟luk kredi olanağı projesidir. 

 Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi, doğru ve sorumlu yönetim 

anlayışı çerçevesinde, EBRD-TURSEFF ile işbirliği içinde Türkiye‟nin çeşitli 

merkezlerinde toplantılar düzenlemekte veya katılmaktadır. Bu bağlamda; 

Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi 

Bölgesinde, İzmir Bergama‟da ve Adana Ticaret Odası bünyesinde EBRD-

TURSEFF toplantısı düzenlemiştir. 

CGS Center Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nı (EBRD ) 
işadamlarıyla tanıştırıyor 
Sorumlu yönetim çerçevesinde çevreye duyarlı yenilenebilir enerji ve 
enerji tasarrufu konusunda CGS Center atağı 


