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AİLEM VE ŞİRKETİM 

 

“'Bir dolar karşılığı ne 

kadar  az verebileceğini 

değil ne kadar çok 

verebileceğini görmek 

için yeteneğini ve 

yaratıcı hayal gücünü 

kullanan kişi, kesinlikle 

başarılı olur.” 

Henry Ford  

Mart  2010 

Sayı 8 

BUNU BİLİYOR MUSUNUZ? 

Aile şirketlerinin devamlılığında ‘Aile Sözleşmeleri’ günümüzde önemini ve 

popülerliğini giderek artırıyor olsa da, aslında bu gelenek  yüzyıllar öncesine 

dayanıyor. Japonya‟nın en eski girişimci ailelerinden olan ve halen dünya 

otomobil üretiminin %20‟sini, tekstil üretiminin %15‟inin kontrolünü elinde tutan 

„Mitsui‟ ailesi, böyle bir anayasayı 1800‟lü yıllarda yazdı. Ayrıca dünyanın 

önde gelen perakendecilik firmalarında biri olan „The Muillez‟ ailesinin de 100 

yılı aşkın süredir bir „Aile Anayasası‟ var. Her iki aile de şu an yüzlerce aile 

üyesine sahip ve bu bireyler açıkça belirlenmiş kurallarla ortak bir anlayışı ve 

aile kurallarını paylaşıyorlar. 

SPK Kira Sertifikaları Tebliğini yayınladı 
SUKUK Uluslararası alanda yaygın kullanılan bir alternatif finansal borçlanma 
aracı 

CGS Center Başkanı Dr. Güler Manisalı Darman 7-8 Mart 2010 

tarihlerinde, Dubai‟de, küresel konferans kuruluşlarından olan Marcus 

Evans tarafından düzenlenen uluslararası kurumsal sosyal sorumluluk 

ve sürdürülebilirlik konferansına başkanlık yaptı. . Konferansa Orta 

Doğu ve Uzak Doğu‟dan çok sayıda kuruluşun üst düzey temsilcileri 

gerek konuşmacı gerekse katılımcı olarak iştirak ettiler. SAYFA 2 

Sukuk, uluslararası sermaye piyasalarında değişik finansal kaynaklara 

erişimi kolaylaştırmak için, faizsiz bankacılık ilkelerine uygun olarak 

geliştirilmiş önemli finansal araçlardan birisidir. Varlığa dayalı menkul kıymet 

ihracı olarak da tanımlanabilir. SAYFA 7 

Risk Yönetimi ve Riskin Önemi(2)– Dr. Hüseyin Öcal’ın Yorumu 

Dr. Hüseyin Öcal, riskin önemi ve risk yönetimi hakkında şirketlerin  ne tür 

stratejik kararlar alması gerektiği,  hangi uygulamaları kullanacağı ve  risk 

yönetimi konusunda yapılması gerekli uygulamalar hakkında bir yazı kaleme 

alarak bilgi ve tecrüblerini  CGS Center ile paylaşmıştır. SAYFA 8 

E.K.O. Endüstri’nin Yönetici Temsilcisi Işıl Yöndem ile ‘Sosyal 
Denetim’i tartıştık. SAYFA 5 
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 CGS Center Başkanı Dr. Güler Manisalı 

Darman 7-8 Mart 2010 tarihlerinde, 

Dubai‟de Marcus Evans tarafından 

düzenlenen uluslararası kurumsal sosyal 

sorumluluk ve sürdürülebilirlik 

konferansına başkanlık yaptı. 

 Konferansa, Dubai Ticaret ve Sanayi Odasından, 

uluslarası önemli enerji ve lojistik şirketlerinden, kar 

amajı gütmeyen kuruluşlardan, küresel hukuk 

bürolarından, küresel elektronik ve yazılım 

şirketlerinden, Orta Doğu ve Uzak Doğu‟dan çok sayıda 

üst düzey yetkili gerek konuşmacı gerekse katılımcı 

olarak iştirak ettiler. 

Dubai Community Development and Sustainability 

Authority CEO‟su Ahmed Al Muhairi, Dubai‟de vergi 

alınmadığına dikkat çekerek,  yerel şirketlerin gönüllü 

olarak çok sayıda KSS projesi yaptıklarını belirtti. 

Dubai‟nin 2007-2015 Sürdürülebilir Kalkınma Stratejik 

Planı hakkında bilgi veren Al Muhairi, Dubai Şeyhi 

Muhammed‟in konuyu yakından takip ettiğini, özel sektör 

kuruluşlarının sosyal sorumluluk projelerinde daha çok 

yer almalarını sağlamak için özel teşvik sistemlerinin 

getirileceğini belirtti. 

Malezya‟dan büyük enerji şirketlerinden ACWA Power 

International‟ın KSS ve Sürdürülebilirlik Direktörü Micheal Nates, iş 

planları, sürdürülebilirlik ve raporlamanın arasındaki ilişkiye dikkat  

 

 

çekerek, ACWA‟da GRI raporlama sisteminin uygulandığını anlattı. 

Büyük Turizm, İnşaat ve Enerji Şirketlerinden YTL Grubu‟nun Çevre 

yatırımları Direktörü Ralp Dixon, KSS yatırımlarının bire bir yatırım 

mı, yoksa bir maliyet unsuru olarak mı görülmesi gerektiğini 

tartışırken,YTL‟nin KSS projelerini bir yatırım projesi olarak 

değerlendirdiğini ifade etmiş ve grubun otel ve inşaat yatırımları 

hakkında bilgi vermiştir. 

Konferansta ilgi çeken konuşmalardan bir tanesi, Dünya‟ca ünlü 

hukuk bürosu olan DLA Piper Orta Doğu LLP KSS direktörü Wafa 

Tarnowska tarafından yapılmıştır. Wafa Tarnowska, imalat değil 

hizmet sektöründe faaliye gösteren, küresel bir hukuk şirketi olan 

DLA Piper‟in çevreye duyarlılık projelerini nasıl yürüttüğünü 

anlatmıştır. 29 ülkede 67 ofisi ve 3500den fazla hukukçusu bulunan 

ve ortak CEO  anlayışı ile iki CEO‟su olan DLA Piper‟de, KSS 

faaliyetlerine 23,000 saat katkıda bulunulmuştur. Bunun parasal 

karşılığı 3,500,000 pound‟dur. 

Bir başka önemli 

konuşma, 120 ülkede 

faaliyet gösteren 37,000 

çalışanı olan 6.8 milyar 

dolar değerindeki 

küresel logistik şirketi 

Agility‟nin 

direktörlerinden Mariam 

Al Foudery 

tarafından 

yapılmıştır. 

Logistik 

şirketlerinin 

çevreyle 

ilişkilerinin çok 

önemli olduğunu 

belirten Al 

Foudery, 

Agility‟de 120 milletten insan çalıştığına dikkat çekerek, KSS‟ın 

insan hakları boyutu üzerinde durmuştur. Özellikle Dubai‟ye 

çalışmak için gelen işçilerin pasaportlarının ellerinden gönüllü 

olarak alındığı konusuna açıklık getiren Al Foudery, çalışanlara 

yabancı bir ülkede çekecekleri sıkıntılara yardımcı olmak 

amacıyla 24 saat hizmet verildiğini belirtmiştir.  
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Konferans‟da sosyal denetim konusu üzerinde de çok durulmuş, özellikle küresel şirketlerin faaliyet gösterdikleri 

ülkelerde, iştiraklerinde, taşeronlarında, alt taşeronlarında veya iş ilişkisinde bulundukları firmalarda  sosyal 

sorumluluk standardı SA 8000 çerçevesinde denetimler yaptırdıkları belirtilmiştir. Workplace Internal Regulatory 

Establishment yöneticilerinden  Sanjiv Singh, SA 8000 denetimi yapacak uzmanların bu konuda lisanslarının olması 

gerektiğine dikkat çekerek,  sosyal denetim konusunda Birleşik Arap Emirliklerinde 5, Kuveyt‟te 2 yetkili firma 

bulunduğunu ifade etmiştir. 

Kuruluşlarda kurumsal sosyal sorumluluk 

uygulamalarının nasıl başlatılması gerektiği 

konusunda  ayrıca bir konuşma yapan Dr. Güler 

Manisalı Darman, herşeyden önce, KSS 

konusunun yönetim kurulu seviyesinde 

benimsenmiş olması ve CEO tarafından 

uygulanması gerektiğini söylemiştir. Şirket 

değerleri içinde KSS yaklaşımının olması 

gerektiğine işaret eden  Dr. Manisalı, şirketin 

KSS faaliyetlerinden etkilenecek menfaat 

sahiplerini belirlemeleri gerektiğini ifade etmiştir.  

Şirketlerin bu konuda prensiplerini ve 

politikalarını oluşturduktan sonra, bu prensipleri 

nasıl uygulamaya koyacaklarını tespit etmeleri 

gerektiğini söylemiştir. KSS  politikaları 

uygulanırken , benzer sektör, ülke veya bölge 

bazında veya uluslararası kodları da dikkate 

alarak bir kıyaslama yapılmasının büyük fayda sağlayacağına işaret eden Dr. Manisalı,  pragmatik ve gerçekçi 

hedefler konulması gerektiğini belirmiş ve herkesin anlayacağı basit bir dille ifade edilmesinin önemli olduğunu 

söylemiştir. Son olarak da bütün faaliyetelerde olduğu gibi KSS faaliyetlerinde de devamlı gözetimin önemine dikkat 

çekerek; “unutulmamalıdır ki, ancak ölçülebilen şeyler yönetilebilir” demiştir. 

 

  

  

 Sosyal denetim uygulamalarında standart bir çerçeve ve ortak bir raporlama çatısı sağlamak 

amacıyla  Sosyal ve Etiksel Sorumluluk Enstitüsü (The Institute of Social and Ethical Accountability-

ISEA) İngiltere‟de sosyal denetim sürecinin uluslararası merkezi ve sosyal muhasebenin uluslararası 

sesi olarak örgütlenmiştir. 

 Enstitü sosyal denetimin pratikte uygulanmasına yönelik bir konsensüs sağlamak amacıyla 

olusturulmuştur. Enstitü tarafından 1999 yılının sonlarında yayımlanan AccountAbility 1000 (AA1000) 

standardı Sosyal ve Etiksel Muhasebe, Denetim ve Raporlama (Social and Ethical Accounting, Auditing 

and Reporting -SEAAR) uygulamalarını geliştirmek amacıyla olusturulmuş olup sosyal denetim sürecini 

ortaya koymaktadır (Henriques, 2000:63).  

 AA1000 standardı, Sosyal ve Etiksel Muhasebe, Denetim ve Raporlama (SEAAR) için geniş bir 

yönetim çerçevesi çizmektedir. Bu çerçeve ilkelere ve sürece rehberlik ederek işlerin ve organizasyonun 

(kar amacı güden ve gütmeyen organizasyonlar için) performansın ölçümü, yönetimi ve bildirimi 

saglamaktadır.(http://www.coopscanada.coop). Sosyal ve Etiksel Muhasebe, Denetim ve Raporlama 

(SEAAR), sosyal denetim sürecinin kalitesini sağlamak amacıyla takip edilecek uygulama adımlarını 

ortaya koymaktadır(http://www.interpraxis.com). Sosyal performans değerlendirmesi gerçekleştirmek 

isteyen herhangi bir kurumun öncelikle açığa kavuşturması gereken hususlar; neyi ve nasıl 

ölçümleyeceğidir. Bu iki husus hala Sosyal ve Etiksel Muhasebe, Denetim ve Raporlama  (SEAAR), 

uygulamalarında tartışılmaktadır (AccountAbility 1000 Framework , 1999:2). 

Sosyal Denetim Standardı Nedir? 
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 Denetim kelimesi 

Latince kökenli olup duymak ve 

işitmek anlamındadır. Antik 

çağda krallar gerçekleştirdikleri 

işler sonucunda bilgi almak 

amacıyla denetçileri 

kullanmaktaydılar. Günümüz iş 

yaşamında ise geleneksel 

denetimin ortaya koyduğu 

sonuçlar işletme performansının ancak bir kısmını ifade 

etmektedir. Performansın geri kalan tamamlayıcı unsuru 

ise sosyal denetim sonuçlarıdır.  

 Sosyal denetim, sosyal amaçlarla ilgili olarak 

işletmelerin performansının başarısını değerlendiren, 

bağımsız ve tarafsız bir değerlendirme süreci olup 

işletmelerin sosyal sorumluluk aracıdır. Ayrıca sosyal 

denetim işletmeler için kendilerini adadıkları amaçlara 

ulaşıp ulaşmadıkları noktasında bir ölçüm ve 

değerlendirme aracı olup, bu yönüyle işletmelerin finansal 

olmayan amaçlarının sistematik ve düzenli bir şekilde 

çıkar sahiplerinin (çalısanlar, müsteriler, fon saglayıcılar, 

tedarikçiler ve genel olarak isletmenin faaliyetlerinden 

etkilenen kamu) bakış açıları ile incelenmesini 

sağlamaktadır. Bugünün yönetim anlayışında işletme 

çıkar sahipleri kendi hakları noktasında bilgilendirilmesi 

gerektiğini daha fazla hissettiren ve karar alma sürecini 

etkileyen bir yapıdadır. 

 Bir işletmenin ekonomik çıkarları ile sosyal ve 

çevresel konuları dengelemesi sürdürebilirlik olarak 

nitelenmektedir. Sosyal denetimde, çevresel ve etik 

denetimle beraber sürdürebilirlilik denetimin bir parçası 

(Özbirecikli, 2006:63) olup sosyal sorumluluk alanında 

işletmenin performansını sistematik bir biçimde 

değerleme ve raporlama sürecidir (Miner, 1985:453). 

 Sosyal denetimin uygulanabilmesinin ön şartları; 

katılımcı bir demokrasi anlayışının var olduğuna inanan 

bir yönetim anlayışı, aktif ve yetkilendirilmiş bir sivil 

toplum, kamunun sivil topluma karsı sosyal sorumluluğu 

ve uygun politik ortamdır (http://www.unpan.org). 

 

Sosyal denetim bir işletmenin aşağıda yer alan 

unsurlarını belirlemeye çalışmaktadır. Bunlar (The 

Challenge for The Internel Auditor, 2003:5); 

 Çalışanlar ve çıkar sahipleri işletmeyi nasıl 

algılamaktadırlar, 

 

 

 

Sekil 1. Örnek Bir İsletme için Sosyal Denetim Uygulama 

Süreci 

 

 

 İşletme amaçlarının ne kadarını 

          gerçeklestirebilmektedir, 

 İşletme açıkladığı değerler bildirgesi ile ne kadar 

uyumlu bir şekilde çalışabilmektedir, 

 Çıkar sahipleri üzerindeki etkinin değerlendirilmesi, 

 İşletme yönetimince benimsenen değerlerin ne 

kadar iyi bir şekilde uygulamaya geçirildiginin 

tespiti, 

  Potansiyel problemlerin belirlenerek problemler 

oluşmadan önce stratejik planlama sürecinin 

geliştirilmesi, 

 Hizmet verilen ve bağımlı olunan gruplara karsı 

sorumluluğun artırılması 

Sosyal denetimin temel metodolojisini oluşturan ve sosyal 

denetime rehber olan bir takım ilkeler vardır. Bu ilkeleri 

aşağıda yer aldığı gibi açıklayabiliriz; 

 Çok Yönlülük 

 Kapsamlılık 

 Süreklilik 

 Karşılaştırılabilirlik 

 Doğrulamak 

 Açıklama Yapmak 

 



 

 

Bu ayki konuğumuz çanak anten ve benzeri 
faliyetlerinin yanısıra, Decathlon ‘un Türkiye 
üretici E.K.O. Endüstri ‘nin yönetici temsilcisi Işıl 
Yöndem.  Işıl Hanım Sosyal Denetim (Social 

Audit) ile ilgili görüşlerini 
CGS Center ile paylaştı. 

CGS Center : Merhabalar 
Işıl Hanım, EKO‟yu ve sizi 
kısaca tanıyabilir miyiz? 

Işıl  Yöndem: 
Merhaba...Orta Doğu 
Teknik 
Üniversitesi  Metalurji ve 
Malzeme Mühendisliğinden 
mezunum.Şu an 
firmamızda hem dış pazara 
bakıyorum, hem de 
yönetim temsilciligi gorevini 
sürdürüyorum. Onun 
dışında ise toplumdaki her 
bireyin sivil toplumda yer 

alması gerektiğine inandığım icin de kalan 
vakitlerimde  de JCI-Izmir – Genç Girişimciler 
Derneği ve ODTÜ Ege Mezunları Derneği ile 
meşgul oluyorum. 

Firmamıza gelecek olursam 1999 
yılında İzmir – Kemalpaşa Organize 
Sanayi Bölgesinde faaliyetlermize 
başladık.Daha sonrasında ise ikinci 
üretim yerimiz olan Bağyurdu- İzmir 
fabrikamız da bünyemize katıldıktan 
sonra  toplamda 8500m2 kapalı alan 
ve 22000m2 acık alanda 
faaliyetlerimize devam etmekteyiz. 

Spor aletleri, uydun anten grubu ve otomotiv grubu 
olmak uzere ürünlerimizi 3 ana başlıkta 
toplayabilirim. Uydu anten grumuzu hem iç hem diş 
pazarda pazarlamaktayız. İç pazardaki ana 
müşterilerimiz Vestel, Arçelik, Beko ve Digiturk . Dış 
pazarda ise Avrupa ve Kuzey Afrika ulkelerine ihrac 
yapmaktayız. Spor aletleri grubumuzu ise sadece 
Fransız firması olan Decathlon icin üretmekteyiz. 
110 çalişanımızla, %48 ihracat payımızla 
faaliyetlerimizi genel olarak bu şekilde 
özetleyebilirim. 

CGS Center : EKO çanak anten ve benzeri 
faaliyetlerin yanısıra küresel bir şirket olan 
Decathlon‟un da Türkiye‟deki üreticisi, bu bağlamda 
Decathlon tarafından zaman zaman „Social Audit‟ 
denilen sosyal denetimlere tabisiniz. Bize bu konuda 
bilgi verir misiniz? Sosyal denetim nedir? Nekadar 
zamanda bir yapılıyor ve bu denetim kapsamında 
nelere bakılıyor? 

Işıl  Yöndem: Decathlon firması kendi bünyesinde 
çok ciddi bir şekilde sosyal gereklilikleri yerine 
getirirken aynı zamanda biz tedarikçilerinden de bu 
ciddiyeti bekliyor ve belli 
süreçlerde sosyal 
denetimlere geliyorlar. 
Aslında bütün dünyadaki 
tedarikçilerinden beklediği 
şeyler aynı, basit ve 
anlaşılabilir kurallar. Örnek 
vermek gerekirse; çocuk işçi 
çalıştırılmaması, 48 saat 
çalışma süresinin 
aşılmaması, özellikle tehlikeli 
işlerde görev alan kişilerin 
güvenlikleri ile ilgili yeterli bilgi 
edinmiş olmaları, çalışanlar arasında dil, din, ırk, 
cinsiyet farkı gözetilmemesi, temel ihtiyaçların 
karşılandığı lavobo, mutfak gibi ortak kullanım 
alanlarının uygun olması, maaşların sektörde 
eşdeğer firmaların verdigi ile denk olması ve zorla 
baskıyla işçi çalıştırılmaması gibi…  Aslında bunları 
alt alta topladığınızda tek bir sonuç elde ediliyor o 
da çalışan açısından bakacak olursak “insan gibi 
çalışmak” , işveren açısından bakacak olur isek 
“karşımızdakininde en az bizim kadar insan 
olduğunu unutmadan gerekli çalışma ortamının 

oluşmasını sağlamak.” 

Bu denetimlerin nasıl yapıldığına 
bakacak olursak önce fabrikamız 
içerisinde denetçileri tura çıkıyor. 
Her zamankinden farklı olarak bu 
sefer ürün kalitesi değil de çalışma 
ortamının kalitesini sorgulayarak. 
Ve bu kapsamda aklınıza 
gelebilecek her şeyi masaya 
yatırıyorlar; iş ayakkabısı 

olmayanları, ya da ayakkabısının topuklarına 
basanları, kulaklığı kulağında değil de boynunda iş 
yapanlara kadar. Sonrasında uygunsuzluk bulunur 
ise bu uygunsuzlukların cevaplarını, açıklamalarını 
istiyorlar. Ardından ise çalışanlardan gelisi güzel 10 
kişi seçiyorlar ve çapraz sorguya alıyorlar. Yukarıda 
gereklilikleri sıraladığım maddeleri bu sefer 
Decathlon bizim çalışanlarımıza soruyor. Ayrıca yıl 
içerisinde yangın tatbikatı yapıp yapmadıgımızı , 
sistemlernin çalışıp çalışmadıgını denetlemek için 
tatbikat yapıyorlar. Bölümlerde sesin yuksek olduğu 
bölgelerde çalişanların odiometri testlerinin yapılıp 
yapılmadığını, fosfat ve boya hattındakileri akciğer 
testlerinin yapılıp yapılmadığını da kontrol ediyorlar. 
Aslında en genel ifadeyle yasalara ve sosyal 
gerekliklere uygun çalışıp çalışmadığımızı 
denetliyorlar.Ve en sonunda bizi 
puanlıyorlar.  Bundan sonra da raporlamaları 
çıkıyor.  

E.K.O. ENDÜSTRİ’NİN YÖNETİCİ TEMSİLCİSİ IŞIL YÖNDEM İLE SOSYAL 

DENETİMİ TARTIŞTIK 



 

 

Olumsuz bir rapor çikar ise ne yapıyorlar nasıl tepki 
veriyorlar açıkçasi bunu birinci ağizdan söylemem 
zor, çünkü 5 yılımızı bitirdik ve ne mutlu ki henüz bir 
problemle karsilaşmadık, ama duyduğumuz 
kadarıyla en temel gereklilikler yerine getirilmiyor ise 
istediğiniz kadar kaliteli ürün yapın Decathlon 
firması tedarikçisi ile olan ilişkilerini kesiyormuş. 

CGS Center : Sosyal denetimin amaçlarının tam 
olarak uygulanması bir 
işletmenin geleceği için sizce ne 
açılardan önemlidir? 

Işıl  Yöndem: Aslında sanırım 
tam bu noktada Avrupalı gibi 
düşünmek deyimi tam oturuyor. 
Çünkü ilk zamanlarda bizler de 
özellikle bazı maddeleri 
anlayamıyor ve bu şartlar 
altında piyasadaki diger 
rakiplermizle nasıl baş 
edeceğimizi düşünüyorduk. Taki tüm bu 
uygulamaların hepsi birden sistemde oturduğunda 
firmamızın yerinin değişmeye başladığını görene 
kadar. Çünkü bu uygulamalar bizi tercih edilebilir 
kılmıştı, dolayısıyla bu da her zaman daha kalifiye 
insan gücü ve sonucunda daha kaliteli iş demek. 

Daha kaliteli oldukça da bu tip uygulamalar ilk başta 
artı maliyet gibi görünse de sonrasında bizler için 

gereklilik oldu.  

Sonucçta daha güvenilir, daha huzurlu, daha adil ve 
kaliteli bir calişma ortamı herkesin isteyecegi bir 
durumdur. Ayrıca şu da bir gerçek ki eğer 
çalişanlarınız sabah kalktığında her yeni güne yeni 
bir heyecanla geliyorsa kazanmaya baslamışsınız 
demektir. Ya da diğer bir deyişle vaktimizin çoğunu 
evimizde değil de işte geçiriyor isek huzurlu bir 
çalişma ortamı beyaz yakasından, mavi yakasına 
herkesin isteyecegi bir durumdur. Bu da 
sağlandığında çalişanlarınızın firmanın kazanması 
için her gün yeni bir fikirle ve beceriyle karşınıza 
çikma olasılığını kat be kat artırmışsınızdır bu da 
ancak en temel gereklilikleri, dünyanın her yerinde 
aynı başlık altında toplanan uygulamaları 
bünyenizde uygulanabilir kıldığınızda olur. 

CGS Center : Deneyimlerinize dayanarak küresel 
şirketlerle çalışmak isteyen Türk şirketlerine bu 
konuda neler tavsiye edersiniz? 

Işıl  Yöndem: İhracatçı birliklerinin, sanayi 
odalarının etkinliklerinden faydalanıp şirketlerini 
yabancıların ziyaret etmesini sağlamalılar. Zaten bu 
noktada eğer tüm bu konuştuklarımız sağlanmış ise 
fazla söz söylenmesine de gerek 
kalmaz firma kendisini zaten en üst 

seviyeden pazarlamıştır. 

Sosyal denetim, sosyal amaçlarla 

ilgili olarak işletmelerin 

performansının başarısını 

değerlendiren, bağımsız ve tarafsız 

bir değerlendirme süreci olup 

işletmelerin sosyal sorumluluk 

aracıdır. Ayrıca sosyal denetim 

işletmeler için kendilerini adadıkları 

amaçlara ulasıp ulaşmadıkları 

noktasında bir ölçüm ve 

değerlendirme aracı olup, bu 

yönüyle isletmelerin finansal 

olmayan amaçlarının sistematik ve 

düzenli bir şekilde çıkar sahiplerinin 

bakış açıları ile incelenmesini 

sağlamaktadır.  



 

 

                    SUKUK 
Alternatif Finansal Borçlanma Aracı               

Sukuk, uluslararası sermaye piyasalarında değişik finansal 
kaynaklara erişimi kolaylaştırmak için, faizsiz bankacılık 
ilkelerine uygun olarak geliştirilmiş önemli finansal araçlardan 
birisidir. Varlığa dayalı menkul kıymet ihracı olarak da 
tanımlanabilir. Kamu ve özel sektör yatırımlarında, varlıkların, 
geri alım şartıyla fonlara satılıp, yeniden kiralanması yoluyla 
„kira sertifikası’ ihracına olanak tanımaktadır. Bu nedenle “kira 
sertifikası” olarak da bilinmektedir. 
Sukuk sadece Körfez Ülkeleri (Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, 

S.Arabistan, B.A.E) ile Malezya ve Brunei gibi müslüman 

ülkelerde değil, aynı zamanda bütün dünyada (İngiltere, Çin, 

Almanya, Japonya ve ABD gibi) büyük ölçekli altyapı, enerji, 

ulaştırma yatırımlarının finansmanında da kullanılmaya 

başlanmıştır. İngiltere‟de 2007 yılından itibaren, Sukuk‟un 

“Alternatif Finansal Borçlanma Enstrümanı” başlığı altında bir 

borçlanma enstrümanı olarak bilançolarda gösterilmesi kabul 

edilmiştir. 

Ülkemizde de “kira sertifikası” olarak tanımlanan Sukuk 

konusunda gerek Sermaye Piyasası Kurulu, (SPK), gerekse 

Hazine tarafından regulasyon altyapısı çalışmaları 

yapılmaktadır.  

Bank of Amerika, MerillLynch verilerine göre Eylül 2009 yılında 

31 milyar dolara ulaşan Sukuk ihracı, finansal krize rağmen 

geçen yıla oranla yüzde kırksekiz artmıştır.  

Bu Tebliğ‟in amacı, kira sertifikalarının Kurul kaydına alınması, 

ihracı ve satışı ile varlık 

kiralama şirketlerinin kuruluş 

ve faaliyetlerine ilişkin esasları 

düzenlemektir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kira sertifikaları tebliği, 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye 

Piyasası Kanunu‟nun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve 

(o) bentlerine dayanılarak düzenlenmiştir. 

 Tebliğ‟in amacı, kira sertifikalarının Kurul kaydına 

alınması, ihracı ve satışı ile varlık kiralama şirketlerinin kuruluş 

ve faaliyetlerine ilişkin esasları düzenlemektir.  

Varlık Kiralama Şirketleri (VKŞ), kaynak kuruluşlardan 

devraldığı varlıkları tekrar kaynak kuruluşa kiralamak suretiyle 

kira geliri elde etmek, söz konusu kira gelirlerine dayalı olarak 

kira sertifikası ihraç etmek ve kira süresi sonunda ilgili varlığı 

kaynak kuruluşa devretmek amacıyla 

kurucular tarafından kurulur.  

VKŞ aynı anda tek bir kaynak kuruluşa ait 

varlıkları devralabilir. VKŞ‟nin faaliyet konusu 

esas sözleşmesinde yer alacak aşağıdaki 

faaliyetlerden oluşur. 

a) Kira sertifikası ihraç etmek, 

b) Kendi nam ve kira sertifikası sahipleri 

hesabına her türlü varlığı devralmak, 

kiralamak, varlıklardan elde edilen gelirleri 

payları oranında kira sertifikası sahiplerine 

ödemek, 

c) Kira sözleşmesinin sonunda, başlangıçta 

anlaşılan koşullarda kiraya konu varlığı 

kaynak kuruluşa devretmek.  

Kira sertifikası sahipleri, kendi tertiplerine 

ilişkin varlıklardan elde edilen gelirlerde 

payları oranında hak sahibidirler. Bu durum VKŞ esas 

sözleşmesine yazılır 

 Her bir tertip kira sertifikasına konu varlıklar ve bu 

varlıklardan elde edilecek gelirler kira sertifikası 

sahipleriyle payları oranında ilişkilendirilmek suretiyle 

VKŞ‟nin muhasebe kayıtlarında izlenir.  

 Kira sertifikası sahiplerine yapılacak ödemelerin vadeleri 

yönetim kurulu tarafından belirlenir ve buna ilişkin 

bilgilere izahnamede veya nitelikli yatırımcılara yapılacak 

duyurularda yer verilir. Ödemeler VKŞ‟nin devraldığı 

varlıklardan kaynaklanan gelirlerden karşılanır.  

 VKŞ aynı anda tek bir tertip kira sertifikası ihraç edebilir. 

Tedavüldeki kira sertifikaları itfa edilmeden yeni bir kira 

sertifikası ihracı yapılamaz.  

VKŞ, halka arz yoluyla satılacak kira sertifikalarının kayda 

alınması için belirtilen belgelerle birlikte Kurul‟a başvurur. Kurul, 

halka arz edilecek kira sertifikalarına ilişkin kayda alma 

başvurusunu izahname ve sirkülerin mevzuat uyarınca ve 

Kurulca gerekli görülen bilgileri içerip içermediğini dikkate alarak 

kamunun aydınlatılması çerçevesinde inceler ve halka arz 

yoluyla satışı yapılacak kira sertifikalarını kayda alır. Kayda 

alınan kira sertifikalarına ilişkin olarak bir kayıt belgesi 

düzenlenir. Kayda almaya ilişkin kayıt belgesi alınmaksızın 

ihraç ve satış işlemlerine başlanamaz.  

 Kira sertifikalarının halka arz yoluyla satışının ve 

varlıklardan elde edilen gelirlerin ödemelerinin aracı kuruluşlar 

vasıtasıyla yapılması zorunludur. Halka arz yoluyla satışta halka 

arza aracılık yetki belgesine sahip aracı kuruluşların 

kullanılması zorunludur.  

Lütfen Not Ediniz... 

CGS CENTER SUKUK 

WORKSHOP  

29 Nisan 2010  

Ceylan Intercontinental - 

İstanbul  

www.cgscenter.org 
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Risk Yönetimi ve Riskin Önemi(2)– Dr. Hüseyin Öcal’ın Yorumu 

Harekete Geçme: 

Riskin azaltılması için risk 
değerlendirmesi ve gerekli aksiyonlar 
konusunda karar verildikten sonra 
önlemler uygulamaya konulmalıdır. 
Raporlama ve riski gözetme 
mekanizmaları oluşturulmalıdır ki üst 
yönetim ve hissedarlar riskin dikkate 
alındığından ve sürekli yönetildiğinden 
emin olsunlar. Gözetimin iç ve dış 
denetçiler tarafından yapılması da 
yararlıdır. Risk yönetimi bir defaya 
mahsus bir faaliyet değildir. Risk düzenli 
bir biçimde gözetilmelidir.  Çünkü iş ve 
çevresi çok hızlı değişir. Değişimin 
olduğu yerde risk vardır. Bu da riskin 
yönetilme şeklini etkiler. İşin karşı 
karşıya kalacağı yeni risklere karşı 
alarmda olmak ve değişen risk 
seviyelerini gözetmek için erken uyarı 
sistemlerine sahip olmak gerekir. 

Riski Kim Yönetmeli: 

Küçük ve orta boy işletmelerde risk 
yönetimi sorumluluklarını finans 
direktörleri üstlenir. Büyük 
organizasyonlarda bu rolün gerekleri 
yönetim kurulu üyelerinden oluşan risk 
yönetim komitesi tarafından yerine 
getirilir. Risk yönetiminin önemi 
artmasıyla birlikte yönetim kurulu üyesi 
seviyesinde CRO (chief risk officer)  rolü 
ortaya çıkmıştır. 

Finans direktörü şüphesiz risk 
yönetiminin birçok yönüyle ilgilenmelidir. 
Ancak direktörün tüm şirkette tek başına 
sorumlu olması ideal bir durum değildir. 

Risk süreçlerini gözden geçirme 
çalışmaları genelde iç denetim birimi 
tarafından yerine getirilir. Süreçlerin 
geliştiği ve şirket genelinde risk 
farkındalığının oluştuğu durumlarda risk 
konusundaki sorumluluk ana fonksiyon 
yöneticilerine devredilebilir. 

Risk yönetimi şirketin üst yönetimi 
tarafından yönlendirilmeli ve gerçekten 
etkili olabilmesi için tüm çalışanların 
katılımı sağlanmalıdır. 

İyi risk yönetimi şirketin getirisini 
arttırmalı,  risk 
kontrol ve gözetimi 
şirket genelinde 
olmalı ve süreçlerle 
bütünleşmelidir. 

Yapılan hatalardan 
yani tecrübelerden 
ders çıkarılmalıdır. 

Dr. Hüseyin Öcal, riskin 

önemi ve risk yönetimi 

hakkında şirketlerin  ne tür 

stratejik kararlar alması 

gerektiği,  hangi 

uygulamaları kullanacağı 

ve  risk yönetimi 

konusunda yapılması 

gerekli uygulamalar hakkında bir yazı 

kaleme alarak bilgi ve tecrüblerini  CGS 

Center ile paylaşmıştır. 

Risk Yönetimi Süreci: 

Risk iştahı ve risk raporlamasının kimlere 

yapılacağı belirlendikten sonra her ne 

kadar sektörlere göre şekli ve detayı 

değişse de, risk genellikle aşağıdaki 

başlıklar altında gruplanır ve 

değerlendirilir. 

 Stratejik risk belli bir coğrafyada 

veya endüstride bulunmaktan dolayı 
ortaya   çıkar. 

 Operasyonel risk, şirketin stratejisini 

uygularken kullandığı operasyonel ve 
idari prosedürlerden ortaya çıkar. 

 Finansal risk, şirketin mali 

yapısından, üçüncü taraflarla yapılan 
işlemlerden ve var olan finansal 
sistemden ortaya çıkar. 

 Uyum riski, kanuna ve 

düzenlemelere uymamaktan ortaya çıkar. 

Çevresel riskler, uyum riskleri arasında 
da sayılabilir. Ancak, çevre bilincinin 
artması özel ihtimam gösterilmesini 
zorunlu kılmaktadır. 

Riskleri Tanımlama ve Derecelendirme:  

Birinci ve en önemli adım riskleri 
tanımlamaktır. Bu adım genellikle şirket 

yönetimi tarafından risk değerlendirmeleri 
çalışmaları ile gerçekleştirilir. Bu aşamada 
danışmanlardan da yardım alınabilir. 

İkinci adımda riskler gerçekleşme olasılığı 
ve gerçekleştiğinde yapacağı finansal etki 
açısından değerlendirilir. Diyagramın x 
eksenine riskin gerçekleşme olasılığı, y 
eksenine ise riskin mali etkisi 
yerleştirilerek anılan değerlendirme 
gerçekleştirilir. 

Riskin etkisi farklı yollarla hesaplanabilir. 
Sonuç olarak mali etkiyi tam olarak 
hesaplamak kolay bir iş değildir. Ancak 
hangi yöntem seçilirse seçilsin hesaplama 
yöntemi şirketteki herkes tarafından 
kolayca anlaşılabilir olmalıdır. 

Riskin olasılığının ölçümü de benzer bir 
çalışmadır. Birçok kategori (yüksek, orta, 
düşük risk gibi) seçilir ve her birinin sıklığı 

belirlenir (her 
günlük, her hafta, 
her aylık gibi). 

Her risk tabloya 
yerleştirildiğinde 
tablo risk 
kategorilerine 
ayrılır (yüksek, 
orta, düşük gibi). 

Hem etkisi hem de olasılığı yüksek riskli 
kısmı düşürmeye odaklanma esas 
amacımız olmalıdır. 

Riskleri Yönetmek için Uygun 

Aksiyonları Tanımlama: 

Gerçekleştiğinde şirket stratejisini ve 
getirisini ciddi bir şekilde etkileyecek 
risklere karşı uygun önlemin alınması 
gerekir. 

Bu riskleri yönetmek için birçok yöntem 
kullanılabilir. Riskten tamamıyla 
kaçınılabilir veya uygun korunma 
yöntemiyle risk gözetim altında tutulabilir. 
Bazen riskten kaçınma ve riski belli bir 
düzeyde tutmak mümkün olmayabilir. 
Böyle bir durumda risk çok yüksekse, o 
işe girilmeyebilir. Bazen risk yüksek 
olduğu durumlarda bile getiri alınan riski 
karşılıyor olabilir. Bu durumda o işe 
girilebilir. Tabi böyle bir durumda 
yatırımcılar portföylerini çeşitlendirmeli ve 
bir tek alana yatırım yapmamalılar. 

Genellikle riskleri yönetirken alınan 
aksiyonlar dört başlık altında toplanır. 

 Riski kabul etmek 

 Riski transfer etmek (sigortalamak 

gibi) 

 Riski azaltıp yönetmek 

Riski ortadan kaldırmak 



 

 

CGS Center’ın Verdiği 

Eğitimler 

 Finansal Planlama ve 

Yönetim Teknikleri 

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   06520 
Cukurambar 
Ankara 
 
Tel: (312) 220 22 20 
Faks: (312) 220 35 34 

 

 

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. 

 KALİTE ÜZERİNE ÖZLÜ SÖZLER  

“Eğer bizim fabrikalarımız dikkatli çalışarak ürün 

kalitesini güvence altına alırlarsa,yabancıların 

bizden mal alması onların çıkarına olacaktır ve 

böylece krallığımıza para akmış olacaktır.”  

Jean- Babtiste Colbert 

“Ürün ve hizmet kalitesini geliştirmek için 

organizasyonun amaçlarını tespit et.”  W.Edwards 

Deming 

“Kaizen herkesin katılımını öngören sürekli gelişmeyi ifade 

etmektedir. Kaizen felsefesi, çalışma, sosyal ve aile yaşamının 

sürekli gelişmeye tabi olmasını önerir.”   Masaaki Imai 

 

“Kalite nerede üretilir? Kalite, yönetim kurulu odasında üretilir.”  

W.Edwards Deming 


