
 

 

 Kurumsal Yönetim: 3. Sektör Açısından Uygulamalar - Dr. Güler Manisalı Darman (Sayfa 1) 

 CGS Center’dan Haberler (Sayfa 2) 

 Kadıoğlu Kırtasiye ile İnsan Kaynakları Yapılanma Projesine başladık. 

 Volkan İtfaiye 2. Bilim Kurulu Toplantısı ile Akademisyenlerle buluştu. 

 Volkan İtfaiye İnsan Kaynakları Toplantısı ve Eğitimleri gerçekleştirildi 

 CGS Center Business Academy’den Haberler (Sayfa 3 )  

 Hukukçu Olmayanlar için Kıymetli Evrak Yönetimi Eğitimi 

 Aile Şirketlerinde Yaşam Evreleri Eğitimi 

 Kültürün Anlamı ve Boyutları Eğitimi 

 Yakında Satışa Sunulacak Eğitimlerimiz 

 Piyasalardan Haberler (Sayfa 4)  

 Finansal Kurumlar Birliği, Ankaralı KOBİ’lerle buluştu. 

 Great Place to Work Enstitüsü, Türkiye’nin En İyi İşverenleri Araştırması sonuçları açıklandı. 

Bunu Biliyor Musunuz?  

 ITIL nedir? 

 ITIL, Information Technology Infrastructure Library sözcüklerinin ilk 

harflerinden oluşmuş bir kısaltmadır ve Bilgi Teknolojisi Altyapı Kütüphanesi olarak 

adlandırılır.  

 ITIL, BT servislerini eksiksiz ve en iyi kalitede yönetmek üzere geliştirilmiş 

servis yönetim metodolojisidir. ITIL, servis yönetimi ve sağlama süreçleri için en 

uygun başvuru kaynağıdır. Servis yönetimini en iyi şekilde sürdürmek için yol 

gösteren ve kullanıcılarına servis sağlama süreçlerini ayrıntılı şekilde gösteren bir 

kitap kümesi olmaktan çıkmış, dünyaca kabul gören yöntemler dizisine 

dönüşmüştür.  
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Kurumsal Yönetim: 3. Sektör Açısından Uygulamalar  

Kurumsal yönetim ile ilgili çalışmaları incelediğimizde ağırlıklı olarak karşımıza halka açık şirketler çıkmaktadır. 

Oysa kurumsal yönetim doğru ve sürdürülebilir bir yönetim anlayışını getiriyor ise, 3. sektör dediğimiz sivil toplum 

kuruluşları, vakıflar, dernekler gibi kar amacı gütmeyen bütün kuruluşlar için de geçerlidir.   

3. sektör dediğimiz zaman, kişinin aklına, bu kuruluşlar kar amacı gütmediği için şeffaflık ve hesap verebilirliğin 

birinci öncelikli konular olmadığı gibi bir yanılgı geliyor. 

Ancak unutulmamalıdır ki, bu kuruluşların da paydaşları; aidat ödeyen üyeleri, hizmet verdikleri kitleler vardır. Bu 

paydaşlar “yarar” beklentisi içindedirler.  

Dolayısıyla, ayakta kalmaları, büyümeleri, amaçlarına paralel olarak çalışmaları, bu doğrultuda yapılanmaları, 

şirketler kadar önemlidir. 

Bu kuruluşların da yönetim kurullarının etkin ve verimli olması, yönetim kurulu 

üyelerinin, yönetiminde oldukları kuruluşa katkı sağlamaları, çalışmalara vakit 

ayırmaları gerekir. Yönetim kurulu toplantılarının düzenli ve belli bir gündem 

dahilinde yapılması, karar alınması alınan kararların uygulamaya koyulması 

gerekir. Ancak maalesef, sıkça karşılaşılan verimsiz ve olumsuz uygulamalar, 

3. sektör diye tanımlanan kuruluşların faaliyetlerinin yeterince iyi olmaması, 

bir süre sonra paydaşlarda memnuniyetsizliğe yol açmaktadır. Kişi veya 

kurumlar buralara üye olmaktan vazgeçmekte, yeni üyeler edinilememekte, uzun vadede de kurum önemini 

yitirmektedir. Vakıflar iseler de gücünü kaybetmektedir.  

Hep dediğimiz gibi kurumsal yönetimin odak noktasını yönetim kurulu oluşturmaktadır. Bir yönetim kurulunun en 

önemli işlevlerinden bir tanesi de, o kurumun gelecek stratejilerini belirlemesidir. Nereye gideceğini bilmeyen bir 

gemi okyanusta kaybolur. Bu kuruluşların da en az üçer - beşer yıllık stratejik hedefler koyması, bu doğrultuda 

eylem planlarını belirlemesi, enerjilerin boşa savrulmasının önüne geçer. Elbette stratejiler gözden geçirilir, 

gelişmeler çerçevesinde yeni hedefler belirlenir.  

Ancak, bu, her yeni gelen yönetimin bir önceki yönetimin çalışmalarını bozması, kabul etmemesi, sil baştan 

yapması anlamına gelmemelidir. Aksi takdirde vakit kaybedilir, emekler heba olur. Bu kuruluşlarda yönetimi 

devralmak bir tür bayrak yarışına benzer. Bayrağı her zaman daha ileriye taşımak gerekir. Bunun da sözde değil 

özde yapılması önemlidir.  

Kısacası, her konuda olduğu gibi bu konuda da ülkemizde 3. sektör kuruluşlarında katedecek epey mesafemiz 

var gibi görülmekte.  

Dr. Güler Manisalı Darman 

Başkan 

CGS Center   
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CGS Center’dan Haberler 

Kadıoğlu Kırtasiye ile İnsan Kaynakları Yapılanma Projesine başlandı. 

Volkan İtfaiye 2. Bilim Kurulu Toplantısı ile Akademisyenlerle Buluştu 

Volkan İtfaiye İnsan Kaynakları Toplantısı ve Eğitimleri gerçekleştirildi. 

Dr. Güler Manisalı Darman İzmir Ekonomi Üniversitesi Executive MBA’de ders verdi. 

CGS Center Başkanı Dr. Güler Manisalı Darman, İzmir Ekonomi 
Üniversitesi’ bünyesinde açılan Executive MBA programında 
İngilizce ve Türkçe “Kurumsal Yönetim” dersini vermeye 
başlamıştır. 

Sektörünün öncü firması Volkan İtfaiye, 2015 yılında ilk kez 
düzenlediği Bilim Kurulu Toplantısı’nın 2.’sini  gerçekleştirdi. 
Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden, dünyaca ünlü 
çalışmalarıyla bilinen akademisyenler ile Volkan Ar-Ge ekibini 
bir araya getiren Bilim Kurulu’nun bu yılki teması “İnsan”dı.  
Üniversite-Sanayi iş  birliğini daha da dinamikleştiren etkinliğe 
Dr. Güler Manisalı Darman da katılım göstermiştir. 

CGS Center Başkanı Dr. Güler Manisalı Darman ve Stratejik 
Planlama ve İnsan Kaynakları Direktörü Aytuğba Baraz Koç, 
Volkan İtfaiye'de yürütülen Entegre Kurumsal Yönetim 
çalışması çerçevesinde yapılan İnsan Kaynakları ve Çalışma 
Esasları, organizasyon şeması ve görev tanımlarını gruplar 
halinde tüm bölümlere anlatmıştır.  

1970 yıllarında iş hayatına kırtasiye sektöründe başlayan 
Kadıoğlu Kırtasiye Pazarlama; güçlü yapısıyla ve edindiği 
tecrübeyle 1996 yılından bu yana bilişim sektöründe tedarikçi 
olarak hizmet vermektedir. Kadıoğlu Kırtasiye Pazarlama, 
Xerox ofis ürünleri ve sarf malzemeleri, Oki ürünleri sarf 
malzemeleri, Canon Sarf Malzemeleri , Epson Yazıcı ve Sarf 
malzemeleri Türkiye Distribütörü. Hp gibi markalarında 
dağıtıcısıdır.  
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Hukukçu Olmayanlar için Kıymetli Evrak 

Yönetimi  

Bu eğitimde; Hukukçu olmayanlar için çek, senet ve kıymetli evrak 

yönetimi ile ilgili, günlük hayatta yaşanmış veya yaşanabilecek 

güncel olaylar hakkında temel bilgi verilip, bu olayları soruna 

dönüşmeden çözüm getirmek ve en doğru yöntem ile hizmet veya 

mal bedelinin nasıl tahsil edilebileceği hakkında detaylı bilgi 

verilmiştir. Eğitimi satın almak için lütfen tıklayınız. 

Eğitimin Süresi: 82 dakika 

Eğitim Dili: Türkçe 

Eğitim Ücreti: 100TL+KDV 

Haberler 

 

Aile Şirketlerinde Yaşam Evreleri 

Bu eğitimde; aile şirketlerinin tanımı ile başlayıp kuruluşundan 

batışına kadar geçen süredeki hem aile hem de şirketin geçirdiği 

evreler, bu evrelerin karakteristik özellikleri akıcı bir dille günlük 

hayattan örnekler üzerinden anlatılmıştır. Eğitimi satın almak için 

tıklayınız. 

 

Yakında Satışa Sunulacak E-Eğitimlerimiz 

 

 Çoşan Yeğenoğlu - Dalgalı Piyasalarda Riskten Korunma Stratejileri 

 İbrahim İnan – Tedarik Zinciri Yönetimi 

 Nejat Erk - Ekonomik Gelecek Öngörüleri ve İşletme Yapısına Etkileri 

Kültürün Anlamı ve Boyutları 

 

Bu eğitimde; Kültür tanımı ve kültür farklılıkları, kültürel değer 

yargılarının tanımlanması, işle ilgili en önemli kültürel boyutlar ve 

uluslararası çevrede davranışlar üzerindeki etkisi detaylı bir 

şekilde anlatılmıştır. Eğitimi satın almak için lütfen tıklayınız. 

 

Eğitimin Süresi: 82 dakika 

Eğitim Dili: Türkçe 

Eğitim Ücreti: 100TL+KDV 

Eğitimin Süresi: 28 dakika  

Eğitim Dili: Türkçe  

Eğitim Ücreti: 75TL+KDV 
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Piyasalardan Haberler 

Finansal Kurumlar Birliği, Ankaralı KOBİ’lerle 

buluştu 

Finansal Kurumlar Birliği (FKB), KOBİ’lerin 

gücüne güç katmak için “Ticaret Finansmanı ile 

Güçlü Bir Ekonomiye” sloganı ile başlattığı 

toplantılarda Ankaralı KOBİ’lerle bir araya geldi. 

Finansal Kurumlar Birliği, Türkiye ekonomisinin 

dinamosu konumunda olan KOBİ’lerin bankacılık 

dışı finans sektörünü daha yakından tanımaları, 

rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin 

artırılması yoluyla uluslararası alanda daha etkin 

bir rol üstlenmeleri amacıyla yapmış olduğu 

çalışmaları aktardı. 

Great Place to Work Enstitüsü, Türkiye’nin En İyi İşverenleri Araştırması sonuçları 

açıklandı! 

Great Place to Work Enstitüsü, Türkiye’nin En İyi 

İşverenleri Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. 57 

bin çalışanın temsil edildiği araştırmada 92 şirket 

yer aldı. Katılımcıların yüzde 45’ini kadın çalışanlar 

oluşturdu. 2017 yılının En İyi İşverenlerinin 

açıklandığı listede, “20-50 Best Small Workplaces” 

kategorisinde İndus Eğitim & Yönetim Danışmalık 

birinci sırada yer aldı. “50-250 çalışan” 

kategorisinde YGA, “250-500 çalışan” 

kategorisinde ise Microsoft ilk sırada yer alırken, 

“500-2.000 çalışan” kategorisinde Glaxo Smith Kline ve “2.000 ve üzeri çalışan” 

kategorisinde Hilton ipi göğüsledi. 

AİLEM VE ŞİRKETİM  

CGS Center’ın her ay yayınlanan ücretsiz 

bültenidir. 

Deneyimlerinizi paylaşın, başarı öykülerinizi, 

çalışmalarınızı gönderin, yayınlayalım.  

Teşekkür ederiz.  

Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi  

 

Bağlıca Mahallesi Bağlıca Bulvarı No:93 

Yalınkılıç Sitesi B-2 Blok 06790 Etimesgut, 

Ankara  

 

Tel: (312) 220 22 20  

Faks: (312) 220 35 34  

E-posta: info@cgscenter.org  
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