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“ĠĢlerinizin iyi gitmesi 

için çalıĢanlarınızı 

eğitin.ĠĢleriniz iyi 

gidiyorsa eğitim 

bütçenizi iki katına 

çıkarın.ĠĢleriniz kötü 

gidiyorsa dört katına.” 

Peters 

 

Nisan 2010 

Sayı 9 

BUNU BİLİYOR MUSUNUZ? 

„Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke „ kavramları günümüzde 

çalısma alanının temiz, düzenli ve amaca uygun biçime sokulması için 

iĢletmelerde  yaygın olarak uygulanan bir toplam kalite teknigidir. S ile 

baslayan 5 japonca kelimenin bas harflerinin bir arada ifade edilmesi 

nedeniyle 5S adı ile bilinmektedir.SEIRI -Ayıklama-Sınıflandırma, 

SEĠTON-Düzenleme-Yerlestirme, SEĠSO-Temizlik, SEĠKETSU-

StandartlaĢtırma, SHĠTSUKE-Eğitim ve disiplin anlamına gelmektedir. 

SUKUK Workshop 29 Nisan 2010 İstanbul’ da Yapıldı 
SUKUK Workshop CGS Center tarafından 29 Nisan 2010 tarihinde, 
Ġstanbul‟da Ceylan Intercontinental‟de farklı Ģirketlerden 17 katılımcıyla  
gerçekleĢtirildi. SAYFA 8 

„Ailemiz ve iĢimiz ‟ hayatımızın en önemli unsurlarıdır. Bu  gerçekten 

hareketle aile Ģirketleri ile ilgili tanımlara bakınca akrabalık bağı olan 

bireylerin, mal ya da hizmet üretmek için bir araya gelerek kurdukları 

kar amaçlı sosyal örgütlere „Aile ġirketleri‟ denildiği görülmektedir. 

SAYFA 2 

 Yrd.Doç.Dr. Süleyman Gökhan GÜNAY ile İlgi Gören Kitabı  

‘Corporate Governance Theory’ Üzerine Söyleşi    

Risk Yönetimi ve Riskin Önemi(3)– Dr. Hüseyin Öcal’ın Yorumu 

Ġç Denetim Faaliyetinin Risk Yönetimindeki Rolü: Riski kurumsal 
olarak yönetmenin önemi gitgide kabul görmektedir ġirket genelinde 
risk yönetimi yaklaĢımı uygulamanın avantajları daha az 
koordinasyonla yürütülen yaklaĢımlara göre anlaĢıldıkça 

yaygınlaĢmaktadır.SAYFA 5 

Dr. Günay uzun araĢtırmaların ürünü olan, akademi ve iĢ dünyasında 
büyük ilgi gören kitabı 'Corporate Governance Theory' hakkındaki 
soruları CGS Center için cevapladı. SAYFA 6 



 

 

Hayatımızın En Önemli Unsurları: ‘AİLEMİZ ve İŞİMİZ’ 

 
Hayatın en önemli unsurları 

nelerdir?‟ diye sorulduğunda  

verilecek cevapların 

çoğunluğu ; " Ailemiz ve 

ĠĢimiz " olacaktır. Bu 

cevaptan hareketle,  „Aile‟ 

ve „iĢ‟ unsurlarını biraraya 

getirerek;  akrabalık bağı 

olan bireylerin, mal ya da hizmet üretmek için bir 

araya gelerek kurdukları kar amaçlı sosyal örgütlere 

„Aile ġirketleri‟ denmektedir. Tüm aile Ģirketleri 

kurulduğu ülkenin ekonomisinin lokomotifidir. Buna 

rağmen maalesef ömürleri çok kısa olmaktadır. Aile 

Ģirketlerinin çoğunluğu birinci kuĢakta yok olmakta 

ve üçüncü kuĢak yaĢayan aile Ģirketi sayısı çok az 

olmaktadır. Tam da bu noktada aile Ģirketleri 

sürdürülebilirliği sağlamak için kendilerine aĢağıdaki 

gibi soruları sormalıdırlar; 

 Büyümeye hazırlar mı? 

 Nasıl bir büyüme stratejisi izleyecekler? 

 Büyümeyi nasıl finanse edecekler? 

 Halka açılma yolunu seçerlerse nasıl bir 

denge öngörecekler? 

 Aile fertlerinin istihdamı konusunda nasıl 

bir yol izleyecekler ? 

 Gelecek nesil aile bireylerinin Ģirkette 

çalıĢabilmeleri için kurallar nelerdir? 

 Aile değerlerine ve deneyimlere bir anlayıĢ 

mı izlenmeli, yoksa açıkça belirlenmiĢ 

kurallar mı konmalı? 

Tüm bu soruların ve daha fazlasının cevabı 

çoğunlukla iyi hazırlanmıĢ bir Aile Anayasası ile 

belirlenmektedir. Bu anayasa ailenin değerlerini ve 

misyonunu anlatan bir sayfalık bir yazı olabileceği 

gibi, elli sayfalık Ģirket prensiplerini ve anlaĢmadan 

doğan Ģartları açıklayan bir yazı da olabilir. Aile 

anayasalarının amacı açıkça veya üstü kapalı 

olarak, ailede doğabilecek anlaĢmazlıklar ve 

gelecekle ilgili kararlara yön vermektir. Bu noktadan 

hareketle bazı aileler anayasalarında Ģirket 

felsefesi, bazıları temel prensipler üstünde dururlar. 

Aile anayasasında 

bu anayasanın 

kimler için geçerli 

olduğu da göz 

önünde 

bulundurulmalıdır. 

Peki ya bu anlaĢma 

yalnızca Ģirketteki 

hissedarlar için mi 

geçerlidir? Diğer bir 

deyiĢle aile anayasası  aĢağıdaki konuları ele 

almalıdır; 

 Özel aile meselelerinin nasıl çözüleceği, 

 Anlık veya gelecek hakkında karar verirken 

nelerin yada hangi temel noktaların üstünde 

durulacağı, 

 Ailenin niçin gelecek hakkındaki amaçları ele 

almak istediği, 

 Karar alma sürecine kimlerin katılacağı ve bu 

kararlardan kimlerin etkileneceği, 

AnlaĢmanın ne zaman gözden geçirilip revize 
edileceği, 
  

Kısaca ifade etmek gerekirse, aile anayasası 

aĢağıda sayılan bileĢenleri içermelidir. 

 AnlaĢmanın içerdiği taraflar hakkında önsöz 

veya giriĢ açıklaması (Kimler?) 

 Ailenin değerlerini ve inançlarını içeren açıklama 

(Niçin?) 

 Aile Ģirketinin prensiplerini gösteren yol haritası 

(Neler?) 

 Aile ve Ģirket iliĢkilerini nasıl yönlendirileceği 

hakkında kurallar (Nasıl?) 



 

 

Hayatımızın En Önemli Unsurları: ‘AİLEMİZ ve İŞİMİZ’.   
(devamı) 

 
Aile anayasası Ģekil, içerik veya isim  olarak 
(aile kontratı, aile protokolü, aile açıklaması..vb) 
farklı olabilir. Bu çeĢitlilikte, aile anayasası 
türleri üstünde durmak faydalı olacaktır, çünkü 
herbirinin ayrı odak noktası ve perspektifi 
mevcuttur.  
 
Hissedar Sözleşmesi: Hissedarlar arasındaki  
yasal beklentileri belirler. (alım-satım 
anlaĢması, ödeme süreci, temettü  hakları...vb). 
 Aile Şirketi Protokolü: Aile iliĢkilerinin Ģirketi 
etkilemesi nden doğacak durumlarda geçerli 
yasal önlemleri tanımlar. 
Aile Bildirisi: Aile için önemli olan değerlere 
felsefik bakıĢ açıları sunar (değerlerin 
açıklanması, aile misyonunun açıklanması...vb). 
 
Aile bildirsinin öncelikli odak noktası aile olarak 
ailenin refahıdır. Aile şirketi protokolü Ģirketin 
kurum olarak haklarını gözönünde bulundurur.  
Hissedar sözleşmesi ise pay sahiplerinin 
haklarını korur.  
 Aile anayasası (ġekil 1), örneğin, diğer 
unsurlara ilaveten, Ģirketi yöneten, Ģirkette 

profesyonel bir yönetici gibi çalıĢan aile üyeleri 
ile aile dıĢından yöneticiler arasındaki maaĢ, 
terfi ve benzeri iliĢkileri de düzenler. Bunun da, 
doğal olarak, Ģirket stratejileri üzerinde 
yansıması olur. Aile açısından stratejik 
düĢünme ve taahhütler denildiği zaman, kısaca, 
ailenin değerleri, ailenin vizyonu, ailenin iĢle 
ilgili felsefesi, kariyer planlaması gibi konuların 
ele alındığı aile anayasasının hazırlanması 
anlaĢılmaktadır. Aile Ģirketleri stratejik 
planlamalarını aile Ģirketi olduklarını göz önüne 
alarak yapmalıdırlar. Bunun sebebi Ģirketin 
değerlerine ailenin değerlerinin yön vereceğidir. 
ĠĢ ve ailenin stratejik yaklaĢımı ortak bir 
vizyonun geliĢtirilmesini sağlayacaktır.  
 

                            

                                             Aytuğba BARAZ 
    Eğitim ve Yayın Koordinatörü  
    Kurumsal Yönetim ve   
    Sürdürülebilirlik Merkezi  
 

 

 

 

Şekil 1 

Kaynakça:  Montemerlo& Ward (2005).„The      

Family Constitution‟ 



 

 

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE -    Hacı Şakir Sabunları 
                                                     

 

  

Hacı ġakir, Türkiye markalaĢma tarihinde yer edinmiĢ 

tarihi bir sabun markasıdır. Gerek ambalajı gerekse 

amblemi ile pazarlama sektöründe yer edinmiĢtir. 

Yüzyılı geçen bir tarihe sahiptir. Hacı Sakir, hem yerel 

hem de global markalarla baĢ edebilecek düzeyde bir 

güce sahip bir yerli markadır. 

Hacı ġakir, Hacı Ali Bey'in 

oğludur.Hacı Ali bey, 19. yüzyılın 

ortalarında Kırım'da sabun ve mum 

üreten Kazan Tatarı bir müteĢebbistir. 

Bu sabunun ilk üretimi, 1889'a kadar 

götürülür.Hacı ġakir daha sonra 

Sabuncuoğlu soyadını alır. 

Karadeniz'in kuzeyinin Rus egemenliğine girmesiyle 

ve Volga nehrinden kaynaklanan doğal sebepler yüzünden Hacı Sakir ailesi ile birlikte 1915 

yılında Türkiye'ye göç eder. Hacı Ali Bey göç ettikten sonra, Laleli Atpazarı'nda evinin altında 

sabun ve mum üretmeye devam eder. Hacı Ali Bey'den sonra oğlu ve torunları dört kuĢak 

Ģirketi yönetirler. 

Türkiye Cumhuriyeti'nin 91 numaralı Ticaret Sicili'ne sahip Ģirketi olan Sabuncuzade M. ġakir ve 

Mahdumu Müessesatı Ticari ve Sınai Türk Anonim ġirketi'nin kuruluĢu, bizzat Atatürk'ün 

imzasıyla 1925'te tescil edilmiĢtir. Ünvanda bulunan ve çok 

az sayıda kuruluĢa verilen 'Türkiye Anonim Sirketi' ibaresi 

ise kuruluĢta yıllarca iftihar konusu olmuĢtur. Daha sonra 

Hacı ġakir, Ġstanbul Ticaret Odası'nın 9'uncu, Ġstanbul 

Sanayi Odası'nın ilk Ģirketi olmuĢtur. ġirketin baĢındaki Hacı 

ġakir Sabuncuzade, Ġzmir Ġktisat Kongresi'ne katılmıĢtır. 

ġirket 1987'de Maya Grubuna ve daha sonra Colgate'e satılmıĢtır. 

 

     AİLE ŞİRKETLERİNDE BEŞ ÖNEMLİ FELSEFE 

1. Değişime ve meydan okumaya saygı duyulmalıdır. 

2. Aile şirketlerine ilişkin unsurlar ortaktır ve tahmin edilebilinir. 

Farklı olan bunların algılanış biçimidir. 

3. İletişim olmazsa olmazlar arasındadır. 

4. Devamlılık için planlama şarttır. 

5. Bağlılık ve sorumluluk önemlidir.  



 

 

Risk Yönetimi ve Riskin Önemi(3)– Dr. Hüseyin Öcal’ın Yorumu 

2- İç denetim Faaliyetinin Risk 
Yönetiminde Üstlenebileceği 
Roller: 

 Risklerin değerlendirilmesi 
ve belirlenmesinde kolaylaĢtırıcı 
rol alma 

 Risk yönetimi faaliyetlerini 
koordine etme 

 Risk raporlamalarını bir 
araya getirme 

 ġirket genelinde risk 
yönetimi uygulanması için 
öncülük etme 

Yönetim kurulunun onayına 
sunmak için risk yönetimi 

stratejisini geliĢtirme 

3-İç Denetim Faaliyetinin Risk 
Yönetiminde Üstlenmemesi 
Gereken Rolleri: 

 Risk iĢtahını belirleme 

 Risk yönetim süreci dayatma 

 Risk güvence sistemlerini 
yönetme 

Riskin sahibi ve yönetiminden 
sorumlu olma 

Sonuç olarak, risk yönetiminde 
iç denetim faaliyetinin rolü ana 
güvence rolünü aĢması 
durumunda, denetçinin 
tarafsızlığı yara alabilir. Bu 
hususa gerekli önem verilerek, iç 
denetim faaliyeti yukarıda 
belirtilen rolleri 
içerebilir. 

 

Bu ayki sayımızda  
Dr. Hüsayin Öcal iç 
denetim faaliyetlerinin 
risk yönetimindeki rolü 
hakkındaki görüĢerini 
CGS Center ile 
paylaĢmıĢtır. 

İç Denetim Faaliyetinin Risk 
Yönetimindeki Rolü: 

Riski kurumsal 
olarak yönetmenin 
önemi gitgide 
kabul görmektedir. 
ġirket genelinde 
risk yönetimi 
yaklaĢımı 
uygulamanın 
avantajları daha az 
koordinasyonla yürütülen 
yaklaĢımlara göre anlaĢıldıkça 
yaygınlaĢmaktadır. 

ġirket Genelinde Risk Yönetimi 
yapılandırılmıĢ, tutarlı ve sürekli 
bir süreçtir. Bütün Ģirketteki 
riskleri tanımlayan, değerlendiren, 
risklere verilecek cevabı içeren, 
Ģirketin amacına ulaĢmasını 
etkileyen fırsat ve tehditleri 
raporlayan bir yaklaĢımdır. 

ġirket genelinde risk yönetiminin 
faydaları: 

 Birbirine benzemeyen riskleri 
toplu olarak yönetim kuruluna 
raporlama 

 Anahtar riskleri anlama ve 
geniĢ etkilerini görme 

 Çapraz iĢ risklerini belirleme 
ve paylaĢma 

 Önemli risk konularına 
odaklanma 

 Daha az sürpriz ve kriz ortamı 
yaĢama 

 ġirkette doğru yöntemle doğru 
iĢler yapma 

 Daha bilgili bir Ģekilde risk 
alma ve karar verme 

Daha çok getiri için daha çok risk 
alma yeteneğini geliĢtirme 

Risklerin yönetilmesini güvence 

altına almak yönetim kurulunun 
sorumluluğudur. Yönetim kurulu 
risk yönetimi operasyonunu 
yönetim takımına delege eder ve 
takipçisi olur. 

Yönetim kurulunun yönetim 
takımından ana isteği risk yönetim 
süreçlerinin etkin bir Ģekilde 
çalıĢtığı ve anahtar risklerin 
arzulanan seviyede tutulduğu 
hususunda güvence almaktır. Bu 
güvence öncelikle yönetim takımı 
tarafından verilir. Tarafsız 
güvence gündeme geldiğinde ise 
iç denetim fonksiyonu devreye 
girer. Ġç denetim fonksiyonun risk 
yönetimindeki rolü Ģirketin risk 
yönetim kültürünün olgunluk 
seviyesine göre değiĢir. Risk 
yönetim kültürü oturmuĢ 
Ģirketlerde iç denetim faaliyeti ana 
rol olan güvence üzerine 
odaklanır. Ġç denetim 
fonksiyonunun rolünü üç baĢlık 
altında toplamak mümkündür. 

1- İç Denetim Faaliyetinin Risk 
Yönetimindeki Ana Rolleri: 

 Risk yönetimi süreci ile ilgili 
güvence verme 

 Risklerin doğru 
değerlendirildiği hakkında 

güvence verme 

 Risk yönetimi sürecini 
değerlendirme 

 Ana risklerin raporlamasını 
değerlendirme 

 Ana risklerin yönetimini 
gözden geçirme 

 



 

 

          

 

 

 

 

 

 CGS Center 'ın bu ayki 'Bir Kitap Bir 
Konuk' köşesindeki konuğu,Trakya 
Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü bölümü 
öğretim görevlisi Yrd. Doç. Dr. Süleyman 

Gökhan Günay. 

       Dr. Günay uzun araştırmaların ürünü 
olan, akademi ve iş dünyasında büyük ilgi 
gören kitabı 'Corporate Governance Theory' 
hakkındaki soruları CGS Center için 

cevapladı.  

CGS Center: Kurumsal 
yönetim ile ilgili araĢtırmanızın 
baĢlangıç noktası neydi? 
Kitabınızda ne gibi konulara/
sorunlara meydan 
okuyorsunuz? 

Süleyman Gökhan Günay: 
ġirketlerle ilgili riskler 
sistematik ve sistematik 
olmayan riskler olarak 
gruplandırılır. Sistematik risk 
(örneğin, enflasyon riski, faiz 
riski) firmalar tarafından 
kontrol edilemez. Diğer 
taraftan sistematik olmayan 
risk firmalar tarafından kontrol 
edilebilir. Kurumsal yönetiĢim 
(KY) sistematik olmayan riskle 
ilgilidir. Eğer firmalar KY ile 
ilgili sistematik olmayan risklerini 
azaltabilirlerse, finansal performanslarını 
arttırabilirler. Bu benim KY ile ilgili araĢtırmamın 
baĢlangıç noktasıydı. KY konusundaki 
derinlemesine araĢtırmamın baĢlangıcında 
vekalet teorisi ve kaynak maliyeti ekonomisi 
teorisi gibi teorilerin KY ile finansal performans 
arasında iliĢki bulmak için yeterli olacağını 
düĢünüyordum. Fakat KY ile ilgili olarak birçok 
makale ve kitap okuduktan sonra hukuk, 

ekonomi, finans, yönetim, sosyoloji, felsefe gibi 
değiĢik disiplinlerin KY fenomeni hakkında 
değiĢik tanımlarının olduğunun farkına vardım. 
KY fenomenine katkıda bulunan oniki teori 
mevcuttu. Bu oniki teori arasında tutarlı olarak 
bağlantılar kurabilmek bir meydan okumaydı. 
Diğer bir deyiĢle, araĢtırmamın baĢlangıcında 
bu oniki teorinin farklı KY tanımları arasında 
karmaĢa mevcuttu. Bu oniki teori arasındaki 
bağlantıları bulduğumda bu karmaĢık 
bulmacayı KY hakkında bir model geliĢtirerek 
çözme Ģansım oldu. Günümüzdeki ekonomik 
krizler birçok Ģirketin KY ile ilgili sistematik 
olmayan risklerini yönetememeleri nedeni ile 
iflas etmesine neden olmaktadır. Bu kitapta 
geliĢtirdiğim KY modeli (BOHM‟s Modeli) 
Ģirketlerin hangi değiĢkenlere önem vermeleri 
durumunda KY ile ilgili sistematik olmayan 
risklerini azaltacaklarını ve ekonomik krizlerde 
batmayarak tam tersine daha da güçlenerek 

yollarına devam 
edebileceklerine değindim.  

CGS Center: „Kurumsal 
Yönetim‟ ile „ġirket Yönetimi‟ 
kavramlarını her ne kadar 
bazen her ikisi de aynı kiĢi 
tarafından yapılsa da nasıl 
ayırt edebiliriz? 

Süleyman Gökhan 
Günay:Yönetim, günlük 
örgütsel faaliyetler 
konusunda kolaylaĢtırıcı ve 
idari görevler ile ilgilidir veya 
iĢletmeyi yürütmek ve 
politikaları oluĢturmak ve 
belirlemek hakkındadır. 
Kurumsal yönetiĢim, iyi bir 
geçerli hükmün uygulanması 
veya yönetim sisteminin 
faaliyetlerinin denetlenmesi 

veya yönetimin organizasyonun en iyi çıkarları 
için çalıĢıp çalıĢmadığının geçerli bir Ģekilde 
yargılanması veya Ģirket ile ilgili kiĢilere güç 
uygulanmasıdır. Bunlar bilim adamları 
tarafından yapılan bazı tanımlardır. Kurumsal 
yönetiĢim üç aĢamadan (ilkeler, süreçler ve 
sonuçlar) oluĢan açık bir sistemdir. Bu açık 
sistemde firmanın tüm paydaĢları (hissedarlar, 
yöneticiler, müĢteriler, tedarikçiler, toplum, vs.) 

Yrd.Doç.Dr. Süleyman Gökhan GÜNAY ile İlgi Gören Kitabı  

‘Corporate Governance Theory’ Üzerine Söyleşi 



 

 

birbirleriyle bu ilkeler, süreçler ve 
sonuçlara göre etkileĢimde 
bulunmaktadırlar. Yirmibirinci 
yüzyılda, bu etkileĢimler arzu 
edilen (iyi bir finansal 
performans, Ģoklara ve krizlere 
karĢı bağıĢıklık gibi) veya arzu 
edilmeyen (iflas etme veya kötü 
finansal performans) yönetim 
sonuçları doğurabilir. 

CGS Center:  ‘Araç olarak 
paydaĢ‟ ve „Amaç olarak paydaĢ‟ 
ile ne kast ediyorsunuz? Bu 
hissedarlara hesap verme ve 
paydaĢlara hesap verme 
kavramlarını nasıl etkiler? 

Süleyman Gökhan Günay:Kurumsal yönetiĢimciler 
(yönetim kurulu üyeleri/yöneticiler) firmanın 
paydaĢlarını hissedarların karını maksimize etmek 
için bir araç olarak gördükleri zaman „araç olarak 
paydaĢ‟ ilkesine inanıyorlardır. Eğer siz 
paydaĢlarınızı (hissedarlar hariç) kısa vadedeki 
finansal hedeflere hizmet edecek bir araç olarak 
görürseniz, paydaĢlarınıza hesap vermeye 
ihtiyacınız olmayacaktır. Ne zaman ki kurumsal 
yönetiĢimciler firmayı paydaĢların çıkarlarına hizmet 
eden bir araç olarak görürler, paydaĢları bir amaç 
olarak algılarlar. Eğer kurumsal yönetiĢimciler 
firmalarının paydaĢlarının içsel bir değere sahip 
olduğuna inanıyorlarsa, kendilerini paydaĢlarına 
hesap vermek 
mecburiyetinde 
hissedeceklerdir. 

CGS Center: Evrensel 
Kurumsal Yönetim 
Modelinin (BOHM‟s 
Modeli) önemli ilkeleri 
nelerdir?                   

Süleyman Gökhan 
Günay: Dünyada iki 
kurumsal yönetiĢim 
felsefesi mevcuttur. 
Bunlardan birisi Kıta 
Avrupası-Japon felsefesi 
ve diğeri de Anglo-
Sakson felsefesidir. Ġlki 
ortak çıkarlar/toplumsal 
çıkar dualitesine ve 

sonraki bireysel çıkar/toplumsal çıkar 
dualitesine dayanmaktadır. Bu iki 
dualite BOHM‟s Modeli‟nin de ana 
varsayımlarıdır. Bu iki dualite BOHM‟s 
Modeli için makro seviyedeki iki boyutu 
da oluĢturmaktadır. BOHM‟s Modeli 
içinde mikro seviyede iki çeĢit kurumsal 
yönetiĢim modeli bulunmaktadır. 
Bunlardan ilki hissedar yönetiĢim 
modelidir. Bu model bireysel makro 
kültürlerde faaliyet gösteren firmalarda 
bireysel çıkar ilkesi tarafından domine 
edilmektedir. Ġkincisi paydaĢ yönetiĢim 
modelidir. PaydaĢ yönetiĢim modeli 
toplumsal çıkarların baskın olduğu 
makro kültürlerde faaliyet gösteren 
firmalarda ortak çıkarlar (değerler) 
ilkesi tarafından domine edilmektedir. 

BOHM‟s Modeli‟ndeki iki boyut altında yer alan 
hissedar ve paydaĢ yönetiĢim modellerini 
birbirinden ayıran dört önemli ilke mevcuttur. Bu 
dört ilke güven, amaç olarak paydaĢlar, Ģeffaflık 
veya simetrik bilgi ve kaynak eĢitliğidir ve BOHM‟s 
Modeli altında yer alan iki boyutu (ortak çıkarlar/
toplumsal çıkar dualitesi ve bireysel çıkar/toplumsal 
çıkar dualitesi) birbirinden ayırmaktadır. Sonuç 
olarak, BOHM‟s Modeli mikro seviyede paydaĢ ve 
hissedar yönetiĢim modelleri ve makro seviyede 
ortak çıkarlar/toplumsal çıkar ve bireysel çıkar/
toplumsal çıkar dualiteleri tarafından 
Ģekillendirilmektedir.  

CGS Center:  Bize 
vakit ayrırdığınız 
için teĢekkür ederiz. 

Süleyman Gökhan 
Günay: Ben 
teĢekkür ederim.  
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Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi (CGS Center), uluslararası alanda 

deneyimli, vizyon sahibi, akademi ve iĢ dünyasından değerli uzmanlardan oluĢan 

bir kuruluĢtur. Kurumsal yönetim, kurumsallaĢma, kurumsal sosyal sorumluluk 

konularında Ģirket ve kuruluĢlara özel danıĢmanlık, yayın ve eğitim hizmetleri 

veren Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi, aynı zamanda ülke ve 

Ģirketler hakkında stratejik araĢtırmalar yapmaktadır. Alternatif finansman 

modelleri ve satın almalar, Ģirket 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 KOBĠ olan aile 

Ģirketlerinin kurumsallaĢmasında; 

 Doğru büyüme stratejilerinin belirlenmesinde, 

 Aile ile Ģirket iliĢkilerinin düzenlenmesinde, 

 Aile anayasasının hazırlanmasında, 

 Aile üyelerinin yönetime hazırlanması ve kazandırılmasında,  

 Doğru finansman kaynaklarına ulaĢımda gerekli altyapının hazırlanmasında, 

 Profesyonel yöneticilerin oluĢturacağı vekil maliyetinin önlenmesinde, 

 Profesyonel yöneticiler ile aile arasında asimetrik bilgi nedeni ile oluĢacak 

yetki ve çıkar çatıĢmalarının 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 paylaĢın, baĢarı öykülerinizi, 

çalıĢmalarınızı gönderin, yayınlayalım. 

TeĢekkür ederiz. 

 
SUKUK Workshop CGS Center 
tarafından 29 Nisan 2010 
tarihinde, Ġstanbul‟da Ceylan 
Intercontinental‟de farklı 
Ģirketlerden 17 katılımcıyla  
gerçekleĢtirildi.  
 
 
Oldukça verimli ve baĢarılı bir 
eğitimdi. (Murat OKATAN– Türk 
Prysmian) 
 
Son derece donanımlı ve 
profesyonel bir eğitim oldu. 
( Semih Tufan– T.C Halk 
Bankası) 
 
Katılımcıların farklı geçmiĢleri, 
bilgi birikimleri ve networking 
imkanı, eğitimi daha ilginç kılıyor. 
( Ahmet BUĞA-Ġttifak Holding) 

 SUKUK WORKSHOP 29 NİSAN 2010 İSTANBUL’ DA YAPILDI 


