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 Bunları Biliyor Musunuz? 

IRS (Interest Rate Swap):  
Değişken faizli bir kredinin, sabit faizli bir kredi gibi 
ödenmesini sağlayan işlemdir. Tam tersi de 
mümkündür. Diğer bir ifade ile, sabit faiz ile değişken 
faizin değiştirilmesidir.  

Kaynak: Gedik Kurumsal 



 

 

 
CGS Center’ın Öne Çıkan Faaliyetleri  

 

I. Ve II. Meet Up Etkinlikler Başarıyla Gerçekleştirildi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CGS Center Business Academy (CGS Center BussAc) Faaliyete Geçti. 

CGS Center olarak, CGS Center Business Academy (CGS Center BussAc) adında “For Knowledge Alliances” 

mottosuyla yeni bir oluşum başlattık.  CGS Center Business Academy (CGS Center BussAc) sanal platform 

mantığı ile işletilmeye başlandı. Platformumuza, https://cgscenterbussac.net/ adresinden erişim sağlayabilirsiniz.  

Platformumuz, “Watch”, “Be aware & CGS Open” ve “Meet up” bölümlerinden oluşuyor. “Watch”da iş 

dünyasından veya akademiden öncü isimlerinin değerli tecrübelerini “watch” başlığı altında paylaşıma açtık. 

kurumsal yönetime giden bütün yapı taşları, eğitim ve öğrenimi içeren ilgili ve ilişkili konularda “be aware” 

sunumlarına da yer verdik. “CGS Open” kategorisinde “CGS Online” olarak nitelendirdiğimiz satışa hazır 

eğitimlerimiz bulunmaktadır. 

“Meet Up” kısmında ise, şirketlerimiz ile iş dünyasından veya akademiden öncü isimlerin bir araya gelip farklı 

konular üzerinde konuştukları bir network ortamı yaratıyoruz 

CGS Center Business Academy (CGS 

Center BussAc) bünyesinde, 22 Şubat’ta 

İzmir Mövenpick Hotel’de I. Meet Up ve 22 

Temmuz’da Çeşme Arinnanda Otelde II. 

Meet Up etkinliğini düzenlendi.  

Etkinlik, 2007 yılında kurulmuş olan CGS 

Center - Kurumsal Yönetim ve 

Sürdürülebilirlik Merkezi’nin giderek 

büyüyen halkalar şeklinde daha geniş bir 

ekosisteme ulaştığının bir göstergesi oldu. 

AilemveSirketim.Net Yayına Başladı.  

CGS Center olarak, her ay düzenlik olarak çıkardığımız “Ailem ve Şirketim” 

ücretsiz bülteni, artık kendi platformunda yayınlanmaya başladı. Gelişen 

teknolojiler ışığında online olarak tüm yazı içeriklerine erişim sağlayabilir, 

istediğiniz anahtar kelimelerle tüm sayılarımız içerisinde araştırma 

yapabilirsiniz. 
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CGS Center’da Yürütülen Çalışmalar 

 

Jalpersan ile “Entegre Kurumsal Yönetim” çalışmalarına başlandı.  

Durukan  ile “Organizasyonel Yapılanma ve İnsan Kaynakları” 
çalışmalarına başlandı ve başarıyla tamamlandı. 

LMC Makina ile “Entegre Kurumsal Yönetim” çalışmalarına 
başlandı.  

ODTÜ Geliştirme Vakfı ile “Strateji Eylem Çalışmaları ve Saha 
Uygulamaları” projesi hayata geçirildi.  

Kadıoğlu Kırtasiye  ile “İnsan Kaynakları Yapılanma” 
çalışmalarına başlandı ve başarıyla tamamlandı. 

Mübay ile “Entegre Kurumsal Yönetim” çalışmalarına başlandı.  

ÇAAŞ  ile “Aile-Şirket Anayasası” çalışmalarına başlandı.  

Mitaş Civata ile “İç Kontrol” çalışmalarına başlandı ve başarıyla 
tamamlandı.  

Denizciler Döküm ile “Aile-Şirket Anayasası ve Kurumsal 
Yönetim ” çalışmalarına başlandı. 
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Kolin ile “Aile-Şirket Anayasası” çalışmalarına başlandı. 

Kaswood ile “Entegre Kurumsal Yönetim” çalışmalarına 
başlandı. 



 

 

 
Dr. Nazif Burca 

”KOBİ’ler İçin İç Kontroller Neden Önemli” 

 

KOBİ’lerimizin etkin iç kontrollere sahip 

olmaları, onlara çok önemli faydalar 

sağlayacaktır:  

 

Etkin iç kontroller 

öncelikle, işletme 

süreçlerinde 

standartlaşma 

sağlayarak 

KOBİ’lerin 

kurumsallaşmasına 

yardımcı olur. 

KOBİ’lerimizin en 

önemli problemlerinden biri, kurumsallaşmayı 

başaramamalarıdır. Kurumsallaşmayı, işletmedeki 

işlerin, kişilere bağlı olmaktan kurtarılarak, 

standartlara, süreçlere bağlı olarak yürütülmesi 

olarak tanımlayabiliriz. Küçük boyutlu KOBİ’lerde 

firma sahipleri tüm süreçleri yakından takip 

edebildikleri için, iç kontrol sistemlerinin yokluğu 

büyük problemlere neden olmasa da, işletmeler 

büyüdükçe, kişilere bağlı olarak işleri yürütmek 

zorlaşmaktadır.  Bu noktada, iç kontrollerin 

oluşturulması, kurumsallaşmayı sağlamaktadır. 

KOBİ’lerin % 95’inin aile şirketi olduğu 

belirtilmektedir. Ülkemizde aile şirketlerinin 

ömrünün ortalama 25 yıl olduğu, bunların % 

30’unun ikinci kuşağa, % 12’sinin ikinci kuşağa ve 

ancak % 3’ünün ise üçüncü kuşağa geçebildiği 

belirtilmektedir. Bu işletmelerin, sürdürülebilirliklerini 

sağlamak ve sağlıklı bir şekilde 

kurumsallaşmalarını tamamlamalarında, iç 

kontrollerin önemi büyüktür.  

 

Etkin iç kontroller, operasyonların etkinliği ve 

verimliliğini artırarak işletmelerin kayıplarının 

(mali, müşteri, itibar kayıpları) önlenmesine 

yardımcı olurlar, 

müşteri memnuniyeti 

ve itibarını artırırlar. 

Etkin kontroller, 

minumum maliyetle ve 

en kısa sürede işlerin 

görülmesini 

sağlayarak firmanın 

performansını artırır.  

 

Etkin iç kontroller, 

mali ve yönetsel raporların güvenilirliğini sağlar. 

Raporlamaların güvenilir olması, yönetimin daha 

hızlı ve doğru kararlar almasına yardımcı olur. 

Bunun yanında, işletme dışındaki kişilerin 

(yatırımcılar, müşteriler, tedarikçiler vb)  işletmeye 

duyduğu güveni ve işletmenin değerini artırırlar. 

KOBİ’lerin en büyük problemlerinden birisi, 

finansmana erişim imkanlarının kısıtlılığıdır. 

KOBİ’lerin güvenilir bir raporlamaya sahip olmaları, 

kredi sağlayan kuruluşlardan daha kolay bir şekilde 

finansman sağlamalarına yardımcı olacaktır. 

 

Güçlü iç kontroller, kurum içi ve dışındaki 

düzenlemelere uyumu sağlayarak ceza vb 

olumsuzluklara karşı güvence oluşturur. 

Günümüzde, işletmelerin uymaları zorunlu kurum 

dışı düzenlemelerin sayısı ve bunlara aykırılıklarla 

ilgili cezalar her geçen gün artmaktadır. İç kontroller 

kurum dışı düzenlemeler yanında, kurum içi politika 

ve prosedürlere de uyumu sağlarlar. 
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İç kontroller işletmelerin varlıklarının korunmasını 

sağlarlar. Varlıklarının kaybolmasını, çalınmasını 

veya başka şekillerde zarara uğramasını önlerler. 

Olası eksikliklerin ortaya çıkarılmasına yardımcı 

olurlar. Bunun yanında, iç kontroller, suistimalleri 

önleyerek, olası suistimallerin ortaya çıkarılmasını 

sağlarlar.  

 

Özetle iç kontroller, işletmelerimizin mali, 

operasyonel, stratejik vb amaçlarına her hangi bir 

olumsuzluk olmadan ulaşabilmelerini sağlayan 

güvencelerdir ve ancak 

etkin yani, sağlam iç 

kontrollere sahip olan 

firmalar hedeflerine 

ulaşabilirler. 

 

KOSGEB (Küçük ve Orta 

Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi 

Başkanlığı) tarafından hazırlanan 2015-2018 KOBİ 

Stratejisi ve Eylem Planında KOBİ’lerin güçlü ve 

zayıf yanları belirtilmiştir.  

 

Zayıf yanlarından bazıları; finansmana erişim, 

profesyonel yönetici ihtiyaçlarının karşılayamama, 

kurumsallaşamama, nitelikli işgücü bulma ve 

maliyetleri üstlenmeye ilişkin sıkıntılar, aile şirketi 

yapısından kaynaklanan sorunları çözememeleri ve 

düşük kapasite ve verimlilikle çalışmalarıdır. Bunun 

yanında KOBİ’ler, büyük firmaların sahip olduğu 

imkanlara sahip olmadıklarından, pahalı sistemlerin 

kurulması, yeterli sayıda personel görevlendirmeleri 

ve iç denetçi bulundurmaları zordur. Bu durum 

KOBİ’leri daha fazla hata, suistimal, verimsizlik ve 

cezai müeyyidelere maruz bırakabilmektedir. 

KOBİ’lerde iç kontroller oluşturulurken, onların zayıf 

yönlerinin dikkate alınması önem taşımaktadır.   

 

Diğer taraftan, KOBİ’lerin güçlü yanlarından 

bazılarının ise; esnek üretim yapıları, karar alma ve 

iş yapma süreçlerinde hızlı olmaları, pazar ve 

teknoloji değişimlerine hızlı uyum ve yeniliklere açık 

olmak olarak belirtilmiştir. İç kontroller 

oluşturulurken onların bu güçlü yanlarının 

zayıflatılmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir.  

 

İç kontrollerin etkin olup 

olmadığının tespit edilmesi 

ve gerekli düzeltici 

aksiyonların alınması 

önemlidir. Bir iç kontrol; 

geliştirme amacına yönelik 

riski makul seviyeye 

indiriyorsa; yani amaçlandığı gibi çalışıyorsa, 

maliyeti faydasını aşmıyorsa, gereksiz bürokrasiye 

neden olmuyorsa ve işletmenin hedeflerine 

ulaşmasına yardımcı oluyorsa, bu kontrol etkin bir 

iç kontroldür. İç kontrollerin etkin olup olmadığının 

tespitinde, iç denetçilerden güvence almak, 

işletmeler için çok önemli bir fayda sağlar. İç 

denetçiler, iç kontrollerin etkinliklerini test ederek, iç 

kontrollerin etkin olup olmadığı hakkında görüş 

verirler. KOBİ’lerin mali imkanları kısıtlı olduğundan, 

kurum içerisinde tam zamanlı olarak iç denetim 

personeli görevlendirmeseler bile, belli dönemlerde 

dış kaynak kullanımı şeklinde, iç denetim hizmeti 

alarak, iç kontrollerinin etkinliği test ettirmeleri 

uygun olacaktır.    

 

Katkılarından dolayı Dr. Nazif Burca’ya teşekkür ederiz. 
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Dr. Nazif Burca 

”KOBİ’ler İçin İç Kontroller Neden Önemli” 



 

 

Gerçekleşen Küresel Ekonomik  
Gelişmeler 

 

 

IMF’nin 2017 Ekim’de yayınlamış olduğu “Küresel Ekonomik Görünüm 

Raporu’” temelinde küresel ekonomik aktivitelerinde artışın sürdüğü 

belirtilmiştir. Aynı raporda, küresel büyümenin 2017 yılında yüzde 3,6; 2018 

yılında ise %3,7 olarak gerçekleşeceği belirtilmiştir.  

 
 
Euro Bölgesinde varlık alım programı ve genişleyici para politikasının etkisiyle 

büyüme desteklenmektedir. Ancak bu destekle birlikte büyüme oranları henüz 

beklenen seviyeye ulaşmamıştır. Açıklanan verilere göre Euro Bölgesi ikinci 

çeyrek yıllık büyüme oranı %2,3 düzeyindedir.  

 

Kalkınma Bakanlığı “Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Bülteni”ne göre 

küresel büyümedeki toparlanma eğilimi sürdükçe, Avrupa Merkez 

Bankasının (ECB) kademeli bir şekilde para politikasını sıkılaştırması 

öngörülmektedir.  

 

Çin ekonomisinin düşük ancak dengeli büyüme eğilimi devam etmektedir. Çin, 

ikinci çeyrekte de %6,9 ile beklentilerin üzerinde büyümüştür. Standard & 

Poor's, Çin'in uzun vadeli kredi notunu AA-'den A+'ya ve kısa vadeli kredi 

notunu A-1+'dan A-1'e indirmiştir. Kuruluş, uzun vadeli not için görünümünü 

'durağan' olarak belirlemiştir .  

 

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), 2017 ve 2018 de 

dünyada ticaret hacminin yükselmesini beklediğini 

açıklamıştır.  2017'de küresel ticaret hacminin % 2,4 

oranında artacağı, 2018'de ise artış oranının % 2,1-%4 

arası olacağı öngörülmüştür.  

 

 

Moody's, Birleşik Krallık hükümetinin Avrupa Birliği (AB) ile yeni bir 

serbest ticaret anlaşması konusunda anlaşabileceğinden artık emin 

olmadığı gerekçesiyle Birleşik Krallık'ın kredi notunu düşürmüştür.  

 

 

Kaynakça: Kalkınma Bakanlığı, “Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Bülteni” 
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Dünyada ve Türkiye’de Gerçekleşen  
Şirket Satın Alma ve Birleşmeleri  

 

Türkiye’de; 

• Kolin, Kalyon Enerji, Çelikler Konsorsiyumu, Çayırhan Kömür Rezervlerinin 

tamamını 1,1 milyon dolarlık yatırım taahhüdünde bulunarak aldı.  

 

• Yılmaz Ulusoy Holding’in sahip olduğu Ulusoy 

Denizcilik UN Ro-Ro tarafından 235 milyon dolara satın alındı. 

 

• Park Elektrik’in sahip olduğu Siirt’deki bakır madeni Cengiz Holding tarafından 195 milyon dolara satın 

alındı.  

 

• Ciner Grubun sahibi olduğu Konya Ilgın Elektrik Üretim, Park Elektrik tarafından150 milyon dolara 

satın alındı. 

 

• Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından satılan Şanlıurfa Hidroelektrik Santrali 68 milyon dolara 

Rönesans’a satıldı. 

 

• Er Piliç Bolu Kalite Yem’i 14,7 milyon dolara satın aldı. 

 

 

Dünya’da; 

• OMV AG’nin sahip olduğu OMV Petrol Ofisi Hollanda kökenli Vitol Group’a 

1.439,8 milyon dolara satıldı. 

 

• Doğuş Holding’in sahip olduğu Garanti Bankası’nın yüzde 9,95’llk hissesi 

916,6 milyon dolara İspanya menşeili BBVA’ya satıldı. 

  

• Banvit, BRF SA ve Qatar Investment Authority tarafından yüzde 79,5’lik hissesine karşılık 250,6 milyon 

dolara satın alındı. 

 

• Boyner Perakende, Katar menşeili Mayhoola tarafından yüzde 12 hissesine karşılık 46,1 milyon dolara 

alındı 

 

• Vostok Emerging MF ve 212 Capital’ın sahip olduğu İyzico IFC tarafından 13 milyon dolara alındı. 

Kaynakça: http://www.ekonomist.com.tr/arastirmalar/satin-alma-islemleri-ilk-ceyrekte-patladi.html 
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CGS Center BussAc Eğitimleri 
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AİLEM VE ŞİRKETİM  

CGS Center’ın her ay yayınlanan ücretsiz bültenidir. 

Deneyimlerinizi paylaşın, başarı öykülerinizi, çalış-
malarınızı 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  

Eğitimin Süresi: 56 dakika 

Eğitimin Dili: Türkçe 

Bu eğitimde; 

Aile şirket anayasasının temel adımları, aile 

değerlerine göre şirketlerin nasıl yapılanması 

gerektiği üzerinde durulmuştur. Kurumsal  

yönetime giden yolda sağladığı faydalar hak-

kında bilgi edinilmesi amaçlanmıştır. Eğitim dört 

ana başlıkta bölümlere ayrılmıştır. 

• İlk olarak aile- şirket ilişkisini düzenleyen 

yapılanma ve bileşenleri anlatılmaktadır. 

• İkinci başlık olarak aile ve şirket için  

belirlenmesi gereken politika ve felsefelerin 

nasıl olacağı üzerinde durulmuştur. 

• Üçüncü başlık altında da yönetim sürecinde 

akraba ortaklıkları, ailenin şirkete etkilerinin 

yönetimi anlatılmaktadır.   

• Son olarak da veliaht planlaması ile ilgili 

yeni kuşakların eğitimi, şirket kaynaklarının 

ve yetkilerinin kullanımı, şirkete uygun şe-

kilde eğitiminin nasıl olacağı  

anlatılmaktadır. 

 

Eğitimin Süresi: 40 dakika 

Eğitim Dili: Türkçe 

 

Dr. Güler Manisalı Darman tarafından hazırlanan 

bu eğitimde;  

 

• Aile şirketlerinde kurumsallaşmanın temel 

adımları, 

• İK Yapılanması ve Muhasebe finansmanı, 

• Strateji ve Yönetim kurulunun işlerlik  

kazanması, 

 

gibi kurumsal yönetime giden yolda yarar  

sağlayan başlıklar ele alınmaktadır.  

http://cgscenterbussac.net/cgs-online/index.php?route=product/product&product_id=21

