
 

 

Bir türev ürünü olan Collar, döviz riskinden korunmak isteyen yatırımcının, kendi maliyet 

yapısına göre bir bant aralığı belirlenmesi ve bant içerisinde işlem 

yapabilme esnekliğine sahip olmasıdır. Bu ürün oluşturulurken 

yatırımcı üst bant seviyesinden Call opsiyonu, alt bant seviyesinden de 

Put opsiyonu satar. Alt bant ve üst bant seviyeleri belirlenirken opsiyon 

primleri eşit olacak kullanım fiyatları belirlendiğinden yatırımcı nette bu 

işlem için herhangi bir “prim ödemesi” yapmaz.  
Bunları Biliyor Musunuz? 

1. Dr. Nazif Burca—”KOBİ’ler İçin İç Kontroller Neden Önemli  (Sayfa 2 - 3)  

2. CGS Center’dan Haberler (Sayfa 4) 

• Kaswood’da Yalın Eğitimi Düzenlendi. 

• Jalpersan’da İK Usul ve Esasları Eğitimi Düzenlendi. 

• ÇAAŞ Projesi Devam Ediyor. 

• Biz Bize: CGS Center’da Doğum Günü Kutlamaları 

• CGS Center Geleneksel Mangal Partisini Düzenledi 

3. Piyasadan Haberler (Sayfa 5) 

• Medical Park’ın Halka Arzı 2018’de Tamamlanıyor.  

• Türkiye’nin Enerji İthalatı Yükseldi. 

• Dış Ticaret Açığı Yükseldi. 

• Bej Kitap Raporu Yayınlandı. 

• Altınyağ Kombinaları A.Ş. Niyet Mektubu’nu İmzaladı. 

• Türkiye’nin İlk Yerli Hızlı Treni Üretilecek 

4. CGS Center BussAc’tan Haberler (Sayfa 6) 

 

Collar : 



 

 

 

Dr. Nazif Burca 
”KOBİ’ler İçin İç Kontroller Neden Önemli” 

Ülkemizde işletmelerin % 

99’u KOBİ’lerden (KOBİ, 

Küçük ve Orta Büyüklükteki 

İşletmeler)  oluşmaktadır. Bu 

işletmeler istihdamın %75’ini 

sağlamaktadır. TÜİK 

verilerine göre, 2015 yılı 

ihracatının %55’i, ithalatının 

ise %38’i KOBİ’lere aittir. Bu 

rakamlar, KOBİ’lerin 

ekonomimiz içerisinde çok 

önemli bir büyüklüğe ve role 

sahip olduklarını 

göstermektedir. 250 kişinin 

altında çalışanı bulunan ve yıllık net satış hasılatı 40 

milyon lirayı aşmayan işletmeler KOBİ olarak 

tanımlanmaktadır.  

 

Bu işletmelerimizin risklerini başarılı bir şekilde 

yönetmeleri, sağlıklı bir şekilde faaliyetlerini 

sürdürebilmeleri ve hedeflerine ulaşabilmelerinde, etkin 

iç kontrollere sahip olmaları çok önemli.  

Bu çerçevede, geçen yıl yaşadığım bir tecrübeyi sizlerle 

paylaşmak isterim.  

 

Bir firmadan doğal gaz kombi sistemi kurulum hizmeti 

almıştık. Firma KOBİ ölçeğindeydi.  Bu süreçte çok ciddi 

aksaklıklar yaşadık ve müşteri olarak bu durum çok 

rahatsız ediciydi. Bilindiği üzere, kurulum firması kombi 

sistemini tesis ettikten sonra, yetkili kontrol firmasının 

onayı ile doğalgaz kullanımına izin veriliyor. Kontrol 

firmasının ancak üçüncü gelişinden sonra kullanım 

onayı alabildik. Firma, her gelişinde kurulum firmasının 

yaptığı tesisle ilgili farklı bir eksikliği tespit etti. 

Tespitlerin hepsi de çok önemliydi. Örneğin, yoğuşmalı 

kombi sistemi kurulmasına rağmen, kombinin ürettiği 

fazla suyu tahliye etmek için gider kanalının yapılmamış 

olması, pencere vb. uygun bir yerde havalandırma 

boşluğu açılmamış olması, baca sistemlerinin doğru 

dizayn edilmemesi ve gaz kaçağı riski gibi. Ayrıca satış 

sonrasında, tesis sürecinde, kiminle muhatap 

olacağımız da net olarak belli değildi: Satış personelini 

arıyordum, O başkasına yönlendiriyordu, sonradan satış 

yapan  kişi görevden ayrıldı, 

tesisle ilgili kişilerden takip 

etmeye çalıştım. Firmadan en 

az beş-altı farklı kişiyle 

defalarca muhatab olmak 

durumunda kaldım. Bu süreçte 

firmanın, şahsımdan olan 

alacağını da yeterinde takip 

edemediğini hatırlıyorum. Artık 

problemlerin firma personeliyle, 

çözülemeyeceği anladım. Bu 

nedenle firma sahiplerini veya 

en üst düzey yöneticisini 

bulmaya çalıştım. İnternet 

üzerinden yaptığım araştırmada, firmanın sahibi ve aynı 

zamanda üst düzey yöneticisi olan kişilere ulaşarak 

problemleri ifade ettim. Onlar da, yardımcı olmaya çalıştı 

nihayetinde onayımızı aldık ve doğalgazı kullanmaya 

başladık. Bu sırada kurulum firması ve kontrol firması 

defalarca evimize gelmek durumunda kaldı, işler 

öngörülenden çok uzun süre aldı, bir yandan da havalar 

soğumaya başlamıştı. Kurulan sistemi halen 

kullanıyoruz ancak yaşadığımız bu süreçten sonra, 

yapılan işlerin kalitesiyle ilgili olarak su kaçağı vb bir 

problem çıkar mı diye, zaman zaman kaygı çekmiyor 

değilim.   

Bu tecrübe, firmanın iç kontrollerinde ciddi eksikliklerine 

işaret etmekteydi. İç kontroller, işletmelerin risklerine 

karşı geliştirdikleri tüm tedbirlerdir. Bu tedbirler, 

sistemler, süreçler ve insan kaynaklarıyla ilgili olabilir. 

Örneğin bir işletmede olması gereken üretim, 

satış&pazarlama, finans, insan kaynakları vb ana 

fonksiyonlara ilişkin organizasyonun oluşturulması, 

bunlarla ilgili politika ve prosedürler ve sistemlerin (ERP: 

Kurumsal Kaynak Planlama, CRM sistemleri: Müşteri 

Hizmetleri Sistemleri gibi) kurulması, yetkin insan 

kaynaklarının görevlendirilmesi, kişilerin rol ve 

sorumluluklarının net bir şekilde belirlenmesi bir iç 

kontroldür. İç kontroller esas olarak, olumsuz durumların 

oluşmadan önlenmesi amacıyla oluşturulur. Bu tür 

kontrollere, önleyici kontroller denir.  



 

 

 

Dr. Nazif Burca 
”KOBİ’ler İçin İç Kontroller Neden Önemli” 

Örneğin 

politika ve 

prosedürler, 

görevler 

ayrılığı 

prensibinin 

uygulanması, 

kullanıcı adı ve 

şifresi kullanılması, verilerin yedeklemesi, çift imza 

uygulanması gibi. Alınan tedbirlere rağmen, bir 

olumsuzluk olup olmadığını anlamaya yönelik kontrollere 

ise, tespit edici kontroller denilir. Depo sayımı, 

mutabakat yapılması ve bir üst yönetici tarafından 

yapılan gözden geçirmeler gibi. Geliştirilen bu kontroller, 

eğer bir sistem kullanılmaksızın insanlar eliyle yapılırsa, 

manuel kontroller, sistemler tarafından otomatik olarak 

yapılırsa otomatik kontroller şeklinde sınıflandırılır.  Bu 

tedbirler firmaların amaçlarına ulaşmasını güvence 

altına alan unsurlardır. Yukarıda belirttiğim firmanın 

süreçlerinde dikkat çeken iç kontrol eksikliklerini 

şöyle sıralayabiliriz: 

 

Öncelikle firma personelinin işleriyle ilgili olarak yeterli 

yetkinliğe sahip olmadıkları veya gerekli eğitimleri yeterli 

derecede almadıkları görülüyordu. Kontrol firmasının 

tespit ettiği eksiklikler firma personelinin yetersizliğinin 

bir göstergesiydi. Bir firmanın yetkin personele sahip 

olması, iç kontrollerin etkinliğinin bir göstergesidir.  

 

İkinci olarak firmanın kombi kurulumunda uyulması 

gereken standartları belirleyen bir prosedürü 

muhtemelen yoktu. Çünkü böyle bir prosedür olsa ve 

buna uygun olarak kurulumu gerçekleştirseler bu kadar 

sayıda eksiklik oluşmazdı.  

 

Üçüncü olarak yapılan tesislerin öngörülen esaslara 

göre yapılıp yapılmadığını ortaya çıkarmaya yönelik bir 

kontrol listesi oluşturulmamıştı. Firma, standart bir 

kurulumda yapılması gereken işlemlerle ilgili bir kontrol 

listesi hazırlamış olsa ve her kurulumdan sonra, yetkin 

bir personeline yapılan işleri kontrol ettirerek bu liste 

üzerinde yapılan ve yapılmayanları tespit ettirerek, 

kontrol firması çağrılmadan önce gerekli eksiklikleri 

belirleyerek giderseydi, kontrol firması defalarca gelmek 

durumunda kalmaz ve işler bu kadar uzun süre almazdı. 

Defalarca gelip gitmelerinin, ciddi maliyeti oldu. 

 

Dördüncü olarak, firma kendi alacaklarını da 

zamanında takip edemediği anlaşılıyordu. Ödemelerin 

zamanında yapılmasını sağlayan ve zamanında 

yapılmayan ödemeleri ortaya çıkaran, bir sistem süreç 

geliştirmemişlerdi veya yeterince kullanamıyorlardı. Bu 

durum mali kayba neden oluyordu. 

 

Son olarak, satış sonrası hizmetlerde müşterilerle kimin 

muhatab olacağına ilişkin olarak, firma organizasyonel 

yapılanmasını net bir şekilde oluşturmadığı için farklı 

kişlerle muhatab olmak durumunda kalmıştık. Satış, 

kurulum, müşteri hizmetleri gibi ana fonksiyonların net 

bir şekilde oluşturularak müşteriler gereken şekilde 

yönlendirilseydi, her seferinde farklı kişilerle muhatab 

olunmak durumunda kalınmazdı.  

 

Firmanın süreçlerindeki bu tür eksikliklerin, 

müşterilerden ziyade, firmalara zarar verdiği 

kanaatindeyim. İtibar kaybı, müşteri kaybı, mali kayıplar 

ve düzenlemelere aykırılıklar bu olumsuzluklardan 

sadece bazıları. 

 

Katkılarından dolayı Dr. Nazif Burca’ya teşekkür ederiz. 

Yazının devamı gelecek sayıda yer alacaktır. 



 

 

 
CGS Center’dan Haberler 

 

CGS Center Geleneksel 

Mangal Partisini Düzenledi. 

 
CGS Center her yıl geleneksel olarak düzenlediği 

mangal partisini bu yıl Kasım ayında düzenledi. 

Mangal partisine Set Makina YK Başkanı 

Adnan Saraçoğlu ve Ayşe Beltan Saraçoğlu, 

Başkent Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. 

Dr. Güray Küçükkocaoğlu ve eşi, SMMM Necati 

Kaytar ve eşi ile birlikte CGS Center  ekibi katılım 

gösterdi. 

Kaswood’da Yalın Eğitimi Düzenlendi. 
 

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali işbirliğinde Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi 
Sektörler Programı çerçevesinde Kastamonu Ticaret Borsası 

tarafından projelendirilen Endüstriyel Orman Ürünleri İçin Ortak 
Kullanım İşleme Tesisi'nde “Yalın Eğitimi” düzenlendi. 

ÇAAŞ Projesi Devam Ediyor. 
 
ÇAAŞ Yatırım Aile-Şirket Anayasası kapsamında, ÇAAŞ Yatırımın 

sahip olduğu Berrak Su  ve Kız Kalesinde bulunan Barbarrossa 
Hotel’e Dr. Güler Manisalı Darman ziyaretlerde bulundu.  Şirket 
genel müdürleri ile biraraya gelen Dr. Güler Manisalı Darman 

ÇAAŞ Grup şirketleri hakkında bilgi aldı. 

Jalpersan’da İK Usul ve Esasları Eğitimi  
Düzenlendi. 

Jalpersan’da sürdürülen “Ailenin ve Şirketin Kurumsallaşması” projesi 
kapsamında belirlenen İK usul ve esasları İK ve Süreç Geliştirme Uzman 

Yardımcısı Tuğçe Uzun tarafından Jalpersan çalışanlarına aktarıldı.  

CGS Center İK ve Süreç Geliştirme Uzman Yardımcısı Tuğçe Uzun’un 
doğum günü kutlandı.  

CGS Center’da Doğum Günü Kutlamaları 



 

 

Medical Park’ın Halka Arzı 2018’de Tamamlanıyor.  
 

89.5 milyon TL’lik payını halka arz 
edecek olan Medical Park,  arz 

işleminin Şubat 2018’de 
tamamlanacağını belirtmiştir. Bu 

işlem sonrası halka arz edilen 
oranın  yüzde 53.38 olacağı 

belirtildi.  

Türkiye’nin Enerji İthalatı Yükseldi. 
 

Türkiye'nin enerji ithalatı 
Ekim 2017’de Ekim 2016’ya 

göre yüzde 38,4 artmıştır. Bu 
artış ile beraber enerji ithalatı 
3 milyar 241 milyon 581 bin 

dolar oldu. 
 

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TUİK) verileri referans alındığında, Ekim 2017 tarihi 

itibariyle  Türkiye'nin toplam ithalatı Ekim 2016 tarihine 
göre yüzde 25 artışla 21 milyar 267 milyon dolar 

düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu ithalatın yaklaşık olarak 
yüzde 14’lük kısmını  "mineral yakıtlar, mineral yağlar 

ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, 
bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturmuştur.  
Ham petrol ithalatı 2 milyon 289 bin 551 ton olarak 

gerçekleşmiştir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dış Ticaret Açığı Yükseldi. 
 

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığının birlikte hazırladığı geçici dış ticaret 

verileri referans alındığında;  ihracat  2017 yılının  
Ekim ayında, geçen yılın Ekim ayına göre yüzde 

dokuz artış göstermiş olup, 13 milyar 942 milyon dolar 
olmuştur.  İthalat ise yüzde 25 oranında artarak 21 
milyar 267 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu 

veriler ışığında Ekim 2017 ayındaki dış ticaret açığı 
Ekim 2016 yılına kıyasla yüzde 73,9 artarak yaklaşık 7 

milyar 324 milyon dolara yükselmiştir. Bu anlamda, 
ihracatın ithalatı karşılama oranı Ekim 2016 tarihinde 

%75,2 iken, Ekim 2017 tarihinde %65,6'ya düşmüştür. 

 
Bej Kitap Raporu 

Yayınlandı. 
FED tarafından 

yayınlanan ve  Amerikan 
iş dünyasını yansıtan 

"Bej Kitap" raporu Kasım 
2017 sayısını yayımladı. 

Bej kitap, FED’in 12 
şubesinden gelen analizlerle hazırlanmaktadır. Bu 
rapor temel alındığında ekonomik faaliyetler Ekim 
2017 ve Kasım 2017 döneminde Amerika’da ılımlı 

düzeyde artış gösterdi. Ayrıca, iş dünyasının ekonomik 
beklentilerinin olumlu yöne doğru döndüğü belirtilirken, 

sektörel bazda değerlendirmelere de yer verilmiştir.  
Özellikle, ulaşım ve sanayi sektörlerinin genişleme 
meydana geldiği vurgulanırken belirtilen perakende 

satışlar da anlamlı bir değişiklik olmadığı belirtildi. Tüm 
bunlara ek olarak istihdam düzeyinin bir önceki aya 

kıyasla artış gösterdiği de vurgulanmıştır.  
 

 
 
 

Altınyağ Kombinaları A.Ş. Niyet Mektubu’nu 
İmzaladı. 

Artı Yatırım Holding çatısı altında İzmir 
merkezli Altınyağ Kombinaları Anonim Şirketi, 

Avrupa'da faaliyet gösteren yağlı tohum kırımı ve 
tarımsal ürün ticareti şirketi Sodrugestvo şirketi ile 34 

milyon dolarlık varlık satışı için niyet mektubu 
imzaladıklarını ilan ettiler.  

Niyet mektubuna kapsamında, gelecek 3 aylık süreçte 
teknik, hukuksal, vergisel, çevre, finansal, legal 

konularda inceleme yapılacağı vurgulanmış olup, 
incelemelerin olumlu sonuçlanmasından sonraki 3 

aylık dönemde de devir işlemlerinin yapılacağı 
belirtilmiştir. 

Türkiye’nin İlk Yerli Hızlı Treni Üretilecek 
 

Yüksek Hızlı Treni (YHT) , ilk başta 250 Km/H hıza 
sahip olacaktır. 96 adet üretilmesi planlanan trenin ön 

yeterlilik ihalesi Kasım ayı içerisinde açıldı.  
 

Yerli Üretim ve Test Tesisi Eskişehir’de yapılacak olup, 
talep edilen trenlerin teslim yeri Ankara olacaktır.  

Talep edilen hizmetlerin gerçekleştirileceği yerler ise 
ilgili şartnamelerde detaylı olarak belirtildi. 

Kaynakça: http://www.bloomberght.com, http://www.tcmb.gov.tr/, http://www.borsaistanbul.com/ 

 
Piyasalardan Haberler 



 

 

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  

 
CGS Center BussAc’dan Haberler 

Dr. Güler Manisalı Darman tarafından hazırlanan “Aile Şirket-
lerinde Kurumsallaşma” eğitiminde, aile şirketlerinde kurum-
sallaşmasının temel adımlarını, aile değerlerine göre şirketin 

nasıl yapılanması gerektiğinin yanı sıra tüm bunların kurumsal 
yönetime giden yolda sağladığı faydalar hakkında bilgi sahibi 

olacaksınız. 

Meriç Koçer tarafından hazırlanan “Aile Şirketlerinde Ku-
rumsal Finans” eğitiminde, aile şirketlerinde kurumsal finan-
sın önemi ve şirketinizde yatırım yapmanız durumunda kendi 
kendinize soracağınız “Parayı nereden bulacağım?, “Peki ya-
tırım karlı mı?”, “Yatırım sonrası elde ettiğim kar ile ne yapma-

lıyım?” gibi sorulara cevap bulabilirsiniz.   

Dr. Güler Manisalı Darman tarafından hazırlanan “Aile Ana-
yasası” eğitiminde, ailenin kurumsallaşmasının temel adımla-
rını, aile değerlerine göre şirketin geleceklerinin nasıl planlan-
ması gerektiği, aile-şirket anayasasının gerekliliği, faydaları ve 

genel içeriği hakkında bilgi sahibi olacaksınız. 

“For Knowledge Alliances” mottosuyla oluşturulan CGS Center BussAc sanal 
platformunda “Watch”, “Be Aware”, “CGS Online” ve “Meet up” başlıklarında 
hem kişisel hem de kariyerinizin gelişimi açısından önem arz eden başlıklarda 
profesyonel eğitmenler tarafından hazırlanmış  eğitim ve röportaj videolarını iz-
leyebilirsiniz. Platformuma, https://cgscenterbussac.net/ adresinden erişim sağ-

layabilirsiniz.  
 

 Aile Şirketlerine özel olarak hazırlamış olduğumuz “Aile Şirketlerinde Kurum-
sallaşma”, “Aile Şirketlerinde Kurumsal Finans” ve “Aile Anayasası” eği-

timlerimize ilişkin detayları aşağıda bulabilirsiniz.  
 

İlginizi çekeceğinizi düşündüğümüz bu eğitimlerimizi hem teker teker hem de set 
olarak satın almak için  https://cgscenterbussac.net/cgs-online/ adresini ziyaret 

edebilirsiniz. 

https://cgscenterbussac.net/
https://cgscenterbussac.net/cgs-online/

