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Knock In Forward: 

Kurların belirli bir bariyer seviyesini görmesi 
beklentisinin fiyatlanması ile forward kur 
seviyesinden daha avantajlı bir seviyeden vadeli 
döviz iş lem yapma imkanı sunmaktadır. Döviz 
kurunun, belirlenen bariyere değmesi durumunda 
müşteri, forward kur seviyesinden daha karlı bir 
seviyeden vadeli döviz iş lemini gerçekleştirmektedir. 

Bunları Biliyor Musunuz?

1. "Bilgi Güvenliği ve Değerlerimiz"- Ayşe Eser Baransel, 
Biliş im Akademi ve Kalite Sistemleri Koordinatörü (Sayfa 2-3)  

2. Hukuk Köşesi (Sayfa 4) 
 - Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda 
Değ iş iklik Yapılmasına Dair Kanun 
-İcra İflas Kanun'da Değ iş iklik    

3. CGS Center’dan Haberler (Sayfa 5) 

4. CGS Center BussAc'dan Haberler (Sayfa 6) 

5. Teknolojiden Haberler (Sayfa 7)  

6. Tecrübenin Sesi: Ana Botin (Sayfa 8)



Natural Body Scrub 
150ml | 5.07oz

BARE
ORGANICS

Yapay zekâ ve büyük veri 

üzerinde yapılan araştırmalar, 

kanseri ya da alzheimeri ortadan 

kaldırabilecek ilaçların 

geliştirilmesine de yol açabilir, 

güç ve iktidar savaşının bir 

parçası da olabilir. Büyük veri ve 

bulut teknolojilerindeki 

ilerlemeler verimliliğ i büyük 

ölçüde arttırmak için de 

kullanılabilir, sosyal mühendislik 

adı verilen nitelikli dolandırılıcık 

eylemlerinde de.

Yaşadığımız dönem ve toplum pek çok 

adla tanımlanıyor. Post-modern çağ, 

post-endüstriyel toplum, geç kapitalist 

dönem, bilgi toplumu, sanal toplum, risk 

toplumu… 

Değ iş ik adlarla kavramlaştırılsalar da 

hepsinde ortak olan özellikler, toplumda 

giderek merkeziyetçi eğ i l imlerin 

zayıflaması, bireyselliğ in ve 

çoğulculuğun güçlenmesi, biliş im 

teknolojilerinin yaşama ve düşünme 

biçimimizi hızla değ iştirmesi, 

küreselleşme ve bilginin güç ve iktidar 

ilişkilerini giderek daha çok etkilemesi. 

Bacon, yüzlerce yıl önce “bilgi güçtür” 

demiş. Günümüzde bilgi artık toplumun 

temel eksenidir. 

Peki, neden risk toplumu?  Kavram,  ilk 

olarak Alman sosyolog Ulrich Beck 

tarafından 1986’da “Risk Society: 

Towards a New Modernity” adlı eserinde 

kullanılmıştır. Beck’e göre risk toplumu, 

insanların bilgi ve teknolojileri yanlış ya 

da kötü amaçlı kullanmalarıyla bütün 

dünyayı tehlikeye sokmaları sonucunda 

ortaya çıkan yapıdır. 

Bilim ve teknoloji kaynaklı riskler 

karşısında kimi zaman çaresiziz, kimi 

zamansa neler olduğunu bile 

anlamıyoruz.  

Bilgi Güvenliği ve Değerlerimiz
Ayşe Eser Baransel  

 Bilişim Akademi ve Kalite Sistemleri Koordinatörü 

Çünkü tarih bu ilk kez ortaya çıkan 

yeni risklerle ilgili bize bir deneyim 

sunmuyor. Giderek daha çok 

belirsizlik ve güvensizlik duygusu 

içinde buluyoruz kendimizi. 

Sosyal medyadaki beğenilerimiz, 

dikkatsizce yaptığımız yorumlar, 

konum paylaşımlarımız, internet 

alışveriş lerimiz, merak edip bir 

siteye girip okuduklarımız, bütün 

dünyayı kana bulayabilecek bir 

diktatörün seçim politikasına yön 

vermek amacıyla sizin izniniz 

olmadan kullanılabilir. 2016’nın 

dördüncü çeyreğ i için finansal 

sonuçlarını açıklayan Facebook’un 

dünya çapında kullanıcı sayısı 2 

milyara yaklaşmış durumda [1], ve 

50 milyon kullanıcısına ait 

verilerin siyasi danışmanlık ş irketi 

Cambridge Analytica tarafından 

kullanıldığından haberdar 

olduğunu kabul ettiğ inden bu yana 

ağır eleştirilerle karşı karşıya.
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Görünen o ki, teknoloji evrensel 

değerlerden yoksun kiş i lerin elinde 

insanlığın sonunu getirebilir. 

Ne yapabiliriz? Çözüm, yasaklar, kilitler, 

engeller olabilir mi? 

Kuşkusuz, insanlığın sağ lığını, yaşam 

kalitesini, refahını artıracak teknolojik 

ilerlemeyi engellemek, bu tür önlemleri 

düşünmek yanlış olur. Üstelik değ işen 

yaşam biçimimiz ve toplumsal yapımız 

nedeniyle çoğunlukla bu önlemleri almak 

aslında olanaksızdır. Ancak, örneğ in 

Kiş isel Verilerin Korunması Hakkında 

Kanun gibi yasal düzenlemeleri 

oluşturmaktan, güvenlik yazılımları ve 

donanımları geliştirmekten, farkındalık 

yaratacak türde eğ itim ve bilgilendirme 

etkinlikleri gerçekleştirmekten 

vazgeçmemek mümkündür. Bu tür 

çabalar, dürüst olmak, adil olmak gibi 

insancıl değerlerle bütünleştiğ inde umut 

verici olabilir. Örneğ in, ş imdilerde bütün 

dünya,  bilginin yayılmasında, 

korunmasında ve doğrulanmasında 

yaşadığımız sorunları, çağımızın ruhuna 

uygun düşen çoğulculuk, demokrasi 

Bilgi Güvenliği ve Değerlerimiz

adalet  gibi değerleri 

gerçekleştirecek uygulamalarla 

çözebilmek için block chain 

telnolojisi üzerinde 

çalışmaktadır. 

Ya bizlerin yapabilecekleri? Tek 

 tek bireyler ya da kurumlar 

olarak alabileceğ imiz riskler ve 

önlemler nelerdir? Yanıt, risklerin 

farkında olmak, ilkeli olmak, 

insanlığın yararına olan yüksek 

değerlere sahip kuşaklar 

yetiştirmek ve ilerlemeyi bu 

kuşaklarla geleceğe güvenerek 

gerçekleştirmek. Kolay değ i l, 

ama olanaksız da değ i l. 

Standartlar, yetişmiş insan gücü, 

tüm insanlığın malı olmuş bilgi 

birikimi var. Ve biliş im teknolojisi 

sayesinde hepsine erişebiliyoruz. 

Örneğ in son günlerde en çok 

üzerinde konuşulan konuyu, 

“bilgi güvenliğ i” konusunu ele 

alalım. 

Bilgi Güvenliği ve Değerlerimiz Yazı Dizimizin Devam Gelecek Sayımızda 
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Yatırım Ortamının İyileştirilmesi 

Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun 

Hukuk Köşesi

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi 

Amacıyla Bazı Kanunlarda Değ iş iklik 

Yapılmasına Dair Kanun Türk Ticaret 

Kanunu’nda bazı değ iş iklikler 

öngörmektedir. Bu değ iş ikliklere göre, 

ş irketlerin imza yetkililerinin verecekleri 

imza beyanları bakımından noter onayı 

zorunluluğu kaldırıldı. Ayrıca, anonim 

ve limited ş irketlerin kuruluş larında da 

ticari defterlerin ilk tasdikinde ticaret 

sicilleri yetkilendirilmiştir. Diğer bir 

ifade ile,  noter huzurunda yaptırılan 

defter açılış ları kaldırıldı. Noter onaylı 

olarak gerçekleştirilen esas 

sözleşmelerde kaldırılarak, esas 

sözleşmeler içinde ticaret sicillerde 

düzenlenmesi gerektiğ ine dair bir 

yaklaşım benimsendi. 

Tüm bunlara ek olarak, limited 

ş irketlerde taahhüt edilen sermayenin 

dörtte birinin ödenmiş olması 

zorunluluğu da kaldırıldı. 

Konkordato finansal durumu 

kötüleşmiş olan borçlunun 

alacaklarını koruyan bir 

uygulamadır. Konkordato ile 

borçlarını ödemekle borçlarının 

tamamından kurtulabilir. Diğer 

bir ifade ile, borçlu ile 

alacaklılar arasında yeniden 

yapılanma süreci olarak 

tanımlanabilir.  

7107 Sayılı İcra ve İflas 

Kanunu ve Bazı Kanunlarda 

Değ iş iklik Yapılması Hakkında 

Kanun ile birlikte, iflas 

ertelemenin yürürlükten 

kaldırılarak konkordatoya 

ilişkin hükümlerin yeniden 

düzenlenmektedir. İflas 

ertelemede alacaklıların hiçbir 

söz hakkı bulunmazken, bu 

süreç içerisinde borçlu ve 

mahkeme etkin bir rol 

oynamaktaydı.  

Konkordato ile birlikte, alacaklı 

ve borçlunun anlaşması 

sağ lanmakta ve bu anlaşma 

mahkeme tasdiki ile etkin ve 

iş levsel bir uygulama 

planlanmaktadır. Bu sebeple, 

konkordato kanun ile birlikte 

daha fazla uygulama alanı 

buldu.

İcra İflas Kanun'da 
Değişiklik

Kaynakça 
http://www.erdem-erdem.av.tr/ 



CGS Center'dan Haberler

Türkiye’nin network sağ layan bir kurumsal yönetim platformu olmayı 
hedefleyen İzmir “Meet Up” toplantılarının üçüncüsü, 31 Mart 2018 
tarihinde İzmir’de gerçekleştirilmiştir. 

Değ iş ik kültürlerinden gelen, benzer sorunları yaşayan ve çözmeye 
çalışan, CGS Center ekosistemindeki ikinci kuşakları güç birliğ i ve bilgi 
paylaşımı yapmaları amacıyla biraraya getiren CGS Center, her “Meet 
UP” toplantısında değerli bir konuşmacı davet ederek farklı ve önemli 
konuları masaya yatırmaktadır. 

31 Mart 2018 Cumartesi günü yapılan 3. Meet Up etkinliğ inde değ iş im ve 
teknoloji konusunda Türkiye’nin önemli isimlerinden Suat Baysal’ı konuk 
konuşmacı olarak ağırlanmıştır. 



CGS Center BussAc'dan Haberler
İş letmelerin amaçlarına ulaşmasında, finansın önemi her geçen gün 
artmaktadır. Günümüzde finans yönetimi, iş letme içinde alınan kararların 
başarıya ulaşmasında en önemli rolü oynayan iş letme fonksiyonlarından 
biri olmuştur. Bunun yanında ş irket büyümesi, ş irket evlilikleri, krizler ve 
biliş im teknolojisindeki yenilikler finansal kontrolün yararlarını ve 
sorumlulularını artırmıştır. 

Günümüzde, sermaye bütçelemesi, finansal denetim ve risk yönetimi bu 
kapsamda portföy optimizasyonu ve türev ürünleri konusunda finans 
yöneticilerinin ve finanstan sorumlu yönetim kurulu üyelerinin yoğunlaştığı 
baş lıca konular arasına girmiştir. Bu bağ lamda, CGS Center BussAcc 
bünyesinde 27 Mart 2018 tarihinde Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğ lu 
tarafından "Proje finansmanı, fizibilite hazırlama ve yatırım kararları" 
eğ itimi verilmiştir.  



Teknoloji'den Haberler

Ticari uzay ş irketi SpaceX‘in kurucusu Elon 
Musk, akademik konuşmasında Mars’a koloni 

kurma konusundaki planını detaylandırdı. 
Musk’ın Making Life Multi-Planetary adlı 
konuşmasının tamamı New Space adlı 

yayında yer alıyor. 
 

Konuşmasına “Bir sabah, geleceğ in 
mükemmel olacağını düşünerek uyanmak 

istiyorsunuz.” diyerek baş layan Musk, bunun 
tamamen geleceğe inanmakla mümkün 

olacağını, yıldızların arasında yaşamaktan 
daha heyecan verici bir şeyin olmadığını 

düşündüğünü söyleyerek sözlerine devam 
ediyor. 

 
42 dakikalık konuşması boyunca SpaceX’le 

ilgili planlarını anlatan Elon Musk, Big Falcon 
Rocket hakkında merak edilenleri de anlattı. 

106 metre olacak sistemde iki ana bölüm 
bulunuyor. Bunlardan ilki 58 metrelik yeniden 
kullanılabilir roket baş lığı iken, diğeri ise 48 

metrelik gövde olacak. Araç, 100 kiş iyi 
taşıyacak şekilde tasarlanıyor. Big Falcon 

Rocket, güneş sisteminde hareket 
halindeyken yakıt alabilme özelliğ ine de 

sahip olacak. 
 

Elon Musk, SpaceX’in Mars üzerindeki ilk 
görevinin 2022, ikinci görevinin ise 2024’te 

gerçekleştirleceğ ini düşündüğünü de 
sözlerine ekledi. İ lk görevde cihazın çeş itl i 
ekipmanları Mars’a bırakması planlanırken, 

ikinci görevde ise astronotlardan oluşan 
ekibin iniş yapacağı düşünülüyor. 



AİLEM VE ŞİRKETİM 
CGS Center’ın her ay 
yayınlanan ücretsiz 
bültenidir. 
Deneyimlerinizi 
paylaşın, başarı 
öykülerinizi, 
çalışmalarınızı 
gönderin, 
yayınlayalım. 

Kurumsal Yönetim ve 
Sürdürülebilirlik Merkezi 
Bağ lıca Mahallesi Bağ lıca 
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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Tecrübenin Sesi: 
Ana Patricia Botin

Harvard'da öğrenim gördükten sonra Bryn Mawr Üniversitesi'nden 
Ekonomi bölümünden mezun olmuştur. JP Morgan'da kurumsal ve 

yatırım bankacılığında sekiz yıl çalıştıktan sonra, 1988 yılında 
Santander Grubuna katıldı. Santander'de özellikle Latin 

Amerika'da, kurumsal bankacılığın geliş imi, varlık yönetim ve 
hazine alanında öncüsü oldu. Banco Santander'in yönetim kurulu 

üyesi ve 1989'dan beri yönetim kurulu üyesidir. 
 

Santander İngiltere'nin CEO'su olarak, üç ipotek bankasının 
birleşmesinden (Abbey National, Alliance & Leicester ve Bradford 

& Bingley) sonra kurumun uluslararası ve ticari bir bankaya 
dönüşmesini sağ lamıştır. Santander UK, bireysel bankacılığın 
farklı segmentlerinde liderlik pozisyonlarına da ulaştırmıştır. 

Örneğ in, aktif müşteri sayısı 16 milyona ulaştı. 2012'den bu yana 
Santander UK, KOBİ ' lerde pazar payını% 50'ye çıkarmış ve 

müşteri hizmetleri açısından en büyük bankaların en iyisi 
olmuştur. 

 
Ana Botín, u Bloomberg’in 50 En Etkili Kiş i l istesinde yer alan tek 
İspanyol'dur. Aynı zamanda Coca Cola'nın yönetim kurulunda 

görev yapan Ana Botin, İngiliz hükümeti içinde bir ticaret 
 ataşedi.  


