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Kurumsal Yönetimin Parçası
İç Kontrol
Genel Amaç

Genel Amaç
COSO (Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway
Commission), hileli finansal raporlamanın
önlenmesi, iç kontrol, risk yönetimi,
kurumsal yönetim ve suiistimali önleme
alanlarında kapsamlı rehberler hazırlamak
ve fikir önderliği yapmak amacıyla;
Amerikan Sertifikalı Kamu
Muhasebecileri Enstitüsü
Amerikan Muhasebe Birliği
Finansal Yöneticiler Enstitüsü
İç Denetçiler Enstitüsü
Yönetim Muhasebecileri Enstitüsü
sponsorluğunda 1985 yılında kurulmuştur.
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COSO’nun tanımına göre iç kontrol
işletmelerin;
Faaliyetlerinin etkin ve verimli
olmasını,
Mali raporlarının güvenilir
olmasını,
Kanun ve yönetmeliklere uygun
bir şekilde yönetilmesini temin
eden,
bir işletmenin yönetim kurulunun,
üst yönetiminin ve diğer
personelinin etkilediği bir süreçtir.
İç kontrol, işletmelerin hesap
verebilirliğini sağlayarak,
işletmelerin başarısında son derece
önemli rol oynar.

PricewaterhouseCoopers (PwC)
tarafından COSO için kaleme
alınan ve 1992 yılında yayınlanan
çalışmada, bir iç kontrolün başarılı
olabilmesi için beş unsur
sayılmıştır. Bunlar;
1. Kontrol ortamı,
2. Risk değerlemesi,
3. Kontrol faaliyetleri,
4. Bilgi ve İletişim,
5. Kontrollerin Gözetimi’dir.
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Kontrol Ortamı:
Yönetim kurulu, yöneticiler, şirket ortakları ve
yetkililerle çalışanların tutum, davranış ve anlayışlarını
içeren ve işletme faaliyetlerinin geçerli olduğu
alanların tamamıdır.

Risk Değerlendirme:
Organizasyonun belirlediği hedeflere ulaşması için
yapılan faaliyetlerde ve genel işleyişlerde ortaya çıkan
veya çıkabilecek riskin tanımlanması ve araştırılması
sürecidir.

Kontrol faaliyetleri:
Organizasyonun hedeflerine ulaşmasını
engelleyebilecek risklerin ölçülmesi ve gerekli
önlemlerin alınmasını sağlayacak prosedür,
yönetmelik veya faaliyetlerdir.

Bilgi ve iletişim:
Yönetimin belirlediği hedefleri kontrol ortamına
iletmesi ve kontrol ortamından sağlanan bilgilerin de
yönetime iletilmesi için gerekli kaydetme, raporlama ve
politikalardır.

İzleme:
Tasarlanan kontrol ortamı ile işleyişinin belirli
dönemlerde değerlendirmesi ve bu değerlendirme
sonucunda gerekli iyileştirme, geliştirme gibi
aksiyonların uygulandığı süreçtir.
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Bu bağlamda, COSO’nun kabul
ettiği iç kontrol esaslarına göre ise iç
kontrol;
Bir sonuç değil, bir süreçtir.
Sadece bir dizi yönetmelik ve
formlardan oluşmaz, bir
işletmenin her düzeyinde çalışan
kişilerden etkilenir.
Bir şirketin yönetim kurulu ve
üst yönetimine sadece makul
derecede güvence sağlar, hiç bir
zaman mutlak bir güvence
vermez.
Bir işletmede hem ayrı ayrı, hem
de zaman zaman birbirleri ile
çakışan fonksiyonlarda,
amaçların elde edilmesine
yardımcı olur
(yönetim/muhasebe).

Devamı gelecek sayıda....
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PİYASADAN
HABERLER
Bank of America:
Türkiye'de 2022'de ortalama
enflasyon %52,6 olacak
Bank of America, Türk lirasındaki değer kaybının kredi
genişlemesine bağlı olacağını belirtirken kur korumalı Türk
lirası mevduatın mali olarak sürdürülebilir olmadığını
vurguladı.
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BtcTurk’ün ödediği toplam vergi
965 milyon TL oldu
BtcTurk CEO’su Özgür Güneri:
BtcTurk, 2021 yılında 3 milyon yeni kullanıcıyla birlikte toplam 4,5
milyon kullanıcıya ulaştı. 723 kişilik ekibi ile uluslararası
standartlarda çalışırken; 2021 yılında toplam işlem hacmi 1,7 trilyon
TL, günlük ortalama işlem hacmi ise 4,7 milyar TL oldu.
Yıl sonunda 965 milyon TL toplam vergi ödemiştir. 2022 yılında da
yatırımlarıyla ülke ekonomisine ve sektöre katkı sağlamaya devam
edeceklerini açıkladı.
https://www.foreks.com/haber/detay/61d3eff0cff47e0001bf8306/FRKS/tr/btcturkun-odedigi-toplamvergi-965-milyon-tl-oldu

Bank of America, yayımladığı bir araştırma raporunda
Türkiye’de enflasyonun 2022 yılında ortalama yüzde 52,6
olacağını, yıl sonunda ise yüzde 40 seviyesinde
gerçekleşeceğini belirtiyor.
Enflasyonu düşürmek için girdi fiyatlarını düşürecek mali
önlemlerin ve KDV indirimlerinin gelebileceğini belirten
BofA, bu tarz önlemlerin kura bağlı olan fiyatlar üzerinde
sınırlı bir etkisi olacağını ve mali bir yük yaratacağını
vurguladı.
Artan kur ve enflasyondan dolayı reel sektörün finansman
ihtiyacının önemli derecede arttığına değinen banka, politika
faizindeki düşüşe rağmen bankalardaki faiz oranlarının
arttığına dikkat çekti.
Kaynak: https://www.bloomberght.com/bank-of-america-turkiye-de-2022-de-ortalamaenflasyon-52-6-olacak-2296800

ABD ve İngiltere arasında
"metal masası" kuruluyor
ABD ve İngiltere Ticaret Bakanlarının iki ülke arasında devam eden
metal tarifeleri ile ilgili ihtilafları çözmek amacıyla bir toplantı
yapacağı belirtildi.
ABD ve İngiltere arasında devam eden metal tarifeleri ihtilafının
çözümü için taraflar bir araya gelmeyi planlıyor. Bloomberg'in
haberine göre ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo ve İngiltere
Uluslararası Ticaret Bakanı Anne-Marie Trevelyan resmi görüşmeleri
başlatmak amacıyla bir araya gelecektir.
Görüşmelerin alüminyum ve çelikte devam eden ihtilafların
çözümünü amaçladığı belirtildi. Söz konusu tarifeler ABD'de önceki
başkan Donald Trump döneminde, 2018 yılında hayata geçirilmişti.
Ekonomi politikalarının temeline ticaret savaşlarını koyan Trump, o
dönem ulusal güvenliği gerekçe göstererek Avrupa, Asya ve diğer
bölgelerden yapılacak çelik ve alüminyum ithalatına tarife koymuştu.
Kaynak: https://www.bloomberght.com/abd-ve-ingiltere-arasinda-metal-masasi-kuruluyor-2296865

Bankacılık sektörünün
dönem net kârı 92 milyar
83 milyon TL
Aralık 2021 döneminde bankacılık sektörünün dönem net
kârı 92 milyar 83 milyon TL oldu.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan yapılan
açıklamaya göre, bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü
ise 9 trilyon 213 milyar 196 milyon TL olarak gerçekleşti.

https://www.foreks.com/haber/detay/61f7c5c746e0fb0001a16627/PICNEWS/tr/bankaciliksektorunun-donem-net-kari-92-milyar-83-milyon-tl
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CGS CENTER'DAN HABERLER
TÜSSİDE İstanbul, Ankara ve Gaziantep'de,
Köprü Eğitimler: Aile İşletmerinde
Kurumsallaşma Uygulamaları ve Aile
Anayasaları ile Yönetimin Profesyonelleşmesi
Eğitimleri verildi.

Altınbaşak'ta Kurumsal Yönetim çerçevesinde
Aile - Şirket Anayasası projesine başlandı.

Hareket'te İş Geliştirme ve İş Sürekliliği Projesi
kapsamında "Proje Yönetimi ve Süreç"
eğitimleri verildi.

Öz Civata'da Kurumsal Dönüşüm Tasarımı
Projesi'ne başlandı.

Gülsan'da Kurumsal Yönetim çerçevesinde
Aile - Şirket Anayasası projesine devam edildi.

Özpolat'ta Kurumsal Yönetim çerçevesinde
Aile - Şirket Anayasası projesine başlandı.
Aslı Tekstil'de Kurumsal Yönetim çerçevesinde
Aile - Şirket Anayasası projesine başlandı.
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TEKNOLOJİDEN HABERLER
METAVERSE
NEDİR?
Kısaca açıklamak gerekirse, Metaverse, tüm
dijital dünyaların birleştirilmesiyle
oluşturulan kolektif bir sanal paylaşım
alanına, yani içinde tüm dijital dünyaların
bulunduğu kurgusal evrene verilen isimdir.
Birçok insana göre, gelecekte oluşturulacak
olan bu Metaverse’e sanal gerçeklik veya
artırılmış gerçeklik yoluyla ulaşmak
mümkün olacaktır.
WEB 3.0 ile birlikte, insanlar zaten dijital
platformlar yoluyla çevrimiçi olarak
birbirleriyle iletişim kurabiliyorlar. Ancak
Metaverse fikri, insan etkileşimlerinin
boyutunu bundan çok daha farklı bir yere
taşımayı planlıyor. İnsanlar, Metaverse
sayesinde kendilerini, sanal gerçeklik veya
artırılmış gerçeklik yoluyla dijital bir evren
içinde bulabilecek ve bu evrenin içinde
kaybolabileceklerdir.
Metaverse, sanal gerçekliğin ve artırılmış
gerçekliğin kullanımını önemli derecede

DÜNYANIN EN BÜYÜK POMPA
DEPOLAMALI HİDROELEKTRİK
SANTRALİ ÇİN'DE AÇILDI

genişletecektir. Bu dijital evrende,
muhtemelen üç boyutlu bir avatar

Dünyanın en büyük barajını da yapmayı başaran Çin, dağlık yapısının avantajını iyi

yaratılarak; çalışmak, gezmek, oyun

kullanarak hemen hemen nükleer santral gücünde 1.87 Milyar dolarlık Hebei Fengning

oynamak, konsere gitmek, alışveriş yapmak

depolama tesisini 8 yıl içinde devreye soktu. Çin'in yenilenebilir enerji kapasitesi çok

gibi birçok günlük aktiviteyi yerine

yüksek seviyeye geldi.

getirmenin mümkün olması bekleniyor.

Hızla artan enerji ihtiyaçları nedeniyle dünyanın bu alanda en çok yıllık yatırım yapan

Kaynak: http://dhbr.co/bGB1

ülkesi konumuna gelmiş durumdadır.
Kaynak: http://dhbr.co/bGDO
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"Söz uçar, yazı kalır"
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Pilot Pen'in Hikayesi
1910'ların sonlarında Japonya batının etkisindeydi ve pek çok alanda batı tekniklerini uygulayarak ekonomik ve
siyasi gücünü arttırmak istiyordu. Fakat, Japonların geleneksel yazı dili özellikle de ticari anlaşmalar sırasında
bazı zorluklar yaratıyordu. Geleneksel yazı araçlarıyla yazılan Japonca'nın modern yazı diline kavuşması şart
olmuştu. Dönemin kalem üreticileri, fırça gibi geleneksel yazı araçları yerine dolma kalem gibi modern
araçların geçmesine dönük bazı girişimlere öncülük ettiler.
Namiki Manufacturing şirketi, Ryosuke Namiki ve Masao Wada tarafından 1918 yılında kuruldu. Dolma
kalemlerin Japon pazarında hızlı bir yükseliş ivmesi yakaladığı bu dönemde şirket tüm parçaları Japonya’da
üretilen ilk dolma kalemlerini piyasaya sundu.
Bu çalışmalar devam ederken, bir grup teknisyen
gazete basımında kullanılan mürekkebin, dolma kalem mürekkebine oranla
çok daha hızlı kuruduğunu fark etti ve bu mürekkebi dolma kalemlerde
de denemek istedi. Fakat baskıda kullanılan mürekkep çok daha
yoğun olduğu için kağıda kolay akmıyordu.
Mürekkebin kağıda kolay akmasını sağlamak için, dolma kalemin
düzeneğini değiştirip ucuna bir bilye yerleştirmeyi denediler.
Bu sayede, bilye kağıda sürtündükçe dönebilir ve
her turda az miktar mürekkebi kağıda düzgünce geçirebilirdi.
Ar-Ge ekibinin sürdürdüğü çalışmalar olumlu sonuç verdi
ve dolma kalemlere oranla hem daha kolay kullanılan,
hem de daha hızlı kuruyan yeni bir kalem türü geliştirildi.
Bu kalemlerin en önemli özelliklerinden biri de yüksek irtifada akıtma yapmamasıydı.
Bu durum, o güne kadar dolma kalemlerin yüksek irtifada akıtma yapmasından muzdarip pilotlar arasında
büyük ilgi görmesini sağladı ve bu kalemler, “pilot kalemler” olarak anılmaya başlandı.
Bunun üzerine şirket, 1938 yılında isim değişikliğine gitti ve Pilot Pen Co. Ltd. kuruldu. 1950’li yıllarda Pilot
kalemler, dünya genelinde farklı ülkelerde ilgi görmeye başladı. Hem kullanım kolaylığı, hem de yazıya
kazandırdığı estetik özelliklerden dolayı bu ürünler, II. Dünya Savaşı’nın yaralarını sarmaya çalışan Japonlara
kalem piyasasında büyük bir avantaj sağladı.
Yalnızca günlük yazı deneyimleri için değil, aynı zamanda her türlü çizim alanlarında da kullanılmaya başlayan
bu ürünler, şirketin yurt dışına açılma sürecine paralel şekilde dönemin en popüler yazı araçlarından biri haline
geldi.

Kaynak: https://blog.ofix.com/pilot/
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