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Amer�kan Sert�f�kalı Kamu
Muhasebec�ler� Enst�tüsü
Amer�kan Muhasebe B�rl�ğ�
F�nansal Yönet�c�ler Enst�tüsü
İç Denetç�ler Enst�tüsü
Yönet�m Muhasebec�ler� Enst�tüsü 

Genel Amaç

COSO (Comm�ttee of Sponsor�ng
Organ�zat�ons of the Treadway
Comm�ss�on), h�lel� f�nansal raporlamanın
önlenmes�, �ç kontrol, r�sk yönet�m�,
kurumsal yönet�m ve su��st�mal� önleme
alanlarında kapsamlı rehberler hazırlamak
ve f�k�r önderl�ğ� yapmak amacıyla;

sponsorluğunda 1985 yılında kurulmuştur.

Faal�yetler�n�n etk�n ve ver�ml�
olmasını,
Mal� raporlarının güven�l�r
olmasını,
Kanun ve yönetmel�klere uygun
b�r şek�lde yönet�lmes�n� tem�n
eden, 

 COSO’nun tanımına göre �ç kontrol
�şletmeler�n;

b�r �şletmen�n yönet�m kurulunun,
üst yönet�m�n�n ve d�ğer
personel�n�n etk�led�ğ� b�r süreçt�r.
İç kontrol, �şletmeler�n hesap
vereb�l�rl�ğ�n� sağlayarak,
�şletmeler�n başarısında son derece
öneml� rol oynar.

A�lem ve Ş�rket�m

Kurumsal Yönet�m�n Parçası 
                 İç Kontrol

                 Genel Amaç 

Pr�cewaterhouseCoopers (PwC)
tarafından COSO �ç�n kaleme
alınan ve 1992 yılında yayınlanan
çalışmada, b�r �ç kontrolün başarılı
olab�lmes� �ç�n beş unsur
sayılmıştır. Bunlar;
1.   Kontrol ortamı,
2.   R�sk değerlemes�,
3.   Kontrol faal�yetler�,
4.   B�lg� ve İlet�ş�m,
5.   Kontroller�n Gözet�m�’d�r.
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A�lem ve Ş�rket�m

Kontrol Ortamı: 

Yönet�m kurulu, yönet�c�ler, ş�rket ortakları ve
yetk�l�lerle çalışanların tutum, davranış ve anlayışlarını
�çeren ve �şletme faal�yetler�n�n geçerl� olduğu
alanların tamamıdır.

R�sk Değerlend�rme: 

Organ�zasyonun bel�rled�ğ� hedeflere ulaşması �ç�n
yapılan faal�yetlerde ve genel �şley�şlerde ortaya çıkan
veya çıkab�lecek r�sk�n tanımlanması ve araştırılması
sürec�d�r.

Kontrol faal�yetler�:

Organ�zasyonun hedefler�ne ulaşmasını
engelleyeb�lecek r�skler�n ölçülmes� ve gerekl�
önlemler�n alınmasını sağlayacak prosedür,
yönetmel�k veya faal�yetlerd�r.

B�lg� ve �let�ş�m: 

Yönet�m�n bel�rled�ğ� hedefler� kontrol ortamına
�letmes� ve kontrol ortamından sağlanan b�lg�ler�n de
yönet�me �let�lmes� �ç�n gerekl� kaydetme, raporlama ve
pol�t�kalardır. 

İzleme: 

Tasarlanan kontrol ortamı �le �şley�ş�n�n bel�rl�
dönemlerde değerlend�rmes� ve bu değerlend�rme
sonucunda gerekl� �y�leşt�rme, gel�şt�rme g�b�
aks�yonların uygulandığı süreçt�r.

B�r sonuç değ�l, b�r süreçt�r.

Sadece b�r d�z� yönetmel�k ve
formlardan oluşmaz, b�r
�şletmen�n her düzey�nde çalışan
k�ş�lerden etk�len�r.

B�r ş�rket�n yönet�m kurulu ve
üst yönet�m�ne sadece makul
derecede güvence sağlar, h�ç b�r
zaman mutlak b�r güvence
vermez.

B�r �şletmede hem ayrı ayrı, hem
de zaman zaman b�rb�rler� �le
çakışan fonks�yonlarda,
amaçların elde ed�lmes�ne
yardımcı olur
(yönet�m/muhasebe).

Bu bağlamda, COSO’nun kabul
ett�ğ� �ç kontrol esaslarına göre �se �ç
kontrol;

Devamı gelecek sayıda....
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PİYASADAN
HABERLER

 Bank of Amer�ca: 
Türk�ye'de 2022'de ortalama

enflasyon %52,6 olacak

Bank of Amer�ca, Türk l�rasındak� değer kaybının kred�
gen�şlemes�ne bağlı olacağını bel�rt�rken kur korumalı Türk
l�rası mevduatın mal� olarak sürdürüleb�l�r olmadığını
vurguladı.

Bank of Amer�ca, yayımladığı b�r araştırma raporunda
Türk�ye’de enflasyonun 2022 yılında ortalama yüzde 52,6
olacağını, yıl sonunda �se yüzde 40 sev�yes�nde
gerçekleşeceğ�n� bel�rt�yor.

Enflasyonu düşürmek �ç�n g�rd� f�yatlarını düşürecek mal�
önlemler�n ve KDV �nd�r�mler�n�n geleb�leceğ�n� bel�rten
BofA, bu tarz önlemler�n kura bağlı olan f�yatlar üzer�nde
sınırlı b�r etk�s� olacağını ve mal� b�r yük yaratacağını
vurguladı.

Artan kur ve enflasyondan dolayı reel sektörün f�nansman
�ht�yacının öneml� derecede arttığına değ�nen banka, pol�t�ka
fa�z�ndek� düşüşe rağmen bankalardak� fa�z oranlarının
arttığına d�kkat çekt�.

Kaynak: https://www.bloomberght.com/bank-of-amer�ca-turk�ye-de-2022-de-ortalama-
enflasyon-52-6-olacak-2296800

ABD ve İng�ltere arasında 
"metal masası" kuruluyor

ABD ve İng�ltere T�caret Bakanlarının �k� ülke arasında devam eden
metal tar�feler� �le �lg�l� �ht�lafları çözmek amacıyla b�r toplantı
yapacağı bel�rt�ld�. 

ABD ve İng�ltere arasında devam eden metal tar�feler� �ht�lafının
çözümü �ç�n taraflar b�r araya gelmey� planlıyor. Bloomberg'�n
haber�ne göre ABD T�caret Bakanı G�na Ra�mondo ve İng�ltere
Uluslararası T�caret Bakanı Anne-Mar�e Trevelyan resm� görüşmeler�
başlatmak amacıyla b�r araya gelecekt�r.

Görüşmeler�n alüm�nyum ve çel�kte devam eden �ht�lafların
çözümünü amaçladığı bel�rt�ld�. Söz konusu tar�feler ABD'de öncek�
başkan Donald Trump dönem�nde, 2018 yılında hayata geç�r�lm�şt�.

Ekonom� pol�t�kalarının temel�ne t�caret savaşlarını koyan Trump, o
dönem ulusal güvenl�ğ� gerekçe göstererek Avrupa, Asya ve d�ğer
bölgelerden yapılacak çel�k ve alüm�nyum �thalatına tar�fe koymuştu.

Kaynak: https://www.bloomberght.com/abd-ve-�ng�ltere-aras�nda-metal-masas�-kuruluyor-2296865 

BtcTurk’ün öded�ğ� toplam verg�
965 m�lyon TL oldu

BtcTurk CEO’su Özgür Güner�: 

BtcTurk, 2021 yılında 3 m�lyon yen� kullanıcıyla b�rl�kte toplam 4,5
m�lyon kullanıcıya ulaştı. 723 k�ş�l�k ek�b� �le uluslararası
standartlarda çalışırken; 2021 yılında toplam �şlem hacm� 1,7 tr�lyon
TL, günlük ortalama �şlem hacm� �se 4,7 m�lyar TL oldu. 

Yıl sonunda 965 m�lyon TL toplam verg� ödem�şt�r. 2022 yılında da
yatırımlarıyla ülke ekonom�s�ne ve sektöre katkı sağlamaya devam
edecekler�n� açıkladı.  

https://www.foreks.com/haber/detay/61d3eff0cff47e0001bf8306/FRKS/tr/btcturkun-oded�g�-toplam-
verg�-965-m�lyon-tl-oldu

Bankacılık sektörünün
dönem net kârı 92 m�lyar

83 m�lyon TL
 

Aralık 2021 dönem�nde bankacılık sektörünün dönem net
kârı 92 m�lyar 83 m�lyon TL oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan yapılan
açıklamaya göre, bankacılık sektörünün akt�f büyüklüğü
�se 9 tr�lyon 213 m�lyar 196 m�lyon TL olarak gerçekleşt�.

https://www.foreks.com/haber/detay/61f7c5c746e0fb0001a16627/PICNEWS/tr/bankac�l�k-
sektorunun-donem-net-kar�-92-m�lyar-83-m�lyon-tl
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CGS CENTER'DAN HABERLER
A�lem ve Ş�rket�m

TÜSSİDE İstanbul, Ankara ve Gaz�antep'de,
Köprü Eğ�t�mler: A�le İşletmer�nde

Kurumsallaşma Uygulamaları ve A�le
Anayasaları �le Yönet�m�n Profesyonelleşmes�

Eğ�t�mler� ver�ld�.

Hareket'te İş Gel�şt�rme ve İş Sürekl�l�ğ� Projes�
kapsamında "Proje Yönet�m� ve Süreç" 

eğ�t�mler� ver�ld�.

Altınbaşak'ta Kurumsal Yönet�m çerçeves�nde
A�le - Ş�rket Anayasası projes�ne başlandı.

Gülsan'da Kurumsal Yönet�m çerçeves�nde 
A�le - Ş�rket Anayasası projes�ne devam ed�ld�.

Özpolat'ta Kurumsal Yönet�m çerçeves�nde 
A�le - Ş�rket Anayasası projes�ne başlandı.

Aslı Tekst�l'de  Kurumsal Yönet�m çerçeves�nde
A�le - Ş�rket Anayasası projes�ne başlandı.
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Öz C�vata'da Kurumsal Dönüşüm Tasarımı
Projes�'ne başlandı. 



Kısaca açıklamak gerek�rse, Metaverse, tüm

d�j�tal dünyaların b�rleşt�r�lmes�yle

oluşturulan kolekt�f b�r sanal paylaşım

alanına, yan� �ç�nde tüm d�j�tal dünyaların

bulunduğu kurgusal evrene ver�len �s�md�r.

B�rçok �nsana göre, gelecekte oluşturulacak

olan bu Metaverse’e sanal gerçekl�k veya

artırılmış gerçekl�k yoluyla ulaşmak

mümkün olacaktır. 

WEB 3.0 �le b�rl�kte, �nsanlar zaten d�j�tal

platformlar yoluyla çevr�m�ç� olarak

b�rb�rler�yle �let�ş�m kurab�l�yorlar. Ancak

Metaverse f�kr�, �nsan etk�leş�mler�n�n

boyutunu bundan çok daha farklı b�r yere

taşımayı planlıyor. İnsanlar, Metaverse

sayes�nde kend�ler�n�, sanal gerçekl�k veya

artırılmış gerçekl�k yoluyla d�j�tal b�r evren

�ç�nde bulab�lecek ve bu evren�n �ç�nde

kaybolab�leceklerd�r.

Metaverse, sanal gerçekl�ğ�n ve artırılmış

gerçekl�ğ�n kullanımını öneml� derecede

gen�şletecekt�r. Bu d�j�tal evrende,

muhtemelen üç boyutlu b�r avatar

yaratılarak; çalışmak, gezmek, oyun

oynamak, konsere g�tmek, alışver�ş yapmak

g�b� b�rçok günlük akt�v�tey� yer�ne

get�rmen�n mümkün olması beklen�yor. 
Kaynak: http://dhbr.co/bGB1 

TEKNOLOJİDEN HABERLER
METAVERSE

NEDİR?

DÜNYANIN EN BÜYÜK POMPA
DEPOLAMALI HİDROELEKTRİK

SANTRALİ ÇİN'DE AÇILDI

Dünyanın en büyük barajını da yapmayı başaran Ç�n,  dağlık yapısının avantajını �y�

kullanarak hemen hemen nükleer santral gücünde 1.87 M�lyar dolarlık Hebe� Fengn�ng

depolama tes�s�n� 8 yıl �ç�nde devreye soktu. Ç�n'�n yen�leneb�l�r enerj� kapas�tes� çok

yüksek sev�yeye geld�. 

Hızla artan enerj� �ht�yaçları neden�yle dünyanın bu alanda en çok yıllık yatırım yapan

ülkes� konumuna gelm�ş durumdadır. 

Kaynak: http://dhbr.co/bGDO 
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1910'ların sonlarında Japonya batının etk�s�ndeyd� ve pek çok alanda batı tekn�kler�n� uygulayarak ekonom�k ve
s�yas� gücünü arttırmak �st�yordu. Fakat, Japonların geleneksel yazı d�l� özell�kle de t�car� anlaşmalar sırasında
bazı zorluklar yaratıyordu. Geleneksel yazı araçlarıyla yazılan Japonca'nın modern yazı d�l�ne kavuşması şart
olmuştu.  Dönem�n kalem üret�c�ler�, fırça g�b� geleneksel yazı araçları yer�ne dolma kalem g�b� modern
araçların geçmes�ne dönük bazı g�r�ş�mlere öncülük ett�ler.  

Nam�k� Manufactur�ng ş�rket�, Ryosuke Nam�k� ve Masao Wada tarafından 1918 yılında kuruldu. Dolma
kalemler�n Japon pazarında hızlı b�r yüksel�ş �vmes� yakaladığı bu dönemde ş�rket tüm parçaları Japonya’da
üret�len �lk dolma kalemler�n� p�yasaya sundu. 

Bu çalışmalar devam ederken, b�r grup tekn�syen 
gazete basımında kullanılan mürekkeb�n, dolma kalem mürekkeb�ne oranla 
çok daha hızlı kuruduğunu fark ett� ve bu mürekkeb� dolma kalemlerde 
de denemek �sted�.  Fakat baskıda kullanılan mürekkep çok daha 
yoğun olduğu �ç�n kağıda kolay akmıyordu. 
Mürekkeb�n kağıda kolay akmasını sağlamak �ç�n, dolma kalem�n 
düzeneğ�n� değ�şt�r�p ucuna b�r b�lye yerleşt�rmey� dened�ler. 
Bu sayede, b�lye kağıda sürtündükçe döneb�l�r ve 
her turda az m�ktar mürekkeb� kağıda düzgünce geç�reb�l�rd�.

Ar-Ge ek�b�n�n sürdürdüğü çalışmalar olumlu sonuç verd� 
ve dolma kalemlere oranla hem daha kolay kullanılan, 
hem de daha hızlı kuruyan yen� b�r kalem türü gel�şt�r�ld�.

Bu kalemler�n en öneml� özell�kler�nden b�r� de yüksek �rt�fada akıtma yapmamasıydı. 
Bu durum, o güne kadar dolma kalemler�n yüksek �rt�fada akıtma yapmasından muzdar�p p�lotlar arasında
büyük �lg� görmes�n� sağladı ve bu kalemler, “p�lot kalemler” olarak anılmaya başlandı. 

Bunun üzer�ne ş�rket, 1938 yılında �s�m değ�ş�kl�ğ�ne g�tt� ve P�lot Pen Co. Ltd. kuruldu. 1950’l� yıllarda P�lot
kalemler, dünya genel�nde farklı ülkelerde �lg� görmeye başladı. Hem kullanım kolaylığı, hem de yazıya
kazandırdığı estet�k özell�klerden dolayı bu ürünler, II. Dünya Savaşı’nın yaralarını sarmaya çalışan Japonlara
kalem p�yasasında büyük b�r avantaj sağladı. 

Yalnızca günlük yazı deney�mler� �ç�n değ�l, aynı zamanda her türlü ç�z�m alanlarında da kullanılmaya başlayan
bu ürünler, ş�rket�n yurt dışına açılma sürec�ne paralel şek�lde dönem�n en popüler yazı araçlarından b�r� hal�ne
geld�.

Kaynak: https://blog.of�x.com/p�lot/ 

P�lot Pen'�n H�kayes�
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İç Kontrol Kavramı

COSO Model� Ned�r?

İç Kontrol ve Yönet�m İl�şk�s�

Süreç Yönet�m� ve İç Kontroldek� Yer�

Mevcut Durum Anal�z�

İç Kontrol B�leşenler�

İç Kontrol ve COSO

Neden İç Kontrol S�stem�ne İht�yaç Vardır?

İç Kontrol S�stem�nde Yönet�m Ned�r?

Mevcut Durum Anal�z�

İç Kontrol ve Süreç Anal�z�

Süreç Yönet�m�n�n İç Kontrolle İl�şk�s�

İç Kontrol B�leşenler� ve İlkeler�

İç Kontrol Eğ�t�m�
Eğ�t�m�n İçer�ğ�;

Deneyimlerinizi paylaşın,
başarı öykülerinizi,

çalışmalarınızı gönderin,
yayınlayalım.

Teşekkür ederiz.

Bağlıca Mah. Bağlıca Bulvarı 
1228.Sk No 2/1

ETİMESGUT – ANKARA - TÜRKIYE
0312 220 22 20

info@cgscenter.org
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