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Ayağını Bütçene Göre Uzat
Aslıhan Kurban (CGS Center - Muhasebe ve Finans Uzmanı)

2013 yılının son aylarına girdiğimiz şu günlerde, firmalar 2014
yılı bütçesinin belirlenmesi için hazırlıklara başladılar. 6102
sayılı yeni Türk Ticaret Kanun’unun 375. maddesinde yapılan
değişiklik ile finansal planlama ve bütçe anonim şirketlerde
yönetim kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve
yetkileri arasında yer almaktadır. (Sayfa 2-3)

Şirketlerin Sürdürülebilir Olmalarında
Şirket Akademilerinin Rolü
Aytuğba Baraz (CGS Center - Stratejik Planlama ve İnsan
Kaynakları Koordinatörü)

Günümüz rekabet koşullarında bir adım öne
geçmenin yolu, en gözde mottolardan biri olan
“eğitim şart” diye başlayıp, “ yaşam boyu öğrenme”
felsefesiyle devam etmektedir. Artık, eğitim; bireyin
davranışlarında -kendi yaşantısı yoluyla -istenilen
değişiklikleri meydana getirme veya yeni davranışlar
kazandırma sürecinin çok daha ötesine geçmiştir.
Bu noktada, yaşam boyu öğrenim felsefesinin iş
yaşamında uygulanabilir hali şirket akademileridir.
(Sayfa 4-5)

CGS Center’dan Haberler
ICC GEP Toplantısı 16-17 Eylül’de
New York’da yapıldı
CGS Center Başkanı BNY Mellon
Başkan Yardımcısı Michael O’Brien ile
görüştü
CGS Center Leeds Metropolitan
Üniversitesi işbirliği artıyor
24-26 Eylül’de Napier Üniversitesinde,
Avrupa Birliği– HLS Projesi ile ilgili
yapılan toplantıda Makro DanışmanlıkCGS Center projesi en başarılı proje
seçildi
(Sayfa 7)
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Ayağını Bütçene Göre Uzat
2013 yılının son aylarına girdiğimiz şu günlerde,
firmalar 2014 yılı bütçesinin belirlenmesi için
hazırlıklara başladılar. 6102 sayılı yeni Türk
Ticaret Kanun’unun 375. maddesinde yapılan
değişiklik ile finansal planlama ve bütçe anonim
şirketlerde yönetim kurulunun devredilemez ve
vazgeçilemez görev ve yetkileri arasında yer
almaktadır. Anonim şirketler için yasal bir
zorunluluk olmasının yanısıra bütçe
hazırlanması, tüm işletmeler için, hedeflerin
açık ve net olarak ortaya koyulması, firmanın
yol haritasının belirlenmesi, departmanlar
arası koordinasyonun sağlanması, finansal
planlamanın yapılması ve risk yönetimi
açısından büyük önem taşımaktadır.
Bir işletme öncelikle, igelecek yılların stratejik
amaçlarını, vizyonu ve misyonu çerçevesinde

Türkiye’de işletmeler genelde bütçe ile ilgili yanlış bir

belirlemeli ve kendilerini bu amaça götürecek

algıya sahip olabiliyorlar. Bütçe, sadece ana gelir ve gider

finansal hedefleri gerçekçi bir şekilde ortaya

kalemlerimizden ibaret değildir. Bütçe hazırlanırken

koymalıdır. Bütçeye giden yolda, koyulan

yapılan öngörüler, en ufak bir harcamadan en büyük gider

hedeflerin ve yapılan tahminlerin analizlere

kalemine ve en küçük kazançtan en büyük gelire kadar,

dayanması ve gerçekçi olması önem arz

gerçekleşebilecek olan tüm giriş çıkışları departmanlar

etmektedir. Örneğin işletmede hedeflenen

bazında kapsamalıdır. Bu giriş çıkışlara ek olarak,

büyüme rakamları sektörün gelişimi ve ülkedeki

tahakkuk esaslı ve nakit esaslı yazılacak kalemlere dikkat

ekonomik faktörler göz önüne alınarak

edilmeli ve bu ayrım mutlaka yapılmalıdır. Böylelikle firma

hesaplanmalıdır. Belirlenen finansal hedeflere

finansal riskleri öngörebilecektir. Bütçeleme ilk olarak

ulaşmada, işletmeler departman bazında

satış departmanında başlar. Satış bütçesini ana bütçe

girişimleri belirlemeli ve bunlara uygun olarak

olarak da adlandırılabiliriz. Satış bütçesi hazırlandıktan

eylem planları hazırlamalıdır. İşletmedeki her bir

sonra işletme stok miktarını belirlemeli ve bir üretim planı

birim yöneticisi bu girişimler ve eylem planları

hazırlamalıdır.

doğrultusunda hedeflere ulaşmak için gerekli
bütçeyi belirlemelidir.
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Finansal planmalanın en önemli bacaklarından

Satış bütçesinden

biri de nakit bütçesidir. Satış ve alım vadeleri kaç

proforma gelir

gün/ay olacak, işletmenin finansman ihtiyacı ne

tablosuna giden

kadar ve özkaynak finansmanı mı borç

yolda geçilen

finansmanı mı sağlanacak, yatırım harcamaları ve

bütçe süreçler

nakdi kar dağıtımı politikası ne olacak gibi

yandaki

sorulara yanıt verilmesi gerektiğinden nakit

diyagramda

bütçesi, işletmenin stratejilerini de ortaya koyan

gösterilmiştir.

bir tablodur.
Nakit bütçesini hesaplamak için, proforma gelir
tablosunun yanı sıra, KDV bütçesi ve eğer duran
varlık yatırımı yapılacaksa yatırım bütçesi de
hazırlanmalıdır.

Proforma gelir tablosu ve nakit bütçesi de oluşturulduktan
sonra, işletmenin proforma bilançosu hazırlanır. Proforma
tablolar ve bütçeler,işletmeler için sadece geleceği
öngörmek ve finansal planlamaya yardımcı olması açısından
değil, bir kontrol aracı olmaları sebebi ile önemli birer araçtır.
Hesaplanan bütçelerin yıl sonunda gerçekleşen tutarlarla
karşılaştırılması ve farkların nereden kaynaklandığının
Aslıhan Kurban
CGS Center
Muhasebe ve Finans Uzmanı

tespiti, işletmedeki departmanlar arası kopuklukların veya
süreçlerde iyileştirilmesi gereken kısımların görülmesi
açısından önem arz etmektedir.
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Şirketlerin Sürdürülebilir Olmalarında
Şirket Akademilerinin Rolü
Günümüz rekabet koşullarında bir adım öne
geçmenin yolu, en gözde mottolardan biri olan
“eğitim şart” diye başlayıp, “ yaşam boyu
öğrenme” felsefesiyle devam etmektedir. Artık,
eğitim; bireyin davranışlarında –kendi yaşantısı
yoluyla-istenilen değişiklikleri meydana getirme veya
yeni davranışlar kazandırma sürecinin* çok daha
ötesine geçmiştir. Günümüzde başarılı olabilmek ve
başarılı kalabilmek için sürekli kendini yenilemek
gerekmektedir. Bu noktada, yaşam boyu öğrenim
felsefesinin iş yaşamında uygulanabilir hali şirket
akademileridir.
Şirket akademilerinin çıkış noktası
mesleklerin gerekliliklerinin ve
çalışandan beklentilerinin zaman
içinde ve hızla değişmesidir. Ancak,
üniversitelerin gerekli müfredat
değişikliğini güncel olarak sağlaması
daha zor ve uzun vadeli olmaktadır.
Bu sebeple, şirketler artık doğrudan
bir şekilde eğitim sürecine dahil
olmaktadırlar. Daha eleştirel gözle yaklaştığımızda
ise, az eğitilmiş, yanlış eğitilmiş ya da istemediği
alanda eğitim almış gençler iş hayatında önemli bir
açık meydana getirmiş, şirketler de oluşan bu
boşluğu kendileri doldurmak durumunda kalmıştır.
Diğer taraftan, İngiltere’de işyerlerinin çalışanların
bireysel gelişimine katkısı incelenmiş ve çalışanların
öğrendiklerinin çoğunun informal yoldan olduğu
sonucuna varılmıştır. Bu durum şirket içindeki
informal öğrenmenin şekillendirilmesi gerekliliğini
ortaya çıkarmıştır.
Şirket akademilerinin ana amacı
gerçekleştirilecek eğitim ve gelişim
programlarıyla; çalışanların kişisel gelişimlerine,
bilgi, beceri ve yetkinliklerini zenginleştirmelerine
ve kazanımlarını iş sonuçlarına yansıtmalarına
yardımcı olmak ve görevlerinde yetkin, verimli,
üretken, ilişkilerinde sağlıklı ve motive olmalarını
sağlamaktır.
“Peki neden şirket akademisi?” Sorusunun cevabını
şirketler açısından birçok farklı çerçeveden ele
alabilmek mümkündür.

En önemli nedenlerden biri, işletme fonksiyonlarına
bakarken interdisipliner yaklaşımın öne çıkmasıdır.
Artık çalışanların sadece bir tek alanda donanımlı
olması değil, farklı disiplin-erde bilgiye sahip olması
önem arzetmektedir. Diğer taraftan, şirketler stratejik
yol haritaları doğrultusunda çalışanlarını eğitmek ve
örgütsel büyüme ve gelişmeye önem vermektedirler.
Bu noktada şirket akademisi, kurumsal öğrenmenin
yönüne karan veren mekanizma olmaktadır. Şirket
akademilerinin bir diğer rolü, şirket içindeki knowhow’ın çalışanlar işten ayrıldıktan sonra
kaybedilmesini önlemek ve gelen personele
aktarılarak devam etmesini
sağlamaktır. Böylece,
akademiler şirkette ortak kurum
kültürü yaratılmasına büyük katkı
sağlamaktadır.
Şirket akademileri dünyada ve
ülkemizde farklı yapılanmalarla
karşımıza çıkmaktadır. Ancak,
unutulmamalıdır ki, en iyi
uygulama örnekleri değil, şirkete en uygun olan şirket
akademisi uygulaması şirketi amaca götürmektedir.
Burada önemli olan, hedef doğrultusunda, çerçevesi
belirlenmiş, eğitim uygulama yöntemleri saptanmış ve
kuralları belirlenmiş bir akademi modeli
kurgulanmasıdır. Her şirketin yapısı, hedefleri ve
kurum kültürünün farklılık arzetmesi sebebiyle, bazı
şirketler yanlızca orta ve üst düzey yönetici yetişme
programları sunarken, bazıları sadece mavi yaka
personel için kurulmakta, bazı şirket akademileri ise
tüm şirket personelinin eğitim faaliyetlerinin tek çatı
altında toplanması için tasarlanmaktadır.
Şirket akademilerinin işler olması ve şirkete fayda
sağlamasında en önemli nokta, akademinin
yönetim kurulu tarafından desteklenmesi ve
çalışanlar tarafından sahiplenilmesidir. İşler
olmayan ve önyargılar üzerine kurulmuş, sadece isim
olarak yaratılan akademiler şirketin marka imajına
büyük zarar verecektir. Şirket akademisi kurmak
isteyen özellikle orta ve üstünde ölçekteki şirket
yönetimleri ise başta kafalarında bazı önyargılarla işe
başlamaktadırlar.
*(S. Ertürk,1984, s.12)
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Öncelikle unutulmaması gereken, “sadece
binlerce çalışanı olan şirketlerin akademiye
ihtiyacı vardır, yanlızca onlar bu yatırımı yapar”
savının doğru olmadığıdır. Günümüzde en önemli
kaynak insan kaynağıdır. Onun yetiştirilmesi,
örgütsel büyüme ve gelişme için her ölçekteki
firmalar için ana noktalardandır. 100-150 kişinin
çalıştığı bir şirket için bile, akademi önemli bir
araç olabilmektedir. Şirket yönetiminin en büyük
çekincelerinden biri, şirket akademisi kurmanın ve
onun devamını sağlamanın, ucuz bir yatırım
olmamasıdır. Unutulmamalıdır ki,
kârlılığa dönüşünce bu maliyet
karşılanacak olsa da, yapılan
yatırım, uzun vadeli olarak
hesaba katılmalıdır. Diğer
çekince, eğitim verilen personelin
kaybedilmesi durumunda, çalışana
harcanacak vaktin zaman kaybı
olarak görülmesidir. Bu noktada da
önemli olan, personel devir oranın
takip edilmesi ve ayrılan çalışanın
ayrılma sebebinin ne olduğunun
araştırılmasıdır. Son olarak da,
şirkette yeterli miktarda terfi
olanağının olmaması ve eğitim
sonrası çalışana kariyer gelişiminin
sunulamayacak olması, yönetimde
çekince yaratmaktadır. Akademi
programı, şirket bünyesindeki
kariyer planlaması paralelinde
yürütülmeli ve ona çıktı
sağlamalıdır. Bu noktada, akademi
kurulmadan önce şirketin
organizasyon şemasının doğru
yapılandırılması ve kariyer planının
belirlenmesi en önemli noktalar arasındadır.
Yaşam boyu eğitim felsefesiyle çıktığımız yolda,
şirket akademileri günümüzde şirketler için stratejik
bir zorunluluk haline gelmeye başlamıştır. Şirketin
stratejilerine ulaşmasında, çalışanların doğru ve
güncel bilgiye sahip olması, şirketin kurum kültürne
uyumlu ve doğru davranışlar göstermesi, yaratıcı ve
bilgi odaklı olması gerekmektedir. Sonuç şunu
göstermektedir ki, şirketin çalışanına yaptığı
yatırım, aslında kendi geleceğine yaptığı
yatırımdır.
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“Şirket Akademileri Zirvesi” 26 Eylül’de
İstanbul’da Yapıldı
“Şirket Akademileri Zirvesi”
BNC Turkey tarafından 26
Eylül’de İstanbul’da
gerçekleştirildi. CGS Center
Stratejik Planlama ve İnsan
Kaynakları Koordinatörü Aytuğba Baraz, zirvenin
“Şirketlerdeki Sürdürebilirliği Sağlamada Şirket
Akademilerinin Rolü” adlı ilk oturumunda
konuşmacı olarak yer almıştır.
Şirket akademilerinin günümüzde
şirketler açısından önemine vurgu
yapılan zirvede, şirket akademisi
kurmak isteyen, şirket akademisine
sahip olup da verimliliğini artırmak
isteyen çok sayda katılımcı yer
almıştır.

İyi uygulama örneklerinden Efes Akademi, Borusan
Akademi, Aras Akademi, Teknosa Akademi’nin
yöneticileri de zirvenin oturumlarında görüş ve
deneyimlerini paylaşmışlardır.
Aytuğba Baraz
CGS Center
Stratejik Planlama ve İnsan Kaynakları Koordinatörü
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ABD’de Fed’in yarattığı mali kriz beklemeye
alınırken, bu kez bütçe krizi ve ‘borç tavanı’
yeni dalga olarak ortaya çıktı. ABD’de kamunun
borçlanma limitine ulaşıldı. Piyasalarda yeni
dalgalanma ve kriz bekleniyor.

Sermaye Piyasalarından Haberler









Uluslararası GYO Paneli 3 Ekim 2013 tarihinde Borsa İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Uluslararası sektör
uzmanlarının da katılacağı “Borsa İstanbul & REIDIN Uluslararası GYO Paneli”nde, uluslararası deneyimler
ve İslami GYO’lar ile bu kurumlara ilişkin yasal ve finansal altyapı tartışılmıştır.
The House Cafe Turizm ve Ticaret A.Ş., borçlanma araçlarının borsada işlem görmesi için başvuruda
bulundu.
Işıklar Yatırım Holding A.Ş. borçlanma araçlarının borsada işlem görmesi için başvuruda bulundu.
Ekonomist'in, Anadolu'nun büyük sanayi kuruluşlarını belirlemek amacıyla 10 yıldan beri
düzenlediği Anadolu 500'e giren firmalar açıklandı. Sanko Holding, 7 şirketiyle listede en çok şirketi bulunan
gruplardan oldu. Sanko Tekstil 11, Sanko Enerji 33, Sanko Pazarlama 39, Sanko Dış Ticaret 42, Çimko
Çimento 70, Süper Film Ambalaj 87, Avnet Teknoloji 227. sırada yer aldı.
Koç Grubu'na ait RMK Marine şirketinin ihalesini kazandığı MİLGEM projesi ihalesi iptal oldu.
Ziraat Bankası, KOBİ'ler ve daha büyük ölçekli firmaların finansmanı için avrupa yatırım bankası (AYB) ile
yeni bir kredi anlaşması imzaladı.

CGS Center’dan Haberler
ICC GEP Toplantısı 16-17 Eylül’de New York’da yapıldı
Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi (CGS Center) Başkanı Dr. Güler Manisalı Darman, 17 Eylül
2013 tarihinde New York’ta üyesi olduğu “ICC Group on Economıc Policy- GEP” toplantısına katıldı.
ICC Group on Economic Policy (GEP), ICC Chairmanship and Executive Board’a global ekonomiyi etkileyen
macro-ekonomik olaylar ile ilgili danışmanlık vermek adına kurulmuş üst düzey bir gruptur. Kurula başkanlık
eden Harold (Terry) McGraw , aynı zamanda Standard & Poor’s Rating Services, S&P Dow Jones Indices,
S&P Capital IQ, Platts ve JD Power gibi ikonik markaların sahibi McGraw Hill Financial’ın Yönetim Kurulu
Başkanı, Başkanı ve CEO’sudur.
Toplantı, Harold McGraw’ın açılış konuşmasıyla başlamış, ardından Guillermo de la Dehesa- GEP Eşbaşkanı,
Santander Banka’sı Yardımcı kurul başkanı- kısaca toplantı konularından bahsetmiştir. Giriş konuşmalarından
sonra, Paul Sheard- Standard and Poor’s Ratings Services, Chief Global Economisti ve Global Ekonomi ve
Araştırma Başkanı, - günümüzde global makro-ekonomik durumu anlatan bir sunum yapmıştır.
Toplantının ikinci yarısında, yeni istihdam yaratımı ve gelişim teşviki ihtiyaçlarının üzerine bölgesel sorunlar
tartışılmıştır. Öncelikle Joseph Quinlan-, U.S. Trust, Bank of America Private Wealth Management MD ve
Pazarlama Stratejisi Müdürü - son zamanlarda borç tavanı sorunları yaşayan Amerikan ekonomisiyle, tahvil
alımlarının azaltımı ve parasal genişlemenin daralması konularına değinerek, Amerikan Ekonomisinin güncel
profilini çizmiştir. Ardından Inter-American Development Bank Chief Economist Jose Juan Ruiz Gómez, Latin
Amerika’nın ekonomik zorlukları’nı ele alan konuşmasını yapmıştır. Daha sonra, Amerikan ekonomisinin yanı
sıra, gittikçe gelişen Asya ekonomisine değinmek üzere Merchant Partners Securities CEO’su Kasemsit
Pathomsak, Asya finansal yapısını detaylıca gruba aktardı. Asya ve Amerikan ekonomilerinden sonra da
Euro’nun nabzını tutmak adına, Guillermo de la Dehesa Eurozone’un güncel durumunu anlatarak, Euro
bölgesindeki sıkıntıların sona erip ermediğine dair endişeler ve beklentilere cevap vermiştir.
Son olarak önce ICC Genel Sekreteri Jean-Guy Carrier sonra Guillermo de la Dehesa, GEP’in, siyasetçilerin
ekonomik gelişmeyi tetiklemek adına neler yapabileceklerini tartışmaya açmışlar, günün sonunda ise McGraw
Hill Financial Building’de yapılmak üzere bir resepsiyon düzenlemiştir.
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CGS Center Başkanı BNY Mellon Başkan Yardımcısı Michael O’Brien ile görüştü
CGS Center Başkanı Dr. Güler Manisalı Darman 18 Eylül 2013’de New
York’da, Bank of New York Mellon (NYBMellon) Kurumsal Yönetim’den
sorumlu Başkan Yardımcısı Michael O’Brien ve Ludmila Leliavskaia ile
biraraya geldi.
Amerikan Depo Sertifikalarının ihracında (ADR), en önemli banka olan
BNY Mellon, özellikle New York borsasına kote küresel şirketlerin kurumsal
yönetim uygulamaları konusunda danışmanlık hizmetleri de vermektedir.
BNY Mellon bu hizmetlerini uluslararası alanda kabul görmüş önemli isim
ve kuruluşlar aracılığı ile gerçekleştirmektedir. Dr. Güler Manisalı Darman liderliğindeki CGS Center, BNY
Mellon’in işbirliği yaptığı danışman kuruluşlar arasında yer almakta olup, 18 Eylül tarihli New York
toplantısında bu çalışmaları daha yoğun bir şekilde götürme kararı almışlardır.

CGS Center Leeds Metropolitan Üniversitesi işbirliği artıyor
Dr. Güler Manisalı Darman 27 Eylül 2013 tarihinde İngiltere’de Leeds
Metropolitan Üniversitesi’de, İş ve Hukuk Fakültesi çatısı altında bulunan
“Yönetim Liderlik ve Küresel Sorumluluk Merkezi” Müdür Yardımcısı Dr.
William Sun ile biraraya geldi.
Merkezin, Emereld yayınlarından çıkan araştırma ve kitaplarının “Danışma ve
Yayın Kurulunda-” yer alan Dr. Manisalı Darman ile Dr. Sun, CGS Center ile
kurumsal yönetim konusunda uluslararası alanda yapılan çalışmalarda daha yoğun işbirliği yapılması
konularını görüşmüşlerdir. Leeds Metropolitan Üniversitesi, yeni bir kurumsal yönetim merkezi kurmakta olup,
bu merkez çatısı altında CGS Center ile ile işbirliğine gidecektir.

24-26 Eylül’de Napier Üniversitesinde, Avrupa Birliği– HLS Projesi ile ilgili yapılan toplantıda
Makro Danışmanlık- CGS Center projesi en başarılı proje seçildi
Avrupa Birliği projesi Sağlıklı Öğrenme Ortamı oluşturulması (Healthy Learning Environment– HLS)
programının Türkiye bacağı Makro Consulting tarafından
yürütülmektedir. Bu kapsamda CGS Center, HLS Projesinde örnek
vaka çalışması olarak yer almıştır. Projenin İngiltere bacağını yürüten
Edinburgh Napier Üniversitesi’nde 24– 26 Eylül tarihlerinde,
dünyanın farklı ülkelerinden projeyi yürüten profesyonellerin ve
şirketlerin bir araya geldiği bir toplantı düzenlenmiştir. Makro– CGS
Center projesi HLS kapsamında en başarılı proje seçilmiştir.
Toplantıda, CGS Center Başkanı Dr. Güler Manisalı Darman kurum
içi eğitim uygulamalarının önemine vurgu yaparak, proje
kapsamında elde edilen başarıları diğer katılımcılarla paylaşmıştır.
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Entegre Kurum Yönetim Modeli çerçevesinde CGS Center web
sitesini yeniliyor. Aile– şirket anayasası, kurumsallaşma, kurumsal
yönetim ve kurumsal finans konularında faaliyetlerini giderek artıran
CGS Center, yeni web sitesiye çalışmalarına hız kazandıracaktır.
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