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AİLEM VE ŞİRKETİM 

“Düşmanı ve kendinizi iyi biliyorsanız, yüzlerce savaşa bile girseniz 

sonuçtan emin olabilirsiniz. Kendinizi bilip, düşmanı bilmiyorsanız 

kazanacağınız her zafere karşın yenilgiyle de tanışabilirsiniz. Ne 

kendinizi ne düşmanı bilmiyorsanız, sizin için gireceğiniz her savaşta 

yenilgi kaçınılmazdır.” SUN TZU  



Küreselleşme olgusu hayatımızın her 

alanında olduğu gibi işletmelerde de önemli 

değişikliklere sebep olmaktadır. Örneğin 

küreselleşme, işletmelerin çalışma ve etki 

alanlarını giderek genişletmiştir. Bu yüzden 

de işletmelerde hedeflerin 

gerçekleştirilebilmesi için planlama, 

örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve 

kontrol fonksiyonları daha da önemli hale 

gelmiştir. Yöneticiler de bu fonksiyonların 

etkinliğini 

ölçebilmeleri için 

karar alma 

süreçlerinde bazı 

mekanizmalar 

oluşturmuşlardır. Bu 

mekanizmaların en 

önemlilerinden ikisi 

bütçe ve nakit akım tablolarıdır.  

Kitabi tanım olarak bakıldığında; bütçe, bir 

işletmenin gelecekte belirli bir süre için 

planladığı gelir ve giderlerin tümüdür. 

Tanımdan da anlaşılacağı üzere, bütçe 

içerisinde gömülü halde planlama ve kontrol 

fonksiyonlarını bulundurur.  

Hazırlanan bütçe işletme içerisinde, satış, 

üretim, stok, satınalma, araştırma-geliştirme, 

genel yönetim giderleri, yatırım gibi işletme 

fonksiyonlarından meydana gelerek, 

proforma nakit ve gelir bütçelerini oluşturur. 

Böylelikle bütçeler, işletme faaliyetleri 

sırasında hangi fonksiyonların kaynakları 

nasıl sağlayacağını ve işletme yönetiminin 

belirlemiş olduğu sürede nasıl kullanılacağını 

gösterir. Ayrıca, işletme birimleri arasında 

işbirliğini de sağlar.  

Bütçeler satış bütçesi ile başlar. Satış 

biriminin hazırlamış olduğu satış bütçesi,  

üretimin ne kadarlık bir düzeyde üretim 

yapması gerektiğini gösterir. Üretim birimi de 

satış biriminin bildirmiş olduğu rakamı baz 

alarak, üretimi planlar. Üretimin genel 

maliyetleri arasında yer alan hammadde, 

işçilik gibi kalemler ise bu rakamlar 

doğrultusunda tespit edilir.  

Bütçeler, belirli dönemlerde 

üst yönetim tarafından 

kontrol edilir. Diğer bir ifade 

ile gerçekleşen veriler ile 

bütçelenen veriler 

kıyaslanır. Kıyaslanan 

rakamlar aynı veya 

birbirlerine yakın sayılacak bir düzeyde ise 

işler yönetimin planladığı gibi gittiğini 

gösterir. Ancak, tam tersi bir durumun olması 

yürütülen faaliyetlerle ilgili bir sıkıntının 

varlığına işaret eder.  

Bütçeler gibi diğer yönetim raporlamaları da 

kurumsal yönetim için olmazsa 

olmazlardandır. Örneğin, üretim verimlilik 

raporları, maliyet raporları, satış raporları, 

tedarik zinciri raporları, piyasa risk raporları 

gibi üst yönetimin işletme faaliyetleriyle ilgili 

olarak talep ettiği tüm raporlardan oluşur.  

 

SAYFA 2 

Yönetim Raporlama Örnekleri: Bütçe ve Nakit Akım  



Ancak, bu rapor çeşitlerinden yönetim için 

belki de en önemlisi nakit akım tablolarıdır.  

Nakit akım tabloları, belirli bir dönem 

içerisindeki işletme faaliyetlerinden olsun 

olmasın işletmeye giren ve çıkan tüm 

nakitleri, bu nakitlerin kaynaklarını ve 

kullanım yerlerini 

izlemek için 

kullanılan bir 

raporlama tekniğidir.  

Türkiye’de 

uygulanan 

muhasebe tahakkuk 

esaslı bir 

muhasebedir. Oysa 

günlük hayatta 

herşey nakit 

üzerinden ilerlemektedir. Muhasebe 

açısından bakıldığında satışlarınızdan elde 

edilen gelir, işletmeye hemen o anda nakit 

girişi sağlamayabilir. Ancak, işletmenin 

faaliyetlerini sürdürebilmesi için yapması 

veya katlanması gereken günlük giderlerin 

çoğu, hemen o an, nakit çıkışı gerektiren 

işlemlerden oluşmaktadır. Bu yüzden, 

işletmelerin ellerinde bulunan nakdi bilmeleri 

gerekir. Nakit akım tabloları, operasyonel, 

yatırım ve finansal faaliyetler olmak üzere üç 

ana bölümden oluşur. Bu bölümler, işletme 

yönetimine işletmenin hangi faaliyetlerinden 

ne derece nakit yarattığını daha kolay 

irdeleme şansı tanır.  

Tüm bunların yanı sıra, bir şirketin yatırım 

projelerine girip girmeyeceği veya bir şirketin 

değeri de yine nakit temelli olarak ele alınır. 

Örneğin, yatırım projeleri ile ilgili kararları 

yönetim, yıllara sari olarak projenin yarattığı 

nakit akımlarının bugünkü değerine 

indirgeyerek alır. Şirket değerinde ise, şirkete 

konulan sermaye ile alınan borçların 

gelecekte ne kadar nakit yaratacağına 

bakılır. Yaratılacağı 

düşünülen nakit, yatırım 

projelerinde olduğu gibi 

bugünkü değerine 

indirgenerek şirket değeri 

hesaplanır.  

İşletmeler, planlama ve 

kontrol mekanizmalarını 

karar alma süreçlerinde 

bütçe ve nakit akım 

tablolarını kullanarak 

yerine getirmelidir. Karşılaşabilecekleri 

risklerin derecesini önceden saptayarak, 

firmanın risk-kar dengesini daha iyi kurabilir 

ve böylelikle şirketlerinin hangi durumlarda 

veya hangi zamanlarda finansman ihtiyacı ile 

karşı karşıya kalabileceklerini önceden 

görerek proaktif davranabilirler.  

Melike Acardağ 

CGS Center 

Finansal Yönetim Hizmetleri 
Koordinatörü 

SAYFA 3 

Yönetim Raporlama Örnekleri: Bütçe ve Nakit Akım  



Her değişim sancılı ve zorludur, önemli 

olan bu zorluğu lehine çevirmeyi 

başarmaktır. Değişimi gerekli kılan 

durumları tespit ederek, bunun gerekliliğini 

anlamak ve anlatmak; değişimi genele 

yaymak değişim yönetiminin en önemli 

parçasıdır. 

Şirketlerde kabuk değişimi, değişim 

yönetimini de beraberinde getirir. Değişim 

yönetiminin de en göz korkutucu tarafı 

organizasyonda kurum kültürü değişikliği 

yaratmaktadır. Bu zorluğun en önemli iki 

nedeni vardır. Bunlar; 

 Organizasyon kültürü soyut bir 

kavramdır; kültürün kesin bir tanımı 

olmadığını göre değiştirmeyi nasıl 

başarabiliriz? 

 Organizasyon kültürü yerleşik davranış 

ve normlardan oluşur; bir kişinin 

davranışını bile değiştirmek bu kadar 

zorken; tüm organizasyondaki bu kültür 

değişikliğini nasıl sağlayabiliriz? 

Çalışanlar mevcut kurum kültüründe ve iş 

yapış tarzında kendilerini rahat hissederler. 

Bu sebeple, organizasyonda yaratılmak 

istenen değişimden önce, değişimi 

gerektiren unsurları çalışanlara anlatmak 

çok önemlidir. İnsanın değişimi 

kabullenmesi için, öncelikle problemi 

hissetmesi gerekir. Daha sonrasında, 

çalışanların bu değişimin organizasyonun 

başarısı için gerekli olduğuna inanmaları, 

değişimin başarılı olarak ilerleyeceğine en 

büyük işarettir. Ancak, değişim süreci zorlu 

bir yoldur. 

Peki, zorluklara karşın 

kurum kültürü değişikliği 

yaratabilmek için neler 

yapmalı, nasıl bir yol 

izlemeliyiz? 

Öncelikle kurum 

kültürümüzü iyi 

anlamamız gereklidir. 

Sadece sorun alanlarını değil, 

organizasyonun tümünde hakim olan 

alışkanlık ve davranışları iyi analiz 

etmeliyiz. Organizasyon kültürünü iyi 

anladıktan sonra, organizasyon olarak 

ulaşmak istediğimiz stratejik yönü 

belirlemeli ve başarıyı destekleyebilmek 

için organizasyon kültürünü nasıl 

şekillendirmemiz gerektiğine karar 

vermeliyiz.  

 

SAYFA 4 

Organizasyon Kültürü Değişikliği Sürecin Parçası Değil, 
Kendisidir 



Bu noktada cevap bulmamız gereken bazı 

sorular bulunmaktadır. Örneğin bizim 

organizasyon kültürümüzde yer almasını 

istediğimiz temel değerler nelerdir? Bu 

değerler bizim mevcut kültürümüze uygun 

mudur ve hali hazırda bu değerlerin 

olmama sebepleri nelerdir? 

Değişime direnç meydana geldiğinde, 

önümüze birçok cümle çıkar; “Bizde işler 

böyle yürümez”, “Biz işleri böyle yapmayız” 

“Eski köye yeni adet getirme”, “ Bunlar bize 

uymaz”, “Sonuçta işler yürüyor, niye 

düzenimizi bozalım”. Bu ifadelerin 

azalmaya başlaması, değişimi 

gözlemleyenlerin sayısının artmasıyla 

mümkün olacaktır. Değişimi yaratmaya 

başlayanlar da ilk inananlar olacaktır. Bu 

sayıyı ne kadar yükseltebilirsek, süreç o 

kadar hızlı olacaktır. 

Son noktada, unutulmaması gereken en 

önemli adım, yaratmak istediğimiz 

değişimin gerçekleşip gerçekleşmediğini 

ölçebilmek için planlar geliştirmektir. 

Çalışanlar davranışlarını değiştirmeye 

başladığında ve istenilen kültür yerleşmeye 

başladığında değişim yönetiminin en 

önemli unsurunu başarmışız demektir.  

Aytuğba Baraz 

CGS Center 

Stratejik Planlama ve İnsan Kaynakları 
Koordinatörü 

SAYFA 5 

Organizasyon Kültürü Değişikliği Sürecin Parçası 
Değil, Kendisidir 



Türk Hava Yolları, bazı basın organlarında mali durumuyla ilgili çıkan haberleri 
KAP'a yaptığı açıklamayla yalanladı 

İSTANBUL  - Türk Hava Yolları (THY), şirkette nakit açığı ya da işletme sermayesi ihtiyacı 

olmadığını, tamamı uluslararası piyasalardan edinilmiş, düşük 

faizli ve uzun vadeli uçak finansmanına yönelik borçlanma dışında 

herhangi bir finansal borç bulunmadığını bildirdi. THY'nin, 

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, 

bazı basın yayın kuruluşlarında şirket hakkında haksız, gerçeğe 

uygun olmayan ve açıkça şirketin yıpratılmasına yönelik art niyetli 

haberlerin yer aldığı ve bu haberlerin kesinlikle gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.  

SAYFA 6 

SPK’dan haberler 

“SPK ne kadar hızlı olursa, yatırımcı o 
kadar fazla korunur” 

Uzmanlar, SPK'nın özellikle bu yıl denetleme 

ve karar verme konusunda önceki örneklere 

göre oldukça hızlı hareket ettiğinin görüldüğü 

belirterek, bunun şimdiye kadar yatırımcıların 

korunması açısından en önemli eksiklik 

olduğunu kaydediyor. SPK'nın hızlı denetim 

ve karar verme kapasitesi arttıkça 

manipülasyonların azalacağını ve 

yatırımcıların piyasaya güveninin artacağını 

ifade eden analistler, yeni sermaye piyasası 

kanunu ve tebliğlerden güç alan Kurul'un 

manipülasyon konusunda hızlı ve acımasız 

hareket etmesinin tüm piyasa için pozitif 

olacağını aktarıyor. 

SPK 2014'te bu güne kadar 100'ü 

aşkın kişi hakkında suç 

duyurusunda bulunurken, 51 kişi 

için ise idari para cezası uyguladı 

İSTANBUL - Sermaye Piyasası Kurulu 

(SPK), 2014 yılında özellikle şirketleri 

zarara uğratan yöneticiler ve pay 

piyasasında manipülasyon yapan kişiler 

başta olmak üzere çeşitli eylemler 

nedeniyle 100'den fazla kişi hakkında suç 

duyurusunda bulunurken, ayrıca 51 kişi 

ve kuruma da idari para cezası 

uygulanmasına karar verdi. 



Dr. Mazhar İzmiroğlu’nun, ‘Aile Şirketleri Dizisi’nin ikinci kitabı olan 

“Aile Şirketlerinde Kariyer” adını verdiği kitabı, Ticaret Yayınları 

tarafından basılarak seçkin kitapçıların raflarındaki yerini aldı. 

Dr. Mazhar İzmiroğlu, yeni kitabı ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, 

‘Aile Şirketlerinde Profesyonellerle Yönetim’ adını verdiği ilk 

kitabında, KOBİ düzeyindeki aile şirketlerinin liderleri ve aile üyelerine önemli bilgiler 

içerdiğini vurguluyor. İzmiroğlu dünyadaki aile şirketlerinin gelişerek kuşaklar boyu devam 

ettiğini, Türkiye’de ise ilk kuşaktan ikinci kuşağa geçişte bile sorun yaşandığına dikkat 

çekerek, “Dizinin ilk kitabında aile şirketlerinin bünyelerindeki 

profesyonel yöneticileri daha etkin nasıl değerlendirebileceklerini ve 

işyerinin daha cazip hale nasıl getirilebileceğini anlattık. Kurulan işin 

gelişmesi, gelecek nesillere sağlıklı biçimde devri gibi konularda aile 

şirketi liderlerini ve aile fertlerini uyardık. Yeni kitapta da, bu şirketlerde 

kariyer yapmak isteyen profesyonellere ipuçları veriyoruz” ifadelerini 

kullandı. 

Bu kitabın yazılmasındaki temel amaç, meslek yaşamlarına aile 

şirketlerinde başlama ya da kariyerlerini bu şirketlerde sürdürme 

kararında olanlara, aile şirketlerini diğer şirketlerden farklı kılan dinamikleri açıklamak, bu iş 

yerlerinde kendilerini bekleyen tehdit ve fırsatları tanımlamak ve kariyer basamaklarını 

başarıyla tırmanmalarında yararlı olabilecek bilgi ve ipuçları verebilmektir. 

Kitabın genel içeriğinde, aile şirketlerini diğer şirketlerden ayıran faktörler değişik 

perspektiflerden mercek altına alınarak bir aile işi ortamında çalışmanın kendine özgün 

koşulları açıklanıyor. 

SAYFA 7 

Kitap Tanıtımı 

Aile Şirketlerinde Kariyer; Dr. Mazhar İzmiroğlu 

AİLEM VE ŞİRKETİM  

CGS CENTER’ın her ay yayınlanan ücretsiz 

bültenidir. 

 

Deneyimlerinizi paylaşın, başarı öykülerinizi, 

çalışmalarınızı gönderin, yayınlayalım.  

Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi  

1429.Cadde İdeal Apt. No: 13/3 06530 

Cukurambar, Ankara  

Tel: (312) 220 22 20  

Faks: (312) 220 35 34  

E-posta: info@cgscenter.org  


