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Kontrast İzmir Danışmanlık ve Eğitim Şirketi

("Contrust"), 2015 yılında İzmir'de kurulmuştur. Günkut

Gürşen'in kurucu ortağı olduğu Contrust, çözüm

ortakları için danışmanlık faaliyetlerini yüksek tecrübeli

danışman kadrosu ile sunmaktadır. Contrust, çözüm

ortaklarına maksimum katma değeri yaratmak için

maksimum ilgi/ zaman ayırmaktadır.

Contrust, pek çok sektöre özel ve aile şirketlerine

yönelik olarak iç kontrol, iç denetim, kurumsal risk

yönetimi, Bilgi Teknolojileri (BT) denetimi,

kurumsallaşma hizmetleri sunmakta ve müşterilerine

katma değer yaratmayı hedeflemektedir.

Hizmetlerimiz aşağıda özetlenmektedir:

• Aile Kurumsallaşması Hizmetlerimiz

• BT ve ERP Denetimi Hizmetlerimiz

• Devlet Teşvikleri Hizmetlerimiz

• İnsan Kaynakları Danışmanlık Hizmetlerimiz

• İç Denetim Hizmetlerimiz

• İç Kontrol Hizmetlerimiz

• Kurumsal Risk Yönetimi Hizmetlerimiz

• Kurumsallaşma Hizmetlerimiz

• Performans Denetimi Hizmetlerimiz

• Şirket Kurumsallaşması Hizmetleri

Contrust olarak, müşterilerimize katma değer

yaratmayı ve güvenilir bir danışmanlık hizmeti sunmayı

hedefleriz. Güvenilir danışmanlık hizmetleri sunma

hedefini, kendine marka ve şirketi ismi olarak

benimsemeyi uygun gören firmamız bundan dolayı

"Contrust: Trusted Consulting Services" ismi ile

kurumsal yolculuğuna başlamıştır.
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Danışman Kadromuz

Deneyimi & Uzmanlık Alanı

Yaklaşık 10 yıl iç denetim, iç kontrol ve risk yönetimi tecrübesine sahip olan

Günkut, profesyonel kariyerine PwC’de başlamıştır. 2013 yılında KPMG Risk

Yönetimi Danışmanlığı bölümüne geçen Günkut, 2015 yılında kendi firması olan

Kontrast İzmir Danışmanlık ve Eğitim’i (Contrust) kurmuştur. Günkut’un aile

şirketleri danışmanlığı, iç denetim, iç kontrol sistemlerinin değerlendirilmesi, iş

süreçlerinin iyileştirilmesi, bilgi teknolojileri denetimi ve risk yönetimi ile ilgili geniş

deneyimi vardır.

Profesyonel Tecrübesi

Günkut, finansal denetim bölümünde geçirdiği 3 sene boyunca Uluslararası

Muhasebe Standartları (UMS), Uluslararası Finansal Raporlama Standartları

(UFRS), Sermaye Piyasası Kurulu Prensipleri ve A.B.D.’de Kabul Görmüş

Muhasebe Prensipleri (USGAAP) üzerine deneyim kazandı. Aynı dönemde, kamu

ve özel sektörde aktif olarak iş süreçlerinin incelenmesi, iç denetim birimlerinin

kurulması, kalite güvence incelemelerinin gerçekleştirilmesi ve iç denetim

faaliyetlerinin uygulanması, kurumsal yönetim danışmanlığı, kurumsal risk

yönetimi, iç kontrol sistemlerinin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi, Sarbenes

Oxley, aile şirketlerinin kurumsallaşması ve bilgi teknolojilerinin değerlendirilmesi

gibi alanlarda bir çok proje yönetti. Risklerin tanımlanması ve değerlendirilmesi, iş

süreçlerinin analizi ve iç kontrol sistemlerinin kurulması, IT kontrollerinin

geliştirilmesi, COSO ve COBIT standartlarına göre denetim yapılması

görevlerinde bulundu. İş süreçleri yeniden yapılandırma (BPR) ve Kontrol Öz

Değerlendirme projelerinde kolaylaştırıcı olarak görev yaptı.

İlgili Deneyimleri

Günkut’un iç kontrollerin değerlendirilmesi, iç denetim ve risk yönetimi alanında

koordine edip, yer aldığı üretim, perakende, lojistik, gıda ve içeçek, hızlı tüketim

ürünleri sektörlerindeki firmalara yönelik birçok proje bulunmaktadır.

Diğer Aktiviteler

Sertifikalı İç Denetçi (CIA), Sertifikalı Bilgi Sistemleri Denetçisi (CISA), Sertifikalı

Risk ve Bilgi Sistemleri Kontrolleri Uzmanı (CRISC), Kontrol Özdeğerlendirme

Uzmanlığı Sertifikası(CCSA), Sertifikalı Kamu Denetçisi (CGAP), Sertifikalı İç

Kontrol Denetçisi (CICA), Risk Yönetimi Güvencesine dair Sertifika (CRMA),

SMMM ve SPK bağımsız denetim lisansına sahip olan Günkut, aynı zamanda

PwC Türkiye Denetim Metodolojisi Grubu’nda ve PwC Türkiye İnnovasyon

ekibinde görev almıştır. Günkut, Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE), Information

Systems Audit and Control Association (ISACA), Yönetim Danışmanları Derneği

(YDD) ve İç Kontrol Enstitüsü (The Institute for Internal Controls- THEIIC)

üyesidir. Günkut hâlihazırda, TİDE mesleki düzenleme komitesinin aktif bir

üyesidir. Günkut, Gediz Üniversitesinde, IFRS ve Denetim derslerinde eğitmen

olarak görev almaktadır. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme

Bölümü mezunu olan Günkut, çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.
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Kurumsallaşma Hizmetlerimiz:

Kurumsallaşma Hizmetlerimiz iki temel başlıkta gerçekleştirilmektedir.

• Aile Kurumsallaşması Hizmetlerimiz (Konu Başlıkları: Aile Anayasası, Hissedarlar

Sözleşmesi, Halefiyet Planı…)

• Şirket Kurumsallaşması Hizmetlerimiz (Konu Başlıkları: İç Kontrol, İç Denetim,

Kurumsal Risk Yönetimi…)

Şirket Kurumsallaşması Hizmetleri

• Kurumsallaşma en temel anlamı ile faaliyetlerin kişilere bağlı değil, kurallara ve yazılı

kaidelere bağlı olarak yürütülmesi ve böylece kişiler ayrılmış olsa bile firmanın

devamlığını sağlamaya yönelik alt yapının oluşturulmasını ifade etmektedir. Kişilere

bağlı düzenden, kim olursa olsun makine gibi çalışan sistematik yapılara geçişi

sağlamak amacındadır.

• Peki firmamızın kurumsal olarak yönetilebilmesi için neler sağlanmalıdır;

• Çalışanların görev ve yetkileri tanımlı olmalıdır,

• Şirket iş yapışının yazılı hale getirilmesi, güncel politika ve prosedürler hazırlanmalıdır,

• Tanımlı politika ve prosedürlere uygunluk seviyesi düzenli olarak ölçülmelidir.

• Dolayısıyla bu üç temel noktaya varmak amacı ile, Şirket Kurumsallaşması

Hizmetlerimiz üç temel faaliyet altında gerçekleştirilmektedir:

• İç Kontrol Hizmetleri

• İç Denetim Hizmetleri

• Kurumsal Risk Yönetimi Hizmetleri
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Aile Anayasası ve Hissedarlar Sözleşmesi

Bu bayrak yarışında, kendi kuşağınızın ne kadar hızlı yol aldığı önemli olmakla birlikte,

bayrak bir sonraki nesle devredilemezse sonuç aile şirketinin dağılması, piyasadan

çekilmesi ya da rekabet gücünü kaybetmesi olmaktadır. Bayrak devir teslimini sorunsuz bir

şekilde gerçekleştirmek, aile şirketinizin rekabet gücünün üst seviyede korunabilmesi

adına sizlere aşağıdaki çalışmalar kapsamında destek olmaktayız:

• Aile değerlerinin ve vizyonun aile bireyleri ile birlikte belirlenmesi,

•Şirket kaynaklarının tüm aile üyeleri tarafından eşit kullanımına yönelik kuralların

oluşturulması,

• Şirkette çalışacak aile üyelerinin seçimine ilişkin kriterlerin belirlenmesi,

• Aile üyelerinin performansının ölçümüne ilişkin kuralların belirlenmesi,

• Aile konseyinin, meclisinin ve diğer aile içi iletişim kanallarının oluşturulması,

• Anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin süreç ve prosedürlerin oluşturulması,

• Çıkar çatışması ve rekabet yasağına ilişkin kuralların oluşturulması,

• Temettü politikalarının belirlenmesi,

• Hissedar olma koşullarının belirlenmesi,

• Hissedarların ortak amaçlarının ve hak/yükümlülüklerinin belirlenmesi,

• Hissedarların onayını gerektiren konuların belirlenmesi

• Hissedarların çalışma prensiplerinin (toplantı takvimi, gündemi vs.) belirlenmesi,

• Şirket yönetimine ilişkin ana kuralların oluşturulması,

•Aile üyelerinin Şirkette görev almasına ilişkin kriterlerin oluşturulması, ücretlendirme

politikasının belirlenmesi

•Şirket içinde görev almayan hissedar aile üyelerinin bilgi almalarına ilişkin süreçlerin

oluşturulması,

•Şirket yatırım planlarının belirlenmesine ilişkin sürecin oluşturulması,

• Temettü politikasının belirlenmesi

•Hisse ihracı/ devri ve satışına ilişkin kuralların belirlenmesi,

•Veraset ve acil durum yönetimine ilişkin prosedürlerin oluşturulması

•Halefiyet planı hazırlanması

•Anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin süreç ve prosedürlerin oluşturulması.

Dünya'daki şirketlerin %90'dan fazlası aile şirketidir ve bu

şirketlerin üçüncü kuşağa devir oranı %5'i geçmemektedir.

Bu yüzden ailelerin kuşaktan kuşağa sorunsuz olarak devri

için aile anayasasının ve hissedarlar sözleşmesi

hazırlanması ve uygulanabilir olarak iş ve aile ilişkisini

düzenliyor olması büyük önem arz etmektedir.
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İç Denetim Hizmetleri

Firmanızın ve işletmenizin hedeflerine ulaşabilmesi için risklerinizin etkin yönetilmesi

büyük önem taşımaktadır. Bu risklerin etkin yönetilmesi noktası iç denetim faaliyetleri en

önemli güvence kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Dolayısıyla, iç denetim fonksiyonunun kurumunuzda faal olması adına 4 ayrı yöntem ile

yardımcı olmaktayız:

• İç Denetim Birimi Kurulumu

Kurum bünyesinde iç denetçi istihdam ederek, bir iç denetim fonksiyonu yaratılmasına

yönelik sizlere destek olmaktayız. İç Denetim Birimi Kurulumu esnasında aşağıdaki iş

adımlarını takip etmekteyiz:

• Paydaşların İç Denetim Beklentilerinin Anlaşılması

• İç Denetim Stratejik Plan ve Organizasyon Yapısının Belirlenmesi

• İç Denetim Yönetmeliği Oluşturulması

• Denetim Komitesi Çalışma Esas ve Usullerinin Belirlenmesi

• Risk Değerlendirmesi ve İç Denetim Planının Oluşturulması

• İç Kontrol ve İç Denetim Eğitimlerinin Verilmesi

• Pilot İç Denetimlerin Yapılması

• İç Denetim Dış Kaynağı Sağlanması – Outsourcing

Kurumunuz bünyesinde iç denetim kaynağı istihdam etmeyi tercih etmiyorsanız, ya da

yetkin bir iç denetim ekibi oluşturacak kaynaklara erişiminiz yoksa, iç denetim

faaliyetlerinizi Yönetim Kurulu'na birebir raporlayacak şekilde gerçekleştirmekteyiz. Dış

kaynak sağlanması faaliyetlerinde aşağıdaki iş adımlarını takip etmekteyiz:

• Stratejik Analiz

• Kurum Risk Değerlendirmesi

• İç Denetim Planı Hazırlanması

• İç Denetimlerin Gerçekleştirilmesi

• Raporlama

• Bulgu Takip Denetimlerinin Gerçekleştirilmesi
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İç Denetim Hizmetleri

Firmanızın ve işletmenizin hedeflerine ulaşabilmesi için risklerinizin etkin yönetilmesi

büyük önem taşımaktadır. Bu risklerin etkin yönetilmesi noktası iç denetim faaliyetleri en

önemli güvence kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Dolayısıyla, iç denetim fonksiyonunun kurumunuzda faal olması adına 4 ayrı yöntem ile

yardımcı olmaktayız:

• İç Denetim Eş Kaynağı Sağlanması – Cosourcing

Bir iç denetim ekibiniz var ama;

1. Ekibinize farklı bir bakış açısı ve farklı tecrübeler kazandırmak istiyorsanız,

2. İç denetim ekibinizde gerekli yetkinlikler bulunmuyor (BT Denetimi, Performans

Denetimi vb.) ve bu yetkinlikte iç denetçi istihdamını düşünmüyorsanız,

3. İç denetim ekibiniz mevcut ama yönetmek ve gözden geçirmek için bir İç Denetim

Yöneticisi bulunmuyorsa İç denetim eş kaynağı kullanımını değerlendirebilirsiniz.

• İç Denetim Kalite Güvence Dış Değerlendirmesi (QAR)

İç denetim faaliyetlerinizin uluslararası denetim standartlarına uygunluğunu bağımsız

olarak değerlendirmesini gerçekleştiriyoruz.



İç Kontrollerin Değerlendirilmesi

Contrust olarak müşterimize, faaliyetlerinden güvence alabilmeleri için iç

kontrol mekanizmalarının kurulması, mevcut yapılarının değerlendirilmesi

(as-is analysis) ve olması gereken iç kontrol yapısının kurulması (to be

analysis) konusunda hizmetlerimizle destek oluyoruz.

Tüm iş süreçleriniz kapsamında, risk odaklı olarak değerlendirmeler

yapılarak kurumsal hedeflerinize ulaşmanızı etkileyebilecek faktörlerin etkin

yönetimini güvence altına almaktayız.

Temel olarak değerlendirmeye aldığımız iş süreçleri:

• Satış, Pazarlama ve Ticari Alacaklar

• Satın Alma ve Ticari Borçlar

• Üretim ve Üretim Planlama

• AR-GE ve ÜRGE

• Kalite Yönetimi

• Depo Yönetimi, Envanter ve Maliyetlendirme

• Finansman ve Muhasebe

• İnsan Kaynakları

• Bilgi Teknolojileri

İş Akışlarının Oluşturulması/ Politika ve Prosedürlerin Hazırlanması

Şirketinizin kurumsallaşması yolundaki en önemli adımlardan ilk ikisi iş

akışlarının çizilmesi ve politika-prosedürlerin hazırlanmasıdır. İş akışları

çizilerek süreçlerde darboğaz yaratan, katma değer yaratmayan iş akışları

optimize edilebilmekte, iş yapış yöntemleri kişilerden bağımsız hale

getirilerek standardize edilebilmektedir.

Ayrıca, politika ve prosedürler tanımlanarak, iş yapış yöntemleri kişilerden

bağımsız hale getirilerek kurumsallaşmanın alt yapısı sağlanabilmektedir.

Kontrol Öz Değerlendirme

Kontrol Öz Değerlendirme (CSA) çalışması, kurum yöneticilerinden,

çalışanlarından (ve iç denetçilerden) oluşan bir grubun Kurumun risk

yönetimi ve kontrol süreçlerinin yeterliliğini değerlendirdiği bir metodolojidir.

Bu metodoloji doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılabilmesi, toplantı

moderasyonu vb. konularda sizlere destek sağlamaktayız.
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Performans Denetimi:

Gizli Müşteri (Mystery Shopper) Hizmetleri:

Mağazalarınızın, otellerinizin, şubelerinizin vb. merkezi kurallara göre yönetilip

yönetilmediğini, müşteri memnuniyetine yönelik sonuçları güvence altına alıp almadığını

sizlere raporlamaktayız.

Bayi Ağı Verimlilik Denetimleri:

Bayilerinizin merkezi olarak tanımlanmış kurallara (bu kuralları standart ve ölçülebilir

kontrol listelerine – checklist – dönüştürüp) ne derece uyduklarını bağımsız denetimlerimiz

kapsamında sizlere raporluyoruz.
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Kurumsal Risk Yönetimi

Kurumsal Risk Yönetimi kapsamında 

aşağıda yer alan konularda sizlere destek 

sağlamaktayız.

• Kurumsal Risk Yönetimi Fonksiyonu 

Etkinlik Analizi

• Kurumsal Risk Değerlendirmesi/ Risk 

Değerlendirme Çalıştayları/ KRY 

Çalıştay Fasilitörlüğü

• Riskin Erken Teşhisi Komitesi 

Kurulumu

• Kurumsal Risk Yönetimi Eğitimi



BT Denetimi:

Firmalar, geçmişte veriye ulaşmakta sıkıntı yaşarken,

günümüz ekonomik dünyasında, manuel iş süreçleri yerini

otomatize edilmiş iş süreçlerine bırakmış, bu iş süreçleri

Kurumsal Kaynak Planlaması programları üzerine inşa

edilerek, ulaşılabilir veri miktarı artış göstermiştir. Artık

firmaların rekabet gücü sağlıklı veriye sürdürülebilir bir

şekilde ulaşabilmek ve bu verileri anlamlı iş sonuçlarına

döndürebilmekten geçmektedir. Dolayısıyla, bu verilerin

sürdürülebilir olarak erişilebilir ve güvenilebilir olması için bu

doğrultuda kurumlarımızın Bilgi Teknolojileri Yönetimi çok

büyük bir önem seviyesine erişmiştir.

Dolayısıyla firmanın Bilgi Teknolojileri etkinliğini ve

olgunluğunu ölçmek adına gerçekleştirdiğimiz Bilgi

Teknolojileri Denetimlerimiz aşağıdaki başlıkları içermektedir:

• BT Erişim ve Güvenlik Yönetim (Access to Programs and

Data)

• BT Değişiklik Yönetimi (Change Management)

• BT Program Geliştirme Yönetimi (Program Development)

• BT Operasyon Yönetimi (IT Operations)

Ayrıca, BT hizmetlerimiz kapsamında; ISO 27001

Sertifikasyon Hazırlığı ve Yönetişim, Risk ve Uyum Hizmetleri

(GRC - Governance, Risk and Compliance) programlarının

entegrasyonu süreçleri de bulunmaktadır.

ERP Hizmetleri

ERP Kontrolleri Danışmanlık Hizmetleri

Günümüzde pek çok iş süreci Kurumsal Kaynak Planlaması

(ERP - Enterprise Resource Planning) programları üzerine

inşa edilmiş şekilde çalışmaktadır. Kurumsal hedeflerinize

ulaşabilmek için ERP sistemleri üzerine inşa edilmiş iş

süreçlerinizde yer alan kontrol noktalarının yeterliliğini,

etkinliğini ve verimliliğini risk odaklı bir bakış açısı ile

değerlendirmekteyiz.
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Görev Tanımlarının Hazırlanması

Hedef ve yetkinlikleri içerecek şekilde görev tanımlarını hazırlıyor ya da mevcut görev

tanımlarınızı revize ederek sizler ile paylaşıyoruz.

Performans Yönetimi Sistemi Kurulması

Performans Yönetimi Sistemi kapsamında, performans değerlendirme sisteminin

kurulması, yetenek/ yetkinlik yönetimi ile kariyer yönetimi sisteminin kurulması çalışmaları

gerçekleştirmekteyiz. Öncelikli olarak Kurum misyonu, vizyonu ve stratejik hedefleri

değerlendirilmekte olup, bu hedefler doğrultusunda, birim/ departman stratejileri ve

hedefleri analiz edilip, bu hedeflere varılmasını güvence altına alacak bireysel roller ve

Anahtar Performans Göstergeleri tanımlanmaktadır. Bu sistem ile, anahtar performans

göstergelerinin atanmış olan mentor/ koçluk mekanizması tarafından değerlendirilmesine

yönelik alt yapı oluşturulacak olup geliştirilmesi/ korunması gereken yetenek/ yetkinlikler

tanımlanacak ve bu doğrultuda terfi edecek/ geleceğin yöneticilerini hazırlayacak bir

kariyer gelişim haritası geliştirilecektir.

Norm Kadro ve İş Yükü Analizi

İdari kadrolar için optimum çalışan sayısının mevcut iş yüküne, sistem altyapısına ve

kadronun yetkinliğine bağlı olarak hesaplamasını gerçekleştirip sizlere sunuyoruz. Bu

çalışmalar kapsamında ayrıca mevcut organizasyon yapısını gözden geçirip, ve re-

organizasyon faaliyetlerine yönelik önerileri sunup, hedeflenen organizasyon şemasını

oluşturmaktayız.
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Turquality Danışmanlığı

“Turquality Ön İnceleme Denetçisi” olarak edindiğimiz

tecrübeyi, Turquality’e hazırlık noktasında sizler ile

paylaşmaktayız. Denetçilerin dikkat ettikleri hususları denetçi

bakış açısı ile sizler ile paylaşmakta ve bilgi setimizin

hazırlığında bu noktaları göz önünde bulundurmaktayız.

Çalışmalarımız kapsamında, bilgi setinin oluşturulmasında

uluslararası örnekleri sizinle paylaşıp, kurum kültürünüze

uygun bir şekilde sunabilecek alt yapıyı sizler ile hazırlıyoruz.

Sizi Turquality serüveninizde hiçbir noktada yalnız bırakmıyor,

denetim esnasında yapılan sunumlarda da sizler ile birlikte

katılım gösterip, gerekli noktalarda sizleri destekliyoruz.

SGK Teşvikleri

SGK ve İşkur teşviklerine ilişkin ön değerlendirmeyi yapmakta,

faydalanabileceğiniz teşvik mekanizmalarını belirlemekte ve

operasyonel faaliyetleri ile sizin adınıza ilgilenmekteyiz.
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URGE

23/09/2010 tarihli ve 27708 sayılı Resmi Gazete’de

yayımlanarak yürürlüğe giren 2010/8 sayılı “Uluslararası

Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”

kapsamında şirketlerimizin eğitim harcamaları ile kümelenme

anlayışı ve proje yaklaşımı çerçevesinde işbirliği kuruluşlarının

üyelerinin rekabetçiliklerini ve ihracat kapasitelerini artıracak

proje bazlı ihtiyaç analizlerini gerçekleştirmekteyiz.



Referanslarımız
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