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Günümüzde ekonominin en önemli yapı
taşlarından birisinin aile işletmeleri olduğu bir
gerçektir. Ne var ki birçok aile şirketi kendisini
gelecek kuşaklara aktaramadan tarih
sahnesinden silinip gitmektedir. Buna neden olan
en önemli sebeplerden biri de aile şirketlerinin
hem bugününü hem de geleceğini temellendiren
doğru, akılcı bir felsefeye ve politikaya sahip
olmamasıdır. Aile şirketleri konusunda dünyada
sayılı uzmanlar arasında sayılan John Ward,
şirketlerinde büyük öneme sahip olan düşünme
biçimlerini ve politikaları beş önemli felsefe ve
dört önemli politika altında derlemiştir.

Aile Şirketlerinde Beş Önemli Felsefe

1. Değişime ve meydan okumaya saygı
duyulmalıdır.

Başarılı aile şirketleri, aileyi iş ile birleştirmenin
zorluğuna büyük saygı duyar. Bir sonraki nesle
geçme ihtimalinin kendi lehlerine olmadığını
anlarlar. Bunun bir sonucu olarak, halefiyeti
yönetme işini çok ciddiye alırlar ve bunun için
büyük çaba harcarlar. Başka bir deyişle, uzun
süreli başarılı aile şirketleri, yaşadıkları zorlukları
bir sorun olarak değil, bir fırsat olarak görürler.
Denize saygı duymak gibi. Gerçekten de
değişime saygı duymak denize saygı duymak
gibidir. İçinde boğulabilirsiniz ya da akıntıya
kapılıp sürüklenip gidebilirsiniz. Veyahut da,
yüzebilir, dümene geçip dünyanın her tarafına
açılabilirsiniz. Fakat geleneksel kalıplar içine
hapsolan aile şirketleri başarılı olamazlar. Bu
nedenle de birçok aile şirketinde nesiller
arasındaki geçişte değişim konusunda sıkıntı
yaşanır.

 

2. Aile şirketlerine ilişkin unsurlar ortaktır
ve tahmin edilebilinir. Farklı olan bunların
algılanış biçimidir.

Aile şirketleri ister Amerika’da, ister Afrika’da,
ister Asya’da isterse Avrupa’da olsun; veya ister
Hristiyan, ister Müslüman isterse Budist olsun;
veyahut ister üretim, ister ticaret ister turizm
isterse inşaat işinde olsun sorunlar hep aynıdır,
ancak algılanış biçimleri farklıdır. Örneğin
değişime olan rezistanla dünyanın her tarafında
karşılaşılabilir.  Ancak akıllı aileler, ailedeki görüş
farklılıklarını telafi edilemez kişilik bozukluğu
olarak değil, tartışılabilir, meşru bakış açısı
olarak değerlendirirler. 

3. İletişim olmazsa olmazlar arasındadır.

Uzun bir başarı geçmişine sahip aile şirketleri,
iletişim konusunda çok çalışan ailelerdir. Aile
şirketi olarak devam etme yeteneklerini
kaybeden bir zamanlar başarılı olan bazı aile
şirketleri, bunu yeterli bir iletişime bağlıyor.
İş sahibi başarılı aileler, iletişimi sağlayabilmek
için bir takım sistemler, yapılar oluştururlar ve bu
şekilde işin içinde olan/ (olmayan) aile fertlerinin
görüşlerini, duygularını, fikirlerini
açıklayabilmeleri için ortam sağlarlar. Dolayısıyla
değişim ve gelişim konusunda ortaya çıkan farklı
görüşlerin en iyi çözümü iletişimdir. 

DR.  GULER MANİSALI  DARMAN
AV.  BAHADIR ZEYBEL
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İşle ilgili stratejik planlar
Aile işletmesinde liderlik ve kariyer
planlaması ile ilgili planlar
Aile üyelerin şahsi servetleri (kişisel gelirleri)
ile ilgili planlar
Ailenin devamlılığın sağlanması ile ilgili
planlar

 4.Devamlılık için planlama şarttır

Bir aile şirketinde planlama, diğer herhangi bir iş
türündeki planlamadan daha karmaşıktır.
Bununla birlikte, en başarılı aile işletmeleri bu
sorunu istekli bir biçimde ele alır ve akıllıca
üstesinden gelir. Bu şirketler sürekli başarı için
bunun gerekli olduğunu bilir.
Bu bağlamda, aile şirketlerinin devamlılığı
sağlayabilmek için dört farklı düzeyde planlama
yapmaları önemlidir. Bunlar;

Bazen işle ilgili stratejik planlar, ailenin
devamlılığı ile ilgili planlar ile çelişiyormuş gibi
görünse de, unutulmamalıdır ki aile işletmeleri
gücünü ailenin ortaklaşa yarattığı enerjiden ve
bağlılıktan alır.

5.Bağlılık ve sorumluluk önemlidir

Aile işletmelerinde en temel unsur, aile
işine,ailenin amaçlarına, ailenin geleceği ile ilgili
yapılan planlara bağlılıktır. Aile işletmeleri
çocuklar ve torunlar için ayakta kalır. Bağlılığın
sağlanması ve sorumluluğun verilmesi
konusunda kurucular tarafından sıkça yapılan
hata, “Burası ileride sizin olacak” söyleminin
kurucular hayatta iken sadece lafta kalmasıdır.
Hem şirkette çalışan hem de belli bir yaşa gelmiş
ikinci veya üçüncü kuşaklara, zamanında doğru
oranlarda hisse devrinin yapılmaması veyahut da
yapılsa dahi, devredilen hissenin gereği 

oluşan kar payının doğrudan verilmemesi, çoğu
zaman bu kuşaklarda “ne için çalışıyorum”
kaygısını yaratmaktadır. Bu konuda yapılan bir
yanlış uygulama da, kurucuların takip eden
kuşaklara, “ihtiyacın olan parayı şirket sana
veriyor zaten” yaklaşımıdır. Bu yaklaşım çoğu
zaman yeni kuşaklar açısından incitici bir
davranış olarak algılanmaktadır. 
Hepimiz biliyoruz ki, sorumluluk yetki ile beraber
işler. Hiç bir konuda yetki verilmemesi veya
yetkilerin doğru düzenlenmemiş olması kaos
yaratır; bu konu da, aile şirketlerinde genç
kuşakların sorumluluk üstlenmelerinin önündeki
en büyük engellerden birisidir. 

Aile Şirketlerinde Dört Önemli Politika

Bu dört politika, aile şirketlerinin temel ikilemini
ele alır: Güçlü ve sağlıklı olmak için ailenin ihtiyaç
duyduğu şeyler, işletmenin büyümesi ve
gelişmesi için ihtiyaç duyduğu şeylerle çelişebilir.
Günümüzde pek çok aile şirketi bu dilemmayı
çözebilmek için “Aile-Şirket Aanayasası”
hazırlamaktadır. Bu anayasayı hazırlarken
gözönünde bulundurulması gereken dört politika
ise şunlardır:
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1.Politikalar gereksinimler duyulmadan
hazırlanmalıdır. 

Akıllı aile işletmeleri, bir takım çatışma veya
sürtüşme yaratacak sorunların ortaya
çıkacağının farkındadır. Onlar sorar; “Bu ya da şu
sorun ortaya çıktığında, bunlarla nasıl başa
çıkacağız?” Bu soruya, politikalara fiilen ihtiyaç
duyulmadan önce politikalar oluşturarak cevap
verirler.
Örneğin, ikinci kuşak iş hayatına atılmaya hazır
olmadan çok önce, birinci kuşak, işe katılmak ve
yükselmek isteyen aile üyelerinin
gereksinimlerini ortaya koyan bir istihdam
politikası geliştirir ve kağıda döker.
Politikaları ihtiyaç duyulmadan oluşturmanın
güzelliği, sorunlara kişisel ve duygusal hale
gelmeden önce dikkat edilmesidir. Bu nedenle
sorunlar daha rahat ve akılcı bir şekilde ele
alınabilirler. Bu şekilde, zamanı gelince alınan
önlemler kişisel olmaktan çıkar, politika gereği
düzenlenmiş olur.

2.Amacın Anlamı

Kalıcı olmayı başarabilen aile şirketleri, ikinci
politika olan “Amacın Anlamın”nı tanımlama
üzerine de çok çalışırlar. Örneğin; “Bunu neden
yapıyoruz? Neden bu kadar çok çalışıyoruz?
Neden politikalar geliştirmek için zaman
harcıyoruz?” gibi sorular sormayı ihmal etmezler.
Gerçekten de ailelerin neden politikalar üzerine
tartışmalarla uğraşmaya istekli olduklarını
anlamaları gerekir.
Öte yandan, amaç duygusu her aile için farklı
olacaktır. Bazı aileler sadece topluma hizmet
etmek ister, bazı aileler için değer yargılarının
gelecek kuşaklara aktarılması önemlidir. Amacın
anlamının bütün aile fertleri tarafından
anlaşılması, aile işletmelerinin zor zamanlarda
zorlukların üstesinden gelmelerini kolaylaştırır.

3.Süreç – Sorunları çözmek için düşünme,
bir araya gelme ve tartışma 

İşletme sahibi aileler, önceden hangi politikalara
ihtiyaç duyacaklarını her zaman
kestiremeyebilirler. Bazen sürpriz sorunlarla
karşılaşabilirler.

 Bu durumda ailenin bir araya gelip, iyi bir
iletişimle, tartışarak, herkesin kazanabileceği
çözümler üretebilmesi gerekir; bu da ailenin iyi
bir süreç yönetimi yapabildiğini gösterir.

4.İyi bir ebeveyn olmak

Asla hafife alamayacağımız şeylerden biri de, iyi
ebeveynliğin bir aile şirketinin geleceğini ne
kadar etkilediğidir. Sonuçta, gelecek nesille ilgili
değilse, bir aile şirketi neyle ilgilidir?
Aile işletmelerinin ana amacının gelecek
nesillere iş yaratmak olduğu bir gerçektir. Ancak
buradaki çelişki bazen aile büyükleri işe o kadar
çok odaklanırlar ki, ebeveyn olarak da
sorumlulukları olduğunu unuturlar. Özellikle
ikinci nesil, kurucu babanın kendilerinden olan
beklentisini karşılayabilmek için bazen evlerini
ihmal edebilmektedirler. Oysa unutmamak
gerekir ki ebeveynler rol modellerdir.
Yukarıda değindiğimiz felsefe ve politikalar aile-
şirket anayasalarının yapı taşlarını oluşturur.
Ancak unutmamak gerekir ki, bu yapı taşlarının
kurumsal yönetim açısından şirket genelinde ve
aile özelinde uygulaması olmazsa bu metinler
maalesef güzel hazırlanmış bir “el kitabı” olarak
kalır.

Kaynak.: Ward, J. L. (2004). Perpetuating the family business: 50 lessons learned from
long-lasting, successful families in business. Palgrave Macmillan.
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ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri
Endeksi (PMI), temmuzda aylık bazda 0,4
puan azalışla 52,3'e inerek 2 yılın en düşük
seviyesine geriledi.

S&P Global, ABD'nin temmuz ayına ilişkin imalat,
hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.
Buna göre, imalat sanayi PMI, temmuzda bir önceki
aya kıyasla 0,4 puan azalarak 52,3 değerine düştü.
Bu dönemde 2 yılın en düşük seviyesine gerileyen
endekse ilişkin piyasa beklentisi 52 değerini alması
yönündeydi. İmalat sanayi büyümesindeki
yavaşlamaya işaret eden endeks, haziranda 52,7
olmuştu.

Ekonomik faaliyet 2 yılın ardından ilk kez
daraldı

ABD'de hizmet sektörü PMI de temmuzda geçen
aya göre 5,7 puan azalarak 47'ye indi.
Söz konusu dönemde 26 ayın en düşük seviyesine
inen endeksin 52,6 değerinde gerçekleşmesi
bekleniyordu. Hizmet sektöründeki beklenmedik
daralmaya işaret eden endeks, haziranda 52,7
değerini almıştı.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI
ise temmuzda aylık 4,8 puan azalarak 47,5 oldu.
Hizmet sektöründe olduğu gibi 26 ayın en düşük
seviyesine gerileyen endeks, ekonomik faaliyetin 2
yılın ardından ilk kez daraldığını gösterdi. Bileşik
PMI, haziranda ise 52,3 olarak hesaplanmıştı.

Öncü veriler ekonomideki "endişe verici
bozulmaya" işaret ediyor
Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P Global
Başekonomisti Chris Williamson, temmuz ayına ait
öncü PMI verilerinin ekonomide endişe verici bir
bozulmaya işaret ettiğini belirtti.
Kovid-19 salgınında karantina ayları hariç
tutulduğunda üretimin 2009'dan beri görülmeyen
bir seviyede düştüğüne işaret eden Williamson,
gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYH) ilişkin anket
verilerinin yıllık yaklaşık yüzde 1'lik oranda
düştüğünün görüldüğünü aktardı.
Williamson, artan yaşam maliyeti, yükselen faiz
oranları ve ekonomik görünüme ilişkin artan
karamsarlığın etkisiyle imalatın durduğu ve hizmet
sektöründeki toparlanmanın tersine döndüğünü
ifade etti.
PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması
sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise
daralmaya işaret ediyor.

Kaynak:https://www.bloomberght.com/abd-de-imalat-sanayi-pmi-2-yilin-en-dusuk-seviyesinde-
2311304
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Uluslararası Para Fonu (IMF), bu yıl ve
gelecek yıl için küresel büyüme tahminlerini
düşürerek, dünya ekonomisinin yakında tam
bir resesyonun eşiğinde olabileceği
uyarısında bulundu. IMF, güncellediği
Küresel Ekonomik Görünüm Raporu’nda,
küresel ekonomik büyümenin muhtemelen
bu yıl yüzde 3,2’ye yavaşlayacağını öngördü.
Türkiye'ye ilişkin beklentiler de yukarı yönlü
revize edildi. 2022 büyüme beklentisi 1,3
puan artışla yüzde 4'e; 2023 beklentisi ise
0,5 puan yükselişle yüzde 3,5'e çıkarıldı.
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IMF beklendiği gibi küresel büyüme tahminini
düşürdü.
Kuruluş, 2022 küresel büyüme tahminini yüzde
3,6'dan yüzde 3,2'ye çekti.
2023 beklentisi de yüzde 3,6'dan yüzde 2,9'a
indirildi.
Kuruluş ekonomik görünüm değerlendirmesinde
2023 için resesyon riskinin arttığını belirtti.
Gelişmiş ekonomiler için 2022 yılı büyüme
tahminini yüzde 3,3'ten yüzde 2,5'e çeken IMF,
2023 beklentisini de yüzde 2,4'ten yüzde 1,4
seviyesine çekti.
ABD ekonomisi için 2022 büyüme tahminini yüzde
3,7'den 2,3'e çeken IMF, Euro Bölgesi için büyüme
beklentisini de yüzde 2,8'den 2,6'ya indirdi.
İngiltere ekonomisi için 2022 büyüme tahmini
yüzde 3,7'den yüzde 3,2'ye çekildi.

Küresel enflasyon tahmininde yukarı yönlü
revizyon
Raporda, küresel enflasyon tahminin ise gıda ve
enerji fiyatları ile arz-talep dengesizliklerinin
devam etmesi nedeniyle bu yıl yüzde 7,4'ten yüzde
8,3'e revize edildiği belirtilerek, enflasyonun
gelişmiş ekonomilerde bu yıl yüzde 6,6'ya,
gelişmekte olan ekonomilerde de yüzde 9,5'e
ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

Kaynak: https://www.bloomberght.com/imf-kuresel-buyume-tahminini-asagi-cekti-2311479
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Yurttaşlar Motorlu Araçlar bünyesinde "Kurumsal
Yönetim ve Kurumsallaşma" projesi kapsamında
Kırşehir'de yoğun bir toplantı programı gerçekleştirildi.

6

Aydoğanlar Entegre A.Ş'de "Aile Anayasası
ve Kurumsal Yönetim" ve "Kurumsallaşma"
çalışmalarına CGS Center ekibi tarafından
devam edildi

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

Kurumsal Yönetim ve Kurumsallaşma
Devam Projesi

Çağ Un'da Kurumsal Yönetim çerçevesinde
Aile - Şirketi Anayasası projesine devam
edildi.
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Google Haritalar, hava kalitesi verilerini
göstermeye başlayacak

Görsel arama, kullanıcıların metin tabanlı bir sorgu
yerine bir fotoğraf ya da görsel kullanarak arama
yapmalarını sağlıyor.

İster çevrimiçi olarak görülen bir şeyin ekran
görüntüsü olsun, ister kendi çektikleri bir fotoğraf
olsun, görsel arama, metin tabanlı aramaların
yanlışlıklarını ve varsayımlarını ortadan kaldırarak
arama olanaklarını genişletiyor.

Gördüğünüz bir şeyi tarif etmek zorunda kalmak
yerine, hızlı bir resim çekip görsel aramaya
yükleyebilmek ve görseldeki ürünü bulabilmek
süreçleri hızlandırdığı gibi müşteri ilgisini de arttırıyor.
Bu avantajlar da, pazarlamacılar ve dijital dünyanın
ticari zekaları için stratejik olarak keşfedilmeyi
bekleyen yepyeni bir serüven. 

                                                                       
  Kaynak: https://webrazzi.com/2022/06/16/pazarlama-uzmanlari-gorsel-arama-teknolojilerinden-
nasil-faydalanabilir

Görsel arama nasıl çalışıyor?

Google Haritalar, artık Android ve iOS'ta hava
kalitesi indeksi (AQI) verilerini göstermeye
başlayacak. İlk olarak geçen yıl test sürümünde
karşımıza çıkan bu özellik şu an için ABD ve
Hindistan'da aktif durumda ve hava kalitesi
indeksinin kısa bir süre sonra diğer ülkelerde de
kullanıma sunulacağı düşünülüyor. 

Özellik, arama çubuğunun hemen altındaki dairesel
düğmeye ve öneriler bandına dokunarak erişilebilen
yeni bir harita katmanı şeklinde görüntülenebiliyor.
Hava Kalitesi katmanına göz atmak, kullanıcıyı
mevcut Google Haritalar görünümünden
uzaklaştırıyor. Bu katmanda pinler en geniş
konumların üzerinde görünüyor ve belirli bir siteyi
görmek için herhangi bir renk kodlu noktaya
dokunmak yeterli oluyor. 

Özellik, arama çubuğunun hemen altındaki dairesel
düğmeye ve öneriler bandına dokunarak erişilebilen
yeni bir harita katmanı şeklinde görüntülenebiliyor.
Hava Kalitesi katmanına göz atmak, kullanıcıyı
mevcut Google Haritalar görünümünden
uzaklaştırıyor. Bu katmanda pinler en geniş
konumların üzerinde görünüyor ve belirli bir siteyi
görmek için herhangi bir renk kodlu noktaya
dokunmak yeterli oluyor.
Kaynak:https://webrazzi.com/2022/06/09/google-haritalar-hava-kalitesi-verilerini-gostermeye-
baslayacak

https://webrazzi.com/2017/08/02/google-gorsel-arama
https://webrazzi.com/etiket/google-haritalar
https://blog.google/products/search/get-some-fresh-air-outdoors-with-google/


Babası Nüzhet Haşim Sinanoğlu'nun başkonsolos olarak görev yaptığı İtalya'nın Bari
şehrinde doğdu. II. Dünya Savaşı'nın başlamasının ardından 1939'da ailesiyle
Türkiye'ye döndü.
Oktay Sinanoğlu, 1953 yılında TED Ankara Yenişehir Lisesinden birincilikle mezun
oldu. 1953 yılında okul bursu ile ABD'ye gitti. 1956'da Amerika Birleşik Devletleri'nde,
Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesinden kimya mühendisi olarak mezun oldu.
1957'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde yüksek lisansını tamamladı. Aynı yıl
"Sloan Ödülü"nü kazandı.
Doçentlik tezini tamamlamasının (1958-1959) ardından Berkeley'de teorik kimya
alanında doktorasını tamamladı (1959-1960). Doktora danışmanı Kenneth Pitzer'dı.
21 Aralık 1963 tarihinde Yale Üniversitesinde öğrenci olan Paula Armbruster ile
evlendi. Evlilik töreni The Branford College Chapel of Yale'de yapıldı. Bu evliliğin
ardından, Dilek Sinanoğlu ile evlendi ve bu evliliğinden ikiz çocukları oldu.
19 Nisan 2015 tarihinde Amerika'nın Florida eyaletinde hayatını kaybetti. Ünlü
sanatçı Esin Afşar'ın ağabeyidir. Karacaahmet Mezarlığı'nda annesi Rüveyde
Sinanoğlu ve kız kardeşi Esin Afşar Aral'ın yanına defnedilmiştir.

 OKTAY SİNANOĞLU
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Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Oktay_Sinanoğlu

1960'ta Yale Üniversitesinde öğretim üyesi oldu. 1
Temmuz 1963 tarihinde kimya alanında tam profesörlük
unvanı alarak, 20. yüzyılda Yale Üniversitesinde "tam
profesörlük" unvanını en genç yaşta kazanan öğretim
üyesi olduğu açıklandı.İlerleyen zamanlarda, son yüzyılda
tam profesörlük unvanını alan en genç ikinci öğretim
üyesi olduğu ortaya çıktı. Yale Üniversitesinin son 300
yıllık tarihinde tam profesörlük unvanını alan üçüncü en
genç öğretim üyesi olduğuna inanılmaktadır.

AKADEMİK KARİYERİ

1964 senesinde Yale Üniversitesinde teorik kimya bölümünü kurdu. Yale'deki görevi boyunca, atom ve moleküllerin çok-
elektron teorisi (1961), Çözgeniter teorisi (1964), kimyasal tepkime mekanizmaları teorisi (1974), mikrotermodinamik
(1981) ve değerlik kabuğu etkileşim teorisi (1983) çalışmalarını gerçekleştirdi. 1988 senesinde, laboratuvar ortamında
birleştirilecek olan kimyasalların, birleştirmenin ardından nasıl tepki vereceklerini öngörebilmek amacıyla, kendi
geliştirdiği matematik teorilerine dayanan devrimsel bir yöntem olan ve Sinanoğlu indirgemesi olarak adlandırılan
yöntemini yayınladı. Yale'de 37 sene çalıştıktan sonra, 1997'de emekli oldu.

Yale'de çalıştığı süre boyunca, çeşitli Türk üniversitelerine, TÜBİTAK'a ve Japan Society for the Promotion of Science'a
(JSPS) danışmanlık yaptı. 1962 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi mütevelli heyeti Oktay Sinanoğlu'na danışman
profesör unvanı verdi. 1975 yılında çıkartılan özel kanunla devlet tarafından kendisine "cumhuriyet profesörü" unvanı
verildi. 1966'da kimya dalında "TÜBİTAK Bilim Ödülü"nü, 1973'te kimya dalında "Alexander von Humboldt Research
Award"ı ve 1975'te "International Outstanding Scientist Award of Japan"i kazandı. 1973'te "fahri büyükelçi" olarak
Japonya'ya gönderildi. Sinanoğlu ayrıca Nobel ödülü için iki defa aday gösterildiğini söylemiştir.

1997 yılında Yale'den emekli olmasının ardından Yıldız Teknik Üniversitesinde profesör olarak çalışmaya başladı ve 2002
senesine kadar Yıldız Teknik Üniversitesi kimya bölümünde çalışmaya devam etti.

Sinanoğlu birçok bilimsel kitap ve makale yazdı ve birçoklarına da katkıda bulundu. Ayrıca Hedef Türkiye ve Bye Bye
Türkçe (2005) gibi eserlere de imza  attı.
Yaşamı boyunca kuantum mekaniğine birçok katkıda bulundu. Paul Dirac'ın da üzerinde uğraştığı ancak çözemediği
kuantum mekaniğinde Hilbert uzayının topolojisi ve içerdiği yüksek simetrileri problemini çözdü
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