
 

 

Marka adı yaratmak kolay mı? 

Marka, bir işletmenin mal ve hizmetlerinin bir başka işletmenin mal ve 

hizmetlerinde ayırt edilmesini sağlayan sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, 

malların biçimi ve ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer 

biçimde ifade edilebilen ve baskı yoluyla yayınlanabilen, çoğaltılabilen 

işaretlerdir.Sayfa 4 
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Küçük şeylere 

gereğinden çok 

önem verenler, 

elinden büyük iş 

gelmeyenlerdir.  
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Sayı 13 

BUNU BİLİYOR MUSUNUZ? 

Ponzi Oyunu (Ponzi Scheme) nedir? 
Ponzi oyunu, yatırımcılara kendi paralarından geri dönenle veya 
sonraki yatırımcılardan gelen paralarla ödemenin yapıldığı bir 
dolandırıcılık ile yatırım işlemidir. Ponzi oyunu genelde yeni 
yatırımcıları çekmek için anormal yüksek kısa dönemli geri dönüşler 
teklif eder. Ponzi oyununun vaat ettiği ve ödediği yüksek miktardaki 
geri ödemelerin sürdürülebilmesi için yatırımcılardan sürekli artarak 
gelen bir para akışı olmalıdır ve böylece oyun devam edecektir. 

CGS Center Bergama’daydı 

CGS Center tarafından 18 Eylül’de 

Bergama Ticaret Odası’nın daveti 

üzerine, oda mensupları için “Aile 

Şirketlerinde Kurumsallaşma” eğitimi 

düzenlendi. Sayfa 6 

Kentkart Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mazhar Basmacı 
görüşlerini CGS Center ile paylaştı 
Kentkart, 1998’den beri toplu taşıma sektöründe temassız akıllı kartlar ile 

otomatik ücret toplama, araç takip, gerçek zamanlı yolcu bilgilendirme ve 

araç içi kamera güvenlik sistemleri  donanım ve yazılımları üretmekte ve bu 

sistemlerin işletim hizmetini sunmaktadır.Sayfa 2 

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan haberler 

SPK’dan Sığ Hisse kararı...Varantlar İMKB’de işlem görmeye başladı...Vadeli 

İşlemler ve Opsiyon Borsası ABD’ye yelken açtı...İlk Sukuk ihracı 

gerçekleşti...Sayfa 5 



 

 

Kentkart Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mazhar Basmacı görüşlerini 

CGS Center ile paylaştı 

 
Kentkart, 1998’den beri toplu taşıma sektöründe temassız akıllı kartlar ile 

otomatik ücret toplama, araç takip, gerçek zamanlı yolcu bilgilendirme ve 

araç içi kamera güvenlik sistemleri  donanım ve yazılımları üretmekte ve 

bu sistemlerin işletim hizmetini sunmaktadır. 

Aktif olarak Türkiye’de İzmir, Manisa, Adana, Kocaeli, Gebze, Bandırma, 

Sivas, Muğla, Çanakkale, Edirne, Isparta, İnegöl ve Yozgat‘da, yurt 

dışında ise Ürdün, Suriye, Katar, Makedonya, Kosova ve Polonya olmak 

üzere 19 şehirde hizmet vermektedir.  

Kentkart, 6000’i aşkın validatör ve 2000 adet bayisi ve 8 milyondan fazla 

kentkart kullanıcısıyla, yılda 1 milyardan fazla yolcuya hizmet vermektedir. 

CGS Center: Son yıllarda oldukça kabul gören 

mavi okyanus stratejisine göre ‘Rekabette galip 

gelmenin tek yolu rekabette galip gelmeye 

çalışmaktan vazgeçmektir. Önemli olan mavi 

okyanuslar yaratarak mevcut olmayan bir pazar 

alanı oluşturmaktır.’ Siz de Kentkart olarak 

elektronik ücret toplama ve araç takip 

sistemlerinin entegrasyonunu 

sağlayarak Türkiye’de yeni bir 

pazar alanı yarattınız. Bu 

bağlamda Kentkart nasıl 

doğdu?  

Dr. Mazhar BASMACI: Kentkart 1998 yılında 

akıllı kart teknolojileri üzerinde çalışmalar yapmak 

amacıyla kurulmuş ve ilk olarak “İzmir Kentkart 

Projesini” başlatmıştır.  Aradan geçen 12 sene 

içinde şirket; GPS ve GPRS teknolojisini tek bir 

cihaz içinde bir araya getirerek, elektronik ücret 

toplama ve araç takip sistemlerinin 

entegrasyonunu sağlamış ve patent haklarını 

almıştır. Geliştirdiği sistemlerle ileri teknoloji ile 

üreten, yaptığı Ar-Ge yatırımları ile sürekli 

teknolojisini yenileyen Kentkart, bir Türk firması 

olarak, gerek ulusal gerekse uluslararası 

platformlarda tanınan uzman kurumlardan biri 

haline gelmiştir. Dünya üzerinde 20 şehirde, günde 

5 milyon kişi,  toplu taşımacılıkta Kentkart’ın 

sağladığı  hizmet entegrasyonu sayesinde sorunsuz 

seyahat edebilmektedir.  

CGS Center: Bir Türk firması olarak gerek ulusal 

gerekse uluslararası platformlarda tanınan uzman 

işletmelerden biri haline geldiniz. Bu süreçte nasıl 

bir büyüme stratejisi izlediniz? 

Dr. Mazhar BASMACI: Kentkart kuruluşundan 

bugüne geçen 12 yılda,  Türkiye’de 14, 

dünya genelinde ise  6 şehirde 

kesintisiz hizmet verebilen 

sistemlerin entegrasyonunu başarı 

ile kurgulamış, uygulamış ve 

işletmektedir.   Mükemmel üretim 

anlayışını, müşterilerinin tüm özel 

ve farklı ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde adeta 

tailor-made şekilde yapılandıran Kentkart, güncel 

pazarlama ilkelerini global düzeyde 

uygulamaktadır. Bu sayede kısa sürede ulusal ve 

uluslararası platformlar da tanınan uzman 

kuruluşlardan biri haline gelmiştir.  Dünya 

genelinde tüm etkinliklere gerek fikir 

üretici,  gerekse katılımcı olarak; global 

rakiplerimizin arasında olmak, farkımızı öne 

çıkarmak, çözümlerimizi sergilemek ve en önemlisi 

sağlam temellere 

dayanan, uzun soluklu 

ilişkiler kurmak temel 

büyüme 

stratejimizdir. 

Sağlam temellere 

dayanan, uzun soluklu 

ilişkiler kurmak temel 

büyüme stratejimizdir. 



 

 

CGS Center: Büyüme sratejinizi göz önüne 

aldığınızda yurt genelinde büyümek ve yaygın hale 

gelmek ile yurtdışında büyümek arasında ne gibi 

farklar görüyorsunuz, ve her iki kulvarda 

büyüyebilmek için ne gibi bir yol izlediniz? Bu 

konuda Türk şirketlerine tavsiyeleriniz nelerdir?  

Dr. Mazhar BASMACI: 

Öncelikle yurtdışında 

bilinirliğimizi 

artırmak,  uluslarası 

projelerde referanslarımız 

ile yer alabilmek için düzenli 

olarak global etkinliklere 

katılıyoruz ve tüm düzenleyici 

örgütlerin aktif üyesiyiz. Bunu uluslararası 

pazarlama ilkelerini desteklerken, 

rakiplerimizide  izlemeyi ihmal etmiyoruz.  AR-GE 

ekibimiz, üretim ekibimiz ile  eş zamanlı olarak 

cihazlarımızı ve sistem bileşenlerimizi global 

piyasaya entegre ediyor.  Yeni  bir pazara 

girdiğimizde sıfır hata 

anlayışımız ile kendimizi lokal 

beklentilere çok hızlı adapte 

edebiliyoruz. Bu hem ulusal 

hemde uluslarası düzeyde en 

önemli farkımız.  Sistemimiz 

müşterilerimizin tüm 

ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 

yapılandırılabiliyor. Son 

zamanlarda ortaya çıkan popüler tanımla GLOKAL 

yani global düşünen ve lokal uygulama yapabilen 

bir yönetim, işletme ve pazarlama anlayışımız var. 

Bunuda başarı ile uygulayabiliyoruz. 

CGS Center: Bildiğiniz üzere şirketlerin daha 

sonraki nesillerde varlığını sürdürebilmesi için 

‘Kurumsallaşma’ şarttır. Siz Kentkart olarak 

‘Kurumsallaşma’ ya da bir aile işletmesi olarak 

‘Kurumsal Yönetim’e geçiş konularında ne gibi 

çalışmalar yaptınız? Bu yolda karşılaştığınız 

güçlükler nelerdi, nasıl üstesinden geldiniz? 

Dr. Mazhar BASMACI: Kurumsal kimliğimiz bizim 

kendimizi en temel ifade ediş biçimimizdir.  Bu 

bağlamda oluşturduğumuz yatay yönetim anlayışı , 

her çalışanın bu kimlik sınırları içinde idare ve 

yönetim becerisini serbest olarak uygulamasına 

yardımcı olur.  Böylelikle oluşan kurumsal düzen 

Kentkart ailesinin her bireyinin sınırlarını 

aşmasını destekler.  Üst yönetim 

olarak bizler idari kararları bireylere 

bırakırken, stratejik hedefler 

belirleyip bunların efektif bir şekilde 

gerçekleşmesi için üzerimize düşeni 

eksiksiz şekilde yerine getirmeye 

çalışırız.  Bunu gerçekleştirmek son 

derece zor ve bir o kadar maliyetli bir 

iştir.  Fakat bu anlayışı koşulsuz desteklerseniz  kısa 

sürede oluşacak ekibiniz yaratacağı etkinlik ile 

başarılı sonuçlar alacaktır.   

CGS Center: Bir çok Türk şirketi gelecek nesillerin 

işe adaptasyonu ve zamanı geldiğinde şirketi 

onlara devredebilmek için çalışmalar yapmaktadır. 

Sizin bu konudaki planlarınız 

nelerdir? 

Dr. Mazhar BASMACI: Gelecek 

nesile en büyük desteğimiz 

sağladığımız eğitim 

olanaklarıdır.  Bunun yanında 

zamanı geldiğinde tecrübe 

kazanmaları için gerekli 

sorumlulukları onlara veriyoruz.  Bu sayede ileride 

iş adaptasyonu ve görev alma sürelerini en kısaya 

indirmeye çalışıyoruz.   

 

 

CGS Center olarak, Dr. Mazhar 
Basmacı’ya değerli görüşlerini 
bizimle paylaştığı için teşekkür 
ederiz. 

Kentkart Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mazhar Basmacı görüşlerini 

CGS Center ile paylaştı 

GLOKAL yani global 

düşünen ve lokal 

uygulama yapabilen bir 

yönetim, işletme ve 

pazarlama anlayışımız 

var. 



 

 

 

Marka adı yaratmak kolay mı? 

Marka, bir işletmenin mal ve hizmetlerinin 

bir başka işletmenin mal ve hizmetlerinden 

ayırt edilmesini sağlayan sözcükler, 

şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi ve 

ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen 

veya benzer biçimde ifade edilebilen ve baskı 

yoluyla yayınlanabilen, çoğaltılabilen işaretlerdir. 

 Tıpkı insan, hayvan, kent gibi ürünler de 

yaşarlar. Bu nedenle de insanlar, ürettikleri şeylere 

de ad koyarlar ve bu adın onu anlatması gerekir. 

Ürünlere konan marka adları hem ürünü üreten hem 

de onu tüketerek yeni şeyler üreten tüketiciler için 

ayrıcalık kazanır. 

Burada marka ve marka adını ayırmak gerekiyor. 

Marka, bir dünya görüşünü yansıtır. Marka adı ise o 

dünya görüşüyle birlikte ürünün adıdır. Tüketiciler, 

markanın dünyasında yaşarlar ve markayı adıyla 

çağırırlar. 

 Marka, bir şirketin ürününü tanımlar. 

Böylece, o ürün diğerleriyle karıştırılmaz. Aynı 

zamanda, marka bir ürün için tarz ve imaj yaratmak 

için de kullanılabilir, bu sebeple marka ayırtedilebilir 

olmalıdır. 

 Firmalar, ürünlerini 

oluştururken, marka adını da 

genelde baştan koymuş 

olurlar. Marka adı yaratmanın 

onlarca yolu var. Örneğin, 

çoğu zaman markanın sahibi 

olan aile veya kişi adları; o 

ürünün yaratıcısı veya 

tasarımcısının adı; ürünün 

üretildiği coğrafik bölgenin adı; ürünü üreten 

firmanın adı; ürünü üreten firmanın adının 

kısaltılmışı; ürünün yapıldığı malzemeden türetilme 

adlar; popüler olması için tarihi bir kişilik; mitolojik 

kahramanlar; kolay anlaşılır ve akılda kalır anlamsız 

da olsa bir kaç harften oluşan; ürünü üretenler 

birden fazla ise onların adlarının belli hecelerinin bir 

araya getirilmesi gibi… 

 Marka adının bir amacı da ürünün ve 

markanın benzerlerinden ayrılmasını, akılda 

kalmasını ve tutulmasını sağlamaktır. Bu nedenle 

kullandığımız bir çok ürünün marka adı anlamsızdır 

ama çarpıcıdır. 

Şimdi de isterseniz, o çok kullandığımız marka 

adlarının asıl anlamlarının ne olduğuna bakalım. 

 Aslında nereden doğmuşlar ve neymişler… 

Dünya markalar liginde önde gelen markalardan biri 

olan ADİDAS, spor malzemeleri alanında 

tartışılmaz bir üstünlüğe sahip. Adı markanın 

yaratıcısından geliyor. ADI (ADOLF) 

DASSLER. İlk hecelerin bir araya 

getirilmesi sonucu oluşturulmuş. ADI 

DASsler… 

 Artık bizim için klasikleşen bir otomobil 

markası FIAT. İlk bakışta bir anlamı yokmuş gibi 

görünse de o da bir bölgesel adlandırmadan doğan 

firmanın kısaltılması. Fabbrica Italiana 

Automobili Torino. 

Bilgisayar devlerinden APPLE’ın adı 

ise belki de en çok anlam 

yüklenenlerden biri. İki genç 

girişimcinin yarattığı Apple’ın ilk bilgisayarına 

konulan ad, Adem ile Havva öyküsüne 

dayanıyor. Havva’nın Adem’i kandırmak için 

kullandığı elma logo ve ad seçilmiş. Elmanın 

ısırılmış olması da APPLE’ın pazardan elde 

ettiği payı simgeliyor. 

 Sabancı Grubu’nun tek “SA” olmayan 

firması ve markası AKBANK. Neden böyle diye 

düşünürdüm eskiden. Öğrenince merakımı 

giderdim. Kayserili olan Sabancı ailesi, iş 

dünyasındaki başarılarının büyük bir 

kısmını Adana’daki yatırımlarından 

elde etmişler. Bir finans kurumu 

kuracakları zaman da hem 

Kayseri’yi hem de Adana’yı bir 

arada anmak istedikleri için 

bankanın adı, Adana-Kayseri 

Bankası olmuş. Kısaltılınca da 

AKBANK. 

 1955’lerden sonra, bir Türk 

tekstilci, dünyadaki eğilimin farkına vararak 

Türkiye’de yeni bir marka ile yeni bir ürün sundu 

pazara. Bu kişinin adı Aytaç Kot’tu. Aytaç Bey’in 

Muhteşem Kot firmasında ürettiği ilk yerli jean 

pantolonların adı da soyadından 

geliyordu. KOT Pantolonları… Bugün bu 

marka olmasa da o markanın adı artık bir 

ürün grubu olarak anılıyor… 

 

 

Aytuğba Baraz 

CGS Center 

Eğitim ve Yayın 

Koordinatörü 

Kaynak: Bülent Fidan 

reklamgunlugu.wordpress.com 

Türk Patent Enstitüsü Kitapçığı 



 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan Haberler 

  

*Kaynak:www.hurriyet.com.tr 

                www.iha.com.tr 

 SPK’dan sığ hisse kararı    

C grubu hisseler sığ hisse olarak tanımlanmaktadır. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 

(İMKB) Hisse Senetleri Piyasası’nda işlem gören dolaşımdaki pay oranı kavramı ve 

kullanım alanları tekrar belirlenmiştir. Buna göre; fiili dolaşımdaki pay oranı, İMKB hisse 

senetleri piyasalarında payları işlem göre şirketlerin halka açıklık oranlarını 

göstermektedir. Ayrıca, kamu tüzel kişiğinin mülkiyetindeki, şirket kurucuları ve yakın aile mensuplarının 

sahip oldukları, şirket sermayesinin yüzde 5 ve daha fazlasına sahip olan kişilerin elinde bulundurduğu 

paylar ile  şirket yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey 

yöneticilerin ve yakın aile mensuplarının sahip oldukları, 

şirketlerin sandık ve vakıflarının mülkiyetindeki, teminat 

olarak verilen, hukuken kısıtlı ve alım satıma konu 

edilemeyen, yasaklı veya hacizli paylar fiili dolaşım pay 

oranının dışında tutulmaktadır. SPK’nın yaptığı 

düzenlemede ayrıca İMKB’de işlem gören şirketlerin 

payları üç değişik listeye ayrılmıştır. Halka açık piyasa 

değeri 10 milyon TL’nin ve dolaşımdaki pay sayısı 10 

milyon adetin altındaki şirketler ve halka açık piyasa 

değeri 45 milyon TL ve fiili dolaşımdaki pay oranı yüzde 

5’in altındaki şirketlerin payları B grubu listeye girmektedir. 

Ayrıca, borsa fiyatı birim pay değerinin 1,5 katı ve 

üzerinde olan yatırım ortaklıklarının payları da B grubunda 

değerlendirilecektir.  C grubunda ise, halka açık piyasa 

değeri için alt ve üst sınır belirlenmeksizin Gözaltı 

Pazarı’nda işlem gören hisseler ve borsa fiyatı birim pay 

değerinin 2 katı ve üzeri yatırım ortaklıklarının hisseleri 

bulunmaktadır. B ve C grubu dışındaki şirketlerin 

oluşturduğu grup da A grubu olarak tanımlanmaktadır. 

Varantlar İMKB’de işlem görmeye 

başladı 

Varantlar, belirli bir miktarda dayanak 
varlığı ya da göstergeyi, önceden 
belirlenmiş bir fiyat üzerinden, vadeye 
kadar ya da vade tarihinde alma veya 
satma hakkı veren finansal araçlardır. Bu 
menkul kıymet vade tarihinde ya kaydi 
uzlaşma ya da nakdi uzlaşma şeklinde 
yerine getirilebilmektedir.  Opsiyonlar gibi 
varantlarda da varantı satın alan kişi, 
anlaşmaya konu olan varlığı alma ya da 

satma hakkına sahip olmaktadır. 

Varantın kimler tarafından çıkarılabileceği, 
kaydedilmesi ve alım satımla ilgili temel 
esaslar Sermaye Piyasası Kurulu 
tarafından düzenlenmiştir. Bu düzenleme 
Seri: III No: 37 sayılı Aracı Kuruluş 
Varantlarının Kurul Kaydına Alınması ve 
Alım Satım İşlemlerine İlişkin tebliğ’de yer 
almaktadır.  Ayrıca, tebliğ’ de varantların 
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda 

işlem görüleceği de belirtilmiştir. 

  Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası  

ABD’ye yelken açtı 

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsa’sı, ABD türev 

piyasaları düzenleyicisi olan 

Commodity Futures Trading 

Commission (CFTC) No-Action 

Letter belgesini almayı başardı. 

Bu belge sayesinde, hem 

Amerikalı bireysel yatırımcılar 

hem de yatırım fonlarının VOB-

İMKB 30 sözleşmesinde işlem 

yapabilme imkanı olacaktır.  

İlk Sukuk ihracı gerçekleşti 

Kuveyt Türk, Malezya ve Körfez Bölgesi’nde talep gören sukuku 

Türkiye’de ilk ihraç eden banka oldu. Bu işlem sırasında, LMH 

(Liquidity Management House) ve Citibank ortak lider düzenleyici 

oldu. Sukuk, 24 Ağustos 2013 vadeli olarak ihraç edildi ve ihraç 

tutarının 1,5 katı oranında bir talep geldi. Kuveyt Türk Yönetim 

Kurulu başkanı Al-Omar son 10 yılda 120 milyar dolarlık sukuk 

ihracının gerçekleştiğini ve ihraç konusunun uzunca bir süredir 

Türkiye’nin gündeminde olduğuna vurgu yapmıştır.  Çıkarılan 

tahvil Londra borsasında işlem görecektir.  

Kaynak:  

www.spk.gov.tr 

www.imkb.gov.tr 
Melike Yılmaz, CGS Center,  

Araştırmalar ve İş Geliştirme Koordinatörü 



 

 

CGS Center’ın Verdiği 
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Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi (CGS Center), uluslararası alanda 

deneyimli, vizyon sahibi, akademi ve iş dünyasından değerli uzmanlardan oluşan 

bir kuruluştur. Kurumsal yönetim, kurumsallaşma, kurumsal sosyal sorumluluk 

konularında şirket ve kuruluşlara özel danışmanlık, yayın ve eğitim hizmetleri 

veren Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi, aynı zamanda ülke ve 

şirketler hakkında stratejik araştırmalar yapmaktadır. Alternatif finansman 

modelleri ve satın almalar, şirket evlilikleri, özsermaye ve/veya borçla finansman, 

risk sermayesi temini konuları, Merkezin, çözüm ortakları kanalı ile yürüttüğü diğer 

faaliyet sahaları arasındadır.  

Aynı zamanda Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik 

Merkezi, ülkemizde çoğunluğu KOBİ olan aile 

şirketlerinin kurumsallaşmasında; 

 Doğru büyüme stratejilerinin belirlenmesinde, 

 Aile ile şirket ilişkilerinin düzenlenmesinde, 

 Aile anayasasının hazırlanmasında, 

 Aile üyelerinin yönetime hazırlanması ve kazandırılmasında,  

 Doğru finansman kaynaklarına ulaşımda gerekli altyapının hazırlanmasında, 

 Profesyonel yöneticilerin oluşturacağı vekil maliyetinin önlenmesinde, 

 Profesyonel yöneticiler ile aile arasında asimetrik bilgi nedeni ile oluşacak 

yetki ve çıkar çatışmalarının önlenmesinde gerekli hizmeti ve desteği verir. 

Eğitimlerimizin detayları ve 

yayınlarımız için web sitemizi 

ziyaret edebilirsiniz. 

www.cgscenter.org 

CGS CENTER HAKKINDA 

AİLEM VE ŞİRKETİM   
CGS CENTER’ın her ay 

yayınlanan ücretsiz bültenidir. 

Deneyimlerinizi paylaşın, başarı öykülerinizi, 

çalışmalarınızı gönderin, yayınlayalım. 

Teşekkür ederiz. 

Bergama Ticaret Odası’nın daveti üzerine, Kurumsal Yönetim ve 

Sürdürülebilirlik Merkezi tarafından 18 Eylül’de oda mensupları için “Aile 

Şirketlerinde Kurumsallaşma” eğitimi düzenlendi. 60 kişinin katılıdığı 

eğitimde, Dr. Manisalı atılımcılara aile şirketlerinde kurumsallaşma 

konusunda yol gösterici bilgiler vermiştir. Dr. Manisalı, aile şirketlerinde 

duygusal ilişkilerin hakim olduğunu ifade ederek, şirketlerin sürdürülebilir 

olmaları ve büyüyebilmeleri için, hem ailenin hem de şirketin mutlaka 

kurumsallaşması gerektiğini belirtmiştir.  

“CGS Center Bergama’daydı 


