
 

 

Hayatımızın En Önemli Unsurları: „AİLEMİZ ve İŞİMİZ‟  
          (3. Bölüm) 

Geçmişten Günümüze -    Fiat & Agnelli 

Fiat’ın kurucusu Giovanni Agnelli’nin 5. kuşaktan torunu olan endüstri 

mühendisi John Elkann, amcasının ani ölümü üzerine 22 yaşında 

Fiat’ın yönetim kuruluna girmiştir. Sayfa 3 
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İnsanın en büyük buluşu 

ateş, tekerlek, ya da 

maddi dünya ile ilgili 

herhangi birşey değildir. 

İnsanın en büyük buluşu 

anlaşarak ekip halinde 

çalışmaktır.  
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Sayı 11 

BUNU BİLİYOR MUSUNUZ? 

Nobel Ödülü Kompleksi 

Tepeye çıkan insanlar, bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde 

kendi kendilerini yıkıcı bir davranışa girişirler. “Komutanın 

yalnızlığı” da liderlerin en büyük sıkıntılarındandır. En 

tepeye vardıklarında artık yalnızlardır ve bu yalnızlık içinde 

yanlarında algılarını test edebilecekleri hiç kimseyi 

bulamazlar. 

“Profesyonel Yönetim Kurulu” Programı Yapıldı 

Profesyonel Yönetim  Kurulu CGS Center tarafından 22-23 Haziran’da 

İstanbul’da, 25-26 Haziranda Ankara’da değişik sektörlerden farklı 

şirketlerden yönetim kurulu başkanı, üyeleri ve genel müdürünün  

katılımıyla gerçekleştirildi.  Sayfa 6 

Başarılı bir aile anayasası, sadece basit bir kağıt parçası değil, icraata 

dökülmüş beyandır. Aile anayasası, temel olarak aile içi ilişkileri, aile 

fertlerinin şirkette çalışma koşullarını, yetki ve sorumluluklarını, şirket 

ilkelerini, ailenin şirkete, şirketin de aileye karşı konumlarını belirleyen 

ve bağlayıcılığı olan bir kurallar metnidir. Sayfa 2 

 İş Dünyasında Yarını Kazanmanın Yeni Yol Haritası:  

 Mavi Okyanus Stratejisi             (2. Bölüm) 

Avrupa Anonim Ortaklığı (Societas Europaea) 

Avrupa Birliği tarafından 8 Ekim 2004’te uygulamaya konulan Societas 

Europaea, Avrupa şirketleri için geliştirilen uluslar üstü hukuki kurallara 

tabi Avrupa Anonim Ortaklığı’dır. Sayfa 3 

 Bir zamanlar akordeon çalan, sırık üstünde yürüyen ve ateş yutan 

Guy Laliberte şimdi Kanada’nın en büyük kültürel ihracatlarından biri 

olan Cirque du Soleil’in (Güneş Sirki) CEO’sudur.Sayfa 5 



 

 

Hayatımızın En Önemli Unsurları: „AİLEMİZ ve İŞİMİZ‟  
Aile Anayasası  (3. Bölüm) 

Aile şirketi sahipleri, 
kendileri işin başında 
olduğu, çok çalıştıkları, 
hızlı karar verdikleri ve 
işe yoğunlaştıkları için 
kısa zamanda önemli 
karlar elde edebilirler. 
Ancak iş belli bir 
büyüklüğe gelip, işin 
kendisinin yanında 
yönetim ve 
organizasyon, insan 
kaynakları, verimlilik, 

kalite, maliyet muhasebesi, insan ilişkileri gibi -şirket 
sahibinin o ana kadar gereksinim duymadığı, alışık 
olmadığı, hatta bazen lüks gibi gördüğü kavramlar 
işin içine girdiğinde sıkıntılar da başlamaktadır.  
 
İşletme  içinde bu süreçleri oturtan ve sorunlarını 
nispeten halleden şirketlerde, bu sefer de şirket—
aile ilişkilerinde sorunlar yaşanmaya başlamaktadır. 
İşte bu durumda iyi bir aile anayasası şirketin 
devamlılığının sağlanmasında ve ailenin bir arada 
tutulmasında önemli bir rol aynamaktadır. 
 
Aile anayasası, temel olarak aile içi ilişkileri, aile 
fertlerinin şirkette çalışma koşullarını, yetki ve 
sorumluluklarını, şirket ilkelerini, ailenin şirkete, 
şirketin de aileye karşı konumlarını belirleyen ve 
bağlayıcılığı olan bir kurallar metnidir. Bu bağlamda 
aile anayasası, bir konuda şirketin aileye, ailenin de 
şirkete karşı temel reflekslerini ortaya koyar. 
 
Başarılı bir aile anayasası, basit bir kağıt parçası 
değil, icraata dökülmüş beyandır. Aile anayasasının 
içeriği, işin veya ailenin öncelik kazanmasına göre 
aileden aileye göre değişir. Ailenin öncelik kazandığı 
anayasalarda, ailenin değerleri işlerlik kazanır, işin 
ön planda olduğu anayasalarda ise hukuki yürürlük 
önemlidir. Aile şirketinin geçmiş deneyimi 
geleceğine ışık tutar. 
 
AİLE ANAYASASI 

(Örnek) 
1. Aile anayasasının gerekçesi 
2. Ailenin geçmişi 
3. Ailenin ilkeleri 
4. Aile ferdi tanımı 
5. Ailenin hedefleri 
6. Ailenin değer yargıları 
7. İş ve aile konusunda denge oluşturulması, 

amaçların ayrıştırılması 
8. İşletmede  görev alan aile bireyleri ile ilgili 

politikalar- aile üyesi olan yöneticiler 

9. İşletmede görev almayan ancak, hissedar 
konumundaki aile bireyleri  ile ilgili 
politikalar 

10. Yönetim kurulunda bulunan aile dışı üyeler, 
şirketteki üst düzey profesyonel yöneticiler ve 
diğer çalışanlarla ilgili politikalar 

11. Aile konseyi 
12. Aile meclisi 
13. Aile konseyi ve aile meclisinin toplantı ve  

karar alma usullerinin belirlenmesi 
14. Kurucudan sonra  işletmeyi devir alan 

çocuklar ile ilgili politikalar 
15. Çıkar çatışmalarının ve önlenmesi veya 

çözümlenmesi 
16. Gizlilik 
17. Haksız rekabet yapılmayacağına dair anlaşma 

yapılması 

18. Ailenin mülkleri 
19. Şirketin Mülkleri 
20. Aile üyelerine hisse verilmesi 
21. Ailede oluşan değişiklik ve gelişmeler 

doğrultusunda “Anayasanın”  güncellenmesi 
22. Yürürlük tarihi 
 
Ülkemizde büyük küçük çok sayıda şirket 
aile anayasası hazırlamış, aile konseyi veya 
aile meclisi kurmuş veya kurmaktadır 

 Koç grubu  
 Eczacıbaşı  
 Kurtsan  
 Bakioğlu  
 Abalıoğlu 
 Sarar 
 İnci Holding  
 İctaş 
 Silahtaroğlu 
 Güdüllü 
 Kayahan Hidrolik 
 Boydak 
 Doğdaş ve diğerleri.... 
 
 

*Kaynak:Rauf Ateş, Yarının Aile Şirketleri , 2009 



 

 

Geçmişten Günümüze -  Fiat & Agnelli                                                                                  

                         

  

İtalya`nın en büyük sanayi grubu olan Fiat`ı yüzde 30 

hisseyle yöneten Angelliler, Umberto Agnelli`nin 

kanserden hayatını kaybetmesinin ardından hızlı bir 

şekilde hareket ederek, şirketin spor otomobil birimi 

Ferrari`nin başındaki Luca di Montezemolo`yu şirketin 

başına getirmiştir. Fiat`ı tarihinin en kötü krizinden 

çıkarma planı nedeniyle yatırımcılar arasındaki saygın bir 

yere sahip olan CEO Giuseppe Morchionne ise bir 

açıklama yaparak , yönetim kademesindeki bu değişikliği 

protesto etmek için şirketten derhal ayrılacağını 

söylemiştir. Agnelli, 2003 yılında göreve başlayan 

Morchionne`ya şirketi yeniden toparlaması için tam yetki 

vermişti.  

Luca di Montezemolo 7 yıl görevini sürdürdü. Fakat, Fiat'ın  önümüzdeki beş yıllık döneme ilişkin 

plan ve stratejisinin açıklanmasına bir gün kala, başkanlık 

görevini 33 yaşındaki John Elkann'a  bıraktığını duyurdu. 

Agnelli Ailesi'nin gözdesi olan Elkann, bugün devraldığı bu yeni 

görevle, Fiat'ın en genç başkanı olma unvanını da elde etti. 

Luca Di Montezzemolo, Fiat'ta yönetim kurulu üyesi olarak 

çalışmaya devam edeceğini belirterek, ''Son derece rahatım. 

Yedi yıllık başarılı bir dönemin ardından, direksiyonu gönül 

huzuruyla bırakmanın mutluluğu içindeyim'' dedi. 

Fiat’ın kurucusu Giovanni Agnelli’nin 5. kuşaktan torunu olan, endüstri mühendisi John Elkann, 

amcasının ani ölümü üzerine 22 yaşında Fiat’ın yönetim kuruluna girmiştir. Agnelli ailesi Fiat’ın %

30 hissesine sahiptir. John Elkann Fiat’ın yönetim kurulu başkanlığına ilaveten Juventus futbol 

takımının da başkanıdır. 

Torino'dan gelen görev değişikliği haberi, Milano borsasında 

Fiat  hisselerinin değer kazanmasını da beraberinde getirdi. 

Fiat grubunun en önemli hissedarı olan Elkann'ın Fiat 

başkanlığına gelmesi, Agnelli Ailesi'nin grup içindeki 

konumunu perçinlemesinin göstergesi olarak yorumlanıyor. 

New York'ta Margherita Agnelli ve yazar Alain Elkann'ın 

çocuğu olarak 1976'da dünyaya gelen Elkann, uzun süredir bu 

göreve  hazırlanmaktaydı. Mühendislik fakültesi mezunu olan 

Elkann, Agnelli Ailesi'ne ait muhtelif şirketlerde çeşitli görevler 

üstlenmesinin ardından Fiat'ta başkan yardımcısı  olarak da 

görev yapmıştı.  

Son olarak , John Elkann, Fiat’ın rekabetçi gücünü arttırmak ve Volkswagen grubu kadar büyük 

olabilmek için, Opel, Saab ve Chrysler grubu ile şirket evliliğine karar vermiştir. Bu şirket 

evliliğinden sonra kurulacak yeni şirkette ailenin 

hisseleri azalacak, ancak grubun gücü artacaktır. 

 

*Kaynak:  www.ca.news.finance.yahoo.com 
                 www.ekonomi.haberturk.com 



 

 

Avrupa Anonim Ortaklığı (Societas Europaea)  

  Avrupa Birliği‟nde sessiz gelişmeler Naz Sayarı ODTÜ İşletme 2010 

 

Avrupa Birliği 

tarafından 8 Ekim 2004’te 

uygulamaya konulan 

Societas Europaea, Avrupa şirketleri için geliştirilen 

uluslar üstü hukuki kurallara tabi Avrupa Anonim 

Ortaklığı’dır. Kısaca AAO olarak adlandırılan bu 

yapının asıl oluşturulma amacı Avrupa Birliği’ne üye 

devletler içinde sınır ötesi işlemleri kolaylaştırmak ve 

şirketlere uluslar üstü bir form kazandırmaktır. 

Avrupa Birliği içersinde karşılaşılan mevcut yasal 

zorluklar ve fiili kısıtlamalar, 25 ayrı ulusal hukuk 

sisteminden kaynaklanan yapısal farklılıklar Avrupa 

Komisyonu tarafından ele alınarak, ekonomik 

küreselleşmenin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 

düzenlenmiş ve yepyeni bir şirket statüsü 

oluşturulmuştur.   

 AAO yapısı incelendiğinde, bu tüzüğün 5 

farklı şekilde oluşturulabildiğini söylemek 

mümkündür:  

1- Kazanma Yolu ile Birleşme: 

Halka açık bir anonim şirketin, AAO 

olan başka bir halka açık anonim 

şirketin bünyesine katılarak AAO 

niteliğini kazanması ile gerçekleşir.  

2- Şirket Kurma: İki halka açık 

anonim şirketin yeni bir şirket kurmak 

suretiyle AAO yapısı altında 

birleşmesi yoluyla olur.  

3- Holding Kurma: Halka açık ya da kapalı iki 

anonim şirketinin holding kurma yolu ile AAO 

statüsü kazanmasıdır.  

4- Yavru Şirket: Her türlü gerçek ve tüzel kişinin 

iştirak etmesi ile gerçekleşir.  

5- Dönüşüm: Tescil veya idare merkezi AB üye 

devletlerinden birinde olan halka açık anonim şirket, 

en az iki yıldan beri başka bir üye devlet içinde 

yavru şirket, şube, acente gibi bir kuruluşa sahip ise 

AAO statüsüne dönüşebilir. 

 AAO statüsüne sahip olabilmenin en önemli 

gereklerinden biri şirket sermayesinin 120.000 

Avro’dan az olmamasıdır. Düzenleme ile ilgili 

kurumsal yönetim ilkeleri incelendiğinde herhangi bir 

kısıtlama olmadığı anlaşılmaktadır. Şirketler kendi 

kararları doğrultusunda ister iki aşamalı ister tek 

aşamalı yönetim organı şeklini benimseyebilirler. 

Tek aşamalı sistemde 

AAO’nın faaliyetleri sadece 

yönetim organı tarafından 

yerine getirilirken, iki aşamalı 

sistemde AAO’lar denetim 

organı ve icra organı olmak üzere iki organ ile 

yönetilmektedir. Avrupa Birliği ülkelerinde yıllardır 

tartışma konusu olan işçilerin yönetime katılması 

hususu da bu yeni oluşum yapısı altında 

düzenlenmiştir. Buna göre işçilerin yönetime katılma 

hakkı bulunan ortaklıklarda mevcut yapıda bir 

değişiklik olmadan devam edilmekle birlikte, 

ortaklıklardan birinin bu yapıya sahip olmadığı 

durumlarda müzakere yoluna gidilmesi uygun 

bulunmuştur.  

AAO yapısına sahip şirketlere tanınan bir başka 

kolaylık ise şirketlerin tescil ve idare merkezlerinin 

başka ülkelere transferinin sağlanmasıdır. Böylece 

şirketin içinde bulunduğu mevcut ulusal yapıyı 

değiştirmek isteyen yönetimler, tescil ve idare 

merkezini diğer ilgili üye devletin bulunduğu ülkeye 

taşıyarak, o ülkenin ulusal yasalarına tabi 

olabilmektedirler. Fakat bu transferin 

gerçekleşebilmesi için tüm ortakların 

onayının alınması gerekmektedir.  

2005 yılı şubat ayında yayınlanan vergi 

yasaları hakkındaki yönetmelik 

incelendiğinde, şirketlerin başka bir şirketle 

birleşmeleri veya başka şirketlere transfer 

olmaları durumunda tescil ve idare 

merkezlerinin transferinden kaynaklanan temettü ve 

sermaye kazançları, kar üzerinden hesaplanan vergi 

ödemeleri gibi çeşitli yükümlülüklerini erteleme 

olanağının olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca ortaklıklar, 

ana şirket ile yapılan alım satım ile ilgili işlemlerden 

kaynaklanan KDV ödemelerinden muaf tutulurlar. 

Bunların yanı sıra Avrupa Şirketi statüsüne sahip bir 

şirket tescil ve idare merkezini başka ülkelere 

taşıyarak, o ülkede mevcut olan vergi yasalarından 

faydalanabilmektedir. Örneğin Estonya’da 

dağıtılmamış karlar üzerinden vergi alınmamaktadır. 

Irlanda’da kurumlar vergisi oranı sadece %12,5 ve 

Slovakya’da ise %17’dir. Kurumlar vergisi 

oranlarının yüksek olduğu diğer ülkeler, tescil ve 

idare merkezlerini bu gibi ülkelere taşıyarak vergi 

avantajı sağlamaktadır. 

 



 

 

Avrupa Anonim Ortaklığı (Societas Europaea)  

  Avrupa Birliğinde sessiz gelişmeler Naz Sayarı ODTÜ İşletme 2010 

 

Avrupa Anonim Ortaklığı ile ilgili yapılan 

akademik çalışmalarda Avrupa Birliği’ne bağlı çeşitli 

ülkelerin borsalarında işlem gören şirketlerin, 

Avrupa Şirketi olma kararı kamuya açıklandıktan 

hemen sonra hisse senedi getiri oranlarının 

normalin üstünde bir yükseliş kaydettiği gözlenmiştir 

(Eidenmüller, Engert ve Hornuf, 2009). Bu 

yükselişin sebeplerinden biri şirketlerin AAO statüsü 

kazandıktan sonra yasal belirsizliklerin ortadan 

kalkması olarak açıklanmıştır. Diğer bir sebep ise 

saygınlık etkisi olarak değerlendirilmiştir. Bundan 

kasıt, şirketlerin Avrupa Anonim Ortaklığı’na 

geçtikten sonra elde ettiği statüden dolayı 

yatırımcılar ve kamu nezdinde saygınlık 

kazanmasıdır. Konuyla ilgili yapılan bir başka 

araştırmada ise Avrupa Anonim Ortaklığı 

statüsünün çoğunlukla KOBİ’ler tarafından tercih 

edildiği tespit edilmiştir(Eidenmüller, Engert ve 

Hornuf, 2008). Yapılan çalışmada Avrupa Şirketi 

statüsüne sahip 176 şirketten 111 tanesinin 

sermaye tutarının 120.000 Avro’yu aşmadığı, fakat 

sadece 3 şirketin sermayesinin 1 milyar Avro’nun 

üzerinde olduğu görülmüştür. Aynı çalışmada 

araştırmaya konu olan şirketlerin üçte birinin finans 

sektöründe olduğu, bunlardan yarısının yatırım 

fonlarından ve diğer yarısının sigorta şirketlerinden 

oluştuğu saptanmıştır.  

Avrupa Anonim Ortaklığı’nın şirketlerce 

tercih edilmesinin sebeplerini birkaç başlık altında 

toplamak mümkündür.  

 

 

Bunlardan birincisi daha öncede bahsedildiği üzere 

“Avrupa Şirketi” imajından faydalanmaktır. 

Şirketlerin statüsündeki bu değişiklik hem Avrupa 

Birliği ülkeleri hem de ABD tarafından olumlu bir 

gelişme olarak değerlendirilmektedir. Şirketlerin 

Avrupa Anonim Ortaklığı’nı tercih etme 

sebeplerinden bir diğeri yönetim kurulu yapısına ve 

yönetime katılma kurallarına getirilen esnekliktir. 

Diğer sebepler ise kurumsal mobilite, tek idare ve 

raporlama sisteminin uygulanması ile şirket 

birleşmeleridir. Kurumsal mobilite, şirketlerin tescil 

ve idare merkezlerinin başka ülkelere transferinde 

sağlanan yasal kolaylıklardır.  

Avrupa Anonim Ortaklığı’na geçen şirketlerin 

sayısı her geçen yıl artmaktadır. 2004 senesinde 

sadece 7 şirket Avrupa Şirketi statüsünü tercih 

ederken, 2005 yılında bu rakam 26’ya, 2006’da 

59’a, 2007’de ise 111’e yükselmiştir. 2008 ve 2009 

senelerinde de yükselme devam etmiş, AAO’ ya 

geçen şirket sayısı 200’ün üzerine çıkmıştır.  

 

Bu gelişme, Türk Şirketler Hukuku açısından ele 

alındığında, AAO yapısının Türk Hukuku’nda 

tanınmamış olmasından ötürü mukayeseli hukuk 

açısından bir değerlendirme yapmak henüz 

mümkün değildir.  



 

 

 Bir zamanlar akordeon çalan, sırık üstünde yürüyen ve ateş yutan Guy 
Laliberte şimdi Kanada’nın en büyük kültürel ihracatlarından biri olan Cirque du 
Soleil’in (Güneş Sirki) CEO’sudur.1984 yılında yaratılan Cirque ürünleri dünya 
çapında yaklaşık kırk milyon kişi tarafından seyredilmiştir. Sirk endüstrisinin 
küresel şampiyonu Ringling Bros. ve Barnum & Bailey’in yüz yıldan daha uzun 
süre içinde erişebildiği gelir düzeyine, Cirque du Soleil, yirmi yıldan kısa bir 
süre içinde ulaşmayı başardı.  

Cirque du Soleil başarılı oldu, çünkü gelecekte kazanmak için şirketlerin birbiriyle 
rekabet etmeye bir son vermeleri gerektiğinin farkına vardı. Rekabette galip gelmenin 
tek yolu, rekabette galip gelmeye çalışmaktan vazgeçmektir.  Önemli olan mavi 

okyanuslar yaratarak, mevcut olmayan bir pazar alanı yaratmaktır. 

Kızıl okyanuslarda, endüstrinin sınırları belirlenmiş ve kabul edilmiştir ve oyunun 
kuralları bilinir. Burada şirketler mevcut talepten pay kapmak için rakiplerini geride bırakmaya çalışır. 
Pazar alanı kalabalıklaştıkça, kar ve büyüme olasılığı azalır.  

Bunun aksine mavi okyanuslar, açılmamış pazar alanı, talep yaratma ve yüksek karlı büyüme fırsatı 
olarak tanımlanır. Mavi okyanusların bazıları mevcut endüstrilerin sınırlarının epey ötesinde 
oluşturulmasına rağmen,  mevcut endüstri sınırlarını genişleterek kızıl okyanuslardan yaratılır. Mavi 
okyanuslar rekabete ilgisizdir, çünkü oyunun kuralları belirlenmeyi beklemektedir.  

Mavi okyanus yaratmak için duyulan zorunluluğun artmasının ardında birkaç itici güç bulunur. Teknolojik 
gelişmelerin hızlanması, endüstriyel verimliliği oldukça geliştirmiş  ve hizmet sunanlara görülmemiş 
çeşitlikte ürün ve hizmet üretme olanağı sağlamıştır.  

Karlı büyüme nedenlerinin araştırılmasında ne şirket ne de endüstri 
en iyi analiz birimidir. Önemli olan  pazar yaratan yeni büyük bir iş ile 
ilgili yönetimsel eylemler ve kararlar dizisidir.  

Şirketler günümüzde rekabet etmenin ötesine geçmelidir. Yeni kar ve 
büyüme fırsatları yakalamak için bir de mavi okyanuslar 
yaratılmalıdır.  

Mavi okyanus stratejisini uygulamak isteyen şirketler; 

 Alternatif endüstrilere bakarak, kendilerini ikame edenlerle değil, 
alternatif endüstrilerdeki şirketlerle rekabet ederler, 

 Endüstriler içindeki stratejik gruplara bakarlar, 

 Alıcılar zincirine bakarlar (ödeme yapanlar, alanlar ve kullanıcılar 

farklı olabilir) 

 Tamamlayıcı ürün ve hizmet tekliflerine bakarlar 

 Müşteriler açısından faonsiyonel ve duygusal çekiciliğe bakarlar 

 Zamana bakarlar - yöneticiler pazarın şimdi verdiği değerden yarın 
verebileceği değere bakarak geleceklerini etkin bir şekilde 
şekillendirebilirler. 

İyi bir mavi okyanus strateji örneği olan Netjets firması uçağın 
onaltıda bir mülkiyetini diğer onbeş müşteriyle paylaşmak üzere 
müşterilerine sunar. Bu müşterilerin herbirinin yıllık elli saat 
uçuş hakkı vardır. 375.00 dolardan başlayan fiyatlarla (artı pilot 
ve diğer aylık masraflar) mülk sahipleri altı milyon dolarlık 
 uçağın bir hissesini satın alabilmektedir. 

İş Dünyasında Yarını Kazanmanın Yeni Yol Haritası:  

Mavi Okyanus Stratejisi (2.Bölüm) 

Mavi Okyanus Stratejisi 

W. Chan Kim & Renee Mauborgne  (Ekim, 2010) 

*Kaynak:Haber Türk Gazetesi ,17.05.2010 
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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. 

“Profesyonel Yönetim  Kurulu” 
programı CGS Center tarafından 22-
23 Haziran’da İstanbul’da, 25-26 
Haziran’da Ankara’da, değişik 
sektörlerden şirketlerin yönetim kurulu 
başkan, üyeleri ve genel müdürlerinin  
katılımıyla gerçekleştirildi.  
 
*Çok başarılı ve kesinlikle kendim için 
verimli bir eğitim oldu. (Timur Koloğlu, 

Koordinatör, Kolin İnşaat A.Ş.) 
*Eğitimcilerin hepsi son derece yetkin ve 
uzman kişiler. Konularına vakıflar ve çok 
iyi anlatıyorlar. Çok şey öğrendim. (Sevda 

Kayhan Yılmaz, Genel Müdür, Kayhan 

Hidrolik Makina Endüstri ve Tic. A.Ş.) 
*Mesleki ve kişisel gelişimime olumlu 
katkısı olacaktır.(Cem Ağın, İnsan Kaynakları 

Müdürü, Bilkent Holding) 

*Çok keyif alarak takip ettim. Tüm 
eğitimcilere teşekkür ederim. (Jülide 

Sungur, Genel Sekreter, Bergama Ticaret 

Odası) 

Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yapıldı 


