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Sayı 10 

BUNU BİLİYOR MUSUNUZ? 

Midye Sendromu 

Midyelerin bize değişim ve statüko hakkında öğreteceği 

çok şey vardır. Bu yumuşakçalar var oluşsal olarak tek bir 

karar alır; bu da nereye yerleşeceği ile 

ilgilidir. Bu kararı aldıktan sonra midye 

kafasını bir kayaya çimentolar ve hayatının 

geri kalan kısmında orada kalır. 

Liderliğin Oynadığı Roller  
Lider ile Yönetici arasındaki farklar: 

Yöneticiler şimdiki zamana odaklanırken, liderler geleceğe ilgi 

duyarlar. SAYFA 8 

„Aile, şirkete hizmet ettiği sürece, her ikisinin de sağlıklı bir 

sekilde devamlılığı sağlanır. Fakat, şirket aileye hizmet 

etmeye başlarsa, ikisinin de sonu iyi olmaz.‟ Peter Drucker.  

SAYFA 2 

 İş Dünyasında Yarını Kazanmanın Yeni Yol Haritası:  

                  MAVİ OKYANUS STRATEJİSİ 

Risk Yönetimi ve Riskin Önemi(4)– Dr. Hüseyin Öcal’ın Yorumu 

Bu ayki sayımızda  Dr. Hüsayin Öcal şirketin risklerini tanımlama ve 

riskleri kontrol etme/-ortadan kaldırma hususlarında yönetime yol 

gösteren 7 anahtar sorunun neler olduğunu bizlerle paylaştı.SAYFA 5 

‘Çekişmesiz Pazar Alanı Yaratmak ve Rekabeti Etkisiz Kılmak‟ için 

son yıllarda iş dünyasının gündemine giren Mavi Okyanus Stratejisi ne 

demektir? SAYFA 6 
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Aile duygusal ilişkilerin 
hakim olduğu bir 
birlikteliktir.  
 
 
 
 
 

İşletme mantık ve 
kuralların hakim olduğu 

bir sosyal kurumdur.   
 
 
 
 „Aile, şirkete hizmet ettiği sürece, her 
ikisinin de sağlıklı bir sekilde devamlılığı 
sağlanır. Fakat, şirket aileye hizmet etmeye 
başlarsa, ikisinin de sonu iyi olmaz.‟ Peter 
Drucker. 
 Bir aile işletmesine baktığımızda aileden, 
mülkiyet hakkından ve işletmede rol almaktan 
doğan roller karşımıza çıkmaktadır. Genel kabul 
görmüş uygulamalar (John L. Ward) şekil 1‟ de 
görüleceği üzere; 
 
    Şekil 1 

1. Kişi şirkete ortaktır ve  hisseye sahiptir  
ancak aile üyesi değildir, iş akışında ve karar 
mekanizmasında yer almıyor olabilir. Ailenin 
dışarıdan aldığı ancak işin içinde yer almayan 
ortaklar bu grupta yer alır; risk 
sermayesi (venture capital), angel 
investors bu gruba örnek 
gösterilebilir. 
 
2. Kişi aile üyesi olabilir ancak hissesi 
yoktur, yani ortak değildir,bu durumda  
işletmede ve karar mekanizmasında 

yer almıyor olabilir. Girisimcinin eşi bu gruba 
örnek verilebilir. 
3. Kişi aile üyesi veya  ortak olmayıp 
profesyonel kurum çalısanıdır. 
 
4. Kişi aile üyesidir ve şirkete ortaktır, ancak 
isletmede çalışmıyor ve karar organlarında yer 
almıyor olabilir. Girişimci ile yakın kan bağı olan 
ancak işin içinde yer almayan kisiler bu gruba 
örnek olabilir. 
 
5. Kişi aile üyesi olmayabilir fakat  aktif olarak 
işin içindedir , mülkiyet sahibi ortak olabilir. 
Örnek olarak aile isletmesi olan hastaneye ortak 
olan doktorlar –teknik ortaklar gösterilebilir. 
 
6. Kişi aile üyesidir  ancak mülkiyet hakkı 
yoktur,  profesyonel olarak çalışan (daha 
ziyade) ikinci ve üçüncü dereceden akraba 
olabilir. 
 
7. Kişi ailenin üyesi olup, mülkiyet sahibi ve 
işletmede görev alıyor olabilir. Girişimcinin kız 
kardeşinin kızı bu gruba örnek gösterilebilir. 
 
 Şekil 1 deki şemaya ilaveten bu rollere 
kurumsal yönetim açısından baktığımızda, aile 
şirketlerinin kurumsallaşma yolunda atması 
gereken adımlar şu şekilde sıralanabilir; 
 
1. Her (aile) şirketin (in) kendine has özellikleri 
vardır. Her şirket kendi yapısına göre yönetim 
ve denetim anlayışı geliştirmiştir. Ancak, her ne 
kadar özellikli olursa olsun bazı temel öğeler 
bütün şirketlerde aynıdır. Örneğin bütün 
şirketler gelir ve giderlerini bilmeli, doğru satış, 
hizmet ve üretim politikası uygulamalıdır. Fakat 
önemli olan bunları evrensel standartlarda 
yapmak, basarılı örneklerden ve tecrübelerden 
yararlanmaktır. 
 
 
 Hımm demek 

kurumsallama 

bu yön! 
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(devamı) 

2. Şirketlerin ömrü kurucularının ömrü ile sınırlı 
değildir. Şirketler de doğar, büyür ve doğru 
yönetilmezlerse yok olurlar. Süreklilik ancak 
doğru kurumsallaşma ve kurumsal yönetime 
geçerek elde edilebilir. Bir şirketin sahibinin 
işinin başında olması, asker gibi ön cephede 
savaşmasını gerektirmez, ancak iyi bir komutan 
gibi ordusunu yönetmesini gerektirir. 

3.Büyüyen veya büyümeyi hedefleyen 
şirketlerde patronlar günlük faaliyetlerden 
çekilmeli, stratejik konulara odaklanmalıdır. 
Ancak şirketin gidişatını, doğru iç denetim ve iç 
kontrol yöntemleri ile takip etmelidir. 
 
4.Aileler genişledikçe ve şirket büyüdükçe işler 
daha karmaşık hale gelmeye başlar. Bu 
nedenle, i ş hayatındaki sorumlulukların ve 
görevlerin iyi tanımlanması önemlidir. Belirsizlik 
işle ilgili doğru kararlar alınması yönünde 
önemli bir engeldir. 
 
5.Kurumsallaşma yolunda alınan kararlar ve 
koyulan kurallara uyulması önemlidir. Ailedeki 
duygusallıkla, şirket yönetimindeki 
profesyonellik birbirine karıştırılmamalıdır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Aileyi ilgilendiren konular aile içinde, şirket 
faaliyetleri ile ilgili konular şirkette 
konuşulmalıdır. Bunun en doğru yolu, şirketin 

bir yönetim kurulunun oluşturulması ve düzenli 
yönetim kurulu toplantıları yapılmasıdır. 
Yönetim kurullarını oluşturan ve düzenli yönetim 
kurulu toplantıları yapan şirketler, kurumsal 
yönetime geçiş yolunda en büyük adımı atmış 
demektirler. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Özellikle küçük ve orta ölçekli aile 
şirketlerinde her konuda uzman bulunması 
mümkün olmayabilir. Şirketin gereksinim 
duyduğu konularda danışmalarla çalışılması 
doğaldır. Danışmanlarla çalışılması,şirketin 
kurumsallaşmasına katkıda bulunur. Ancak 
unutulmamalıdır ki danışmanlar, danışıldıkları 
konularda fikirlerini 
söylerler ve belirli 
sürelerle şirkette 
bulunurlar. 
 
8. Aile şirketleri aile 
olmanın getirdiği 
avantajdan 
yararlanmalı, ancak 
aile bireyleri 
yetkinlikleri 
ölçüsünde 
profesyonel bir anlayışla çalışmalıdırlar. Ayrıca 
şirkette çalışmayan ama hissedar olan diğer 
aile fertlerinin hakları da korunmalıdır. Bu 
nedenle, aile anayasasının düzenlemesinde 
fayda vardır. 
 
9. Aile anayasasının yazılı olması yeterli 
değildir,  önemli olan şirkette çalışan ve 
çalışmayan bütün aile fertleri tarafından kabul 
edilmesi, benimsenmesi ve uygulanmasıdır. 
 
10. Kurumsallaşmaya karar veren şirketler, bu 
konuyu;  aile açısından ve  şirket açısından ele 
almalıdırlar. 
Ayrıca, kurumsallaşma konusunda; 
  1. kuşak kurucu, 
  2. kuşak kardeşler, 
  3. kuşak kuzenler aşamasında, 
hem aile hem de şirket açısından ele alınması 
gereken dersler farklı farklıdır. 



 

 

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE -  Kemal KÜKRER                                                                                   

                        

  

KEMAL KÜKRER‟ in 1915, yılında Eskişehir Odunpazarı'ndaki evinin bodrum 

katında meşe fıçılar içinde sirke üretimine başladı. Tamamen doğal yöntemlerle 

yıllarca meşe fıçılarda yüksek dereceli  sirke ve limon sosu üretmiş Kemal Kükrer. 

O günden bu yana teknolojisini yenileyip, kapasitesini yükselten ve büyük bir 

işletme haline gelen KEMAL KÜKRER, piyasadaki rekabet gücünü de arttırdı.Fakat 

değişmeyen bir şey vardı ki, o da KEMAL KÜKRER‟ in kalite ilkesi ve amacı; doğal, 

hijyenik ve sağlıklı olanı sunmak. 

 

1999 yılı KEMAL KÜKRER markası için dönüm noktası olmuştur. Kükrer ailesi, bu 

mirası GÜLEL ailesine devretmiş ve bu aşamadan sonra teknolojide, pazarlama 

ağının genişlemesinde ve birçok alanda da güçlenerek KEMAL 

KÜKRER markasının gücüne güç katmıştır. Bugün Eskişehir çıkışı 

Kütahya yolu üzerinde 23.000 M2‟lik alanda son teknolojinin 

kullanıldığı üretim prosesi, Türkiye‟ de alkol sirkesi üretiminde en 

büyük yatırımlardan birini yapmanın haklı gururunu yaşamaktadır. 

Bu yeni teknoloji, şu an dünyada sirke konusunda mevcut olan en 

üst düzeydeki teknolojiyi kapsamaktadır. KEMAL KÜKRER için 

hedef daima en iyiyi ve en kaliteliyi sunabilmek olmuştur. 

2002 yılında ürün çeşitlerini daha da geliştirerek piyasaya daha güçlü girmiştir. Aynı 

zamanda bu tarihten itibaren yönetim organizasyonunda ve kalite anlayışında da 

"toplam kalite yönetimi felsefesi"ni rehber edinmiştir. Üretmiş olduğu ürünleri 

tüketicilere Türkiye genelinde 81 ildeki bayileri ve zincir mağazalar aracılığıyla 

ulaştırmakta, müşteri memnuniyetini ön planda tutan yaklaşımıyla üretim 

yapmaktadır. Üzüm sirkesinde Pazar lideri olup 2005 yılı hedef üretimini % 60 

artırıp ihracata ağırlık vermektedir. 



 

 

Risk Yönetimi ve Riskin Önemi(3)– Dr. Hüseyin Öcal’ın Yorumu 

göstergesi (Key Performance 
Indicator-KPI) oluşturularak 
gerçekleştirilebilir. Anahtar 
performans göstergelerinin 
operasyonel verimlilik/etkinlik

(gelir kayıplarının raporlanması), 
mali raporlamanın 
güvenililirliğinin arttırılması
(raporlama hataları) ve hukuka 
uygunluk başlıkları altında 
oluşturulması en iyi 
uygulamalara yaklaşma 
açısından önemlidir. 

Risk yönetimi ve Kontrol 
uygulamalarının getirisi 
hesaplanarak, maliyeti ile 
karşılaştırıldığında, fayda 
maliyet analizi gerçekleştirilmiş 
olur. 

Risk yönetimi ve Kontrol ekibinin 
yıllık performans 
değerlendirmelerinde anılan 
fayda/maliyet analizi sonucunun 
bir hedef gerçekleşme olarak 
kullanılması, ekibin verimliliğini 
arttırıcı etkide bulunacaktır. 

Sonuç olarak, etkin ve verimli 
uygulanan risk ve kontrol 
faaliyetlerinin getirisi pozitiftir. 
Bunun yanı sıra şirket 
kurumsallaşma ve süreklilik 
alanında ciddi bir adım atmış 
olur. 

 

Bu ayki sayımızda  
Dr. Hüsayin Öcal 
şirketin risklerini 
tanımlama ve 
riskleri kontrol 
etme/-ortadan 
kaldırma 
hususlarında 

yönetime yol gösteren 7 
anahtar sorunun neler 
olduğunu bizlerle paylaştı. 

Risk şirketin amaçlarına 
ulaşmasını olumsuz etkileyecek 
bir olayın gerçekleşme belirsizliği 
olarak tanımlanabilir. Risk her işin 
yapısında mevcuttur. Yönetim 
tarafından üstlenilen fırsat riskleri 
çoğunlukla şirketin faaliyetlerinin 
sürücüsüdür. Fırsat risklerinin 
ötesinde, anlaşılmamış, tam 
olarak değerlendirilmemiş, hemen 
işin parçası olarak kabul edilmiş 
tehditler ve tehlikeler olabilir. Riski 
yönetmeye gayret ederken, risk 
unsurlarını anlamak önem arz 
etmektedir.  Aşağıdaki yedi 
anahtar sorunun cevabı şirketin 
risklerini tanımlama ve riskleri 
kontrol etme/-ortadan kaldırma 
hususlarında yönetime yol 
gösterir. 

1-) Riski tanımlama ve 
Hesaplama: 

Tehdit eden olay: şirketin 
stratejini uygulamasını ve 
hedefine ulaşmasını olumsuz 
etkileyecek ne olabilir? 

Zarar miktarı: bu olumsuz olay 
gerçekleştiğinde muhtemel mali 
etki ne kadar olur? 

Sıklık: bu olumsuz olay ne kadar 
sık gerçekleşebilir? 

Belirsizlik: ilk üç sorunun cevabı 
ne kadar muhtemel? 

 

2-) Risk Yönetimi ve Riski 
Ortadan Kaldırma: 

Kontrol: riski önlemek, ondan 
kaçınmak ve onu ortadan 
kaldırmak için ne yapılabilir? 

Kontrol maliyeti: kontrol uygulama 
maliyeti ne kadar? 

Fayda maliyet analizi: kontrol ne 
kadar verimli, kontrolün getiri/
maliyet analizi? 

Kontrol, şirketin hedeflerine 
ulaşma olasılığını arttırmak ve 
riski yönetmek için yönetimin ve 
yönetim kurulunun yaptığı tüm 
faaliyetleri kapsar. Bu kontrol 
faaliyetlerini uygulamanın ciddi 
maliyetlere ulaşması söz konusu 
olabilir. Bu da kontrol 
faaliyetlerinin uygulanmasının 
ertelenmesine sebep olmaktadır. 
Oysa verimli uygulanan kontrol 
faaliyetleri sonucunda şirketin 
genel operasyonel maliyetinin 
düşmesi veya gelir kayıplarının 
azalması söz konusu olacaktır. 

Kontrolün mali getirisinin 
ölçülmesi ve raporlamasının üst 
yönetime yapılması “Risk 
Yönetimi ve Kontrolün” önemini 
ve neden vazgeçilemez olduğunu 
anlaşılmasına katkıda bulunur. Bu 
da kontrol faaliyetlerine yatırım 
için ayrılacak bütçenin 
savunulmasını kolaylaştırır. Zira 
öncelikle yönetimin yeterli bütçeyi 
kontrol faaliyetleri için sağlaması 
başarı için gerekli unsurdur. 

Kontrolün finansal getirisini ölçme 
ancak anahtar performans 



 

 

 „Çekişmesiz Pazar Alanı Yaratmak ve Rekabeti Etkisiz Kılmak’ için son yıllarda iş 
dünyasının gündemine giren Mavi Okyanus Stratejisi ne demektir? 

 Mavi okyanus terimi yeni olmasına rağmen, bunu var oluşu yeni değildir. Şimdi yüz yıl 
öncesini bir düşünün ve kendinize sorun. O zamanlar, otomotiv, müzik kayıt, havacılık, 
petrokimya sağlık ve yönetim danışmanlığı gibi günümüzün popüler endüstrilerinden kaçı 
bilinmekteydi? Şimdi ise sadece otuz yıl öncesine bir yolculuk yapalım. Yine milyon dolarlık çok 
sayıda endüstri yoktu: yatırım fonu, cep telefonu, biyoteknoloji, minivan, snowboard, cofee 
barlar...vb.  Son olarak da hayal gücümüzü zorlayarak zamanı elli yıl ileriye alalım ve düşünelim 
şimdi var olmayan kaç endüstri o zaman hayatımıza girecek? Eğer noktaları geçmişe bakarak 
birleştirirsek, bu sorunun cevabı „pek çok‟ olmalıdır. 

 Endüstri tarihi bize pazar evreninin hiçbir zaman sabit kalmadığını, bunun yerine zaman 
içinde sürekli mavi okyanusların yaratıldığını göstermektedir. Kızıl okyanusta rakipleri geride 
bırakarak başarıya yüzmek daima önemli olmuştur ve olacaktır. Ancak  rekabetin ötesine geçip, 
yeni kar ve büyüme fırsatları yakalayanlar, daha açığı mavi okyanuslarda yüzmeyi göze alanlar 
bu pazarda öne geçip başarıyı yakalayanlardır. 

MAVİ OKYANUS STRATEJİSİ 

 Mavi Okyanus stratejisi yeniliği ve değer yaratmayı birarada getirir. Endüstrinin rekabetine 
konu olan faktörleri ortadan kaldırarak ve azaltarak maliyet düşürülür. Endüstri tarafından hiç 
sunulmayan öğeler artırılarak ve yaratılarak alıcı değeri yükseltilir.  Zamanla üstün değerin 
meydan getirdiği yüksek satış hacmine bağlı olarak ölçek ekonomileri etki göstermeye 
başladıkça maliyetler daha da düşer. 

 Teknolojik gelişmeler ve küreselleşme, artan endüstriyel verimlilik rekabete dayalı “Kızıl 
Okyanus Stratejisi” (geleneksel) sürdürülebilirliğin sağlanmasında yetersiz kalabilmektedir. Diğer 
taraftan inovasyona dayalı büyük resme odaklanan, mevcut talebin ötesini hedefleyen, stratejik 
sırayı doğru belirleyen, organizasyonel engelleri aşan, uygulamayı stratejiyle belirleyen “Mavi 
Okyanus Stratejisi” değer yenileme anlayışını getirmektedir. 

İş Dünyasında Yarını Kazanmanın Yeni Yol Haritası:  

MAVİ OKYANUS STRATEJİSİ 



 

 

(Geleneksel) Kızıl Okyanus Stratejisi ise rekabete dayalı fiyat maliyet eksenli olup, bir endüstrinin 
yapısal şartlarının önceden belirlenmiş olduğunu ve şirketlerin bu şartlar içinde yarışmak zorunda 
kaldığını farz eder. 

Kızıl okyanusta sıkışıp kalan şirketin açık ve zımni stratejisi, maliyete ve kaliteye dayanarak 
rekabette önde olmayı deneme eğilimidir. Şirket şans eseri kendiliğinden büyüyen bir endüstri 
alanında olmanın avantajından yararlanamadığı takdirde, bu durum yavaş büyümeye işaret eder.  

MAVİ OKYANUS STRATEJİSİ 

Mavi Okyanus Stratejisi 

W. Chan Kim & Renee Mauborgne  

(Ekim, 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. 

 
Lider ile Yönetici arasındaki 
farklar: 
Yöneticiler şimdiki zamana odaklanırken, 
liderler geleceğe ilgi duyarlar. 
 
Yöneticiler istikrarı tercih ederken, liderler 
değişime ilgi duyarlar. 
 
Yöneticiler kısa vadeye odaklanırken, 
liderler uzun vade yönelimlidir. 
 
Yöneticiler talimat vermeye yönelirken, liderler vizyona bağlıdır. 
 
Yöneticiler kontrol etme eğiliminde iken, liderler astlarını nasıl 
yetkilendireceklerini bilirler. 
 
Yöneticilere nasıl sorusuna odaklanırken, liderler niçin sorusuna 
kafa yorarlar. 
 
Yöneticiler karmaşıklıktan hoşlanırken, liderler basitleştirmeyi bilirler. 
 
Yöneticiler mantığa güvenirken, liderler sezgilerini kullanırlar. 

 LĠDERLĠĞĠN OYNADIĞI ROLLER  


