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Ailem  
Şirketim 

Bunları Biliyor Musunuz? 

Konuşma,  
insanın aklını 

kullanma 
sanatıdır. 

 
Platon 

“İyi ve Doğru Yönetim Bütün Şirketlerin Hakkı”  - Dr. Güler Manisalı Darman, Kurumsal 
Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi (CGS Center) Başkanı  Sayfa 2 
...”Oysa iyi kurumsal yönetimin önemli sac ayaklarından olan iç denetim ve risk yönetimi sadece 300-
500 halka açık şirket için değil, geriye kalan yüzbinlerce sermaye şirketi için de önemlidir.”... 

“Yöneterek, Yönetilerek Yaşamak” - Dr. Osman Ata Ataç Sayfa 3 
...“İşletmeciliğin herhangi bir yerde tarifi yapılmadığı gibi, aynı zamanda bilgi ve beceri olarak işletmeci 
olmak için ne gibi niteliklere sahip olunması gerektiğine dair de herhangi bir kalıp bulunmamaktadır.”...  
 

Geçmişten Günümüze - Abdi İbrahim Sayfa 3 
Bu sene 100. yılını kutlayan Abdi İbrahim, 1912 yılında İstanbul’da bulunduğu semtte ilk eczaneyi 
kurmuştur. 1916 yılında ise eczanede  yapma ilaç" üretimine başlayan Abdi İbrahim 1919 yılında ilk ilaç 
üretim fabrilkasını kurmuş ve hazır ilaç üretimini ilk kez gerçekleştirmiştir.  
 

Sermaye Piyasaları ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Sayfa 4 
654 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sermaye Piyasası Kurulu’na yeni görevler ve yetkiler 
eklenmiştir. Sözkonusu kararname ile Sermaye Piyasası Kurulu’na  ilk başta kurumsal yönetim 
ilkelerinin tespit ve ilan etmek görevi verilmiştir. Ayrıca, halka açık anonim ortaklıkların halka açıklık 
oranlarını, yatırımcı sayısı ve niteliğini, dahil oldukları endeks ve gruplardaki kurumsal yönetim ilkelerine 
kısmen veya tamamen uymalarını zorunlu tutmak da diğer bir önemli görevidir.  
 

CGS Center Hakkında Sayfa 5 
CGS Center, Anadolu Kaplanı şirketlerimizin aile– şirket ayrımı yapmalarına ve sürdürülebilirliklerine 
hızla katkıda bulunmaya devam ediyor...  

İlk bakışta duygularımızın zaten ortada olduğu düşünülebilir, ancak üzerinde daha dikkatlice 
durduğumuzda, çoğu kez bir şey hakkında ne hissettiğimizi pek hatırlayamadığımızı, ya da 
hissettiğimiz şeyi olup bittikten sonra farkettiğimizi görürüz. Bu durum  Üst Biliş 
(metacognition) olarak nitelendirilmiştir. Metacognition genel olarak bireyin 
kendi biliş sistemi, yapısı, çalışması hakkındaki bilgisidir. Üst biliş kavramı ilk 
olarak Flavell tarafından kullanılmış ve “bireyin kendi biliş yapısı ve bu bilginin 
bilişsel süreçleri kontrol etmek için kullanılması”olarak tanımlanmıştır. Bu bakış 
açısıyla da, günümüzde, İnsan Kaynakları Yönetiminin neden önem kazandığı 
açıkça görülmektedir. 

ve  

Kaynakça: “Metacognition: Students in Change of Their Thinking” M. Ann Dirkes 



Sermaye Piyasası Kurulu kurumsal yönetim 
ilkelerini yaklaşık yedi yıl sonra yeniden masaya 
yatırdı. Özellikle de profesyonel yönetim kurulu 
anlayışının önemli bir boyutu olan bağımsız 
yönetim kurulu üyeliğinde bir çok düzenleme 
getirdi. Bu düzenlemelere bültenimizin ilerleyen 
sayfalarında yer veriliyor.  

Hepimizin bildiği üzere 6102 sayılı yeni TTK  
yönetim kurulu üyesi olma için pay sahibi olma 
şartını kaldırarak (madde 359) profesyonel yönetim 
kurulu anlayışını 
getirmiştir.  Kanun, 
bununla da yetinmeyerek, 
yönetim kurulu üyeleri 
arasında görev dağılımı 
yapmalarını tavsiye 
etmiştir.  Görev 
dağılımına ilişkin 
düzenlemenin ele alındığı 
madde 366’da; “yönetim 
kurulu işlerin gidişini 
izlemek, kendine sunulan 
konularda rapor 
hazırlamak, kararlarını 
uygulatmak veya iç 
denetim amacıyla 
içlerinde yönetim kurulu 
üyelerinin de bulunacağı komiteler ve komisyonlar 
kurabilir”,der. 

Kısacası TTK diyor ki; iyi ve doğru bir kurumsal 
yönetim halka açık olsun veya olmasın bütün 
şirketlerin hakkıdır.  SPK’ya kayıtlı şirketlerde 
denetim komitesi zorunlu. Oysa iyi kurumsal 
yönetimin önemli sac ayaklarından olan iç denetim 
ve risk yönetimi sadece 300-500 halka açık şirket 
için değil, geriye kalan yüzbinlerce sermaye şirketi 
için de önemlidir. Halka açık olmayabilirler, ancak 
onların da az veya çok hissedarları ve  paydaşları 
vardır. Onların  da sürdürülebilirliği sadece 
kendileri için değil, ülke ekonomisi için önemlidir. 

Bu nedenle riskin erken saptanmasını ve yönetimi 
için bir komite kurulması (madde 378) borsa 
şirketleri için zorunlu iken, yeni TTK, halka açık 
olmayan şirketlerde de denetçiyi bu konuda  

sorumlu tutuyor. Deyim yerinde ise, denetçilere; 
“gözünüzü şirketten ayırmayın” diyor. 

Ülkemizde yönetim kurulu ve toplantı kültürünün 
olmadığı bir gerçek. Ancak bir diğer gerçek de, bir 
masa etrafında toplanıp, önceden hazırlanmış 
gündem ve ilgili rapor, araştırma v.b. gibi 
hazırlıkların yapılarak düzenlenen yönetim kurulu 
toplantılarının, aile şirketlerinde çatışmaların büyük 
ölçüde önüne geçeceği, diyalog kültürüne katkıda 
bulunacağıdır.  Fikrimizin olabilmesi için bilgimizin 
olması gerekir. Ancak, bundan sonra zikrimiz 

(görüşlerimizi belirtebiliriz) 
olabilir. Yeni TTK bu nedenle 
madde 390’da yönetim kurulu 
toplantılarına da açıklık 
getirmiştir.  İlaveten her yönetim 
kurulu üyesinin bilgi alma ve 
inceleme hakkı bulunmaktadır . 
Kısacası; “ben abime güvenirim” 
veya “oğlum veya kızım nasıl 
olur da bilgi ister-bana 
güvenmiyorlar mı?”kültürü artık 
geçerli değildir. Güven, iş 
hayatının elbette temelini 
oluşturur. Ancak 
profesyonelleşmenin önünde 
engel değildir.  

Borsa şirketleri, bağımsız yönetim kurulu üyeliği ile 
nasıl iyi ve donanımlı kişilere göz kırpıyorsa,  halka 
açık olmayan şirketler de, yönetim kurullarının 
artık, eşim, bacım, kardeşim ile gitmeyeceğini 
görmek zorundadır. 

Yazımızın başında belirttik, iyi ve doğru yönetim 
bütün şirkelerin hakkıdır. Sadece 
“para”kazanmaya odaklanmak, malesef, uzun 
dönemde sürdürülebilirliği sağlamaya tek başına 
yetmemektedir.  Yönetim kurullarında, size “Siz” 
olduğunuz için  “evet” demeyecek insanlara 
gereksinim vardır. Yeni TTK da var gücü ile bunu 
savunmaktadır. 

Sevgiyle kalın...... 

Dr. Güler Manisalı Darman 

“İyi ve Doğru Yönetim Bütün Şirketlerin Hakkı” 
Dr. Güler Manisalı Darman 



 

 Dr. Osman Ata Ataç’ın “Yöneterek, Yönetilerek 
Yaşamak”  adlı kitabında herkes kendi doğrusunu 
yakalayarak, kendisine uyarlayabileceği bir nokta 
bulabileceği inancıyla bu ay ki sayımızda sözkonusu 
kitaba yer veriyoruz. 

İşletmeciliğin herhangi bir yerde tarifi yapılmadığı gibi, 
aynı zamanda bilgi ve beceri olarak işletmeci olmak 
için ne gibi niteliklere sahip olunması gerektiğine dair 
de herhangi bir kalıp bulunmamaktadır. Ancak, 
literatür taraması yapıldığında işletmeci olarak başarılı 
olmak için bazı kişilik tanımlarının yapıldığı 
görülmektedir.  Dr. Osman Ata Ataç bu duruma karşı 
çıkmaktadır.  

Dr. Osman Ata Ataç’a göre; işletmeciler heyecanlı 
veya durgun, sosyal veya anti sosyal, konuşkan veya 
sessiz, hisli veya hissiz, güvenen veya şüpheci, bencil 
veya paylaşımcı, sevecen veya soğuk, düşünceli veya 
düşüncesiz, dengeli veya dengesiz, atılgan veya 
ürkek, mahzun veya neşeli, sert veya yumuşak, sakin 
veya ateşli, açık veya kapalı gibi pek çok birbirinden 
zıt  karakterleri kendinde bulundurabilir. Dolayısıyla, 
başarılı veya başarısız olarak nitelendirilebilen 
işletmecilerin belirli kalıplara sığdırılmış kişilik 
tanımları yoktur. 

Kişilikler kolay 
kolay değişikliğe 
uğramasalar da 
davranışlar 
değişkenlik 
gösterip, 
ayarlanabilirler. Bu 
yüzden de 
yazarımıza göre; 
işletmeci 
olacakların ilk 
önce kendi 
kişiliklerini 
çözümlemeli ve 
kendileriyle 

barışmalıdırlar. Bu sayede, davranışlarını anlayarak, 
değiştirebilecekler veya kendilerini başkalarına karşı 
çok daha iyi ifade edebileceklerdir.  

Hayat ileriye yönelik olarak inşa edilip, geriye bakınca 
anlaşılan bir süreç olarak nitelendirilmektedir.  

Geçmişten Günümüze 
Abdi İbrahim 

 

 

 

 

 

Bu sene 100. yılını kutlayan Abdi 
İbrahim, 1912 yılında İstanbul’da 
bulunduğu semtte ilk eczaneyi 
kurmuştur. 1916 yılında ise eczanede  
yapma ilaç" üretimine başlayan Abdi 
İbrahim 1919 yılında ilk ilaç üretim 
fabrilkasını kurmuş ve hazır ilaç 
üretimini ilk kez gerçekleştirmiştir.  

1939 yılında Abdi İbrahim’in başına 2. 
kuşak olan eczacı İbrahim Hayri 
Barut geçmiştir. 1975 yılına kadar 
başarılı bir şekilde büyümesini 
sürdüren şirket 1975 yılında ismini 
“Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.” olarak değiştirmiştir.  

1981 yılında aileden 3. kuşak  
yönetici olarak eczacı Nezih Barut 
şirketin başına geçerek görev 
yapmaya başlamıştır. 

Şirket uluslararası yatırımlarına 
Cezayir ile başlamıştır. Yenilikçiliğe 
önem veren Abdi İbrahim 2003 
yılında Ar-Ge Merkezi  yapımına 
başlayarak, 2007 yılında dünyanın en 
büyük 100 ilaç şirketi arasına giren ilk 
Türk şirketi olmayı başarmıştır. 2009 
yılında ise Londra ofisini açmıştır. 24 
patent başvurusu ile sektörün öncüsü 
olmuştur. 

U l u s l a r a r a s ı l a ş m a  h e d e f i n e    
Polonya, Macaristan, Slovakya, 
Fransa, İtalya, Almanya, Hollanda, 
Yunanistan, Kore, İngiltere ve 
Türkmenistan ile devam etmektedir.  

 

 

Kaynak: www.abdiibrahim.com.tr 

Yöneterek, Yönetilerek Yaşamak  
Dr. Osman Ata Ataç 



654 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile Sermaye Piyasası 
Kurulu’na yeni görevler ve yetkiler 
eklenmiştir. Sözkonusu kararname ile 
Sermaye Piyasası Kurulu’na  ilk 
başta kurumsal yönetim ilkelerinin 
tespit ve ilan etmek görevi verilmiştir. 
Ayrıca, halka açık anonim 
ortaklıkların halka açıklık oranlarını, 
yatırımcı sayısı ve niteliğini, dahil 
oldukları endeks ve gruplardaki kurumsal yönetim 
ilkelerine kısmen veya tamamen uymalarını 
zorunlu tutmak da diğer bir önemli görevidir.  

Sermaye Piyasası Kurulu 30 Aralık 2011 tarihinde 
“Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve 
Uygulanmasına İlişkin Tebliği” Resmi Gazete’de 
yayımlamıştı. Ancak Kanun Hükmünde Kararname 
ile kendisine verilen bu yeni görevler 
doğrultusunda  
çıkarmış olduğu 
tebliğde 
uygulamada 
ortaya çıkabilecek 
sorunların 
giderilmesine 
yönelik olarak  
“Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve 
Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de değişiklik 
yapılmasına ilişkin olarak yeni bir tebliğ 
yayınlamıştır.  

Bu çerçevede aşağıda maddeler halinde belirtilmiş 
olan değişikliker yapılmıştır. 

 Tebliğ’de belirtilen bağımsız yönetim kurulu 
üyeliği kriterlerine aynı zamanda “şirket 
faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve 
üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak 
yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine 
zaman ayırabiliyor olması” kriteri de eklenmiştir. 

 Yönetim kurullarında bağımsız yönetim kurulu 
üyeliği getirilmişti. Bu üyelikler için Gelir Vergisi 
Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayılma 

kriterini bağımsız üyelerden en az 
yarısının sağlaması Kurulca yeterli 
görülmüştür.  

 Önemli nitelikte taşıyan 
hususlarla ilgili olarak, bağımsız 
yönetim kurulu üyelerinin 
çoğunluğunun onayı olmaksızın 
yerine getirilememesi maddesi 
kaldırılmıştır. Sözkonusu önemli 
nitelikteki işlemler için bağımsız 

yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun onayı 
yeterli olup, çoğunluğun onay vermemesine 
karşın önemli nitelikteki işlemlerin yapılmasının 
istenmesi halinde, işlemin genel kurul onayına 
sunulacağı maddesi eklenmiştir. Böyle bir 
durumda, karşı çıkılmasının gerekçesi bağımsız 
yönetim kurulu üyeleri tarafından kamu 
açıklanarak, SPK’ya bildirilmesi ve toplanacak 

olan genel kurulda bu 
gerekçenin okunması 
zorunlu hale 
getirilmiştir. 

 Bağımsız yönetim 
kurulu üye sayısının 
belirlenmesi için 

“toplam yönetim kurulu üye sayısının üçte 
birinden az olamaz” kriteri konulmuştur. 

 SPK’nın almış olduğu karar doğrultusunda bir 
kişi, bağımsız yönetim kurulu üyeliğini en fazla 
üç yıl icra edebilecektir. 

 Bağımsız üye aday listesi SPK tarafından 
incelenecek olup, incelemenin Kurumsal 
Yönetim İlkelerinde sayılan bağımsızlık kriterleri 
çerçevesinde yapılacağı vurgulanmıştır. 

 Tebliğ’de yönetim kurullarında en az bir kadın 
üyenin bulunması tavsiye edilmiştir. Sözkonusu 
ilke zorunlu bir uygulama getirmemektedir. 

 Kaynakça: www.spk.gov.tr 

Sermaye Piyasaları ve Kurumsal Yönetim İlkeleri 



 

 

 

CGS Center Hakkında 
 

Beyin Oyunları 

CGS Center’ın Verdiği 
Eğitimler 

 
 Finansal Planlama ve 

Risk Yönetimi Eğitimi 

 

 Aile Şirketlerinde 

Kurumsallaşma Eğitimi 

 

 Türk Ticaret Kanunu 

Tasarısının Sermaye 

Şirketlerine Getirdiği 

Yenilikler Eğitimi 

 

 Profesyonel Yönetim 
Kurulu Eğitimi 

 

 Satış Güvenliği– 
Hukuksal ve Finansal 
Açıdan Korunma  

Eğitimi  

Kurumsal Yönetim ve 
Sürdürülebilirlik Merkezi 
  

1429.Cadde İdeal Apt. No: 

13/3 06530  Cukurambar, 
Ankara 
 
Tel: (312) 220 22 20 
Faks: (312) 220 35 34 
E-posta: info@cgscenter.org  

Eğitimlerimizin detayları ve 

yayınlarımız için web sitemizi 

ziyaret edebilirsiniz. 

www.cgscenter.org 

AİLEM VE ŞİRKETİM    

CGS CENTER’ın her ay 

yayınlanan ücretsiz bültenidir. 

Deneyimlerinizi paylaşın, başarı 

öykülerinizi, çalışmalarınızı 

gönderin, yayınlayalım. 

Teşekkür ederiz. 

  
CGS Center “Aile Anayasası” yazma çalışmalarına ağırlık verdi.  

 

 
Bir  ipliği iki farklı şekilde çektiğinizde, iplik ya 
size doğru yuvarlanır ya da sizden uzaklaşır. 

İki farklı şekilde gelmesi için ipliği nasıl 
çekersiniz? 

 
 

 
İpliği, dik bir açıyla çektiğiniz takdirde, sizden uzaklaştıran bir dönme kuvveti 
oluşturur Daha yatay bir açıyla çektiğiniz takdirde ise, karşıt dönme kuvveti 
oluşarak, ipliğin size doğru yuvarlandığını görürsünüz. 

 
 
 

Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi (CGS Center) EKO 
Endüstri ve Mutlu Metal San. ve Tic. A.Ş. gibi orta ölçekli  şirketlerimizde 
“Aile Anayasası” ön çalışmalarını, tasarlanmasını, gerçekleştirilmesi 
işlerini geçmişte başarıyla tamamlamış ve yeni “Aile Anayasası” yazma 
çalışmalarına ağırlık vermiştir. 

CGS Center, Anadolu Kaplanı şirketlerimizin aile– şirket ayrımı yapmalarına 
ve sürdürülebilirliklerine hızla katkıda bulunmaya devam ediyor...  


