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Sayfa 2

"Eğitim ve Öğretim Kurumlarının Profesyonel Yaşama Etkisi" - 
Arzu Birman, Radius Danışmanlık Kurucu Ortak

Günümüz profesyonel yaşamımızda, 
işletmelerdeki başarının sürdürülebilir 
olmasının kurumsal yapıdaki 
temellerin sağlam atılmış olmasıyla 
birebir bağlı olduğunu hepimiz de 
biliyoruz. Bir zamanlar sadece 
finansal göstergeler performans 
ölçütü olarak kabul edilmişse de, 
şimdilerde organizasyonel ve 
operasyonel kriterlerin de öne çıktığı, 
“insan” kavramının daha da önem 
kazandığı bir sürece girmiş 
bulunuyoruz. Bir önceki yazımda 
nitelikli insan kaynağının çocukluk 
dönemimizdeki yetiştirilme tarzımızla 
olan ilişkisini ele almış, “ebeveynlik 
becerileri”nin profesyonel 
yaşamımızdaki yansımalarını 
dikkatinize getirmeye çalışmıştım. 
Şimdi ise, çocukluğumuzun ilköğretim 
yıllarından itibaren başlayan ve 
maceralarla devam eden eğitim 
serüvenimizin iş yaşamımızdaki 
performansımıza yapabileceği 
katkıdan bahsetmek istiyorum. 
Yazımda kısaca “okul” diye ifade 
edeceğim, bir eğitim ve öğretim 
kurumunun, vizyonu ve yöneticilerinin 
üstlenmesi gerekli bazı temel görev 
ve rollerin üzerinde duracağım. 

1. Strateji ve hedefleri doğrultusunda 
sağlam bir kurum yapısını oluşturmuş, 
şeffaflık, eşitlik, hak ve adalet gibi 
kavramlara önem veren dürüst ve 
güvenilir bir okul yönetimi ilk olmazsa 
olmazımız. Okul, ulusal/uluslararası 
kalite ve standartlarında 
akreditasyon çalışmalarına değer 
veren, dünyadaki yenilikleri yakından 
takip ederek sürekli gelişime ve 
değişime destek vermeli.  Yönetim, 
öğretmelerinin akademik başarıları 
yanında kişisel ve yönetsel 
becerilerini anlayabilen bir vizyona 
sahip olmalı. Unutmayalım ki, takdir 
edilen bir yönetimin, düzgün işleyen 
bir sistemin olduğu yerde 
motivasyonu yüksek, okulunu 
benimsemiş, tüm kalbiyle ona inanmış 
ve gönülden bağlanmış çalışanları 
olur. 

2. Ele almamız gerekli ikinci önemli 
husus ise eğitim müfredatı olacak. 
Dilerseniz hep birlikte aşağıdaki 
sorulara bakıp bir beyin fırtınası 
gerçekleştirelim, ne dersiniz? 



Sayfa 3

"Eğitim ve Öğretim Kurumlarının Profesyonel Yaşama 
Etkisi" - Arzu Birman, Radius Danışmanlık Kurucu Ortak

• Akademik başarılara endeksli, sınav 
odaklı bir yapıda olan bir okul mu, yoksa 
eğitsel etkinliklerin desteklendiği, bireysel 
becerilerin keşfedilip geliştirildiği bir 
müfredatı olan bir okul mu? Hangisi, ilki 
mi yoksa ikincisi mi?..“İkincisi, tabi ki de!” 
dediğinizi duyar gibi oldum. Eğer böyle 
düşünüyorsanız, okulun tüm müfredat 
tasarımı ile başarı ölçme ve 
değerlendirme çalışmalarındaki 
süreçlerini bu seçeneğe göre 
oluşturmamız gerekiyor. Yaratıcı ve 
eleştirel düşünme becerisini geliştirmeye 
yönelik ne gibi uygulamalar yapılıyor? 
Öğrenmenin kalıcılığının sağlanması için, 
drama, oyun, yaparak yaşayarak 
öğrenme, gözlem ve deney gibi 
yöntemler kullanılıyor mu? Akademik ve 
entelektüel gelişimin ötesinde çok çeşitli 
insani yeterliliği olan, riski göze alan, 
ilkeli, dengeli, açık görüşlü ve düşünen 
bireyler yetiştirmek için ne gibi 
programlar var? Teoriyi pratikte 
görebilmeleri ve yaşayabilmeleri için ne 
gibi fırsatlar sunuluyor? Çocuklar gerçek 
hayatın ne kadar içindeler?  Çocukların 
tüm gelişim alanlarındaki değişimi takip 
etme, değerlendirme ve taramaya yönelik 
birçok ölçme aracı kullanabiliyor, çoklu 
yöntemlerden faydalanabiliyor mu?  

Hedef ve planlamalar önceden belirlenip 
çocukların eğitim yılı sonunda hangi 
becerileri kazanmasını beklediğimizi ta ilk 
başta kendileriyle paylaşmalı, uzlaşı 
sağlayıp el sıkışmalı, çocuk nereye 
koştuğunu, nereye kimle varmak 
istediğini gerçekten anlamış ve varacağı 
bu noktaya nasıl ulaşacağının farkında 
olmalı. Aksi takdirde, “ölçme ve 
değerlendirme” ifadesini müfredatınızdan 
çıkarmayı düşünme vaktiniz gelmiş 
demektir. 

Yazının devamı gelecek sayımızda...



Jeffrey  Bezos,  1995 yılında  Amazon.com’u 
kurmuştur.  Amazon ile birlikte özellikle e- 

ticaretin gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. 
Amazon.com Bezos'un yönetiminde dünyanın 

en büyük ve örnek alınan internet satışı 
şirketi olmuştur. Bu başarısı sebebiyle, 1999 

yılında Time Dergisi Yılın Kişisi'ni Bezos 
olarak seçti. seçildi. Amazon.com dışında 

ayrıca Blue Origin adı altında havacılık ve 
uzay araştırma şirketi yapan bir şirket daha 

kurdu.  Ardından, 2013 yılında The 
Washington Post gazetesini satın aldı. 

Kişilerin yürüyüş biçiminden 'kimlik 
tespiti' sağlayacak bu yeni sistemin, 
havalimanları gibi önemli yerlerdeki 
güvenlik noktalarında kullanılabileceği 
vurgulanıyor. 
Her insanın kendine has bir yürüme 
şekline sahip olduğu gerçeğinden yola 
çıkan bilim insanları, yapay zeka 
teknolojisi aracılığı ile kimlik 
belirlemede kullanılabilecek yeni bir 
sistem geliştirdi. Atılan binlerce adım, 
hem zemine monte edilen basınç 
pedleri, hem de yüksek çözünürlüklü 
kameralar vasıtasıyla izlendi. ‘Nöral 
ağ' olarak isimlendirilen yapay zeka, 
her bir yürüyüş biçimindeki ağırlık 
dağılımını, hızı ve üç boyutlu 
ölçümlerini analiz etti ve insanların 
yürüyüşündeki orijinal kalıpları tespit 
etmeyi başardı. 
'SfootBD' ismi verilen ‘adım tanıma 
sistemi' programının başındaki 
kişilerden biri olan, Manchester 
Üniversitesi'nden bilgisayar 
bilimcisi Omar Costilla Reyes, 
ortalama 24 değişik faktör ve  

hareketin insanların kendilerine 
has, tekil bir yürüyüş kalıbına 
sahip olmalarını sağladığını 
belirtti. Çalışmada, yürüyüş 
şeklinin değiştirilmesiyle yapay 
zekanın yanıltılıp 
yanıltılamayacağı da test 
edildi. Sistemin sadece %0,7'lik 
bir hata oranıyla yine de 
bireyleri saptadığı gözlemlendi. 
SfootBD, uzak olmayan bir 
gelecekte, havalimanları da 
dahil olmak üzere güvenlik 
kontrol noktaları barındıran 
alanlardaki parmak izi ve 
retina taraması gibi 
uygulamaların yerine geçebilir. 
Yeni sistemin daha önceki 
yöntemlerden 380 kat daha 
hassas olduğu ifade ediliyor. 
Her ne kadar retinal tarayıcılar 
ve parmak izi alınması gibi 
uygulamalara nazaran daha az 
agresif olsa da, pasif doğası 
yeni sistemin gizlice 
kullanılması riskini artırıyor. 

Kaynak: www.webtekno.com/

Tecrübenin Sesi:  
Jeff Bezos

Teknoloji'den Haberler 
Yapay Zeka, İnsanların Yürüyüş Şekline Bakarak 

Kimlik Tespiti  
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CGS Center'dan Haberler
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Karadeniz ve Orta Asya Ülkeleri Araştırma 

Merkezi (KORA), 11 Mayıs 2018 tarihinde  

"Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin 

Kuruluşunun 100. Yılında Azerbaycan Türkiye 

İlişkileri" başlıklı uluslararası konferansı 

düzenledi. Konferansın açılış konuşmasını 

Azerbaycan Büyükelçisi Sayın Büyükelçi 

Khazar İbrahim gerçekleştirdi.

CGS Center Başkanı Dr. Güler 
Manisalı Darman 25-26 Mayıs 2018 
tarihlerinde Türkiye PP Kumaş ve 

Çuval Üreticileri Derneği'nin daveti 
üzerine Antalya'da "Strateji 

Çalıştay"ını yönetti.

Prof. Dr. Aydın Köksal'ın 

Başkanlığında kurulan Bilişim 

A.Ş., 1985’te Ankara’da kurulmuş 

olup kendi endüstriyel yazılım 

ürünleri i le pazarlama ve proje 

geliştirme doğrultusundaki 

hizmetlerini ulusal bir yazılım 

odağı olarak sürdürmektedir. 

Kurumsal Yönetim'de hızla 

kendini geliştirmeyi hedefleyen 

Bilişim A.Ş.'de CGS Center 

Başkanı Dr. Güler Manisalı 

Darman, Bilişim A.Ş.'nin Bağımsız 

Yönetim Kurulu üyesi olmuştur. 

"Azerbaycan  100. Yılında 
Azerbaycan Türkiye İlişkileri" 

Bilişim A.Ş. Yönetim Kurulu 
Toplantısı

Türkiye PP Kumaş ve Çuval Üreticileri 
Derneği Çalıştayı

Indigo Group, Yönetim Kurulu 

Başkanı Ömer Tosun tarafından 

1992 yılında Kapadokya’da 

kurulmuştur. Turizm sektöründen 

ayrı olarak aynı zamanda 

jeotermal enerji, tarım ve bağcılık 

alanlarında da faaliyetlerini 

sürdürmektedir. 

CGS Center Başkanı Dr. Güler 

Manisalı Darman Indigo Group ile 

"Aile-Şirket Anayasası" 

çalışmasına Mayıs ayı itibariyle 

başlamıştır.

Indigo Group İçin Kapadokya'dayız



Hukuk Köşesi
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Doğrudan Yabancı Yatırımlar 
Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik 0438 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlandı. 

Yönetmelik, şirketlerin elektronik 
ortamda kaydedilmesini 
sağlayacakları bilgileri belirledi. 
Buna göre, şirketler;  “Yatırımcı”, 
“Ortak Listesi” ve varsa “Bağlı 
İştirakleri” alanlarının biri ya da 
birkaçına dair bilgileri elektronik 
ortamda doldurularak 
kaydedeceklerdir. Bu açıklamalar 
özellikle aşağıdaki hususlarda ortaya 
çıkmaktadır. Bunlar;  

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, veri 
sorumluları siciline kayıt yükümlülüğü 
çerçevesinde getirilen istisnaları 15 
Mayıs 2018 tarihinde 30422 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımladı. Karara 
göre veri sorumluları siciline kayıt 
yükümlülüğüne istisna tutulacak veri 
sorumluları, 

Veri Sorumluları Siciline Kayıt 
Yükümlülüğüne İstisna 

Tutulacaklar 

Doğrudan Yabancı Yatırımlar 
Kanunu Uygulamalarında 

Değişiklik

• Herhangi bir veri kayıt sisteminin 
parçası olarak, yalnızca otomatik 
olmayan yollarla kişisel veri 
işleyenler, 
• 18.01.1972 tarihli ve 1512 sayılı 
Noterlik Kanunu uyarınca faaliyet 
gösteren noterler, 
• 04.11.2004 tarihli ve 5253 sayılı 
Dernekler Kanunu’na göre kurulmuş 
derneklerden, 29.02.2008 tarihli ve 
5737 sayılı Vakıflar Kanunu’na göre 
kurulmuş vakıflardan ve 18.10.2012 
tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve 
Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na göre 
kurulmuş sendikalardan yalnızca ilgili 
mevzuat ve amaçlarına uygun faaliyet 
alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi 
çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına 
ve bağışçılarına yönelik kişisel veri 
işleyenler, 
• 22.04.1983 tarihli ve 2820 sayılı 
Siyasi Partiler Kanunu’na göre 
kurulmuş siyasi partiler, 
• 19.03.1969 tarihli ve 1136 sayılı 
Avukatlık Kanunu uyarınca faaliyet 
gösteren avukatlar, 
• 01.06.1989 tarihli ve 3568 sayılı 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik 
ile Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu 
uyarınca faaliyet gösteren Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirler ve 
Yeminli Mali Müşavirler. 

faaliyetlere il işkin bilgi verilmesi, 
sermaye artışı veya azalışı, 
sermaye artışı veya hisse devrine 
istinaden ödeme yapılması,  
mevcut yerli veya yabancı 
ortakların kendi aralarındaki veya 
şirket dışındaki herhangi bir yerli 
veya yabancı yatırımcıya hisse 
devri yapması gibi durumlarda söz 
konusu olur. 

Kanun kapsamında bulunmayan 
tamamen yerli şirketler, yabancı 
yatırımcının iştirak etmesi veya 
sermaye artışına  yabancı 
yatırımcının iştirak etmesi suretiyle 
hisse devrinin gerçekleşmesi ile 
kanun kapsamına girmesi halinde, 
E-TUYS alanlarındaki bilgileri, hisse 
devrinin gerçekleşmesini müteakip 
en geç 1 ay içinde, doldurarak 
kaydedilmesini sağlamakla 
yükümlüdür 

Kaynakça: http://www.erdem-erdem.av.tr/
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AİLEM VE ŞİRKETİM   
CGS CENTER’ın her ay yayınlanan ücretsiz bültenidir. 

Deneyimlerinizi paylaşın, başarı öykülerinizi, çalışmalarınızı 
gönderin, yayınlayalım. 

Teşekkür ederiz. 


