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İçindekiler
Bunları Biliyor

Musunuz?
5 Saat Kuralı

Elon Musk, Bill Gates gibi başarılı isimlerin
kullandığı yöntemdir. Daha üretken
olabilmek için yöntem 3 aşamadan

oluşmaktadır.
 

Okumak
Düşünmek
Deneyimlemek

Bu üç aktiviteye haftada 5 saat ayrılmasına
"5 Saat Kuralı" denmektedir.
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Where we are

TODAY

Biz im Mav imiz
Indigo

Bir  Ai le  Ş irket i  Röportaj ı
 

Indigo Group Yönetim Kurulu Başkanı ve
Nevşehir ve Kayseri Bölgesi Brezilya Fahri
Konsolosu Ömer Tosun ve Indigo Group
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel
Müdür Tolga Tosun sorularımızı yanıtladı.
 
CGS Center: Indigo Group; kurulduğu ilk günden
bugüne yapmış olduğu her yatırım ile öncü olmayı
başarmış, özellikle Kapadokya bölgesinin turizm
açılımlarında önemli rol almış bir şirketler grubudur.
Bize biraz ailenizi ve başarılı bir aile işletmesi olarak
grubunuzun gelişimini anlatır mısınız?
 
Ömer Tosun: Şirketimiz Indigo Group 1992 yılında
halıcılık sektörü ile kapılarını açmış, günümüzde ise
otel, restoran, seyahat acentesi, tarım, jeotermal
enerji sektörlerinde faaliyet gösteren bir şirketler
grubudur. 2003 yılına kadar tek başıma
yürüttüğüm şirketimize 2003 yılında oğlum Tolga
ve 2012 yılında kızım Sinem dahil oldu. Tolga
şirketimizin Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcılığı görevini üstlenirken, Sinem ise
İstanbul merkezli olan seyahat acentemizin
Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev
alıyor. Dinamik, işine aşık ve yaptığı işten heyecan
duyan bir aileyiz. Yeni, yaratıcı ve yaşadığı bölgeye
değer katan projeler üzerine çalışıyoruz. Sıradan,
klişe projelere değil, özgün fikirlere yatırım
yapmaya gayret gösteriyoruz.

Yaratıcı projelere ve özgün fikirlere yatırım
yaparak, yatırım yaptığı alanlarda müşteri ve
kalite odaklı bir yaklaşımla Türkiye’nin önde
gelen markalarını oluşturmayı vizyon edinen
Indigo Group'u "Ailem ve Şirketim"in yeni
sayısına konuk ettik. 

"Her ne yaparsan yap, her zaman en
farklı ve kalitelisini yap!"



CGS Center: İş hayatında aile şirketlerinde aktif
görev alan ikinci kuşaklarda genelde baba modelinin
çok belirleyici olduğu, işe yaklaşımlarında babalarıyla
ciddi benzerlikler gösterdiği belirtilmektedir. Tosun
ailesinin ikinci kuşakları olarak, şirket yönetiminde
“babanızın” yönetim anlayışından farklı olarak
kendinizde neler gözlemliyorsunuz?
 
Tolga Tosun: Birçok konuda babamla detaylara
farklı noktalardan baktığımızı gözlemliyorum
aslında. Babam daha önce yapılmamışı yapma
arzusu ile projeleri ele alırken, ben daha çok
çıkabilecek sorunlar, projenin temellerinin nasıl
oturtulabileceği, projenin fizibiliteler ile ete kemiğe
büründürülmesi gibi konulara odaklanmayı
seviyorum. Aslında babamla iş yapış ve yönetim
anlayışımız söz konusu olduğunda birbirimizi
fazlasıyla tamamladığımızı düşünüyorum. Konulara
benden farklı açılardan bakıyor olmasını
önemsiyorum. Sanıyorum aynı durum kendisi için
de geçerli. Tamamen aynı pencereden bakıyor
olmamızdansa bu şekilde fikir çatışmaları ile doğru
projelerin temellerini atmak bence çok daha
kıymetli.

"Her ne yaparsan yap, her zaman en
farklı ve kalitelisini yap!"

CGS Center: Aile Anayasası çalışmalarını
tamamladığınızı biliyoruz. Sizleri böyle bir çalışmaya
ihtiyaç olduğuna sevk eden unsur ne oldu, yazım
sırasında nelere dikkat ettiniz ve nasıl bir süreç
izlediniz?
 
Tolga Tosun: Aile anayasası fikrini ilk olarak bir
ihtiyaç olarak Yönetim Kuruluna ben sunmuştum.
Her yıl onlarca büyük şirketin aile – şirket
altyapısını oturtamamış olduklarından dolayı
param parça olduklarını görüyoruz. Bu hakikaten
her anlamda oldukça üzüntü verici ve aynı
zamanda üzerinde oldukça fazla düşünülmesi
gereken bir konu. On yıllarca verilen emekler,
çalışma, hayata geçirilen projeler özellikle ikinci ve
üçüncü kuşakların başa geçmesi ile birlikte alt üst
olabiliyor. İşin maddi kısmı bir yana, kardeşim
dediğiniz kişi ile yüz yüze bakamaz hale
gelebiliyorsunuz. Bundan daha üzüntü verici ne
olabilir bilemiyorum. Daha yolun başında olan
ailemizde bu sorunların yaşanmaması adına neler
yapılabilir diye araştırırken Aile Anayasası konusu
önüme geldi. Babamın ve kız kardeşimin da konuya
oldukça sıcak bakması ile birlikte süreç oldukça
hızlı bir şekilde ilerledi. Yazım esnasında Güler
hocamızın önderliğinde ailemize özel, terzi işi bir
Aile Anayasası meydana getirmeye özen gösterdik.

"Babamla, tamamen aynı
pencereden bakıyor

olmamızdansa bu şekilde fikir
çatışmaları ile doğru projelerin

temellerini atmak bence çok daha
kıymetli."
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CGS Center: Bildiğiniz üzere, şirketlerin gelecek
nesillerde varlığını sürdürebilmesi için
‘Kurumsallaşma’ şarttır. Siz ‘Kurumsallaşma’ ya da
bir aile işletmesi olarak ‘Kurumsal Yönetim’e geçiş
konularında ne gibi çalışmalar yaptınız? Bu yolda
karşılaştığınız güçlükler nelerdi, nasıl üstesinden
geldiniz? 
 
Tolga Tosun: Kurumsallaşma olmadan Aile
Anayasası’ndan da çok fazla verim alamayacağımızı
düşünerek Kurumsallaşma konusuna da oldukça
önem verdik ve veriyoruz. Şirket iç yönergesi,
davranış kuralları esasları, tüm departmanların
çalışma esasları ve talimatlarının oluşturulması,
insan kaynakları departmanının hayata geçirilmesi,
çalışma esaslarının belirlenmesi, Yönetim
Kurulu’nun esaslarının belirlenmesi ve sistemin
oturtulması, Genel Kurul’un ve hisse yapısının
revize edilmesi gibi birçok konuda oldukça önemli
çalışmalar yaptık. Özellikle şirket organizasyon
yapısının oluşturulmasında oldukça fazla zaman
harcadığımızı ve kısmen zorlandığımızı kabul
etmeliyim. Özellikle mevcut yapısal sorunların
tespiti ve çözümlerin organizasyon şemasına
yansıtılması süreç ve sabır isteyen bir konu.
Üzerinde fazlaca vakit harcayarak ve CGS Center
Danışmanlığın kıymetli tecrübe ve önerileri ile
süreci sorunsuz bir şekilde tamamladık.

CGS Center: Sektörünüzün en prestijli
sistemlerinden olan Relais Chateaux üyesi olma
kararınız ve süreciniz nasıl gerçekleşti; bu farklı
vizyonunuza bağlı olarak büyüme hedeflerinizi
gerçekleştirme yolunda nasıl bir gelecek stratejiniz
var?
 
Ömer Tosun: Sizin de değindiğiniz gibi, Relais &
Chateaux dünya otelcilik sektörünün en prestijli
konsorsiyumlarının başında yer alıyor. Otelimiz
Museum Hotel de ülkemizin tek üye oteli olarak
bizleri onurlandırıyor. Her yıl ülkemizden onlarca
üst düzey otelin bu konsorsiyuma girme talebinin
olduğunu ancak Relais & Chateaux tarafından
kabul edilmediğini de biliyoruz. Üye olabilmek için
oldukça spesifik detayları bir araya getirmiş
olmanız gerekiyor. Örneğin; lüks ve butik hizmet,
kişi özel detaylar, üst düzey yemek kalitesi,
(mümkünse) otelinize özel şarap üretimleri ve
bağların varlığı ve en önemlisi bir konseptiniz
olması. Biz Museum Hotel olarak bu
ayrıcalıkların tamamını bünyemizde
bulunduruyoruz ve bu yüzden de Relais &
Chateaux üyesi olmaya yıllar önce hak kazandık.
Ben “mavi okyanus” stratejisine inanıyorum.
Sektörde farklı olmanın, olmayanı hayata
geçirmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Relais
& Chateaux üyeliğimizin temelinde bu anlayış
yatıyor. Şu an tamamı Kapadokya’da olmak üzere 2
lüks butik otel, 3 lüks termal otel ve 1 jeotermal
sera projelerimiz var. Geçtiğimiz üç yılda bu
projelerin altyapılarını oluşturduk ve önümüzdeki
yıllarda bu projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz.
Başarılabilirsek, bu şirketimiz adına çok ciddi bir
büyüme hamlesi demek elbette ancak bizim için
burada en önemli konu projelerin nasıl
benzerlerinden ve rakiplerinden “farklı” olacağı.
Tüm projelerimizin eşsiz ve ülkemize değer
katan işletmeler olmasını hedefliyoruz ve tüm
büyüme stratejimiz bu detaya odaklanmış
durumda.

Katkılarından dolayı Indigo Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ömer Tosun'a ve Genel Müdür Tolga
Tosun'a teşekkür ederiz.



CGS Center, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı
Çorum Yatırım Destek Ofisi ile birlikte yürüttüğü
"Aile Şirketlerinde Kurumsal Yönetim ve
Kurumsallaşma" projesinin birinci etabı Çorum'da
gerçekleştirildi. 
 
Proje kapsamında ilk olarak Hatap Değirmen
ziyaret edildi. 1929 yılında kurulmuş olan Hatap
Değirmen, 2008 Yılı itibariyle entegre iki un
fabrikasında 300 ton/gün, yem fabrikasında 20
ton/saat kapasiteyle üretime devam etmektedir.
 
Hatap Değirmen'in Yönetim Kurulu Başkanı olan
Latif Kavukçu 3. kuşak aile üyesi olup, genel
koordinatör olarak görev alan Adil Kavukçu ise 4.
kuşak aile üyesi olup, şirkette icracı pozisyonda
çalışmaktadır.
 
Hem yem hem un fabrikası ISO 22000:2005 kalite
yönetim sistemi belgesine sahiptir.Bugün Hatap
Değirmenleri Türkiye’nin en kapasiteli ve en
modern un fabrikalarından birisidir.
 
 80 yıllık tecrübesi, modern teknoloji ile donatılmış
fabrikaları, un depolama ve karıştırma üniteleri ile
istediğiniz her tür unu üretmeye hazırdır. 

AILEM VE Ş IRKET IMSAYFA |  04

CGS Center 'dan Haberler  
"Aile Şirketlerinde Kurumsal Yönetim ve Kurumsallaşma" Projesi I. Etabı

Hatap Değirmen

2. kuşak aile üyesi Yaşar Kavukçu
(88 yaşında)

2. kuşak aile üyesi Abdullah Kavukçu
(97 yaşında)



Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim
Kurulu Başkan Vekili Murat Çetinkaya,
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile  Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı
görevine atanmıştır. Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanlığı'na ise Prof. Dr. Erişah ARICAN
getirilmiş olup, Mehmet GÖNEN ise Genel Müdür
Vekili olarak görev yapmaktadır.

Sermaye Piyasası 'ndan Haberler  

Borsa İstanbul'da Görev Değişikliği
Yapıldı.

Elektronik Yönetim Kurulu Sistemi
Devreye Girdi.

Her alanda olduğu gibi yönetim kurulu toplantıları
da artık teknolojiye ayak uydurdu. Özellikle de
teknolojinin sağladığı zaman ve maliyet avantajı
yöneticilerin bilgiye erişimini de kolaylaştıran
sistemleri destekledi. Elektronik Yönetim Kurulu
Sistemi (e-YKS) ile, şirketler yönetim kurulu
toplantılarını elektronik ortamda güvenli bir şekilde
yapılabilir hale gelmesini,yönetim kurulu 
 toplantılarının elektronik ortamda görüntülü ve
sesli katılım, görüş ve öneride bulunma, oy
kullanabilme, kararların güvenli bir ortamda
elektronik olarak imzalanması ve tüm süreçlerin en
az maliyetle sunulması mümkün hale gelmiştir.
 
E-YKS için daha detaylı bilgiye
https://www.mkk.com.tr/tr/content/Yatirimci-
Hizmetleri/e-YKS linkinden erişim sağlayabilirsiniz. .

VERBİS Kayıt Süreleri Uzatıldı

Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt sürelerinin
uzatılmasına ilişkin TOBB ve özel sektör
temsilcilerinin taleplerinin değerlendirilmesi
sonucunda;

 Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya,
Yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok
olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile,
Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri
sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine
getirmeleri için belirlenen süre 31.12.2019
tarihine kadar uzatıldı.

Sukuk İhracı Hız Kesmeden Devam
Ediyor.

Gerçek bir varlıktan gelir elde edilmesini sağlayan
faizsiz bankacılık enstrümanı olan sukuk önemli bir
yatırım alternatifi olma yolunda ilerliyor. 
 
Katılım Bankaları Birliği verileri temelinde,  Hazine
ve Türkiye'de faaliyet gösteren katılım bankalarının
bugüne kadar yurt içi yerleşiklerden oluşturdukları
kira sertifikası ihracı, TL cinsinden toplam 85 milyar
290 milyon, avro cinsinden 2 milyar 403 milyon,
altın cinsinden 36 bin 456 ton ve dolar cinsinden
12 milyar 476 milyon seviyesinde gerçekleşmiştir.
10 yıllık süre zarfında sukuk ihracındaki  en büyük
pay 21 milyar 68 milyon lirayla Kuveyt Türk Katılım
Bankası, 12 milyar 367 milyon ile Albaraka Türk
Katılım Bankası olmuştu.

Tofaş Çalışma Sürelerinde Değişiklik
Yaptı

Otomotiv sektöründeki yaşanan daralmadan dolayı
Tofaş Ekim ve Kasım aylarındaki çalışma sürelerini
ve üretim sayısını azaltma kararı aldı. Bu karar
kapsamında, Ekim ve Kasım aylarında 5 haftada 4
gün, 1 haftada da 3 gün çalışacak. 1 hafta ise
üretime ara verilmesi planlanıyor. 
 
Tofaş ayrıca geçtiğimiz Ağustos ayında da 21 gün
süreyle üretime ara vermişti. 
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Yapay Zeka Enstitüsü için hazırlıklar tamamlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Veri analitiği ve
okur-yazarlığı eğitimlerinde seferberlik başlatılacak. Dijital rozet uygulaması ile kişilerin yetkinliği
görülebilecek. 2023 yılına kadar ülkemizde teknoloji tabanlı işlere yapılan yatırımın 5 milyar liraya ulaşması
hedeflenirken, AR-GE harcamalarının milli gelirdeki payı yüzde 1,8 seviyesine çıkarılacak.
 
Rakamsal anlamda ise Ar-Ge alanında insan kaynağı 300 bin kişiye, araştırmacı sayısı ise 200 bin kişiye
ulaşacak. Yapılan yatırımların tutarı 50 milyon lirayı aşarsa proje bazlı teşvik sistemi devreye girecek.
 
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programı sayesinde sektörlerdeki öncelikli ürünleri desteklenecek, alıcı ve
üretici bu konuda teşvik edilecek. Altı temel politikadan oluşan yüksek teknoloji ve inovasyon alanında ilk
olarak teknolojik yetkinlik ve sektörel yol haritaları belirlenecek."
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Teknoloj i 'den Haberler  
Yapay Zeka Enstitüsü Kuruluyor.

Yal ın  Üret im E-Eğit im Programı
Uzman Karakuşak ve Elephio Kurucu Ortağı Çağın Sezgin "Yalın
Üretim Sertifika Programı"nı e-eğitim olarak CGS Center Business
Academy'de sizlere sunuyor. Eğitim ile birlikte, 
 Sürekli İyileştirme Teknikleri

Yalın Üretim Felsefesi
İsraf Kavramı ve İsraflar
Standartlar İlkesi
Yerinde Kalite İlkesi
Akış İlkesi
Problem Çözme Teknikleri konularını öğreneceksiniz. 

Eğitim Süresi:4,5 Saat
Program Bedeli: 600,00TL+KDV

Program ile ilgili tüm detaylara www.cgscenterbussac.net adresinden erişim sağlayabilirsiniz.

 

(312) 22 02220

Bağlıca, Ankara

info@cgscenter.org

http://www.cgscenter.org/

http://ailemvesirketim.net/

https://cgscenterbussac.net/

Deneyimlerinizi paylaşın, başarı öykülerinizi, çalışmalarınızı gönderin,
yayınlayalım.

 
Teşekkür Ederiz.


