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Aile şirketlerinde, ailenin kurumsallaşması ile şirketin kurumsallaşması bir
elmanın iki yarısı gibidir. Birbirinden bağımsız ve ayrı ayrı düşünülemez.
 
Aile duygusal ilişkilerin hakim olduğu bir birlikteliktir. İşletme ise mantık ve
kuralların hakim olduğu  bir sosyal kurumdur. Aile yapısının tamamen
gözardı edildiği bir işletme olabilir mi? Veyahut sadece ailenin beklentileri,
yetkinlikleri ve anlayışı üzerine dayalı bir işletme ayakta kalabilir mi? Her ikisi
de mümkün değildir.
 
Ünlü yönetim gurusu Peter Drucker; “Aile, şirkete hizmet ettiği sürece, her
ikisinin de sağlıklı bir şekilde devamlılığı sağlanır. Fakat, şirket aileye hizmet
etmeye başlarsa, ikisinin de sonu iyi olmaz” demiştir.
 
Son yıllarda artan sayıda aile şirketi, ailenin kurumsallaşmasını ele alan,
düzenleyen aile anayasaları yazmaya başladı.  Ailenin şirket ilgili
politikalarının, yönetim kurallarının belirlenmesi açısından bu çok sevindirici
bir gelişmedir. Ancak aile anayasaları çoklu disiplinli çalışmalardır, ailelerin
değerlerini iyi anlamayı, psikoloji ve sosyolojiye hakim olmayı, hukuksal
konulara hakim olmayı ve şirket yönetiminde de tecrübeli olmayı gerektirir.
Doğru yazılmış, iyi bir aile-şirket anayasası birçok belirsizliği ortadan kaldırır.
Ancak aile anayasası yazanların, yukarıda sayılan başlıklardan birçoğuna
hakim olması gerekir ki yeterli yetkinlikte olsun, çözüm getirsin.
 
Aksi takdirde, birçok aile şirketinde; biz aile anayasası çalışması yaptık
ancak bir fayda sağlamadık görüşü ile karşı karşıya kalınmaktadır.
 
Değişim
 
Değişime hem istekli olunması hem de değişimin doğru yönetilmesi gerekir.
Aile şirketlerinde, aile üyelerini bir arada tutan en önemli bağlardan bir tanesi
şüphesiz aile değerleridir. Aile değerlerinin gelecek nesillere aktarılması bu
açıdan çok önemlidir. Özellikle kurucular zamanında aile daha çok ön planda
iken, kardeşler ve kuzenler ortaklığına geçildiğinde her bir çekirdek ailenin,
kendi fertleri daha önemli hale gelmeye başlar. Günlük hayatta ilişkiler daha
seyrekleşir. Aileye evlilik yolu ile dışarıdan katılanlar kendi kültürlerini de
beraberinde getirir.  İkinci veya üçüncü nesiller farklı şehirlerde veya
ülkelerde eğitim almaya, aileden kopmaya başlarlar.
 
Bir şirketimizde, aynı şehirde aynı üniversitede farklı bölümlerde okuyan
kuzen çocuklarının (üçüncü nesil) her birinin kendi arkadaşları ile ev
tuttuğunu görmüştük.
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 Değişimin önemini anlatmak,
 İçeride işbirliği kültürünü oturtmak ve değişime herkesin sahip çıkmasını  
sağlamak,
 Yeni bir vizyon ve stratejiyi ortaya koymak,
 Bu yeni vizyonu içeride çok iyi anlatmak,
 Kısa vadede önemli adımlar atmak,
 Kısa vadeli kazanımları, uzun vadeli değişimlere dönüştürmek,
 Bu yapılan dönüşümlerin bozulmaması için,

Burada karşımıza çıkan ikilem, akraba olup dost olamayan bu çocukların
daha sonra miras hukuku nedeniyle birbirleri ile ister istemez ortak
olacaklarıdır. Bu durumda, birbirlerini gerçekten tanımaları, anlamaları ve
diyalog kurabilmeleri için ne yapmak lazımdır?  Eskiden bizim kültürümüzde
bayramlarda, özel günlerde aile bireyleri bir araya gelinir, bayram birlikte
kutlanırdı. Bağlılık bu şekilde oluşurdu. Artık bu ilişkileri aile anayasalarında
tanımladığımız aile konseyi veya aile meclisi organları kanalı ile
düzenliyoruz. Aslında kültürümüzde de var olan aile meclisi kavramını bir
anlamda kayıt altına alıyoruz.  Burada kritik olan bu organları işletmektir;
sorumluluk da ailenin liderlerine ve ikinci veya üçüncü nesilde bu organların
işletilmesinden sorumlu olarak seçilmiş olan kişilere düşmektedir.
 
Aile değerlerine sahip çıkmak önemlidir dedik; ancak bu değerler diğer
taraftan değişimin önünü de tıkamamalıdır. Aile şirketlerinde bunun en
önemli adımlarına örnek olarak kız çocuklarının okutulmasını ve şirkette
önemli pozisyonlarda yer almalarını, ilerleyen yıllarda da yönetim kurullarında
önemli sorumluluklar yüklenmelerini verebiliriz. 
 
Şirketlerde çatışmaların büyük bir çoğunluğu kurucular ile takip eden
nesillerin iş yapış biçimleri, olaylara yaklaşımları veya yönetim anlayışındaki
farklıklardan kaynaklanmaktadır. Kurucular her bir konu ile birebir
ilgilenirken, şirkette yer alan ikinci veya üçüncü neslin, genellikle, kendileri
kadar işe bağlı olmamalarından yakınmaktadır.  Oysa çoğu zaman şirket
artık kurucunun birebir yönetebildiği büyüklüğü çoktan geçmiştir. Kurumsal
altyapısında yeni düzenlemeler gerektirir. Şirketin kurumsallaşması
önemlidir. Şirketlerin kurumsallaşması da, değişim yönetimini gerektirdiği
için zaman zaman sancılı olabilmekte, statüko karşımıza engel olarak
çıkabilmektedir. Kurucular döneminden beri içeride olan çalışanlar, yeni
nesillere ve/veya yeni giren profesyonellere direnç gösterebilmektedir.
 
Başarılı değişimlerde öncelikle;
 

       bunların bir kurum kültürü haline gelmesini sağlamak önemlidir.
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Dr.Güler Manisalı Darman
Başkan

CGS Center



  
 

Okumak

Düşünmek

Deneyimlemek

Elon Musk, Bill Gates gibi başarılı isimlerin

kullandığı yöntemdir. Daha üretken olabilmek

için yöntem 3 aşamadan oluşmaktadır.

Bu üç aktiviteye haftada 5 saat ayrılmasına “5

Saat Kuralı” denmektedir.

CGS Center'dan
Haberler

ATO İş İnsanları Semineri'nde CGS Center

Başkanı Dr.Güler Manisalı Darman,

"Sürdürülebilir Şirketler için Kurumsal

Yönetim" hakkında konuşma yaptı.

Borsa İstanbul ve Koç Üniversitesi, şirketler

için “Kurumsal Dönüşüm Programı-BISTEP”

programı tasarlamıştır. Başkanımız Dr.Güler

Manisalı Darman programın ikinci ayağı

olan İstanbul'da "Aile Şirketlerinde

Kurumsallaşma ve Kurumsal Yönetim"

eğitimi verdi.

Eyüpoğlu Mermer ile yapılan aile-şirket

anayasası çalışmaları ve eş anlı yürütülen

gelecek stratejilerinin belirlenme

çalışmalarına devam edildi.

CGS Center olarak dönemin getirmiş
olduğu zorlukları online danışmanlık ile

aşıyoruz! Tüm şirketlerimizle, online

olarak çalışmalara ara vermeden devam

ediyoruz. Şirketlerimizin bu dönemde

şirketlerinin geleceği ve yapılanmasına

daha fazla kafa yorması, bu dönemden

büyük fayda sağlayarak çıkmalarına

vesile olacaktır.
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Bunları B�l�yor Musunuz?
5 Saat Kuralı
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Araştırmacılar, beyin aktivitesinden elde edilen verileri
metne dönüştürebilen bir yapay zeka sistemi geliştirdi.
Sistem, gelecekte konuşmakta ve yazmakta güçlük
çeken hastalarla iletişim kurabilmeyi kolaylaştırabilir.
 

İnsanların düşüncelerini okumaya bir adım daha

yaklaşıyoruz. Bilim insanları, beyin

aktivitesini metne dönüştürebilen bir yapay zeka sistemi

geliştirdi. Uzmanlar, çalışmanın konuşamayan veya

yazamayan hastalarla iletişim kurmaya yardımcı

olabileceğini belirtiyor.

 

Sistem, beyin aktivitesinden elde edilen sayı dizilerini gerçek

kaydedilmiş seslerle karşılaştırıyor ve daha sonra elde edilen

bu sayı dizilerini, kelimelere dönüştürüyor. Yapay zeka

sistemi ilk başta saçma cümleler elde etse de, zaman içinde

hangi kelimelerin birbirini takip etme eğiliminde olduğunu

öğrendi. Ekip, sonunda sadece beyin aktivitesinden %3

hatayla yazılı metin üretmeyi başardı.

 

Maastricht Üniversitesi'nden Dr. Christian Herff, yapay zeka

sistemi için her katılımcıdan 40 dakikadan daha az eğitim

verisi kullanmalarına rağmen isabetli sonuçlar aldıklarını

belirtti.

 

Sheffield Üniversitesi'nde beyin makine arayüzü uzmanı

olan Dr. Mahnaz Arvaneh ise etik konuların dikkate

alınmasının önemli olduğunu söyledi. Arvaneh, "Makinelerin

zihnimizi okuyabileceği noktadan çok, çok uzaktayız. Ama

bu önlem almamamız ve plan yapmamamız gerektiği

anlamına gelmiyor." dedi.

B�l�m İnsanları, Bey�n
Akt�v�tes�n� Metne
Dönüștüreb�len B�r
Yapay Zeka Gel�șt�rd�

Kaynak: webtekno.com
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Muhtasar beyannamelerin (Muhtasar ve Prim

Hizmet Beyannameleri dahil) verilme ve

ödeme süreleri,

Katma değer vergisi beyannamelerinin

verilme ve ödeme süreleri,

Form Ba, Bs bildirimlerinin verilme süreleri,

e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile

aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi

İşlem Sistemine yüklenmesi gereken

“Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme

süreleri uzatılmıştır.

Gelir vergisi mükelleflerinin tamamı,

Kurumlar vergisi mükelleflerinden tebliğde

belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren

mükellefler,

Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri

Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında

geçici süreliğine faaliyetlerine ara

verilmesine karar verilen işyerlerinin

bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan

mükellefler yararlanabilecektir.

Beyannamelerin Verilme Süresinde
Düzenleme
 

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya

çıkan ve Türkiye’nin de aralarında bulunduğu pek

çok ülke Covid-19 pandemisinden etkilenmiştir.

 

Etkilenen işletmelere yönelik olarak vergilerde

de birtakım düzenlemeler yapılmıştır. Bu

düzenlemeler kapsamında, 518 sıra No.lu Vergi

Usul Kanunu Genel Tebliği 24.03.2020 tarihinde

 31078 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de

yayımlamıştır. 

 

Tebliğ ile birlikte, Nisan, Mayıs ve Haziran

aylarında verilmesi gereken;

 

 

Süre uzatımından;

Perakende Ticaret ve Alışveriş Merkezleri

Demir Çelik ve Metal Sanayii

Otomotiv

Lojistik-Ulaşım

Sinema ve Tiyatro Faaliyetleri

Konaklama

Yiyecek ve İçecek Hizmetleri

Tekstil ve Konfeksiyon Faaliyetleri

Etkinlik ve Organizasyon’dur.

İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince

yapılacak

inceleme sonucu uygun bulunması,

Kısa çalışmaya tabi tutulan işçinin kısa çalışmanın

başladığı tarihte çalışma sürelerini ve prim ödeme

şartlarını sağlamış olması (Covid-19 etkisiyle

yapılan kısa çalışma başvurularında, son 60 gün

hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde

450 gün prim ödemiş olması), 

İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa

çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin

bulunmasıdır.

Süre uzatımından yararlanabilecek olan sektörler ise; 

 

Kısa Çalışma Ödeneği
 

Herkesin son günler konuştuğu kısa çalışma ödeneği,

genel ekonomik, sektörel, bölgesel

kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık

çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir

oranında azaltılması olarak tanımlanabilir. Çalışma

süresinin azaltılmasının yanı sıra işyerinde faaliyetin

tamamen veya kısmen en

az dört hafta süreyle durdurulması halinde de

geçerlidir. Kısa çalışma ödeneği, işyerinde üç ayı

aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem

için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

 

İşçilerin kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi

için bazı

koşulları sağlayabiliyor olması gerekmektedir. Bunlar; 

Sermaye
P�yasalarından
Haberler
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Giorgio Armani Piacenza, Emilia-Romagna'da
doğdu. Tıp eğitimi aldı, ancak 1957 yılında askere
çağrılmadan evvel fotoğrafçılıkla uğraşmak için
tıbbı bıraktı. Daha sonra La Rinascente, vitrin
düzenleyici olarak çalışmaya başlamıştır.
 
Armani 1961'den 1970'e kadar tanınmış moda evi Nino
Cerruti için çalıştığını ve serbest çalışmak için bıraktı.
 
1974'te ortağı Sergio Galeotti ile beraber erkek giyimi
üzerine çalışan Giorgio Armani S.P.A. şirketini kurdu
ve 1975 yılında kadın giyimine başladı. Kız
kardeşi Rosanna Armani de şirkete katıldı. Galeotti
1985 yılında öldü.
 
Giorgio Armani, futbol takımı FC Internazionale
Milano'nun tanınmış bir taraftarıdır. Hatta alınan
haberlere göre 2006 yılında Inter'in yeni başkanı
olacağı belirtilmiştir. Halen Olimpia Milano basketbol
takımının başkanıdır. 
 
Günümüzde temiz ve kalıplı çizgileri ile tanınır.
Uluslararası ününü özellikle Richard Gere'in Amerikan
Jigolosu filmindeki rolü ve pek çok
diğer Hollywood ünlüsüne yaptığı kıyafetlerle
kazandını söylemiştir.
 
Armani, 2009 yılı itibariyle 60 Giorgio Armani butiği, 11
Collezioni, 122 Emporio Armani, 94 A / X Armani
perakende satış ağı, 1 Giorgio Armani Accessori ve 13
farklı Armani mağazası ile 37 farklı ülkeye yayılmıştır. 

 
Kaynak: https://www.biyografi.net.tr

Tecrüben�n Ses�
G�org�o Arman�
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Bağlıca Mah. Bağlıca Bulvarı No: 93,

1067. Sokak Yalınkılıç Sitesi-B2 Blok

ETİMESGUT – ANKARA - TÜRKIYE

0312 220 22 20

info@cgscenter.org

www.cgscenter.org

www.cgscenterbussac.net

cgscenter/ 0543 220 35 34/

Deneyimlerinizi paylaşın,
başarı öykülerinizi,

çalışmalarınızı gönderin,
yayınlayalım.

 

Teşekkür ederiz.


