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ETKİLİ BİRİ
OLABİLMEK

Dr.Güler Manisalı Darman

Bilgiye hâkim olmanız ve
gücünüzü kendinizden almanız
gerekir.     
Doğru ve akıllı çalışma ile
çabalarınızı bir değere
dönüştürmelisiniz.
Güçlü yönlerinize odaklanıp,
zayıf yönleriniz için zaman
harcamak yerine destek almanız
daha doğru olacaktır.
Önemli ve öncelikli konuları
birbirinden ayırt etmeli, iyi
zaman yönetimi yapmalısınız.
Etkin kararlar alabilmelisiniz.
Liderlik becerileriniz
geliştirmelisiniz.

Etkili biri olabilmenin yolu, etkin
bir yönetici olabilmekten geçer.  

Bunun koşullarını aşağıdaki şekilde
sıralayabiliriz;

Bunların hepsi birbirinden
ayrılmayan, birbirlerini besleyen
unsurlar, destekleyen sütunlardır.
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Günümüzdeki yeni gerçeklik, bilginin
gücüdür. Bilgi en hızlı ve kolay yayılan
kaynaktır. Eğitim yolu ile herkes
tarafından, istenirse, edinilebilir.
Ancak sahip olunan bilgiyi iyi
değerlendirebilmek ayrı bir çaba
gerektirir.  Dolayısıyla bilgiye sahip
yeni işgücünü yönetebilmek de etkili
biri olmayı gerektirir.
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Aile şirketlerinde, kurucular (belki)
patron, ikinci veya üçüncü kuşaklar ise
hissedardırlar. Aynı zamanda güçlü
profesyonel yöneticiler olmak
zorundadırlar. Bu takdirde, nitelikli
donanımlı iş gücünü şirketlerine
çekebilir ve daha da önemlisi
tutabilirler. 3

Şirketiniz de etkili bir yönetici
olabilmeniz için aynı zamanda iyi bir
ekip kurmanız önemlidir. Ancak bu
şekilde ekibinizi yönetebilme
başarısına ulaşırsınız.

Ekip Yönetebilme

Ekibi iyi yönetebilmek için önce iyi bir
ekip oluşmak gerekir. Yönetim üzerine
yapılan tüm araştırmalarda ortaya
çıkan en önemli bulgu, başarının
sırrının iyi bir ekip oluşturmaktan
geçtiğini yazar.



İyi bir ekip yarattıktan sonra, ekipte
güven ortamı yaratmak, işbirliğini
sağlamak, ekibin başarılara imza
atabilmesi için, lider olarak duygusal
zekanın yardımı ile ekip üyelerini
hareket geçrimek önemlidir.

Geçmişte sıkça uygulanan hatalı
yöntemlerden bir tanesi; “parçala -
böl-yönet” yaklaşımıdır.  Bu yöntem
kısa vadede ekip liderine güçlüymüş
hissini verse de orta ve uzun vadede
şirkete zarar verir.

Ülkemizde, şirkete aidiyet duygusu,
karşılıklı bağlılık gelişmiştir,
önemlidir. Aile şirketlerinin de güçlü
yönlerinden biri olarak sayılabilir.
Ancak diğer taraftan biraz
profesyonellikten uzak bir toplum
olduğumuz da gerçektir,. Bolca
eleştiren, ama eleştirilmeye
tahammülü olmayan yapımız aile
şirketlerinde hayatı daha da
zorlaştırmaktadır. Araştırmaya,
bilgiye ve belgeye dayanmıyan
eleştirler çoğu zaman kırıcı ve yıkıcı
olabilmektedir.

Aile şirketlerinde kurucunun
döneminde atılan adımlar, alınan
kararlar elbette çok önemlidir. Bu
deneyimleri dinlemek, kulak vermek,
deyim yerinde ise “Amerika’yı
yeniden keşfetmemek” zaman
kazandırır.
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Diğer taraftan günümüzün giderek
karmaşıklaşan şirket yapısında ,
değişen iş gücü profilinde- özellikle
de beyaz yakalı diye tanımlanan
beyin takımında, kurucuların
dönemindeki insan kaynakları
uygulamaları-daha doğrusu eski
personel yönetim biçimi geçerli
olmayabilir.

Bir çok şirket “z” kuşaklarını istihdam
etmeye başladı. Bu kuşağın değer
yargılarını, beklentilerini,
yetkinliklerini anlamak şirketler
açısından önemli. Bu yazıyı okuyan
“X” kuşaklarının yüzünde hafif bir
gülümseme görür gibiyim. Bugün
50’li yaşlarda olan “X” kuşakları
uzunca bir süre “Y” analayabilme ve
onları yönebilme çabasını harcadı.
Artık sıra, yeni dönemin yöneticileri
olan “Y” kuşaklarında; bu
yöneticilerin de “Z” kuşakları
üzerinde nasıl etkili yönetici
olabileceklerini, nasıl verimli bir ekip
yönetebileceklerini öğrenmeleri
gerekiyor. Bu noktada bütünleşik iki
önemli unsur sanırım bilgiye
hakimiyet ve iş yapmada hız ve
dijitalleşme olarak karşımıza geliyor.
Ne diyelim; “kolay gelsin”…
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PİYASADAN
HABERLER

Kısa Çalışma Süresi Uzatıldı.

Koronavirüs sebebiyle dışsal etkilerden
kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında
zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma
uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin
süresi uzatıldı. 29 Haziran 2020 ve 2706 sayılı
Cumhurbaşkanlığı kararı ile
30/06/2020 tarihine kadar kısa çalışma
başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa
çalışma ödeneği süresi, yeni bir başvuru ve
uygunluk tespitine ihtiyaç duyulmadan, ayni işçiler
için ve aynı şartlarla 1/07/2020 tarihinden
itibaren bir ay süreyle uzatılmıştır.

Kaynak:
https://www.asmmmo.org.tr/userfiles/others/files/
Mvzt/Dyrlr/20/06-30-CK-2706.pdf

Veri Sorumluları Siciline Kayıt Süreleri Uzatıldı.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, koronavirüs
sebebiyle, veri sorumlularınca kişisel veri işleme
envanteri hazırlama çalışmalarının yapılamadığı ve
veri sorumluları siciline kayıt yükümlülüğünün
yerine getirilememesinden dolayı kayıt sürelerini
uzattı. Bu kapsamda;
· Yıllık çalışanı 50’den fazla ve bilançosu 25 milyon
TL’den fazla olan gerçek ve tüzel kişi veri
sorumluları 31/09/2020 tarihine kadar,
· Yıllık çalışanı 50’den az ve bilançosu 25 milyon
TL’den az olan gerçek ve tüzel kişi
veri sorumluları 31/03/2021 tarihine kadar,
· Kamu kurum ve kuruluşları 31/03/2021 tarihine
kadar kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Kaynak:
https://www.asmmmo.org.tr/userfiles/others/files/
Mvzt/Dyrlr/20/06-25-KVKK-2020-482%20SK.pdf

Yurt Dışında Bulunan Varlıkların Türkiye’ye
Getirilmesi veya Yurt İçinde Bulunan Varlıkların
İşletme Kayıtlarına Dahil Edilmesi İçin Son Tarih
Belirlendi.

Yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye’ye
getirilmesi söz konusu olduğu durumlarda ve/veya
gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yurt
içinde bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında
yer almayan varlıklarının defter kayıtlarına alınması
halinde getirilen imkanlardan yararlanılabilmesi
için 30 Haziran 2020 tarihine kadar bildirim ve
beyanda bulunulması gerekmektedir. Bu
kapsamda,
· Para, altın, döviz vb.  yurt dışında bulunan
varlıklar bankalara veya aracı kurumlara
30/06/2020 tarihine kadar bildirilecektir. 
· Para, altın, döviz vb.  yurt içinde bulunan varlıklar
ise 30/06/2020 tarihine kadar gelir ya da
kurumlar vergisi için vergi dairesine beyan
edilecektir.

Kaynak: http://10.251.60.20:8080/node/139277
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CGS
CENTER'DAN
HABERLER

AKO Grup ile aile-şirket anayasası ve aile-şirket anayasasının
sahaya indirilmesi çalışmalarına devam edildi.

Eyüpoğlu Mermer ile aile-şirket anayasası çalışmalarına yerinde
yapılan planlamalarla devam edildi.

Pelin Triko'nun İstanbul merkezinde aile-şirket anayasası
çalışmalarına devam edildi. İkinci kuşakların gelecek planlamaları
detaylıca ele alındı.

Akay Optik ile yapılan aile-şirket anayasası, seyahat yasağına
rağmen hız kesmiyor çalışmalara verimli bir şekilde devam
edildi.

Emir Tekstil ile aile-şirket anayasası çalışmaları yerinde ve ikinci
kuşaklarla birlikte detaylıca çalışmaya devam etti.

Denizli’nin öncü firmalarından Askon Demir Çelik ile aile-şirket
anayasası çalışmaları başladı. Çalışma EBRD tarafından finanse
edilecek.
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Tencent Holdings Limited, Çin’in Shenzhen
şehrinde 1998 yılında kurulmuş çok uluslu bir
şirkettir. İştirakleriyle birlikte, Çin ve dünyanın
genelinde çeşitli ürün ve hizmetleri vardır.
Bunlar eğlence, yapay zeka, ve teknolojidir.  Bu
kapsam, yatırım şirketi olmasının yanı sıra,
internet ve teknoloji şirketidir. Tencent Games
olarak en büyük ve en değerli oyun şirketidir.
Aynı zamanda sosyal medya şirketlerinden de
biridir.

Tencent QQ ve WeChat ile birlikte en büyük
web portallarından biri olan QQ.com’da yer
alıyor. 700 milyondan fazla aktif kullanıcısı
bulunmaktadır.  Çin’in müzik sunucularından
olup, büyük çoğunluğunu 120 milyon ücretli
abonesi ile hizmet vermektedir.

Bİr başarı

hİkayesİ: tencent

holdings
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Tencent, çok sayıda medya ve firma tarafından
dünyanın en yenilikçi şirketlerinden biri
olarak kabul edilmektedir.

Tencent, talebe bağlı görüntü hizmetleri
sektörünün en büyüklerinden olan Netflix’in
Asya’daki hizmetlerini satın almıştır.

Kaynak:
https://en.wikipedia.org/wiki/Tencent



Deneyimlerinizi paylaşın,
başarı öykülerinizi,

çalışmalarınızı gönderin,
yayınlayalım.

Teşekkür ederiz.

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
www.ailemvesirketim.net

/cgscenter

Eğitimin Süresi: 34 dakika
Eğitim Dili: Türkçe
Eğitimin Amacı:  Aile-Şirket Anayasası bütüncül bir
bakış açısı ile incelenerek hukuksal açıdan nasıl ele
alınması ve yazılırken hangi hukuksal alanlar ile
ilişkilendirilmesi gerektiği günlük hayattan örnekler
üzerinden açıklanmaktadır.


