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Gelecek nesillere devir süreçlerinde doğru liderin
belirlenmesi ve hazırlanması gerekir. 

Doğru bir lider; 
- Ailenin içinde bulunduğu işi bilen ve seven
kişidir.
- İşle ilgili eğitimi ve deneyiminin olması
önemlidir. Yeni seçilen lider kendi zayıf ve güçlü
yanlarını iyi bilmeli ve kendini bu yönde
geliştirmeli ve/veya destek almalıdır.
- Şirkette lider olmayı kendisi de istemelidir.
- Yeni seçilen liderin, sadece daha önce başında
olduğu veya sorumlu olduğu bölümü değil,
şirketin tamamını yönetebilmeyi öğrenmesi
gerekir. Bu konuda kendisine danışmanlar veya
yönetim kurulundaki diğer üyeler tarafından
destek olunmalıdır.
- İyi ve güvenebileceği üst düzey profesyonel bir
kadrosu olmalıdır
- Şirketin hissedarı olarak zayıf konumda
olmamalı, ya diğer hissedarlar ile işbirliği içinde
olmalı ya da farklı (örneğin oyda imtiyaz vb. gibi)
çözümlerle desteklenmelidir.
- Sadece aile üyelerinin değil, çalışanların ve
şirketin diğer tüm dış paydaşlarının da saygısını
kazanmalıdır. Bu noktada, yeni nesillere
pozisyondan gelen gücü aileleri verebilir, ancak
kendilerinden gelen gücü edinemezlerse şirketi
yönetmekte problem yaşarlar. 
- İşi yürütebilmek için yeterli yetkinlik ve
yeteneğe sahip olmalıdırlar.
- Geçmişin başarılarına saygı duymalı, bundan
ders çıkarmayı bilmeli, enerjilerini de işin ve
ailenin gelecekte başarılı olması için
harcamalıdırlar.

 Gelecek
Liderin Belirlenmesi
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Bütün bu bilgilerin ışığı altında, artık ciddi bir ölçeğe gelmiş şirketlerde, ikinci veya üçüncü
nesleyönetim alanında onları yetiştirmeden şirketi teslim etmek onlara yapılacak en büyük
kötülüktür. Onları bir anlamda başarısızlığa baştan mahkum etmektir.Uygulamada da birçok yeni
nesil bir an önce yönetim sorumluluklarından sıyrılmak istemekte ve mümkünse yönetim kurulunda
icracı olmayan veya yarı icracı yarı değil bir konumda yer almaktadırlar.

Yapılan bir diğer hata da, devirlerin çok geç gerçekleşmesidir. Bu durumda şirket yönetimini
devralan nesil, şirket çalışanlarına kendini kabul ettirmekte zorlanmakta, o yaşa kadar tüm şevk ve
heyecanını yitirdiği için, başarı hikayelerine imza atamamaktadır. Her iki durumda da ailede ve
şirkette liderlik zafiyeti doğmaktadır.                                                                                                         
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Gelecek liderin belirlenmesi yetiştirilmesi zaman ve emek isteyen bir süreçtir. Burada sıkça yapılan
hata, yeni nesilleri bu konuda hazırlamadan bu sorumlulukların kendilerine verilmesidir.
Uygulamada en çok karşılaşılan sıkıntı, yeni neslin yönetim sanatını bilmemesidir. En iyi liderler
öncelikle en etkin yöneticilerdir. Önderlik etmeyi isteyen ama yönetmeyi başaramayan kişiler hem
aile hem de şirket için tehlikeli olurlar. Ailenin birliği, şirketin sürdürülebilirliği zarar görür.

Matematik, fizik ve kimya gibi temel bilimler keşfedileli asırlar olmuştur. Ancak, Peter Drucker der
ki; yönetim bilimi yirminci yüzyılın en önemli inovasyonudur. İlk işletme okulları ABD de
açıldıklarında yönetim dalında tek bir ders bile sunmuyorlardı. İnsanların büyük bir çoğunluğu
yönetimden ancak ikinci dünya savaşından sonra haberdar olmuştur ve  aslında yönetim hakkında
hala çok az şey bilinmektedir. 



Yeni koronavirüs nedeniyle dışsal
etkilerden kaynaklanan dönemsel
durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep
gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan
işyerleri için yeni bir başvuru ve uygunluk
tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın
daha önce kısa çalışmadan yararlanan
aynı işçilerin aynı olması şartıyla ve
belirtilen şartları aşmamak koşuluyla kısa
çalışma ödeneği süresi kısa çalışma
uygulaması biten işyerleri için
01.11.2020 tarihinden ve kısa çalışma
uygulaması devam eden işyerleri için kısa
çalışma bitiş tarihinden itibaren iki ay
süreyle uzatılmıştır.  Bu duruma ek
olarak, 4857 sayılı İş Kanunu’nun Geçici
10. Maddesi kapsamında, ücretsiz izin
uygulaması ve her türlü iş
sözleşmesindeki ahlak ve iyi niyet
kurallarına uymayan haller ve benzeri
nedenler dışında fesih yasağına dair
süreler de  iki ay daha uzatılmıştır.
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Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih
Yasağı ve Ücretsiz İzin

Süreleri 2 Ay Daha Uzatıldı.

Kaynak:
https://www.asmmmo.org.tr/userfiles/others/files/M

vzt/Dyrlr/20/10-27-CK-3134.pdf

İstanbul Finansal Teknoloji
Merkezi Olacak

 
Finansal teknolojilerin Türkiye’de
gelişimini desteklemek amacıyla, Finans
ve Teknoloji Üssü İstanbul’da
kurulacaktır. 2021 yılında
Cumhurbaşkanlığı programı kapsamında
yer alan hedef ile, finansal sektörün reel
sektörün finansmanındaki etkinliğinin
artırılması ve banka haricindeki diğer
finansal kuruluşlardan fon teminin
özendirilmesi amaçlanmaktadır. Ek
olarak, Kamu Özel Sektör İşbirliği
projelerinin finansmanında krediye ek
olarak sermaye piyasası araçları da
kullanılabilecektir. Bankacılık sektörünün
ücretlendirme politikalarını belirleyerek
bütçe ve performans hedeflerinin
konulmasını da sağlaması öngörülüyor.
Firmalara fırsat eşitliği sağlayan ve
finansal teknolojilerin
(fintek) güvenli bir altyapıda oluşumunu
destekleyecektir. Böylelikle oluşturacağı
ekosistem ile firmaların finansal
hizmetlere erişimi kolaylaşacaktır.

Kaynak:
https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/istanb

ul-finans-ve-teknoloji-ussu-kurulacak-
41648963

Piyasadan
Haberler



CGS Center'dan 
Haberler
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Pelin Triko İstanbul merkezinde yoğun
kurumsallaşma çalışmaları sonrasında,
keyifli bir akşam yemeğini hak ettik.

Hareket taşımacılık ile "Aile Şirket
Anayasası" çalışmalarına başladık.

Başkanımız Dr. Güler Manisalı Darman,
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan
Yardımcısı Sayın Hasan Büyükdede'nin
katılımlarıyla gerçekleşen OSTİM Teknik
Üniversitesi 2020-2021 Akademik Yılı
Açılış Töreni ve SEPIP Konferansı Açılış
Konuşmasına katıldı.



Mondelez International

Mondelez International, Kraft Foods Inc.
markalarından oluşan çok uluslu bir Amerikan
şirketidir. Şirketin merkezi Chicago, Illinois'dedir.
Şirket, şekerleme, yiyecek, holding ve içecek ve
atıştırmalık yiyecek sektöründe yer almaktadır.
Mondelez International, Ekim 2012'de Kraft Foods
Inc'in bölünmesi ile oluşmuştur. Bu kapsamda
Mondelez Kraft Foods’un küresel atıştırmalık ve
gıda markalarını yeniden adlandırmıştır.   Mondelez
adı, Kraft Foods çalışanları tarafından önerilmiş ve
Latince mundus ("dünya") ve "lezzetli" kelimesi
delez'den türetilmiştir. Bu sebeple, Mondelez
kelimesinin 2012'de çalışanları tarafından
türetildiğini söylemek çok yanlış olmayacaktır.

Mondelez International şirketi çikolata, kurabiye,
bisküvi, sakız, şekerleme ve toz içecek
üretmektedir. Mondelez International'ın portföyü
kurabiye ve kraker markaları Belvita, Chips Ahoy,
Oreo, Ritz, TUC, Triscuit, LU, Club Social, Barny ve
Peek Freans; çikolata markaları Milka, Côte d'Or,
Toblerone, Cadbury, Green & Black's, Freia,
Marabou, Fry's ve Lacta; sakız markaları Trident,
Dentyne, Chiclets, Halls ve Stride; yanı sıra Jell-O,
Tate's Bake Shop ve toz içecek markası Tang’den
oluşmaktadır.

Mondelez international

Şirketin yıllık geliri yaklaşık 26 milyar dolardır.
Yaklaşık olarak da 160 ülkede faaliyet
göstermektedir. Mondelēz International, Kraft
Foods adı altında 1993 yılından beri
Türkiye’de faaliyetlerini sürdürmektedir. Diğer
taraftan sahibi olduğu Cadbury Plc.’de 2002
yılında Kent Gıda A.Ş.’yi satın alarak Türkiye
pazarına girmiştir.
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Diğer Dil

      Ben doğduktan üç gün sonra, ipeksi beşiğimde yattığım ve etrafımdaki yeni dünyaya hayret
uyandırıcı bir umutsuzlukla baktığım sırada, annem hemşireye, “Yavrum nasıl?” diye sordu.
          Hemşire ise şöyle yanıtladı: “O gayet iyi hanımefendi, onu üç kere doyurdum; hayatımda hiç
hem bu kadar genç hem de bu kadar neşeli bir bebek görmemiştim.”
          Bense içerlemiştim ve ağlayarak, “Bu doğru değil anne! Çünkü benim yatağım sert ve benim
emdiğim süt ağzıma acı geliyor, memenin kokusu ise burun deliklerimi tıkıyor, benden daha zavallısı
yok,” dedim.
           Fakat ne annem ne de hemşire durumu idrak etti çünkü benim konuştuğum dil, geldiğim yere
ait bir dildi.
            Benim hayatımın yirmi birinci gününde ise, vaftiz ediliyordum, rahip anneme şöyle dedi: “Siz,
elbette mutlu olmalısınız, hanımefendi çünkü oğlunuz bir Hıristiyan olarak dünyaya geldi.”
             Ve bense şaşkındım, Rahibe dedim ki, “Öyleyse senin cennetteki annen üzgün olmalı çünkü
sen bir Hıristiyan olarak doğmadın.”
             Ancak rahip de benim konuştuğum dilden bihaberdi.
Yedi gecenin ertesinde bir gün, bir kâhin bana baktı ve anneme şöyle dedi: “Oğlun bir devlet adamı
olacak ve yüze bir lider.”
              Fakat ben çığlığı bastım ve dedim ki, “Bu yalancı bir kehanet, ben müzisyen olacağım, yalnızca
bir müzisyen.”
              O yaşta bile ne dediğim hiç anlaşılmıyordu ve bu, bende büyük bir şaşkınlık uyandırdı.
              Otuz üç yıl sonrasında; annem, hemşire ve rahip çoktan ölmüşken (Tanrı’nın gölgesi ruhlarının
üzerinde olsun), kâhin hâlâ hayattaydı.
              Dün onunla tapınağın kapısında buluştum ve konuştuğumuz sırada şöyle dedi: “Her zaman
büyük bir müzisyen olacağının farkındaydım. Ta emeklediğin zamanlarda bile senin için bir kehanette
bulundum ve geleceğinin haberini önceden verdim.”
              Ve ben ona inandım çünkü artık ben de o diğer dünyanın dilini unutmuştum.

Bunları
Biliyormuyuz?

  Oydan Yoksun Paylar (OYP): Ortaklıkların sermaye
artırımı ile ihraç edebilecekleri, oy hakkı hariç, sahibine
kâr payından ve istendiğinde bedelsiz pay alma hakkında
imtiyaz dışındaki diğer hususlarda imtiyaz ve diğer
ortaklık haklarını sağlayan, istendiğinde belirli bir vade
veya vadelerde, sabit veya değişken oranda ortaklığın oy
hakkına sahip paylarını satın alma ve ortaklık payları ile
değiştirme hakkı veren payları,

Halil Cibran

6



Deneyimlerinizi paylaşın,
başarı öykülerinizi,

çalışmalarınızı gönderin,
yayınlayalım.

Teşekkür ederiz.

E-Ticarete başlarken ne yapmanız gerektiğini daha önemlisi
ne yapmamanız gerektiğini öğrenmeye hazır mısınız ?
Eğitmenimiz Bahadır Doğru bey ile E-ticaret’e başlangıç
hakkında bilmeniz gereken her bilgiyi kolaylıkla
öğrenebileceksiniz.
1. Eğitim Başlangıç Plan ve Bütçe Yönetimi
2. Eğitim Domain  Hosting
3. Eğitim Rakip Analizi  Ve Kampanya Eğitimi

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

E-Ticarete Giriş – Bahadır Doğru


