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Ziyaretlerinde babası; Ona, “Joseph,
hala ne için hatırlanmak istediğin
hakkında konuşuyor musun? diye
sorar: O bir kahkaha patlatır.

Hatırlanmaya Layık Mıyız?
Peter Drucker 1950 yılında babasıyla
birlikte ünlü iktisatçı Joseph
Schumpeter’i ziyarete gider. Babası
Avusturya Maliye Bakanlığında
memurken, zaman zaman
üniversitede iktisat dersleri
vermektedir ve J.S. Onun
öğrencisidir.

Zira J.S otuz yaşlarındayken ve iki büyük iktisat kitabı yayımlamışken, gerçekten hatırlanmış olmak istediği
şeyin “Avrupa’da güzel kadınların en muhteşem aşığı ve Avrupa’nın en harika at binicisi- ve belki bir de
dünyanın en büyük iktisatçısı” olduğunu söylediği için dile düşmüştür.

J.S. Bu sefer şöyle der: “Evet, bu soru benim için hala önemli, ama şimdi onu başka türlü yanıtlıyorum. Ben
yarım düzine parlak öğrenciyi birinci sınıf iktisatçıya dönüştürmüş bir öğretmen olarak hatırlanmak
isterim.” der ve şöyle devam eder:

Kaynak: Peter Drucker, Joseph A. Maciariello, Yönetim s.682-83
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“Biliyor musun Adolph, artık kitaplar teoriler için hatırlanmanın yeterli olmadığını bildiğim bir yaşa geldim.
SÖZ KONUSU OLAN İNSANLARIN YAŞAMINDAKİ BİR FARK OLMADIĞI SÜRECE, İNSAN BİR FARK
YARATTIM DİYEMEZ.”
Drucker şöyle devam ediyor:

“Babam Schumpeter’i çok hasta olduğu ve çok fazla yaşamayacağını bildiği için ziyarete gitmişti.
Schumpeter biz onu ziyaret ettikten beş gün sonra öldü.

O konuşmayı hiç unutmadım. Orada üç şey öğrendim:

Birincisi, insanın kendine ne için hatırlanmak istediğini sorması gerekir.

İkincisi, bu sorunun yanıtı insan yaşadıkça değişmelidir. Hem kişi olgunlaştıkça, hem de dünyadaki
değişikliklerle birlikte değişmelidir.

Son olarak, HATIRLANMAYA LAYIK OLMAK İÇİN TEK ŞEY, KİŞİNİN İNSANLARIN HAYATINDA FARK
YARATMASIDIR.”

Çok değerli bir anı. Şimdi biz de soralım kendimize:

Hatırlanmak istiyor muyuz? Ne için hatırlanmak istiyoruz? Hatırlanmaya layık mıyız?



Bu çerçevede her iki zanlı tanıklık etmek veya suskun kalmak arasında tercih yapmak zorundadır. Her iki
zanlıya da soruşturma sonuna kadar diğerinin kararını öğrenme imkânı tanınmamaktadır yani farklı
odalarda bulunan iki zanlının birbirleri ile iletişim kurma imkânı yoktur. Buna göre karşı tarafın kararından
habersiz olan oyuncu 10 yıl hapis yatma ihtimalini göze alamayarak sessiz kalmayacak, karşı taraf
aleyhinde tanıklık edecektir. Karşı taraf aleyhine tanıklık ederek 5 yıl gibi daha kısa süreli bir hapis cezasına
razı olacak ya da serbest kalacaktır. Oyuncu burada kaybını en aza indirmeyi(kazancını maksimize etmeyi)
hedef alacaktır. Karşı tarafın da aynı koşullar altında rasyonel davranarak tanıklık edeceği kaçınılmaz
olacaktır. Böylece birbirleri ile iletişim kurmayan iki tarafın iyi niyetli değil de rasyonel davranarak
aldıkları karar aslında belki de daha az yatacakları hapis cezasının artmasına neden olmaktadır. Her iki
oyuncunun da kısa süreli hapis cezasını uzun olanına tercih ettiği ve her birinin de diğerinin cezasını
kısaltmakla herhangi bir fayda elde edemeyeceği varsayıldığında tutsak ikilemi sıfır toplamlı oyunlar
kapsamına girmektedir. Oyun teorisinde de olduğu gibi bu oyunda da oyuncuların yegane amacı, diğer
oyuncudan bağımsız olarak, kendi kazancını maksimize etmektir.

Prisoner’s Dilemma (Mahkum İkilemi)
Nedir?

İki zanlı bir soruşturma kapsamında polis tarafından göz altına alınmıştır. Polis elinde tutuklama içinyeterli
kanıt olmadığı için her iki zanlıyı ayrı ayrı hücrelere koyup bir anlaşma sunmaktadır.Anlaşmaya göre
zanlılardan biri diğerinin aleyhinde tanıklık eder diğeri ise suskun kalırsa, tanıklıkeden serbest kalacak
susmayı tercih eden taraf ise 10 yıl hapse mahkûm edilecektir. Eğer ikisi debirbirleri aleyhinde tanıklık
etmez suskun kalırlarsa her ikisi de 1 yıl hapis cezasına, eğer her ikisi debirbirleri aleyhinde tanıklık ederse,
her iki zanlı da beşer yıl hapis cezasına çarptırılacaktır.

Mahkum ikilemi, sosyal bilimlerin en çok tanınan strateji oyunudur. İlk olarak 1950 yılında RAND
çalışanları Merrill Flood ve Melvin Dresher tarafından şekillendirilmiştir. Ardından Albert William Tucker
modele hapis cezası sonucunu eklemiş ve tutsak ikilemi olarak adlandırmıştır.
Klasik şekli ile tutsak ikilemi senaryosu aşağıdaki gibidir:

2



CGS Center'dan
Haberler

 

3

Hareket ile "Aile-Şirket
Anayasası" çalışmalarına hız
kesmeden devam edildi.

Kayahan Hidrolik "Aile
Anayasası" çalışmalarına
devam edildi.

Emir Tekstil ile "Kurumsallaşma  
ve Kurumsal Yönetim"
çalışmalarına devam edildi.

Pelin Triko ile "Kurumsal
Yönetim ve Kurumsallaşma"
çalışmalarına devam edildi.

Aydoğan Entegre ile "Aile
Anayasası ve Kurumsal Yönetim"
çalışmalarına başladık.
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Piyasadan

Haberler

Çok Tehlikeli
İşyerlerinde Prim Teşviki

Çok tehlikeli iş yerinizde 3 yıl boyunca iş kazası
olmazsa, işsizlik sigortası prim teşvikinden
otomatik yararlanırsınız.
6645 sayılı Kanun’un 25.maddesi ile ve 31 Aralık
2018 tarih 30642 sayılı mükerrer Resmi gazetede
yayımlanan Çok tehlikeli Sınıfta yer alan ve ondan
fazla çalışanı bulunan işyerlerinde işsizlik sigortası
primi işveren payı teşvikinden yararlanılmasına
ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğ ile  yapılan
düzenlemeye göre çok tehlikeli sınıfta yer alıp,
ondan fazla çalışanı bulunan ve üç yıl içinde
ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan bir
iş kazası meydana gelmeyen işyerlerinde, işsizlik
sigorta prim teşviki uygulanacaktır.

Bu teşvikten yaralanabilmek için:
1- Bu işyerinin, işyerinin 6331 sayılı kanunun 9
uncu maddesi kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer
alan bir işyeri olması,
2- İşverenin Türkiye genelinde çok tehlikeli sınıfta
yer alan işyerlerinde her ay toplamda ondan fazla
çalışanı bulunması,
3- İşyerinde son 3 yol içinde ölümlü veya sürekli
iş göremezlikle sonuçlanan bir iş kazasının
meydana gelmemiş olması gerekmektedir.

Ayrıca, 01/1/2019 tarihinden itibaren işyerinin,
İSG-KATİP’e kayıtlı onaylanmış ve devam eden iş
sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesine
ilişkin, iş güvenliği uzmanı ve işeri hekimi ya da iş
sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliğine göre
bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar ile
yapılmış biz sözleşmesinin bulunması şarttır.
Teşvikten yararlanma şartlarından birinin
sağlanmaması nedeniyle teşvik uygulamasına son
verilmiş işverenler dışında teşvikten yararlanmak
isteyen işverenler için başvuru şartı
bulunmamaktadır.

Kaynak: https://turmob.org.tr/haberler/812b9406-
b199-4b04-b60b-297a944a7125/dolaysiz-vergiler--
gelirden-bagimsiz-olarak-harcamalara-dayandigi-icin-

vergi-adaletini-saglamada-yet

GYF ve GSYF’lerde Stopaj
Değişikliği

1) Gayrimenkul Yatırım Fonları Stopaj Oranı
Değişikliği Hakkında;
23.12.2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete’ de
yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile belirli yatırım
ve döviz fonlarına ilişkin stopaj oranlarında birtakım
değişiklikler meydana gelmiştir.
Söz konusu değişiklik ile 23 Aralık 2020 ile 31 Mart
2021 tarihleri arasında gerçek kişiler tarafından satın
alınacak “Gayrimenkul Yatırım Fonlarında ” herhangi
bir tarihte elden çıkarılması sırasında edilecek
gelirlere %0 (değişiklik öncesi dönem satın alınan
fonlarda bu oran %10) stopaj uygulanacaktır.

2) Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Stopaj Oranı
Değişikliği Hakkında;
23.12.2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete’ de
yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile belirli yatırım
ve döviz fonlarına ilişkin stopaj oranlarında birtakım
değişiklikler meydana gelmiştir.
Söz konusu değişiklik ile 23 Aralık 2020 ile 31 Mart
2021 tarihleri arasında gerçek kişiler tarafından satın
alınacak “Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarında ”
herhangi bir tarihte elden çıkarılması sırasında
edilecek gelirlere %0 (değişiklik öncesi dönem satın
alınan fonlarda bu oran %10) stopaj uygulanacaktır.

3) Kurumlar vergisi mükellefi olan kurumların
(Anonim ve Limited şirketler) GSYF’lerden elde
ettikleri kar payları iştirak kazancı istisnası
kapsamındadır.
Girişimciliğin teşvik edilmesi amacıyla; 2012 yılında
6322 sayılı Kanun ile gelişme potansiyeli taşıyan ve
kaynak ihtiyacı içerisinde olan girişimci şirketlere
kaynak tahsisinde yeni bir vergi avantajı getirilmiştir.
Türkiye’de Kurumlar vergisi mükellefi olan
kurumların (Anonim ve Limited şirketler) GSYF’lerden
elde ettikleri kar payları iştirak kazancı istisnası
kapsamındadır. Kar payı alan şirket bu gelir üzerinden
kurumlar vergisi ödemez. 
Öte yandan bu yatırımların daha sonra satılması
halinde de 6 ay içinde yine aynı mahiyetteki Girişim
Sermayesi Yatırım Fonlarına yeniden yatırım
yapılmalıdır. 

Kaynak : https://sermayepiyasalari.net/2021/01/28/gyf-ve-
gsyflerde-stopaj-degisikligi/



Radyo Dalgalarıyla Duyguları Tespit Etmenin Bir Yolu Bulundu

Londra Queen Mary Üniversitesi'nden bilim insanları, kablosuz sinyallere dayalı yeni bir yapay zeka (AI)
yaklaşımı ile insanların nasıl hissettiğini, yani duygularını tespit edebilmenin yeni bir yolunu buldu.
İnsan duygularının ve tepkilerinin kablosuz sinyaller yardımı ile tespit edilebilmesine dair çok fazla
çalışma bulunuyor. Bilim insanları, radyo dalgaları gibi sinyalleri kullanarak kişilerin kalp atış hızlarını,
nefes alışverişlerini ölçümleyerek çeşitli çalışmalar yapıyor ve kişilerin o an ne hissettiklerini tespit
etmeye çalışıyor.
Ancak bu çalışmalarda elde edilen verilerin işlenmesi için şimdiye kadar klasik makine öğrenimi
kullanılıyordu. Londra Queens Mary Üniversitesi'nde yürütülen yeni çalışmada ise bilim insanları radyo
dalgalarından elde edilen verilerin işlenmesinde derin öğrenmeden faydalanıyor. 
Araştırmayı yürüten bilim insanları, çalışmada katılımcı gruba öfke, üzüntü, neşe ve zevk hissi uyandıran
dört farklı video izlettiler. Katılımcılar videoları izlerken bilim insanları zararsız radyo dalgaları yaydılar ve
bu sinyallerde bireyle temas sonrası yaşanan değişimleri ölçümleyerek kalp atış hızı ve nefes alışveriş gibi
verilere ulaştılar.
Sonrasında bu verileri işlemek için geliştirdikleri derin öğrenme algoritmasına başvuran araştırmacılar,
duyguların klasik makine öğrenimi yöntemleri ile ölçümlenen sonuçlardan çok daha doğru tespit
edildiğini ortaya koydular.

Derin öğrenme ile duyguları konudan bağımsız şekilde tespit edebilmek mümkün:

Queen Mary'de bir doktora öğrencisi olan ve araştırmayı yürüten ekipte yer alan Achintha Avin Ihalage,
çalışmaları ile ilgili "Derin öğrenme, bir insan beyninin farklı bilgi katmanlarına bakarak ve bunlar arasında
bağlantılar kurarak çalışmasına benzer bir şekilde verileri değerlendirmemize olanak tanır. Yayınlanmış
literatürün çoğu makine öğrenimini özneye bağlı bir şekilde ölçer, belirli bir kişiden gelen bir sinyali
kaydeder ve bunu daha sonraki bir aşamada duygularını tahmin etmek için kullanır. Derin öğrenmeyle,
duyguları konudan bağımsız ve doğru bir şekilde ölçebileceğimizi gösterdik; burada farklı bireylerden
gelen sinyallerin tamamına bakabilir ve bunu bizim dışımızdaki insanların duygularını tahmin etmek için
kullanabiliriz.' ifadelerini kullandı.
Araştırmayı yürüten ekibin sıradaki hedefleri arasında kalabalık insan gruplarının bir arada olduğu,
örneğin ofis gibi alanlarda da benzer kablosuz sinyalleri kullanarak duyguların tespit edilebilmesini
sağlamak. Bu türden bir çalışma ile kişilerin rutin işler gerçekleştirirken içinde bulundukları duygu durum
değişiklikleri ile performansları arasındaki bağlantıya dair detaylı çalışmaların yapılabileceği düşünülüyor.
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Teknolojiden Haberler

Kaynak: https://www.webtekno.com/radyo-dalgalari-ile-duygular-tespit-ediliyor-h106002.html



Tam adı Pichai Sundararajan. 1972 yılında Hindistan’da doğdu ve 2015 yılından beri Google’ın
CEO’su olarak görev yapıyor.
Pichai, Hindistan’ın Chennai şehrinde büyüdü. Babası elektrik mühendisi ve annesi çocuk sahibi
olmadan önce stenograflık yapıyordu.
Ailesinin durumu çok iyi olmayan Pichai, doğduğu 2 odalı dairelerinin oturma odasında küçük
kardeşiyle birlikte uyuyordu.
Pichai’nin her zaman sayıları hatırlamak konusunda yeteneği vardı. Ailesi bunu, telefonlarında
çevirdiği her numarayı hatırladığını gördüğünde fark etti.
Bilgisayarlar ile ilgilenmeye başladıktan sonra Hindistan Kharagpur Teknoloji Enstitüsü’nde Metalürji
Mühendisliği okumaya başladı. Burada gösterdiği başarı ise kendisine Stanford’dan burs kazandırdı.
Kaliforniya’ya taşınmak onun için büyük bir sıçrayıştı.
Ailesinin tüm birikimini kullanarak Yüksek Lisans eğitimi almaya giden Pichai, Stanford’daki eğitimini
tamamlayamadı ve Pensilvanya Üniversitesi’nin Wharton MBA programına dahil oldu.
1 Nisan 2004’te Google’ın merkezi olarak bilinen Googleplex’e mülakata gitti ve Google’ın arama
çubuğu üzerinde çalışmalar yapmaya başladı. Aynı gün Google, Gmail’in tanıtımını yapmıştı. Pichai
dahil herkes insanların birbirlerine ücretsiz e-postalar gönderilmesinin Google’ın yaptığı şakalardan
biri olduğunu düşünmüştü.
2006 yılında Microsoft Internet Explorer için varsayılan arama motoru olarak Bing’i duyurduğunda
kıyamet senaryoları yazılmaya başlanmıştı.Pichai, bilgisayar üreticilerini bu değişimin etkilerini
azaltması için Google Araç Çubuğu donanımlarını kurmaya ikna etti.
Kurucu ortaklar Larry Page ve Sergey Brin’i Google’ın kendi tarayıcısını inşaa etmesi gerektiğine ikna
etti. Ve sonuç, Chrome: Bugün en çok kullanılan tarayıcı.
Pichai, bir lider olarak her zaman sevilen ve karşı çıkmak yerine sonuçlara odaklanan biriydi. Bu
tavrıyla dikkatleri üzerine çekti ve Google’da daha fazla sorumluluk almaya başladı.
Kendisi öncelikle başkan yardımcılığına terfi etti. Sonrasında Android İşletim Sistemi’ndeki çalışmaları,
2013 yılında kendisine Kıdemli Başkan Yardımcılığı görevinin yolunu açtı.
Pichai’nin yükselişindeki bir başka dönüm noktası ise 2014 yılında, Google’ın 3.2 milyar dolara Nest’i
almasında çok etkili olmasıydı.
Chrome, Android ve uygulamalardaki başarısı ve ustalığı 2014’ün sonralarında önemli bir başka terfi
almasını sağladı.Artık Larry Page’in sol koluydu. Üretim alanındaki neredeyse tüm işlerin başındaydı;
arama, haritalar, Google+, altyapı…
Google’ın şirket yapısı patlak verdiğinde Pichai’ye Google’ı yönetme görevinin verilmesi hiç de
şaşırtıcı değildi. Zira kendisi zaten temel ürünlerin hepsinden sorumlu olduğu bir görevdeydi.

6

Hindistan’da 2 Odalı
Bir Evde Doğan

Google CEO’su Sundar
Pichai’nin Öyküsü

Kaynak : https://ceotudent.com/hindistanda-2-odali-bir-evde-dogan-google-ceosu-sundar-pichainin-oykusu



Bu eğitimde, paranın zaman değeri ile ilgili olarak sık
kullanılan bazı kavramlar ve bu kavramlar ile ilgili Excel ile
yapılan hesaplamalar yer almaktadır. Aşağıda belirtilen
konulara değinilmektedir:

• Mali Tablolarda Saklı Zaman
• Faiz Hesaplamaları
• Gelecek Değer Hesaplama
• Aylık Eşit Taksitli Ödeme Planı
• Gelecek Değer ve Bugünkü Değer
• Nakit Akım Getirilerini Karşılaştırma
• İç Verim Oranı

  Para ve Zaman -
İsmail Ercument Uz

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
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