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KOBİ’LERİMİZİN 
TOPLANTI ZAFİYETİ

Hepimiz geçmişi hızla hatırlarsak, şirketi ilk
kurduğumuz yıllarda çok fazla beyaz yakalı
personelimizin olmadığını görürüz. Belki, sadece
üretimde bize yardımcı olan bir teknik elemanımız, ön
muhasebeye bakan bir eleman, bir de ilerleyen
dönemlerde bir satışçı. İlk başta satışları da kurucu
olarak biz yaparız zaten. Dolayısıyla, verdiğimiz
talimatlar yerine getirilir. İşletme küçük olduğu için,
kimse verilen talimatları unutmaz. Ancak aradan yıllar
geçip, biz artık, 100 - 200 kişi çalıştırıyorsak, beyaz
yakalı sayımız 15 - 20  kişiye ulaştı ise, biz hala
talimatları ayaküstü koridorlarda veya odamızda
veriyorsak, bazılarının yanlış anlaşıldığını
unutulduğunu veya yapılmadığını görürüz. Beyaz
yakalılar arasında iletişim eksikliği ve kopukluk bizi
sinirlendirmeye başlar. O zaman kendimize sorma
zamanımız gelmiştir. Bizim şirketimizde toplantı
odamız var mı? Varsa yeri nerede? Mesela hava alıyor
mu, kolay ulaşılıyor mu? Yeterince büyük mü? Hatta
birden fazla mı? Yoksa biz hala daha bundan 15 yıl
önceki alışkanlıklarımız doğrultusunda mı şirketimizi
yönetiyoruz. Kısaca ünlü Fransız atasözü gibi “söz
gider yazı kalır”, konuşmalarımız, planlarımız kayıt dışı
mı? Aslında konular tartışılıp, karara varılamıyor mu?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klasik yönetim teorisinin kurucularından ünlü Alman
sosyolog Max Weber’in bundan yaklaşık nerede ise
100 yıl önce koyduğu (faydalı) bürokrasiyi biz
işletmemize henüz getiremedik mi? Toplantı zaman
kaybıdır, konuları tartışmaya gerek yoktur, “ben
talimat veririm yapılır” diye mi düşünüyoruz. 

 
 
 
 

Böyle düşünüyorsak ve uyguluyorsak, bilelim ki bu
aksayan süreçlerin, yapılmayan veya yanlış yapılan
işlerin ve sonuçta artan maliyetin en büyük sebebidir.

Döngüsel verimli ve iyi toplantı yapmak en önemli
yönetim kurallarından biridir, ama zordur. Çünkü esas
zor olan hazırlık aşamasıdır. Toplantıya gelecek
çalışmaları raporları hazırlamak için, önce kurumsal alt
yapınızın oturmuş olması gerekir. Kısaca şirketimiz
doğru bilgi, belge ve rapor üretebiliyor demektir.
Bunların da toplantıya katılacaklara yeterince önceden
ulaştırılmış olması, onların da bunları okuyarak gelmiş
olmaları gereklidir. İşte böyle bir durumda ne iletişim
eksikliği olur, ne de aksayan işler. Toplantı ile son
önemli konu ise karar alma süreçleri ile ilgilidir. Karar
alınamayan toplantılar, bir süre sonra, faydasız ve
zaman kaybına yol açan çalışmalar olarak görülür.
Toplantı kültürü hele hele yönetim kurulu toplantıları,
yönetim biliminin “Nirvana'sı” demek çok da yanlış
olmaz.

Bu durumda önce kendimize sormamız lazım,
toplantılarda, özellikle de yönetim kurulu
toplantılarında konuların görüşülmesini ve karar
alınmasını aslında istiyor muyuz? Öyle ya ağzımızdan
çıkan söz senet olacaktır. Önce buna karar verip, sonra
toplantı odamızı ve toplantı kültürümüzü masaya
oturtmak en doğrusu olacaktır. Yoksa bu iş yaz-boz
tahtasına döner. Ancak unutmayalım her verdiğimiz
karar sonrasında şikayet hakkımız ortadan kalkar, öyle
ya kimi kime şikayet edeceğiz. Önce çuvaldızı
kendimize batıralım, sonra süreçlerimizi masaya
yatıralım.

Kurumsal yönetim çalışmalarına başladığım ilk yıllarda
idi, çok değerli bir iş adamı büyüğümüz bana; “ Güler
Hanım önce bizim değişmemiz lazım.” demişti.
Doğrudur, değişime önce kendimizden başlamalıyız?
Hazır mıyız kendimize sormalıyız? Elbette sonuçlarına
da biz katlanmalıyız.

 
Dr. Güler Manisalı Darman

Başkan
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ÜNLÜ KAPTANLAR GEMİLERİNİ
BIRAKTIKLARINDA NE OLMUŞTU?

SAM WALTON

Amerikan devi WalMart'ın 
ünlü CEO'su Sam Walton 
1988'de koltuğunu
 David Glass'e devretmişti. 
Çok başarılı bir yönetim 
gösteren Glass de şirketin 
değerini 16 milyardan 
165 milyar dolara çıkarmayı 
başarmıştır.

LEE LACOCCA

ABD'li CEO Robert Eaton, 
1992'de Lee Laccocca'dan 
aldığı görevi başarılı bir 
şekilde yürüterek, şirkette 
tarihi satış ve kara imza attı.
Chrysler'in 1998 yılında 
Daimler-Benz'e satılmasına 
karar verdi.

BILL GATES

En zenginler listesini uzun
zaman domine eden 
Microsoft'un efsane patronu
Bill Gates, 
2000 yılında
görevinden Steve Ballmer
lehine feragat etti. 
Ballmer da şirketi istikrarlı 
bir düzeyde tutmayı başardı.

HOWARD SCHULTZ

Starbucks 2000 yılında 
görevinden ayrılan CEO
 Howard Schultz'tan sonra 
iki farklı CEO tarafından
yönetildi. Fakat
başarısızlıkları 
yüzünden Schultz son 
CEO Jim Donald'ı 
görevden alarak yine CEO
koltuğuna oturdu.

JACK WELCH

2001'de GE'deki görevinden
ayrılan Jack Welch, emekli
olmasına rağmen, yerine
getirdiği Jeff Immelt'i 
eleştirmekten geri kalmadı. 
2008 karının düşüşünü 
öngörmediği gerekçesiyle 
Welch'in hışımına uğradı.

SANDY WEILL

CitiGroup CEO'su  Sandy 
Weill 2003 yılında 
koltuğunu Charles Prince'e 
bıraktı fakat daha sonra 
bunun bir hata olduğunu 
söyledi. Prince başarısız 
yönetimi yüzünden CEO'luk
 görevini 2007 yılında 
bıraktı.
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P İ Y A S A D A N  H A B E R L E R
 

Kurumlar Vergisi Mükellefleri ile Bazı Kişilere
Getirilen “Gerçek Faydalanıcı Bilgisi” Bildirme

Zorunluluğu

Kurumlar vergisi mükellefleri,
Kollektif şirketlerde şirketi temsile yetkili kimse
veya ortak, eshamsız komandit şirketlerde
komandite ortaklardan biri ve adi ortaklıklar adına
en yüksek ortaklık payına sahip kişi, Türkiye’de
yönetim merkezi olan veya Türkiye’de mukim
yöneticisi olan yabancı ülkede kurulmuş trust ve
benzeri teşekküllerin yöneticileri, mütevellileri
veya temsilcileri.

529 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile
kurumlar vergisi mükellefleri ile bazı kişilere, tüzel
kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin gerçek
faydalanıcı bilgisini bildirme zorunluluğu getirildi.
Düzenlemeler aşağıdaki gibidir;

Bildirim Verme Zorunluluğu Getirilenler
Gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimini, bildirim verme
süresinin başladığı 1/8/2021 tarihi itibarıyla faal olan
(tasfiye işlemi devam edenler dâhil) ve aşağıda
belirtilen mükellefler vermek zorundadır:

Ayrıca, merkezi yurt dışında bulunan yükümlünün
şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri
bağlı birimleri.

Bildirimin Şekli
Kurumlar vergisi mükellefleri, yıllık ve geçici vergi
beyannamelerinin ekinde, kurumlar vergisi
mükellefleri dışında kalan mükellefler ile bildirim
yapması gereken diğer kişiler ise İnternet Vergi
Dairesinde yer alan açıklamalara uygun şekilde
elektronik ortamda İnternet Vergi Dairesi üzerinden
“gerçek faydalanıcıya ilişkin bildirim formu”
doldurarak bildirim yapar.

İlk Bildirimin Süresi ve Şekli
Gerçek faydalanıcı bilgisi verme yükümlülüğü getirilen
kurumlar vergisi mükellefleri dâhil bütün mükellefler
ile diğer kişilerin, en geç 31/8/2021 günü sonuna
kadar gerçek faydalanıcı bilgisini Tebliğ m.6/2’de
belirtilen form ile elektronik ortamda GİB’e
bildirmeleri gerekmektedir.

Kaynak: http://www.erdem-erdem.av.tr/mailing/kurumlar-vergisi-mukellefleri-ile-bazi-
kisilere-getirilen-gercek-faydalanici-bilgisi-bildirme-zorunlulugu/

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte
Değişiklik

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
(“BDDK”) tarafından hazırlanan Bankaların Kredi
İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”)
08.07.2021 tarihli ve 31535 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu Yönetmelik ile bazı
fıkralar ve yeni terimler eklendi. Yapılan
değişikliklere ilişkin önemli başlıca noktalar
aşağıdadır:

 
Yönetmelik ile ‘sorunlu alacak kavramı’ yaratıldı ve
‘yeniden yapılandırılmış alacak’ ve ‘donuk kredi’
olarak tanımlandı.

Sorunlu alacakların çözümlenmesine ilişkin olarak
‘çözümleme birimleri’ ve ‘sorunlu alacak stratejisi’
oluşturulmasına karar verildi.

Sorunlu alacakların çözümlenmesine ilişkin
politikaları oluşturmak, bunların uygulanmasını
sağlamak ve gerekli tüm tedbirleri almak bankanın
yönetim kurulunun sorumlulukları arasında sayıldı.

Bu stratejinin oluşturulup BDDK’ya gönderilmesi ve
ilgili birimlerin kurulması için bankalara
31.12.2021’e kadar süre tanındı. 

Ayrıca BDDK bu süreyi 6 aya kadar uzatmak için
yetkilendirildi.

Kaynak: http://www.erdem-erdem.av.tr/mailing/bankalarin-kredi-
islemlerine-iliskin-yonetmelikte-degisiklik/
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ASLI TEKSTİL

MANİSALI GRUP

 
FAYDASIÇOK HOLDİNG

CGS CENTER'DAN HABERLER
 

Hareket A.Ş'de 'İş Geliştirme ve İş Sürekliliği' projesi kapsamında çalışmalarımızı sürdürdük.
Yurttaşlar Grup ile "Aile- Şirket Anayasası" çalışmalarına devam edildi.

Kayahan Hidrolik "Aile - Şirket Anayasası" çalışmalarına devam edildi.
Aydoğan Entegre ile "Aile Anayasası ve Kurumsallaşma" çalışmalarına devam edildi.

"Kurumsal Yönetim Çerçevesinde
Aile Şirket Anayasası" çalışmalarına
Manisalı Grup bünyesinde devam
edildi.

"Kurumsal Yönetim Çerçevesinde Aile
Şirket Anayasası çalışmaları, Aslı Tekstil
ailesiyle  son hız devam ediyor.

Faydasıçok Holding ile "Kurumsal
Yönetim Çerçevesinde Aile Şirket
Anayasası" çalışmalarına devam edildi. 
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teknolojİ haberlerİ

Thomas Heatherwick adlı İngiliz bir tasarımcı, Çinli
otomobil üreticisi IM Motors ile birlikte sürüş
sırasında hava kirliliğini temizleyebilen elektrikli araç
geliştirdi. Buna göre aracın ön ızgarasında, yılda bir
tenis topu değerinde partikül madde
toplayabileceğini iddia eden bir hava filtresi
bulunuyor. BBC'ye göre Airo adı verilen aracın 2023
yılına kadar Çin'de üretilmeye başlanması bekleniyor.

Sürüş sırasında hava kirliliğini temizleyebilen
elektrikli araç: Airo

Kaynak: https://webrazzi.com/2021/07/12/surus-sirasinda-hava-
kirliligini-temizleyebilen-elektrikli-arac-airo/

Facebook'un vizyonunun vücut bulmuş hali:
Roblox

Facebook, günümüzde oluşturduğu uygulama ailesi,
ticaret özellikleri ve birbirinden farklı içerik
formatlarıyla bir sosyal ağ devi olarak konumlanıyor.
Ancak Mark Zuckerberg, bununla yetinmeyerek
şirketi "gerçeğe yakın sanal bir dünya"ya
dönüştürmeyi planlıyor.

Günümüzde Zuckerberg'in tanımladığı boyutta sanal
bir dünya kuran en önemli girişimlerden biri ise
Roblox. Oynaması ücretsiz olan Roblox, oyun içinde
oyun temelli bir deneyim sunuyor.  Oyun içi satın
alma seçeneklerine sahip Roblox, her yıl platformuna
20 milyonu aşkın mini oyun ekliyor. Söz konusu
oyunlar Roblox'un haricinde bağımsız geliştiriciler ve
oyun firmaları tarafından da yaratılabiliyor.

 
Kaynak: https://webrazzi.com/2021/07/29/mark-zuckerberg-facebook-

un-yeni-vizyonunu-acikladi-gercege-yakin-bir-sanal-dunya-insa-etmek

Facebook, Ray-Ban markalı akıllı gözlükler
üretecek

Mark Zuckerberg, şirketin kazançlarını açıkladığı
yatırımcı görüşmesinde Ray-Ban marka akıllı
gözlükleri piyasaya sürmeyi planladıklarını açıkladı.
Zuckerberg görüşmede konu ile ilgili düşüncelerini;
"Gözlüklerin ikonik form faktörü var ve oldukça
güzel şeyler yapmanıza izin veriyorlar. Bu yüzden,
bunları insanların kullanımına sunmaya ve gelecekte
tam artırılmış gerçeklik gözlüklerine giden yolda
ilerleme kaydetmeye devam edeceğim için
heyecanlıyım." cümleleri ile belirtti.

Mark Zuckerberg'e göre; bugün masaüstü ve
mobilde elde ettiğimiz sosyal deneyimleri, gelecekte
sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik ortamları
arasındaki geçişlerle adeta yaşayacağız. Dolayısıyla
bu teknoloji ile gelecekte aramalara gözlüklerimiz
üzerinden yanıt verebilir, bildirimleri görebilir ve
hatta canlı yayınları gözlüklerinizden takip edebiliriz.

Kaynak: https://webrazzi.com/2021/07/30/facebook-
ray-ban-markali-akilli-gozlukler-
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Tecrübenin Sesi: 
Trendyol'un Kurucusu; Demet Mutlu

 
Trendyol, 2010 yılında çalışmalarına başlanan ve son yıllarda ülkemizde her insanın modaya ulaşmasını
kolaylaştıran başarılı bir platform haline geldi. Geldiği son noktaya kadar etkileyici ve ilham verici bir geçmişi var.
Şirketin ilk adımları Demet Mutlu Üçok’un kendi evinin salonununda atıldı. Büyük bir çalışma ve özveri ile üç metre
masa etrafında dönen çalışma, yaklaşık iki ay sonrasında küçük bir apartman dairesinde devam etti. Çalışmayla
beraber önce işler büyüdü sonrasında ise çalışma alanı olan apartman daki daire bir ofise döndü. Demet Üçok, 300
bin dolar sermaye ile beraber Trendyol ismiyle özel alışveriş platformu olarak hayatımıza girdi.

Kariyerinde çok iyi noktada olan Üçok, hayallerinin peşinde korkmadan yürüdü ve istediğini elde etti. Hiçbir şey
göründüğü kadar basit olmadı, engeller ya da sorunlar çıksa da ortaya bugün milyonlarca aktif kullanıcısı olan dev
bir platform çıktı.

Üçok hiçbir şekilde hayallerinden vazgeçmedi. Pes etmedi ya da olumsuzluklara karşı yenildiğini düşünmedi.
Bilgisayar bilmediğini söylediği bir röportajında uzun yıllar tekstil işinde çalıştığını da ekliyor. Aynı zamanda
tedarikçilik ve toptancılık bilgisi ayrıca geçmişi de vardı. Kendi markasını kurmak istemesi ise onu harekete geçiren
en önemli etken oldu. Kendine ve arzularına olan güveni sonucunda herkesin korkabileceği bir şekilde keskin bir
yola girdi. Yaşadıkları ve hikayesi ile herkes için özellikle kadınlar için büyük ilham kaynağı olmayı başardı.

Ülkemizde 10 milyondan fazla üyesi bulunan ve
moda sektöründe var olan en büyük e-ticaret sitesi
olan Trendyol, pazarlama stratejisi ile pek çok kişiye
yol gösterici olabilir. Merkezi İstanbul’da olan e-
ticaret sitesi, veriye dayanan bir ilişkilendirme
modeli ile hareket etti. Bunun için neredeyse tüm
reklam yollarını deneyimledi. Elde ettiği analizler
sonucunda zekice adımlar atarak ekip, cihaz ve
ürettiği kampanyalar ile istediği sonuca ulaşabildi.
Veriye dayalı ilişkilendirme ile daha doğru değerlere
ulaşabildiler. Yaklaşımları sonucunda ise
Trendyol’un uzman ve donanımlı ekibi kısa bir
sürede inanılmaz başarılı sonuçlar elde etmeyi
başardı.

Trendyol müşterileri için var olduğunu her adımında gösteriyor. Devamlılığını sağladığı aşamada müşteriler için
kullanıcı deneyimini önemseyerek ilerliyor. Kullanıcıları ile ulaşılabilir olması da önemli bir tercih nedenidir. Sonuç
odaklı ve hızlı bir çalışma ile kullanıcılarının soru ya da sorunlarına çözüm getirmektedirler. Ulaşılabilir olmaları ile
sonuç odaklı bir çalışma yürütmek oldukça basit olabiliyor. Kullanıcılar da herhangi bir sorun söz konusu olduğunda
çözüme hızlı ulaşan ve ulaşılabilir olan platformlar ile çalışmayı tercih ediyor. Bu durum ile de e-ticaret sitelerine
olan güvensizliği yok ediyor ve kullanıcılarının her zaman güvenini kazanmayı biliyor.

2010 yılından bu yana Demet Mutlu kurduğu e-ticaret
sitesinin değerini 16,5 milyar dolara kadar çıkarmayı
başardı. Aynı zamanda Trendyol'un kurucusu olan Demet
Mutlu 2019 yılında Ekonomist Dergisi tarafından Yılın İş
İnsanları ödülleri'nde 'Yılın Kadın Girişimcisi' olarak seçilmiş
ve bugüne kadar iş ünyasında pek çok başarıya imza
atmıştır. 

Kaynak: https://www.markafikirleri.com/trendyolun-basari-oykusu/



Deneyimlerinizi paylaşın,
başarı öykülerinizi,

çalışmalarınızı gönderin,
yayınlayalım.

Teşekkür ederiz.

Bu eğitimde, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’nin faydaları
ve işletmelere sağlamış olduğu katma değerler konularında
bilgi sahibi olabilirsiniz. Eğitimin İçeriği;
1. ”ISO 9001:2015 ve Risk Yönetimi” nedir ve nelerden
oluşur?
2. Yüksek Seviye Yapı’ya göre ISO 9001:2015
3. ISO 9001 2015 Kalite Yönetim İlkeleri
4. Risk Yönetimi Prensipleri ve Süreci Nelerden Oluşur?
5. Risk Nedir ve Kaynakları Nelerden Oluşur?
6. Risk Belirleme Yöntemleri Nelerdir?
7. İç-Dış Taraflardan Kaynaklanan Konular Nelerdir?
8. İç ve Dış Tarafarın Risk Kaynakları Nelerdir?
9. Risk Belirleme Yöntemleri
10. Risk Yönetim Esasları Eğitimi

Kalite Yönetim Sistemleri –
Selçuk Aytimur

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

https://cgscenterbussac.net/sukuk-egitimi-khalid-yousaf/

