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AİLE ŞİRKETLERİNDE GELECEĞİ TASARLAMAK
Kurucu aile büyüğünün girişimciliği ve önderliği ile başlayan
aile şirketlerinin her biri başlangıç ve gelişme dönemleri ile
birer başarı öyküsünü ifade eder. Ancak bu öykünün konusu
olan kurumsal varlığın nesilden nesile devam eden bir
şirkete dönüşme süreci ise bazen başarısızlık öyküleri ile
anılabiliyor. Bu nedenle nesiller arası geçiş süreci, aile
şirketlerinin sürdürülebilirliği için yönetilmesi gereken
öncelikli konulardan birini oluşturuyor.

Belki şirketi kendiniz yarattınız ve kurdunuz, belki de başka
birinin kurmuş olduğu bir kuruma liderlik ediyorsunuz.  Siz
çalışmayı bıraktığınız zaman, işinize ne olacak? Sizden
sonrakiler için geride ne bırakmak istiyorsunuz? 

Beş ya da 50 yıl sonra, aile şirketinizin yönetiminin
başkasına geçmesi kaçınılmaz olduğu halde, beş yıl içinde
emekli olmayı planlayan aile şirketi sahiplerinin çoğu
şirketlerinin gelecekleri için cevaplandırılması gereken bu ve
benzeri birçok sorunun cevabını sorgulamamışlardır.

Nesiller, çocuklar ile devam etmeyebilir ama aile şirketinizin
marka değeri doğru yönetim ilkeleriyle daha sonraki
kuşaklara aktarılabilir. Aile şirketlerinde kurumsallık, sadece
babadan evlada geçerek devam eden bir konu olarak
görülmemelidir. Bu nedenle fiziksel ve entelektüel enerjisi
mevcutken kurucu aile büyüğünün şirketini
kurumsallaştırmasının ne kadar önemli olduğunu ifade
edebiliriz. Bunun için ise, yöneticilikten yönlendiricilik
rolüne geçişin gerekli olduğunu belirtebiliriz. Çünkü girişimci
enerjisini tecrübesiyle yönlendiriciliğe sevk etmesi ve bu
enerji ve tecrübenin sinerjisini kuruma aktarması gerekiyor.
Burada kurucu aile büyüğü veya aile üyeleri için bir başka
fırsat yatıyor. İyi bir iş adamı olmanın yanı sıra, sosyal bir
insan olma fırsatı da doğuyor. Bir yandan şirketinizi
kurumsallaştırırken öte yandan açığa çıkan zamanınızı ve
enerjinizi sosyal sorumluluk projelerine yönlendirme
imkanına sahip oluyorsunuz. Kurucu aile büyüğü olarak sizi
başarılı iş adamı yapan girişimciliğinizin yanı sıra, sizi sosyal
insan yapacak sivil girişimcilik fırsatını da göz ardı
etmemeniz gerekiyor. 
Burada başarının sırrı doğru soruları sorup, mevcut durumu
sorgulamak, geleceği tasarlamaktır. 
Şirketinizin yarını için hazırlanmak yalnızca mevcut durumu
korumak değildir.
Pek çok şirket büyüme amacındadır. Gelecek planlaması
stratejik planlamanın bir parçası olmalıdır. Şirketinizin
değerini artırmanın yolunu ve ileride bununla ne yapmak
istediğinizi bilirseniz, işinizin değeri için bir strateji
oluşturabilirsiniz.

Şirketinizin geleceği için stratejik yol haritanızı oluşturmanın
temel adımlarını  tecrübe edilmiş tavsiyelerimiz ile aşağıdaki
gibi ifade edebiliriz. 

1. Kendiniz için halefiyet planı; eğer bir halefiyet planınız
varsa, bir adım öndesiniz demektir. Burada kritik olan halefiyet
planınızın sabit varsayımlar üzerine mi kurulu olduğudur?
Halefiyet planınız, her şeyin beklentileriniz doğrultusunda,
beklediğiniz zamanda ve biçimde olacağı üzerine mi
kuruludur? Koşullara göre değişim gösterebilir mi? Bu sorular
çerçevesinde halefiyet planınızı gözden geçirmeniz gerekir. 

2. Yönetim için halefiyet planı; yönetici pozisyonları için de
belirlediğiniz halefler var mı? Bu adaylar kendilerini neyin
beklediğini biliyorlar mı?  Halefler yalnızca aile üyelerinden mi
seçildi?  Diğer çalışanlar sizden sonra gelecek yeni yöneticileri
kabullenmeye hazır mı?  Şirketi yeni yönetime devrederken de
farklı paydaşları arasındaki dengeyi korumak önemlidir. Aksi
takdirde devamlılığa kesin gözüyle bakmak yanıltıcı olacaktır.
 
3. Ayrılma stratejiniz; rolünüzü değiştirmenin birden fazla yolu
var ve tercih ettiğiniz yol, şirketin nasıl ilerleyeceği konusunda
fark yaratabilir. Şirketinizin gelecek kuşağı için plan yapmak
önemli ve karmaşık bir iştir. Bu iş, geniş bir perspektiften farklı
odakların beklentileri göz önüne alınarak yapılırsa, şirkete
büyük faydalar sağlar. Bir şirketi devretmenin çeşitli yolları
vardır. Sizin şirket profiliniz, pazarınız ve diğer faktörler bu
seçenekleri nasıl belirlemektedir? Şirketi aile içinde mi
tutacaksınız? Halka mı arz edeceksiniz ya da yeni ortaklar mı
alacaksınız? Çalışanlara mı devredeceksiniz? Halefiyet planınızı
uygulamak için doğru zaman nedir? Emekli olunca tamamen
çekilecek misiniz? Yoksa kısmen bir rol oynayacak mısınız? 

Halefiyet planınız ve stratejileriniz için atmanız gereken
adımlar olarak; halefiyet planı hedeflerinizin açık, ölçülebilir,
ulaşılabilir ve tutarlı olması önemlidir. Şirketinizin değerini göz
ardı etmeden hangi kararlarınızın uzun vadede büyümeyi ve
emeklilik planınızı teşvik edeceğini düşünmelisiniz.
Halefiyet planında yol almanızı sağlayacak ve şirketiniz, aileniz
ve kilit yöneticileriniz için güvendiğiniz danışmanlarınızın da
bulunması işinizi kolaylaştıracaktır. Bu kişilerin bilgili, tecrübeli
kişiler olmasına dikkat etmelisiniz.  Şartlar değiştikçe
planlarınız da değişebilir. Planlarınızı sık sık gözden geçiriniz.
Girişimci önderliğinizle yarattığınız şirketinizi, işinize olan
sevginizi, bilgi ve deneyim birikimlerinizi, gelecek nesillere
aktarmanın dünya gözüyle mutluluğunu ve gururunu yaşamak,
isminizin ve markanızın nesilden nesile devamının güvencesi
olacaktır. 

Kaynak: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/risk/aile-
sirketlerinde-geleceği-tasarlamak.pdf
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Yaşlı bir adam emekliye ayrılır ve kendini birliği senin yanından küçük bir ev alır. Emekliliğinin ilk birkaç
haftasını huzur içinde geçirir ama sonra ders yılı başlar. Okulların açıldığı ilk gün, dersten çıkan öğrenciler
yollarının üzerindeki her çöp bidonunu bağırıp, çağırarak tekmelerler. Bu çekilmez gürültü günler sürer ve
yaşlı adam bir önlem almaya karar verir. Ertesi gün çocuklar gürültü ile evine doğru yaklaşırken, kapının
önüne çıkar onları durdurur ve;
"Çok tatlı çocuklarsınız, çok da eğleniyorsunuz. Bu neşenizi sürdürmenizi istiyorum sizden. Ben de
sizlerin yaşındayken aynı şekilde görüntüler çıkarmaktan hoşlanırdım, bana gençliğimi hatırlatıyorsunuz.
Eğer her gün buradan geçer ve gürültü yaparsanız size her gün 1 $ vereceğim" der. 

Bu teklif Çocukların çok hoşuna gider ve gürültüyü sürdürürler.
Birkaç gün sonra yaşlı adam yine çocukların önüne çıkar ve onlara
şöyle der:

"Çocuk var enflasyon beni de etkilemeye başladı. 
Bundan böyle size sadece 0,50 € verebilirim."

İNSAN PSİKOLOJİSİNİ YÖNETME

Çocuklar pek hoşlanmazlar ama yine de devam ederler
gürültüye. Aradan birkaç gün daha geçer ve yaşlı adam yine
karşılar onları; “Bakın” der.
"Henüz maaşımı alamadım, o yüzden size günde ancak 0,25 €
verebilirim, tamam mı?"
"Olanaksız bayım" der içlerinden biri, "Günde 0,25 € için bu iş
yapacağımızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Biz işi bırakıyoruz…"

Adam sigorta sektöründen emekli bir yönetici…

Kaynak: Şükrü Kızılot - Palyaçonun Gözyaşları 
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Mevduat Faizleri ile Katılım Bankalarınca
Ödenen Kâr Paylarına Uygulanan Düşük

Oranlı Stopajın Süresi Uzatıldı

30 Temmuz 2021 tarihli ve 31553 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan 4311 sayılı Cumhurbaşkanı
Kararı (“Karar”) ile Türk Lirası mevduat
hesaplarından elde edilen faizler ile katılım
bankaları tarafından katılım hesaplarına ödenen
kâr paylarına uygulanan düşük oranlı stopajın
süresi, 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Söz konusu karar uyarınca TL mevduat faizleri ile
katılım bankaları tarafından TL katılma hesabı
karşılığında ödenen kâr payları üzerinden yapılacak
tevkifata 30 Eylül 2021 tarihine kadar hesap
vadesine göre %0, %3 ve %5 oranları uygulanır.

Yeni tevkifat oranları, 30 Eylül 2021 tarihine kadar
(bu tarih dahil) vadesiz ve özel cari hesaplara
ödenecek faizler ve kâr payları ile 30 Eylül 2020
ile 30 Eylül 2021 tarihleri arasında (bu tarih dahil)
açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen
hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına
uygulanır.

Karar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 

 Kaynak: http://www.erdem-erdem.av.tr/mailing/mevduat-faizleri-ile-katilim-bankalarinca-
odenen-kar-paylarina-uygulanan-dusuk-oranli-stopajin-suresi-uzatildi-2/

 

 

Karar uyarınca, 30 Eylül 2021 tarihine kadar işyeri
kiralama hizmeti, kongre, konferans, seminer,
konser, fuar, düğün vb. organizasyon hizmetlerine
%8; KDV Kanunu’na ekli II sayılı listede yer alan
bazı giriş ücretleri ve belirli yeme-içme
hizmetlerinde ise %1 oranında KDV uygulanır.

Karar, 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren geçerli
olmak üzere yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kaynak: http://www.erdem-erdem.av.tr/mailing/bazi-mal-ve-hizmetlere-uygulanacak-kdv-
oran-indirimlerinde-sure-30-eylul-2021e-uzatildi/

 
 
,

Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret
Bakanlığına, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve
YİKOB'lara bağlı tahsil borçlar
İnceleme ve tarhiyat safasında bulunan
işlemler
Matrah ve vergi artırımı,
SGK'na olan borçlara
Pişmanlıkla veya kendiliğinde verilecek
beyannameler,

7326 sayılı Kanunda Yer  Alan Başvuru,
Bidirim ve Beyana ilişkin 31.08.2021

Tarihinde Sona Erecek Olan Süreler ile Bu
Başvuru, Bildirim ve Beyana İlişkin İlk

Taksit Ödeme Süreleri Uzatıldı
 

27.08.2021 tarih 31581 sayılı resmi Gazete'de
yayımlanan Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına ilişkin kanun da yer alan başvuru ve ilk
taksit ödeme süresi birer ay uzatıldı.

4420 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile;

Kanun hükümlerinden yararlanmak için
31.08.2021 tarihinde sona erecek olan başvuru,
bildirim ve beyan süreleri ile bu başvuru, bildirim
ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri, birer ay
uzatıldı. 

Kaynak: https://www.asmmmo.org.tr/userfiles/others/files/Mvzt/Gh/21/08-27-
7326%20sayılı%20Kanunda%20Yer%20Alan%20Başvuru%20ve%20İlk%20Taksit%20Ödeme%

20Sürelerinin%20Uzatılması.pdf
 
,

Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV
Oran İndirimlerinde Süre 30 Eylül 2021’e

Uzatıldı

30 Temmuz 2021 tarih ve 31553 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan 4312 sayılı Cumhurbaşkanı
Kararı (“Karar”) ile bazı mal ve hizmetlere ilişkin
uygulanan Katma Değer Vergisi (“KDV”)
oranlarındaki indirim süresi, 30 Eylül 2021 tarihine
kadar uzatıldı.
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CGS CENTER'DAN
HABERLER
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Kavurlar ile  "Aile Anayasasının  2. revizyon" çalışmalarına başkanımız Dr. Güler Manisalı ile
İzmir'de devam edildi ✔
Aslı Tekstil ile "Kurumsal Yönetim Çerçevesinde Aile Şirket Anayasası" çalışmalarına devam
edildi ✔
Uniteks bünyesinde "Kurumsal Yönetim Çerçevesinde Aile Şirket Anayasası" çalışmalarına
yoğun bir şekilde başlandı ✔
Faydasıçok Holding ile "Kurumsal Yönetim Çerçevesinde Aile Şirket Anayasası" çalışmalarına
devam edildi ✔
Cengiz Holding ile "Kurumsal Dönüşüm Tasarımı ve Uygulanması" çalışmalarına devam edildi ✔
Hareket A.Ş'de 'İş Geliştirme ve İş Sürekliliği' projesi kapsamında çalışmalarımızı sürdürdük ✔

 

Parget'de Cevdet Karaibrahimoğlu, Abdullah
Karataş, Fatih Aydınlı ve İbrahim Türkmen'in
katılımıyla "Kurumsal Dönüşüm Tasarımı ve
Uygulanması" çalışmaları Dr. Güler Manisalı
Darman'ın başkanlığında CGS Center ekibi
Melike Acardağ, Ahmet Baysal ile yönetiliyor ✔ 

Yurttaşlar ile yapılan "Aile
Şirket Anayasası"
çalışmalarında 
son aşamaya gelindi ✔

Manisalı Grup ile "Kurumsal Yönetim Çerçevesinde Aile Şirket
Anayasası" çalışmalarına hız kesmeden devam edildi ✔

Aydoğanlar Entegre A.Ş'de - Şeref Aydoğan, Serpil Aydoğan, Ramazan
Aydoğan ve Halil Erdoğanla birlikte "Aile Anayasası ve Kurumsal

Yönetim" ve "Kurumsallaşma" çalışmalarına CGS Center ekibi
tarafından devam edildi ✔



T E K N O L O J İ  H A B E R L E R İ
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Bilgisayar başında çalışanların duruşunu
düzelten uygulama: Zen

Kamera üzerinden 
kullanıcısını devamlı 
olarak izleyen Zen, 
doğru duruş 
pozisyonunu 
bozduğunuz anlarda
sizi uyararak doğru
pozisyona gelmenizi sağlıyor. Bilgisayar başında
çalışan kişilerin en büyük sorunlarından olan duruş
(Postür) bozuklukları ortadan kaldırmak için
geliştirilen bir uygulama olarak karşımıza çıkan Zen,
bilgisayarınızın kamerasını kullanarak daha doğru bir
şekilde durmanıza olanak sağlıyor. Uygulamayı
açtığınızda karşınızı masa başında çalışan bir insan
görseli çıkıyor. Bu görsel sizleri yani kullanıcıları
temsil ediyor. Duruşunuzu bozduğunuzda uygulama
içinde yer alan insan görseli de duruşunu bozarak ve
arka planını kırmızı yaparak gerçek zamanlı olarak
sizi uyarıyor. Duruşunuzu düzelttiğinizde ise ekran
tekrar ana rengi olan maviye dönüyor. Uygulama
bağınızı öne, arkaya, sağa ve sola eğildiğinde
kullanıcısını uyarıyor. Kısacası bu uyarıları takip
ederek doğru duruş pozisyonunu her zaman
koruyabilirsiniz. Uygulamanın saat ayarlı olarak
kullanılabildiğini de ekleyelim. Uygulama içinden
dilediğiniz saat aralığını seçerek uygulamanın
belirlediğiniz süre boyunca çalışmasını
sağlayabilirsiniz.

                                        Kaynak: https://webrazzi.com/2021/08/04/bilgisayar-basinda-
calisanlarin-durusunu-duzelten-uygulama-zen

Tesla, insansı robotu 'Tesla Bot'u tanıttı
Tesla AI Day etkinliğinde insanların günlük hayatta
yapmakta zorlandığı temel görevleri yerine getirmek
amacıyla tasarlanan insansı robotu 'Tesla Bot'u
tanıttı. Bu robot insanların günlük hayatta yapmakta
zorlandığı temel görevleri yerine getirmek amacıyla
tasarlanan bir robot. Musk, insansı robotu “dostça
olması ve insanlar için inşa edilmiş bir dünyada
gezinmesi amaçlanıyor” diye tanımladı. İlk prototipin
gelecek yıl piyasaya çıkmasının beklendiğini
sözlerine ekledi. Tehlikeli ve tekrarlayan görevleri
insanlar için yapmak üzere geliştirilen robot, yapay
zeka tabanlı bir sistemden güç alacak. 

Tesla Bot, 172 cm boyunda ve 56 kilo ağırlığında...
İnsansı robot, beş parmaktan oluşan iki eli ve iki bacağı
olan bir insana benziyor. Ayrıca ortalama bir insanın
yürüme hızından biraz daha hızlı olacak şekilde
tasarlandı. Saatte 8 km 
hızla hareket edebilen
robot, yaklaşık 21 
kilograma kadar yükleri
 taşıyabilecek. Robot, 
market alışverişi gibi 
günlük basit işleri yapabilecek. Tesla otomobillerinde
bulunan birçok sensörü ve FSD bilgisayarı da başta
olmak üzere birçok teknolojiyi kullanacak.

Kayak: https://webrazzi.com/2021/08/20/tesla-insansi-robotu-tesla-bot-u-tanitti/

Starlink’in uzaya çıkan diğer araçlar ve uydularla
sürekli olarak yakın temasta olduğu ve bunun oldukça
riskli olduğu açıklandı. Eğer SpaceX, diğer uyduları da
fırlatırsa, uzay çöpleri ve Starlink uyduları, uzay
araçlarını tehdit edebilir.Uzayda bulunan çoğu uydu,
sürekli olarak hareket ettirilmek zorunda kalıyor.
Bunun nedeni ise, uyduların diğer uzay araçları ve uzay
çöplerine çarpmaması. Fakat Starlink’in uydu ağı bu
çarpışmaların yaşanma ihtimalini oldukça arttırıyor ve
uzay araçlarını tehdit ediyor.

SpaceX'in sahip olduğu bu uydu ağı, uzaya çıkan
araçların ve diğer uyduların rotasında bulunabiliyor ve
hem Starlink uydularını hem de uzay araçlarını riske
atabiliyor. Açıklanan verilere göre Elon Musk’ın
uyduları, her hafta neredeyse 1.600 kez uydularla
yakın temasa giriyor. Yapılan
hesaplamalara göre, Eğer
SpaceX diğer 12.000  
uydusunu da yörüngeye 
fırlatırsa, Starlink, uzaydaki 
yakın temasların ve
tehlikelerin %90’lık bir 
bölümüne neden olacak. 
Bu durumda Starlink yüzünden yaşanabilecek
çarpışmalar kaçınılmaz olacak. Yerçekimsiz ortamda
parçalanan tek bir uydunun parçaları zincirleme olarak
bütün uyduları yok edebilir.

                                                                       
  Kaynak: https://www.webtekno.com/starlink-diger-uzay-araclari-tehdit-olusturuyor-

h113733.html

Starlink diğer uydular için bir tehdit olabilir

https://www.yayzen.com/


Varlıklı bir aileden gelen Betul Mardin, hayatında maddi imkânlarının iyi olduğu
zamanların yanında çok sıkıntı çektiği dönemler de yaşar. Betul Mardin beş yaşına 
kadar hiç konuşamadığı için herkesten farklı; gölgelerde sessizce süzülme zorunda
kaldığı bir çocukluk geçiriyor. Bakıcısı tarafından fiziksel şiddete uğruyor, yaşıtları 
tarafından yalnızlığa itiliyor. Konuşmaya geç yaşlarda başladığında, herkes gibi 
konuşamadığı, kekeme olduğu ortaya çıkınca hayatı kolaylaşmak yerine daha da zorlaşıyor. Yediği
dayakların etkisiyle 13 yaşına kadar itilip kakılan bir kekeme olarak devam ettiriyor hayatını. Dili bağlı, kalbi
kırık bir çocukluk geçiriyor. Böyle başlıyor Betul Mardin’in başarı dolu hayatı. Değişimi seçiyor, inisiyatifi bir
daha bırakmamacasına eline alıyor. Yıllarca yaşadığı istismarın, üzerinde kara bulut gibi gezdirdiği karanlık
gölgesinden, kendisine uygulanan fiziksel ve psikolojik şiddetin zincirlerinden kendisine bir söz vererek
kurtulmaya karar veriyor. İlk çocukluk yıllarının acımasız yüklerinden bir çınar ağacının gölgesinde kendisine
verdiği bir yeminle; kendisinden aldığı güçle kurtulan bir kadın Betul Mardin. Böyle sıkıntılı bir dönemde 40
yaşından sonra iş hayatına atılarak Tercüman gazetesinde kültür sanat 
sayfasını hazırlamaya başlar ve üç yıl boyunca bu işi yapar. Bir süre sonra 1959 yılında
ünlü tiyatrocu Haldun Dormen’le evlenerek bu işinden ayrılır. Çalışmadığı bu dönemde 
Dormen’in eşi olarak tiyatroda yapım, tercüme, adaptasyon, dekor gibi işlerin organizasyonunu üstlenir.
Bütün bu tecrübe, ona çevresindeki olaylara yaratıcı bir gözle bakabilmeyi ve insan sarraflığını öğretir; ancak
bu onun perde arkasından yaptığı bir iştir, o ise kendisini gösterebileceği sınırlarını tanıyıp aşabileceği bir işin
hayalini kurmaktadır. Bir gün bir aile dostları TRT’de, gençlik ve sağlık konularında program yapımcısı ve
uzmanı olmasını teklif eder. Betul Mardin, “Program yapmasını bilmem fakat zararı yok çalışırım” der ve
düşünmeden kabul eder, iki çocuğundan ayrı kalmak pahasına Ankara’ya taşınır. Bu esnada BBC televizyonu
tarafından açılan bir imtihanı kazanarak, Londra’da altı aylık televizyon yapımcılığı kursuna gönderilir.

Bir gün Mardin’in hayatında dönüm noktası olacak bir olay gerçekleşir, yakın dostu Ahmet Dallı kendisini
arayarak tuhaf, hiç duyulmamış bir iş teklif eder. Dallı; basın, müşteri ve çalışanlarla iletişim ve ilişkilerini
yürütecek birisini aramaktadır. Betul Mardin, Ahmet Dallı ile çalışmaya başlar, Halkla ilişkiler dünyasına adım
atarak çok çalışır, bu alanda aranan kişi olmayı başarır. 1968 yılında İstanbul’a geri dönerek Türkiye’de bir ilk
olan kendi halkla ilişkiler şirketini kurar. Betul Mardin çalışmaya ve çalışmanın yarattığı farka inan bir
kadındır. Yıllarca üniversitelerde halkla ilişkiler alanını Türkiye’ye getiren ve geliştiren bir duayen olarak ders
vemiştir. Betul Mardin; her türlü yeni fikir ve serüvene kapı aralayabilecek dünya algısı, çağının ötesine
geçen vizyonu ile bugün bile gençlerin nefesini tutarak dinlediği, sembolik sermayeleri aşan diplomasız bir
üniversite hocası, güçlü bir kadın, bir stil ikonu. Günümüzde ise Türkiye’de halkla ilişkiler alanında yapılmış
ve yapılacak her işin mimarı ve yapıtaşı olmayı başarmış bir öncü olarak tanınıyor. 

 

TECRÜBENİN SESİ:
İÇİNDEKİ GÜNEŞİN PEŞİNE DÜŞEN KADIN:
BETÜL MARDİN

Bu Ay Ne Okuyalım? 

Michio Kaku, kozmosun gizemlerine açılan bu
heyecan verici yolculukta bizleri kara delikler ve

zaman makinelerinin, çoklu boyutlu uzayın ve
hepsinden fazla arzu uyandıran paralel evrenlerin
bizimkinin hemen yanında uzanması olasılığının

keşfine yönelik baş döndürücü bir gezintiye
çıkartıyor.

 

6

Kaynak: https://www.dunyabizim.com/portre/icindeki-gunesin-pesine-dusen-kadin-betul-mardin-
h29324.html
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 Ekonomik Gelecek Öngörüleri
ve İşletme Yapısına Etkileri
Eğitimi – Prof. Dr. Nejat Erk
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Prof. Dr. Nejat Erk tarafından hazırlanan bu eğitimde,
ekonomideki değişen faktörlerin şirketinizi nasıl etkilediği,
belirsizlik ortamında karar verirken bu faktörleri nasıl
yorumlayıp şirketiniz için fayda sağlayabileceğiniz yalın ve
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