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Aile Ofisleri
ve Artan
Önemi

SAYFA 1

Büyüyen aile servetinin yönetimi için
danışmanlık veren aile ofislerinin geçmişi 19
yüzyıla kadar dayanmaktadır. Belki  de bunun
en bilinen örneği Rockefeller ailesidir. 

Aile ofisinin temel amacı; şirket içinde çalışan
ve/veya çalışmayan gelecek kuşakların,
·entellektüel sermaye
·varlık yönetimi finansal yatırımları, 
·vergi-hukuk, 
·eğitim
·staj ve 
·kişisel gelişimleri v.b. konuları ile
ilgilenmektir.  

Aile Ofisi Nedir?
İster tek ister çok aileli bir ofis olsun, genel
amaç zenginliği nesiller boyunca büyütmek
ve aktarmaktır. Aile Ofisi, yatırım yönetimine
ek olarak, genellikle yüksek gelirli ailelerin
ihtiyaç duyduğu geniş bir hizmet sağlar. 

Aile ofisleri, genelde, yaklaşık 100 milyon
dolarlık serveti bulunan ailelerin, servetlerini
işleten bir varlıktır. Çok aileli ofisler ise 100
milyon doların altına da hizmet
verebilmektedir. 

Aile ofisleri benzersiz bir olgudur. Sermaye,
ailenin serveti olması sebebiyle, yatırımları
değerlendirirken son derecede fırsatçı
olunmalıdır. Bu çerçevede, kurumsal
yatırımcılar, değerlendirme yaparlarken,
yatırıma ilişkin geri dönüş sürelerinde uzun
vadeli de düşünürler.

Servet sahibi ailelerin odak noktası haline
gelen aile ofisleri, her aileye özgü farklı
hizmet ya da hizmetler kombinasyonu
verebilmektedir, bu sebeple yapı olarak da
benzersizdirler.

Holding çalışmalarının dışında kalan,
ailelerin özellikle genç yeni kuşaklarının
şahsi servetleri ile birlikte sözkonusu insan
sermayesinin doğru yönlendirilmesinde
destek olurlar. Bu çerçevede, gelecek
kuşaklara yol göstererek, gerekirse insan
sermayesinin yönetimini de
gerçekleştirmektedir. Böylelikle aile ofisi
kanalı ile, sahip olunan finansal ve
entelektüel sermayenin yanlış yatırımlar ya
da kararlar sonucunda yeni kuşaklara
aktarımında zarar görmemesi amaçlanır. 

Aile Ofisleri çekirdek ailelerin sürekliliği,
kişisel servetlerin yönetimi, kişisel gelişimin
sağlanması için çekirdek ailelerin özellikle
gelecek kuşaklarına yol gösterici olur.

İkinci ve üçüncü kuşakların koordinasyonu,
çocukların holding grupları dahil yurt içinde
ve yurt dışında stajları, Holding’e giriş ve
çıkışları, yetişen yeni kuşakların kişisel
gelişimleri, grup bünyesinde yer almayan
kuşakların ihtiyaç duydukları hukuksal ve
finansal konularda destek almaları Aile Ofisi
tarafından koordine edilir. 



SAYFA 2

Bu oluşumların ortak özellikleri; varlık ve yeni
yatırım yönetiminin,
·aile dışından üst düzey uzmanlarca, 
·kurumsal, izlenebilir ve denetlenebilir
saydam yapılarda yapılması, 
·yatırım bankacılığı ve kurumsal finansman
bilgi, beceri, teknik ve metodolojilerinin AL -
TUT - SAT döngülerinde kullanılması, 
·kararların Yatırım Komitesi gibi
yapılandırılmış ve kurumsal ortamlarda
alınmasıdır. 

Varlık Yönetimi ve Risk Komitesi gibi
yapılarla ortaya çıkabilecek olumsuzlukların,
tümüyle ortadan kaldırılmasa bile en aza
indirgenmesi de bu özellikler arasında yer
almaktadır. 

Aile Şirketlerinin, sözkonusu fonları, vergi
avantajları, sürdürülebilirlik, mülkiyetin
parçalanmaması, gelecek kuşaklara varlıkların
büyütülerek devredilmesi, mal ve miras
paylaşımlarının çekişmesiz yapılması gibi
açılardan da incelemeleri yararlı olacaktır.
Konunun uzmanlarından Jim Burn’ün dediği
gibi “bir varlık okyanusu aileleri
beklemektedir.” Buna hukuki altyapının
sunduğu çok çeşitli sermaye piyasası
olanakları eklenebilir. 

Örnek bir model portföy verilecek olursa;
Model Portföy 
Ortalama bir Aile Ofisi portföyü görünümü

Wall Street’teki Yeni Güç: ‘Aile Ofisi’
makalesi, Aile Ofisini, bir ailenin yatırım ve
varlıklarını yöneten özel şirket olarak
tanımlıyor. Kuşaktan kuşağa aktarılan servet,
şirketin sermayesini oluşturuyor.  ABD’de
yaklaşık 3,000 Aile Ofisinin, 1,2 trilyon
dolarlık bir varlığı yönettiği tahmin ediliyor.
Ülkemizden buna bir örnek olarak Sakıp
Sabancı Holding A.Ş. gösterilebilir. Sakıp
Sabancı’nın ölümünden sonra varisleri
tarafından, özellikle Hacı Ömer Sabancı
Holding’deki “hisselerin bölünmemesi, birlik
ve beraberlik içinde bulunması için”
kurulmuştur. Sakıp Sabancı Holding ticari ve
sınai faaliyette bulunmaz; bu işler Hacı Ömer
Sabancı Holding şirketleri tarafından
yürütülmektedir.

 Kaynakça:   
 

The Wall Street Journal/UBS/Campden Wealth Global Family Office
Report 2016

 
İlhami Akkum, PMP - "Türk aile şirketleri mutsuz”

 
https://andsimple.co/guides/guide-to-family-offices/

 
 
 

Devamı.... (Kasım 2021)



P�yasadan
Haberler

SAYFA 3

Merkez Bankası Faizi Yüzde 16'ya
Çekti

Merkez Bankası politika faizini 200 baz puan
indirerek yüzde 18'den 16 seviyesine
çekti.Merkez Bankası'nın karar metninde
enflasyonda son dönemde gözlenen yükselişte;
gıda ve başta enerji olmak üzere ithalat
fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki
aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar,
yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki artışlar ve
açılmaya bağlı talep gelişmelerinin etkili olduğu
vurgulandı.Bu etkilerin arızi unsurlardan kaynaklı
olduğunu değerlendiren Merkez Bankası güçlü
parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep
üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin devam ettiğine
de vurgu yaptı.

Parasal duruşun sıkılığının ticari kredilerde
öngörülenin ötesinde daraltıcı etki yapmaya
başladığını söyleyen Merkez Bankası bunun
yanında, bireysel kredilerin ılımlı seyre dönmesi
için güçlendirilen makroihtiyati politika
çerçevesinin olumlu etkilerinin gözlenmeye
başladığını belirtti. Bununla birlikte, arz yönlü
arızi unsurlardan kaynaklı olarak politika faizinde
yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna
kadar sınırlı bir alan kaldığı da Merkez Bankası
tarafından değerlendirildi.

Kaynak: https://www.bloomberght.com/merkez-bankasi-

faiz-kararini-acikladi-2290205

Mali Eylem Görev Gücü (FATF)
Türkiye’yi ‘Gri Listeye’ Ekledi

Türkiye, Malî Eylem Görev Gücü (FATF)
tarafından kara paranın aklanması ve
terörizmin finansmanını engellemede başarılı
olamadığı için ‘gri liste’ye alındı. FATF,
Türkiye’nin Uluslararası İşbirliği İnceleme
grubu tarafından özel izlemeye alınması
tavsiyesinde bulunmuştu. ‘Gri liste’ olarak da
bilinen bu grubun içerisinde Arnavutluk, Fas,
Suriye, Güney Sudan ve Yemen gibi ülkeler
bulunuyor.

FATF Başkanı Marcus Pleyer, "Türkiye
endişeye sebep olan tüm başlıklarda ilerleme
sağlasa da ciddi sorunlar devam ediyor.
Özellikle bankacılık, altın ve değerli taşlar
satıcıları ve emlakçıların izlenmesinde sorun
devam ediyor. Türkiye, kompleks para aklama
olaylarına karşı ciddi mücadele ve IŞİD, El-
Kaide dahil terörün finansmanına dair önemli
adımlar atmalıdır. Türkiye hükümeti daha
önce bu alanlarda ilerlemeye sağlayacağına
dair taahhütlerde bulunmuştu. Burada somut
adımlar atılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Bu karar sonrası Türkiye’nin bu alandaki
faaliyetleri yakın ve detaylı bir incelemeye
alınacak. Türkiye’nin kara para ve terörizmin
finansmanı konusundaki faaliyetlerini
güçlendirmesi beklenecek.

Gri liste ne anlama geliyor?

FATF’in kendi sitesindeki tanıma göre, gri liste
aslında kapsadığı ülkelerin artırılmış bir
izlemeye tabi olmasını öngörüyor. FATF, gri
listeye alınan bir ülkenin stratejik eksikliklerini
belirlenen zamanda giderme taahhütünde
bulunduğunu belirtiyor.

 FATF, 1989 yılında kara para aklama, terörün
finansmanı ve uluslararası finansal sistemin
bütünlüğüne yönelik diğer benzer tehditlerle
mücadele etmek amacıyla kuruldu.

Kaynak:https://www.bloomberght.com/mali-eylem-gorev-

gucu-fatf-turkiyeyi-gri-listeye-ekledi-2290250



CGS Center'dan     
 Haberler

Hareket A.Ş.'de Ekim ayı başında
başlattığımız "İş Geliştirme ve İş
Sürekliliği Projesi" hız kesmeden
devam ediyor.  

Uniteks'de, Başkanımız Güler
Manisalı Darman öncülüğünde,
"Kurumsal Yönetim Çerçevesinde
Aile Şirket Anayasası" çalışmamızı,  
bu ay da yoğun bir şekilde
sürdürdük.

Manisalı Grup'da, Başkanımız Güler
Manisalı Darman, Mehmet Manisalı,
Gökhan Manisalı ve Okan Manisalı ile
"Kurumsal Yönetim Çerçevesinde Aile
Şirket Anayasası" çalışmalarını yürüttüler.

SAYFA 4

Başkanımız Güler Manisalı Darman "Aile Şirket Anayasası"nın yazımı için Gülsan ile
Gaziantep'de buluştu.
Geçtiğimiz aylarda çalışmalarına başlamış olduğumuz Parget "Kurumsal Dönüşüm 
 Tasarımı Projesi" Başkanımız Güler Manisalı Darman ve CGS Center ekibi ile 
 devam ediyor.

 Faydasıçok Holding ile başkanımız Güler Manisalı Darman bu ay "Kurumsal Yönetim
Çerçevesinde Aile Şirket Anayasası" çalışmalarına devam etti.
Başkanımız Güler Manisalı Darman İzmir'de Kavurlar ile "Aile Şirket Anayasası Revizyonu"
çalışmalarına devam etti.



Teknoloj�den
Haberler

SAYFA 5

Dünyanın ilk kez yüz tanıma
teknolojisi kullanılan

‘metrosu’
 Yüz tanıma teknolojisini kullanmaya başlayan ülkelere

Rusya da dahil oldu. Moskova metrosunda
kullanılmaya başlanan yüz tanıma teknolojisi ‘Face Pay’
yolcuların kullandığı turnikelere yerleştirildi. Teknoloji
hızla gelişirken Moskova metrosunda yeni bir sisteme
geçildi. Face Pay adı verilen teknoloji sayesinde
yolcular artık nakit, kart ya da telefon olmadan kolayca
ödeme yapabilecek. 

entegre edildi. Artık metroya geçmek için yolcuların bir
karta veya akıllı telefona ihtiyacı olmayacak.
Turnikelere yerleştirilen kameraya bakmak yeterli
olacak. Bu noktada pek çok kişide kişisel verilerin
korunmasıyla alakalı bir soru işareti de oluştu. Bunun
hakkında da yolcu verilerinin güvenli bir şekilde
şifreleneceğinin açıklaması yapıldı.

Rusya’nın
başkentinde 240’tan
fazla metro
istasyonunda bu
sistem turnikelere 

 Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/teknoloji/dunyanin-ilk-kez-yuz-tanima-teknolojisi-
kullanilan-metrosu-6620053

Beethoven'ın Yarım Kalan
Eseri, Yapay Zeka Tarafından

Tamamlandı
 Bir süredir sosyal bilimler alanında da çalışmalara ve
araştırmalara konu olan yapay zekanın şiir, şarkı sözü,
müzik notası yazıp yazamayacağı konusunda farklı
görüşler oluşmakta. Yapay zekanın insan gibi duygusal
bir varlık olmayışı ve keder, acı, üzüntü, mutluluk,
heyecan, aşk gibi duyguları yaşamaması sebebiyle
bunları yapamayacağı öne sürüldü. Yapay zeka üstüne
yapılan araştırmalar, tartışmalar, çalışmalar devam
ederken, onun neler yapabileceği ve sınırları halen tam
olarak saptanabilmiş değil. 

Beethoven'ın vefat ettiği için tamamlayamadığı eseri
10. Senfonisini tamamlayan ekibin içerisinde yer alan
Ahmed Elgammal, yapay zekanın bizzat kendisinin bir
sanat eseri olduğunu, müzik üretme ve müzik hakkında
bilgi edinme şeklinin şu andakine çok benzediğini
söyleyerek, “Örneğin bir e-posta yazıyorsunuz. E-
posta sizin için bir sonraki kelimenin ne olduğunu
tahmin etmeye çalışıyor. Yani müzikte, yapay zekaya
bir sonraki notayı nasıl tahmin edeceğini öğretmeye
çalışıyor. Yapay zeka, çok sayıda müziğe bakarak
temelde bunu nasıl yapacağını öğrenebilir” dedi.
   Kaynak: https://www.webtekno.com/beethoven-yarim-kalan-10-senfonisi-yapay-zeka-

tamamladi-h115632.html

https://www.milliyet.com.tr/haberleri/face-pay
https://www.milliyet.com.tr/haberleri/face-pay
https://www.milliyet.com.tr/haberleri/face-pay
https://www.milliyet.com.tr/haberleri/face-pay
https://www.milliyet.com.tr/haberleri/face-pay
https://www.milliyet.com.tr/haberleri/face-pay
https://www.milliyet.com.tr/haberleri/face-pay


Sıra Dışı Bir
Başarı Hikayesi:

Airbnb

SAYFA 6

Airbnb, insanlara tanımadıkları insanların evlerini
veya odalarını kiralamalarına olanak sağlayacak
bir platform ve 38 milyar dolarlık bir şirket olmadan
önce, üç arkadaşın sadece biraz para kazanmak
ve kira paralarını çıkarmak için ortaya attıkları bir iş
fikriydi.

San Francisco’ da yaşayan iki ev arkadaşı Joe ve
Brian, ev kiralarını ödeyebilmek için şişme
yataklarını kiraya vermeyi ve yanında sabah
kahvaltısı ile müşteri çekmeyi planladılar. Joe,
dairelerini kendi deyişiyle "tasarımcılar için yatak
ve kahvaltı" formuna dönüştürmeyi önerdi. Başarılı
olacaklarını düşündüler çünkü otel fiyatlarının
yüksek olduğunun farkındalardı. Başlangıçta
airbedandbreakfast.com adında bir site kurarak
işe koyuldular.
 
San Francisco'daki yaklaşan konferans için şehre
gelecek genç tasarımcıların otelden biraz daha
ucuz ve daha sıcak bu yerde kalmak
isteyebileceklerini söylediler. Uyuyacak yerleri,
kablosuz internetleri, çalışacak alanları ve her
sabah kahvaltıları olacaktı.

İkili, üç hava yatağı satın aldı ve gelenlerin çatı
katında kalacağı bir yer açtı. Müşteriler
airbedandbreakfast.com adlı internet sitesinden
sadece birkaç tıklamayla kolayca 80$'a yatak
rezervasyonu yapabiliyordu. Tasarım konferansı
sırasında iki erkek ve bir kadın olmak üzere üç
konuk rezervasyon yaptı.

Gebbia ve Chesky, Air Bed & Breakfast'ın büyük
potansiyele sahip olduğunu kısa sürede fark ettiler.
Bu nedenle eski oda arkadaşları Nathan
Blecharczyk'i şirketi kurmaya yardım etmek için
ikna ettiler. Sitede yaklaşık altı ay çalıştıktan sonra,
üçlü bu girişimi SXSW 2008'de resmi olarak
piyasaya sürmeye karar verdi. Ancak şirket
kolayca beklediği değeri göremedi. Yani  Air Bed &
Breakfast hemen popüler olmadı. Web sitesi para
kazandırmadığı için kahvaltılık gevrek kutuları
sattıkları bir dönem bile oldu.  Ancak o dönemde
bile kutularına  şirket hakkında bilgi veren bir kısım 

Kaynak: https://girisimcibiri.com/basari-hikayeleri/netflix-airbnb-uber-basari-hikayesi
              https://ungo.com.tr/2020/08/airbnbnin-kurulus-ve-yukselis-hikayesi/

koyarak girişimleri hakkında güzel bir gerilla
pazarlama yapmışlardır. Şirket, uzun olan
ismini 2009 yılında rafa kaldırmış ve “Airbnb”
olarak basitleştirmiş. Böylece platformun
adının artık şişme yataklarla ortak bir noktası
kalmamış. Çatı katlarındaki şişme yataklarını
kiraya vermelerinin üzerinden zorluklarla
geçen 4 yılın ardından 2011 yılına kadar
Airbnb 89 ülkede kullanılmaya başlanmış ve
platform üzerinden tam 1 milyon rezervasyon
yapılmıştır. Üstelik SXSW’de “büyük çıkış
yapan mobil uygulama” ödülünü de
kazanmıştır. Aynı yıl Silikon Vadisi’ndeki bazı
başkan yardımcıları, Airbnb’nin girişim
programına 112 milyon dolar yatırım yaparak
Airbnb’nin değerini 1 milyar doların üstüne
çıkarmışlar. Her şeyin çok güzel gittiği bu
zamanlarda büyü bozulmaya başlamış ve ev
kiralamanın sorunları büyümeye başlamış.
Hem kullananların eve özenli bakmaması hem
de yasalar Airbnb’nin başını derde sokmuş.
Üstelik fikrin ortaya çıkış yeri San Francisco
bile şikâyetçi olanlar arasındaymış.
Bunun üzerine şirket bazı belediyeler ile
görüşmeler sağlamış. Bunun sonucunda
verilerini belediye ile paylaşma karşılığı Airbnb
tamamen yasal bir proje haline gelmiş. 

https://www.airbnb.com.tr/
https://girisimcibiri.com/basari-hikayeleri/silikon-vadisindeki-turk


F�rmalar F�nans Kuruluşlarına Kend�n� Nasıl İy�

İfade Eder?

Günümüzde f�rmaların en öneml� dış paydaşlarını

f�nans kuruluşları oluşturmaktadır. Bu eğ�t�mde;

f�rmaların f�nansal kuruluşlar �le nasıl �y� �l�şk�ler

kurab�lecekler� ve başlatılan �l�şk�ler�n nasıl devam

ett�r�lmes� konuları yalın b�r d�l �le açıklanmıştır.

Eğ�t�m�n �çer�ğ�;

1. F�rmaların F�nansal Başarısı İç�n Tüyolar

2. F�nans Kuruluşları ve F�rmalar Arasındak� İl�şk�n�n

Temel Unsurları

3. F�nansman İht�yacının Gel�şme Nedenler� ve

F�nansal Yönet�m Eğ�t�m�

/cgscenter

SAYFA 7

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


