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ŞİRKETİM

CGS Center’dan Haberler;


CGS Center Başkanı Dr. Güler Manisalı Darman KOSGEB tarafından 24 Haziran 2014
tarihinde Ankara Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen “Kobi’lerde Kurumsallaşma”
çalıştayını yönetmiştir.



Haziran’da ELTAŞ A.Ş.’nin yeni üretim tesisinin temel atma törenindeydik.



Eltaş A.Ş büyüyen yapısı için, CGS Center Akademi desteğiyle “Geleceğe yetişiyoruz”
mottosuyla “Eltaş Akademi” kurulması çalışmalarına başladı.



CGS Center Başkanı ve ODTÜ İşletme Kurumsal Yönetim dersi Hocası Dr. Güler
Manisalı Darman ODTÜ Geliştirme Vakfı Denetim Kurulu’na yeniden seçildi



“Kobilerin Kurumsallaşma Atağı: 100 metrelik koşu değil, 40 km’lik maraton”
Dr. Güler Manisalı Darman - CGS Center Başkanı



Sermaye Piyasasından Haberler:




Borsa İstanbul, Dünya Borsalar Federasyonu (WFE) Çalışma Komitesi Toplantısı’na ev
sahipliği yaptı; Dev satın alma anlaşmalarının toplamdaki payı yükseldi; Satın alma ve
birleşmeler geçmişe göre daha rasyonel; Bankalar ek sermaye kurallarıyla karşı
karşıya; Afrika, Türkiye'den kalıcı enerji yatırımı bekliyor.

Kitap Tanıtımı : ”Farklı Olan Değil Ayn(a) Olan Kazanır”, Yrd. Doç. Dr. Aslı Göncü

Bunu Biliyor Musunuz?
Rüçhan Hakkı Nedir?
Her pay sahibi, yeni çıkarılan payları, mevcut paylarının sermayeye oranına
göre, alma hakkını haizdir. Genel kurulun, sermayenin artırımına ilişkin kararı ile
pay sahibinin rüçhan hakkı, ancak haklı sebepler bulunduğu takdirde ve en az
esas sermayenin yüzde altmışının olumlu oyu ile sınırlandırılabilir veya
kaldırılabilir. (Türk Ticaret Kanunu Madde 461 )
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KOBİ’lerin Kurumsallaşma Atağı:
100 metrelik koşu değil, 40 km’lik maraton
Ülkemizde son yıllarda KOBİ’lerin, deyim yerinde ise, bir
kurumsallaşma atağına geçtikleri görülmektedir.
60’lı yaşların üzerindeki kurucuların en büyük dileği
şirketlerinin kendilerinden sonra da sürdürülebilir olmasıdır. Bu
yaş grubunun çoğunun ikinci kuşak çocukları zaten iyi
okullarda okumuş ve şirkette çoktan çalışmaya başlamışlardır.
Kurumsallaşma ihtiyacı da en çok bu ikinci nesil tarafından
hissedilmekte ve talep de onlardan gelmektedir. Diğer taraftan,
kurucu babalar veya anneler de “ya benden sonra!” sendromu içine girebilmektedir. Bir de
“kurumsallaşma” sürecinden herkes, her şirket başka şeyler anlamakta ve farklı beklentiler
içine girmektedir.
Kurucu baba veya anneler, aman evlatlarım kavga etmesin veya kuzenleri ile iyi geçinsinler,
şirket bölünmesin derken; evlatlar, şirkette kurallar olsun, süreçler doğru işlesin, büyükler
kendilerine kulak versin isterler.
Kısaca, şirketler, aile ile şirket ilişkisinin düzenlenmesini, kurumsal alt yapının düzgün
oturtulmasını talep etmektedirler. Son dönemde, bu
ihtiyaçlara paralel, aile şirket ilişkisini düzenleyen aile
anayasası talepleri giderek çoğalıyor. Ancak, aile
anayasasından beklenti de fazlasıyla artmakta ve
beklentiler de aile üyeleri arasında farklılaşmakta.
Endişem o dur ki, aile anayasası, sanki bir hap gibi
düşünülmekte ve aile anayasasının tüm
kurumsallaşma ve kurumsal yönetim sıkıntılarına
derman olacağına dair bir beklenti doğurmaktadır. Bu
beklenti ile yazılan aile anayasası, diğer kurumsallaşma çalışmaları ve doğru kurumsal
yönetim ile desteklenmediği takdirde tozlu raflarda yerini almaya mahkumdur. Oysa aile
anayasasından elde edilen en büyük fayda, aslında yazımı
Aile anayasası, diğer
esnasında yapılan açık yürekli tartışmalardır. Bir diğer yanlış
kurumsallaşma
beklenti de aile anayasalarının hukuksal yönden hissedarlar
çalışmaları ve
sözleşmesi ile karıştırılmasıdır. Aile anayasalarının yazımı
doğru kurumsal
esnasında, şirket ana sözleşmesinde yapılabilecek bazı
yönetim ile
temel düzenlemelerin de görüşülmesi KOBİ’ler açısından
durumu biraz düzeltebilmektedir.
desteklendiği takdirde

beklenen amaca ulaşır.
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Sarkacın diğer ucunda da sayıları her geçen gün artan yönetim danışmanları yer
almaktadır. Aile anayasasının yazılması, şirkette, aşağıda kurumsal alt yapının oturtulması
ve yukarıda yönetim kurulunun etkin ve verimli işlemesinin sağlanması, kolay çalışmalar
değildir. Muhasebe-finanstan tutun da, hukuktan, İK’ya, psikolojiden, endüstri
mühendisliğine, yönetimden inovasyona kadar inter-disipliner veya çoklu disiplinlerde “ehil”
olmayı gerektirir. Hem teorik bilgiye hem de piyasa tecrübesine ihtiyaç vardır. Aile şirketi
KOBİ’lerimiz danışmanlarını seçerken, bu nedenle çok dikkatli olmalıdırlar.
CGS Center olarak yıllardır yürüttüğümüz bu çalışmalarda bize, hep, “kurumsallaşmayı
devlet neden desteklemiyor” denirdi. Biz de, ayakta kalmak ve sürdürülebilirliğimizi
sağlamak bizim görevimiz, bizim çıkarlarımız; her şeyi devletten beklememiz lazım diye
yanıtlardık.
Ancak devlet bu işe el attı ve
KOSGEB, KOBI’lerin
kurumsallaşması çalışmalarını
desteklemeye karar verdi. 24
Haziran’da Ankara Sanayi Odası’nda
yapılan konferans Ankara Sanayi Odası Başkanı Sayın Nurettin Özdebir’in açılış
konuşması ile başlamıştır. Sonrasında KOSGEB Başkanı Sayın Mustafa Kaplan ve son
olarak Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık konuşmalarını yapmışlardır.
CGS Center Başkanı ve ODTÜ İşletme’nin kurumsal yönetim dersinin bir hocası olarak
yönettiğim bu çalıştayda, kurumsallaşmada aile-şirket anayasasını, şirketlerin kurumsal alt
yapılarının nasıl olması
gerektiğini ve kurumsal
yönetimi tartıştık. Değerli
akademisyenler, sivil toplum
örgütleri temsilcileri, devletin
değişik kurumlarından
temsilciler ve firmaların katıldığı
çalıştayda, KOBI’lerin
kurumsallaşmalarının yüz
metrelik koşu değil, kırk
kilometrelik maraton olduğu bir
kez daha ortaya çıktı.
Sanırım önce inanmak, sonra azmetmek, sonuç için biraz da sabretmek lazım.
Vazgeçmeyi ise, sözlükten silmek ön koşul olmalı.

Dr. Güler Manisalı Darman
Başkan
CGS Center
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CGS Center’dan Haberler
KOSGEB “Kobi’lerde Kurumsallaşma ve Markalaşma” çalıştayı, KOSGEB
tarafından 24 Haziran 2014 tarihinde Ankara Sanayi Odası’nda gerçekleştirilmiştir.
CGS Center Başkanı Dr. Güler Manisalı Darman “Kobi’lerde Kurumsallaşma”
çalıştayını yönetmiştir.

CGS Center Başkanı ve ODTÜ İşletme Kurumsal Yönetim dersi Hocası Dr. Güler
Manisalı Darman ODTÜ Geliştirme Vakfı Denetim Kurulu’na yeniden seçildi
24 Haziran 2014 tarihinde ODTÜ
Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar
Başkan’lığında yapılan Genel
Kurul’da, denetim kurulu diğer
üyeleri olarak Prof. Dr. Can Şımga
Mugan, Prof. Dr. Zehra Nuray
Güner, Doç Dr. Adil Oran ve
Murat Balkan seçildiler.
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CGS Center’dan Haberler
Eltaş A.Ş. Izmir Aliağa’daki yeni üretim tesisinin temelini attı.

(Soldan sağa Aybike Güre İzmit, Özge Güre
Malnati, Dr. Güler Manisalı Darman, Bilge Güre
(Murahhas Aza), Aytuğba Baraz)
CGS Center olarak, 12 Haziran‘da ELTAŞ A.Ş.’nin yeni
üretim tesisinin temel atma törenindeydik. İzmir Aliağa
Organize Sanayi Bölgesi’nde 60 dönümlük arazi
üzerine kurulan tesisin, 2015 yılında faaliyete geçmesi
bekleniyor. Yatırımın karar alma sürecinde, stratejik
planlama ve fizibilite çalışması ile destek olduğumuz
ELTAŞ Ailesi’nin bu mutlu günü, bizim için de son
derece anlam yüklüydü. Yeni tesisin, 3 yıldan fazla bir
süredir birlikte yol aldığımız ELTAŞ Ailesi ve yurdumuz
için hayırlı olmasını diliyoruz.

(Soldan sağa Dr. Güler Manisalı Darman,
Ahmet Güre (Eltaş A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanı), Bilge Güre (Murahhas Aza))

Eltaş A.Ş büyüyen yapısı için, CGS Center Akademi desteğiyle “Geleceğe
yetişiyoruz” mottosuyla “Eltaş Akademi” kurulması çalışmalarına başladı.

Eltaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet
Güre, Eltaş A.Ş. Murahhas Azası ve Eltaş
Akademi Başkanı Bilge Güre, CGS Center
Başkanı Dr. Güler Manisalı Darman ve
CGS Center Stratejik Planlama ve IK
Koordinatörü Aytuğba Baraz, Eltaş Akademi
potansiyel eğitimcileriyle yapılan toplantının
ardından, hep birlikte fotoğraf çektirdi.
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Piyasalardan Haberler
Borsa İstanbul, Dünya Borsalar Federasyonu (WFE) Çalışma
Komitesi Toplantısı’na ev sahipliği yaptı
Borsa İstanbul’un ev sahipliğinde 10-12 Haziran 2014 tarihlerinde
gerçekleşen Dünya Borsalar Federasyonu (World Federation of
Exchanges, WFE) Çalışma Komitesi Toplantısı, dünyanın farklı
yerlerindeki 20’den fazla borsadan gelen 50 temsilciyi bir araya getirdi.
Toplantı, borsacılık sektörünün önemli konularının ele alındığı ve üyeler
arasında fikir alışverişinin yapıldığı bir platform sağladı.
Her yıl üç defa bir araya gelen Çalışma Komitesi’nın bir sonraki toplantısı
27 Ekim 2014 tarihinde Kore’nin Seul kentinde düzenlenecek.
http://www.borsaistanbul.com

Dev satın alma anlaşmalarının toplamdaki payı yükseldi
2014 yılı anlaşmalarının hacimlerinin de çok büyük olduğu belirtilirken,
yılbaşından bu güne yapılmış olan 13 birleşme ve satın almanın değerinin
10 milyar doların üzerinde olduğu ve bunların toplamının tüm pazarın üçte
birini oluşturduğu belirtiliyor. Araştırma firması Dealogic’in verilerine göre
1995’ten bu yana işlemlerin ortalaması alındığında bu dev satın alma ve
birleşmeler toplam pazarın yüzde 22’sini oluşturuyordu. Özellikle çok
büyük şirketlerin yer aldığı ilaç ve telekomünikasyon sektöründe
gerçekleşen satın alma ve birleşmelerin, bu sektörlerdeki konsolide olma
ihtiyacının sonucu olarak yapıldığı belirtiliyor.
Satın alma ve birleşmeler geçmişe göre daha rasyonel
Danışmanlık şirketi Morgan Stanley ABD Satın alma ve Birleşmelerden
sorumlu direktörü Bob Eatroff “2007 yılı ve bugünün satın alma ve
birleşmelerinin arasında çok büyük bir farklılık var” diyerek varlık
piyasalarının geçtiğimiz yıl yüzde 30 değerlenmiş olduğu ve satın alma ve
birleşmelerin çok sönük olduğunu bu yıl iste tam tersi olacağını belirtti.
http://www.dunya.com

Bankalar ek sermaye kurallarıyla karşı karşıya

Bankacılık regülatörleri, bankaların, varlıklarının risklerini gizlemesini
zorlaştıracak yeni tedbirler üzerinde çalışıyor. Konuya yakın kaynaklara
göre, yeni tedbirler arasında tüm hükümet tahvillerinin, otomatik olarak
risksiz olarak sınıflandırılmasının kaldırılması gibi önlemler var.
Küresel bankacılık kurallarını koyan İsviçre'deki Basel Bankacılık Denetim
Komitesi'nin değerlendirdiği değişiklikler, bankaları milyarlarca dolar ek
sermaye artırmak zorunda bırakabilir.
Risklilik, bankaların bulundurması gereken sermaye miktarında belirleyici
rol oynuyor. Kaynaklar, komitenin, bankaların bazı varlıkları çok düşük
risk kategorisinde sınıflandırmasını önlemeye çalıştığını belirtiyor.
http://www.wsj.com.tr

Afrika, Türkiye'den kalıcı enerji
yatırımı bekliyor
Güney Afrika'daki Küresel Diyalog
Enstitüsü uzmanı Nganje, uzun
dönemde teknolojik kapasiteye
yatırım yaparak ve kıtanın
altyapısını güçlendirerek büyük
petrol, doğalgaz ve uranyum
kaynaklarından faydalanmasını
sağlamak olduğunu açıkladı.
Afrika ülkelerinden enerji sektörü
temsilcileri, İstanbul'da
düzenlenen Afrika Enerji
Forumu'nda bir araya geldi. Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız, forumun açılışında yaptığı
konuşmada, Afrika'nın enerji
kaynaklarının Afrikalılara yarar
sağlayacak şekilde
geliştirilmesinin önemine vurgu
yaptı, Türkiye'nin bu konuda
yapıcı bir tutum takındığını,
Türkiye'nin bölgeyle 2005'te 9
milyar dolar olan ihracatın bu yıl
24 milyar dolar civarına ulaştığını
kaydetti.
Uzmanlar, forum nedeniyle
Anadolu Ajansı muhabirine
değerlendirmede bulundu.
http://www.dunya.com
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KİTAP TANITIMI
Farklı Olan Değil Ayn(a) Olan Kazanır; Yrd. Doç. Dr. Aslı Göncü
Doktora ve yüksek lisans çalışmaları genelde kitaplık raflarında veya kitaplıkların
elektronik arşivlerinde kalıyor; topluma ve geniş kitlelere duyurulamıyor; dolayısıyla,
yıllar süren emeklerle hazırlanan bu çalışmalardan beklenen yarar sağlanamıyor.
Bu düşünceden yola çıkarak, ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yılın Tezi olarak
seçilen çalışmalardan ikisinin yayınlanarak ayrıca ödüllendirilmeleri ve üniversite
topluluğundan daha geniş bir okuyucu kitlesine ulaştırılmaları amaçlanmıştır.
ODTÜ 2012 Yılın Doktora Tezi ödülünün sahibi Yrd. Doç. Dr. Aslı Göncü, aynı
zamanda ODTÜ Kalbiye Tansel 2012 Yayın Ödülü kapsamında,çalışmasının ODTÜ
Yayıncılık eliyle yayınlanması hakkında da kazanmıştır. Kalbiye Tansel (doğumu,
1915, İstanbul ölümü, 2001, Ankara) İstanbul, Amasya, Konya ve Ankara gibi
kentlerde 35 yıl edebiyat öğretmenliği yaptıktan sonra Ankara’da Çankaya Lisesi’nden
emekli olmuştur. ODTÜ Kalbiye Tansel Yayın Ödülü, edebiyat öğretmeni Kalbiye
Tansel’in anısını yaşatmak amacıyla konmuştur.

Yrd. Doç Dr. Aslı Göncü

AİLEM VE ŞİRKETİM
CGS CENTER’ın her ay yayınlanan
ücretsiz bültenidir.

Kurumsal Yönetim ve
Sürdürülebilirlik Merkezi

Deneyimlerinizi paylaşın, başarı
öykülerinizi, çalışmalarınızı gönderin,
yayınlayalım.

Tel: (312) 220 22 20

Teşekkür ederiz.

E-posta: info@cgscenter.org

1429.Cadde İdeal Apt. No: 13/3 06530
Cukurambar, Ankara

Faks: (312) 220 35 34

