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Başlarken...

Değerli Okuyucular,

6. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi “Aile Şirketlerinin Olumlu Etkileri: So-
rumluluk, Esneklik, Yenilenme” temasıyla 2-3 Kasım 2018 tarihlerinde 
İstanbul’da düzenlendi. Sürdürülebilir bir gelecek ve sürdürülebilir bir 
işletme için bilgi ve deneyim paylaşımının yapıldığı, kurumsallaşma 
serüvenlerinin anlatıldığı, aile işletmelerinin gelecek nesillere devrin-
de atılacak adımların konuşulduğu, tartışıldığı dolu dolu bir zirveyi 
daha geride bıraktık. Zirvemizin açılış konuşmasını Sabancı ailesinin 
üçüncü nesil üyesi Ali Sabancı yaptı. Sayın Ali Sabancı konuşmasında; 
aile içi dinamiklere, aile anayasasının hassas noktalarına ve gelecek 
nesillerle ilgili çok önemli konulara değindi. 

Sayın Ali Sabancı konuşmasında aile üyesi olmanın, şirkette çalışmak 
için hem bir yeterlilik hem de bir zorunluluk olmadığını vurguladı. 
Aile anayasasının gereğine de değinen Sabancı, “Aile anayasası ya-
pacaksanız, kuralları istisnasız uygulayın. Kuralları herkese eşit uygu-
lamak lazım” diyerek durumdan duruma değişmeyen, ileriyi gören, 
sürdürülebilir anayasaların hazırlanması gerektiğini ifade etti.

Daha önceki zirvelerimizde aile şirketlerinin başarı hikâyeleri, örnek 
uygulamaları anlatılırken, bu yılki zirvemizde işletmelerin başarısız-
lık hikâyelerinin ele alındığı vaka analizlerine de yer verdik. “Nesiller 
Arası Stratejik Yapılanma”, “Mükemmel Felaket” ve “Kriz Yönetimi ve 
Geriye Dönüş” başlıklı vaka analizlerinde katılımcılar oldukça interak-
tif ve verimli paylaşımların olduğu oturumlar gerçekleştirdi. Güven 
ortamı içerisinde yapılan bu deneyim paylaşımları ile katılımcıların, 
sürdürülebilirlik, devir, stratejik yapılanma vb. süreçler ile ilgili farkın-
dalıklarının artırılması amaçlandı.

Birbirinden değerli konuşmacıların görüşlerini paylaştığı “Geçmişten 
Bugüne 222 Yıl”, “Fırtınalı Günlerde Dayanıklılık”, “Gelecek Nesillere 
Yönetim Devri”, “Kuzey Yıldızı ile Değer Yaratma”, “Aile Şirketlerinde 
Devir ve İlişkilerin Yönetimi”, “Uluslararası FBN Gelecek Nesil Lom-
bard Odier Girişimcilik Büyük Ödülü ‘Goodsted’” başlıklı oturumlar; 
“Optimum Denge Yönetimi” başlıklı oturum ve atölye çalışması, “Gü-
venle Büyüyen Güvenli Gelecek” başlıklı panel katılımcılardan büyük 
ilgi gördü.

Zirvenin ilk gününde kapanış konuşmasını yapan “Trend Avcısı” M. 
Serdar Kuzuloğlu ufuk açıcı konuşması ile zirveye ayrı bir renk kattı.

Zirvenin yanı sıra dergimizin bu sayısında Selin Yiğitbaşı Ducker’ın 
ilham verici, Nurçin Koçoğlu’nun bilgilendirici röportajlarının; Eyüp 
Sabri Tuncer’in başarı hikâyesinin, “Üçüncü Nesillerin Gözünden Aile 
Şirketleri” başlıklı Gelecek Nesil röportajlarımızın, konuk yazarımız 
Emrah Ceylan’ın kriz dönemlerinde döviz kuru riskini yönetmek ile il-
gili görüşlerinin ve TAİDER Tiyatro ekibinin sahneye çıkma heyecanını 
anlattığımız sayfaları büyük bir ilgi ve keyifle okuyacağınızı umuyoruz.

Keyifle okumanız dileğiyle,

Tekin Urhan
TAİDER Tanıtım ve Kurumsal İlişkiler 
Komitesi Başkanı
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TAİDER Kuzey Yıldızı, Adanalı Aile 
Şirketleri ile Buluştu

Adana Sanayi Odası Genel Sekreteri Bora Kocaman ve Adana 
Sanayici ve İş Adamları Derneği (ADSİAD) Başkan Vekili Vedat 
Gizer’in de katıldığı toplantıda açılış konuşmasını gerçekleşti-
ren TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Öğücü, TAİDER’in 
2012 yılından bu yana “Ailede Birlik, İşletmede Sürdürülebi-
lirlik” misyonu ile aile şirketlerinin genlerinde var olan sürdü-
rülebilirlik kavramını güçlendirme amacıyla Türkiye’nin çeşitli 
illerinde etkinlikler gerçekleştirdiğini belirtti. 

“Sürdürülebilirlik konusunda özen göstermek bir maliyet 
değil, kazanımdır”
Sürdürülebilirlik konusunda başarılı uygulamaları hayata ge-
çiren kurumları ödüllendirmek ve üretirken değer yaratan 
bir kültür oluşturmak amacıyla 2017 yılında Kuzey Yıldızı Aile 
Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Ödülleri’ni vermeye başladık-
larını aktaran Öğücü “TAİDER Kuzey Yıldızı Sürdürülebilirlik 
Ödülü, başarılı sürdürülebilir uygulamaların örnek alınma-
sına, kurumların sürdürülebilirlik konusunda öz farkındalık-
larını sağlamaya yönelik çıktılar üretmesine olanak sağlıyor. 
Ayrıca ödül sürecinde yetiştirdiğimiz genç nesillerden oluşan 
değerlendiricilerle sürdürülebilirlik konusunda yetkin gelecek 
nesiller yaratmayı da hedefliyoruz” dedi.

Sürdürülebilirlik alanında çalışmalar yürüten kuruluşların 
hem marka hem de piyasa değerlerinin arttığını dile getiren 
Öğücü sözlerine şu şekilde devam etti: “Aile şirketlerine finan-
sal kaynak sunan ve kurumsallaşmamızda itici gücü sağlayan 
büyük yatırımcılar için de sürdürülebilirlik günümüzün en 
önemli konularından biridir. İyi bir yatırım ortağı, uzun vadeli 
bir finansman veya krediye ulaşmak için de size yol açacaktır.”

“Türk insanı iyi örnekleri gördükçe daha kolay adapte 
oluyor”
Ödül mekanizmalarının gelişmeyi hızlandırıcı bir rolü olduğu-
nun da altını çizen Öğücü “Türk insanının aklı gözündedir. İyi 
örnekleri gördükçe, daha kolay öğrenir, adapte ederiz. Kuzey 

Adana Sanayici ve İşadamları Derneği’nin 
daveti üzerine TAİDER tarafından 
düzenlenen “Kuzey Yıldızı: Aile Şirketlerinde 
Sürdürülebilirlik” toplantısında, Adana 
Sanayi Odası, Adana Sanayici ve İşadamları 
Derneği ile TAİDER üyesi aile şirketi sahipleri 
bir araya geldi.

Yıldızı gibi ödül mekanizmalarının gelişmeyi hızlandırıcı bir 
rolü de bulunuyor. Ödüle başvuran bütün kuruluşların kendi-
lerini bağımsız bir şekilde ölçüme tabi tutulmalarının aslında 
en büyük ödül olduğunu düşünüyorum” dedi.

“Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik” toplantısı, TAİDER Üyesi 
ve TETA Teknik Tarım Yönetim Kurulu Üyesi Sumer Tömek Ba-
yındır’ın yöneticiliğinde gerçekleştirilen panel ile devam etti. 
Panelde TAİDER Başkanı ve Lila Kağıt 3. nesil üyesi Aydın Öğü-
cü ve TAİDER üyesi ve Özbuğday Tohumculuk 3. nesil üyesi 
Aykut Özbuğday kendi aile işletmelerindeki sürdürülebilirlik 
çalışmalarını; Hacettepe Üniversitesi Aile ve Tüketici Birimleri 
Bölümü’nden Prof. Dr. Müberra Babaoğul ise sürdürülebilir 
tüketim, tüketici ve çevre bilinci konularındaki görüşlerini ka-
tılımcılarla paylaştı.

TAİDER’den Haberler
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TAİDER Üyeleri AROMSA Kocaeli 
Tesislerini Ziyaret Etti
TAİDER Üyeleri “Üye İşyeri Ziyaretleri” kapsamında AROM-
SA’nın Kocaeli tesislerini ziyaret etti. Üyeler, ziyaret sıra-
sında AROMSA Kurucusu ve Genel Müdürü Murat Yasa ile 
Satış, Pazarlama ve Ar-Ge'den Sorumlu Genel Müdür Yar-
dımcısı Melis Yasa Aytaman’dan şirketin kuruluş ve gelişim 
hikâyesini dinledikten sonra üretim tesislerini gezdi ve firma 
hakkında bilgi aldı.

“Üye İşyeri Ziyaretleri” kapsamında AROMSA’ya gerçekleştiri-
len ziyaret sırasında konuşma yapan Pazarlama ve Ar-Ge'den 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Melis Yasa Aytaman, söz-
lerine aile şirketlerinin sürdürülebilirliği için gelecek nesillere 
düşen görevlere değinerek başladı. İkinci neslin şirket değer-
lerine ve kültürüne sahip çıkmasının, şirketin o zamana ka-
dar edindiği saygınlığı geleceğe taşıyabilmesinin çok önemli 
olduğunu vurgulayan Aytaman, “Dürüstlük ilkesinden vaz-
geçmeden sürdürülebilir bir sistem çerçevesinde ülkemize 
faydalı olmak ve kaliteden ödün vermeden katma değerli 
ürünler üretmeye devam etmek benim için başlıca sorum-
luluklar diyebilirim. Kurucu nesilden beklenen ile şirketin 
devamlılığını sağlayacak olan sonraki nesilden beklenilenin 
farkını kavramak ve ona göre bir sistem kurmak çok önemli. 
Şirket prensiplerini benimsemiş, tercihen içerden yetişmiş bir 
ekip kurulması ve karşılıklı güvene ve saygıya dayalı bir çalış-
ma sisteminin bu zorlukları bir nebze de olsa rahatlatacağını 
düşünüyorum” dedi.

Kısa bir süre önce “Deloitte En İyi Yönetilen Şirketler” progra-
mını kazanan 11 şirketten biri olan AROMSA, gıda sektörü için 
aroma ve sos üretiminde lider markalar arasında yer alıyor. 
AROMSA’nın Türkiye dışında Almanya’da üretim tesisi ve dün-
yanın birçok ülkesinde temsilcilikleri bulunuyor.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan TAİDER Gelecek Ne-
sil Komitesi Başkanı Kemal Urhan, gelecek nesillere 
yol göstermek ve amaçlarını belirlemelerine yardım 
etmek amacıyla pek çok toplantı ve atölye çalışması 
gerçekleştirdiklerini belirterek “Derneğimize üye sek-
törlerinde önemli başarılara imza atan şirketlerde aktif 
görev alan ve almaya hazır gelecek nesil temsilcilerinin 
deneyim paylaşımları hepimizi zenginleştiriyor. TAİDER 
olarak bu zirvede Gelecek Nesil üyelerimizle birlikte 
‘profesyonelleşme’ konusu üzerinde çalışarak, birbiri-
mizin ve uzmanların deneyimlerinden yararlanacağız” 
dedi.

Urhan, zirve katılımcılarını Gelecek Nesil Komitesi’nin 
faaliyetleri içinde yer alan Yeni Liderler Çemberi ile 
TAİDER’in paydaşı olduğu Uluslararası FBN etkinlikleri, 
TAİDER Kuzey Yıldızı, TAİDER Sanat Projesi ve TAİDER 
Akademi programları hakkında bilgilendirdi. 

Katılımcılar daha sonra “Aile Anayasası”, “Ailenin Pro-
fesyonelleşmesi”, “Duyguları Yönetmek”, “Nereye Ka-
dar Kurumsallaşma?” ve “Profesyonelleri Yönetmek, 
Aileyi Yönetmek” başlıklarında grup çalışmalarına ka-
tılarak, deneyimlerini paylaştı.

TAİDER “6. Gelecek 
Nesil Zirvesi” Çeşme’de 
Gerçekleştirildi
TAİDER Gelecek Nesil üyeleri, Çeşme’de düzenlenen 6. 
Gelecek Nesil Zirvesi’nde bir araya geldi. Aile şirketlerinin 
sürdürülebilir büyümesini desteklemek amacıyla gelecek 
nesillerin bilgi ve deneyim paylaşılmasını sağlayan zirve-
nin bu yılki konusu “Profesyonelleştiremediklerimizden 
misiniz?” oldu.
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Öğücü, Aile Şirketlerinin Büyüme 
Yolculuğunu Anlattı

TAİDER Üyelerinden Volkan 
İtfaiye’ye Ziyaret
TAİDER, “Üye İşyeri Ziyaretleri” kapsamında dünyanın 
en büyük dört itfaiye aracı üreticisi arasında yer alan 
Volkan İtfaiye’nin İzmir Torbalı’da bulunan 135 bin met-
rekarelik üretim tesisine bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ailenin ikinci nesil temsilcileri Kurumsal İletişim ve İnsan 
Kaynakları Direktörü Duygu Tecim ve Muhasebe ve Finans 
Direktörü Hatice Tecim’in Volkan İtfaiye tanıtım sunumu-
nun ardından TAİDER üyelerine tesisi gezdiren Volkan İt-
faiye Yönetim Kurulu Başkanı İsa Tecim, Türkiye’de ilk 55 
metre merdivenli itfaiye aracı, ilk yangın pompası, ilk ana 
uçak yangın söndürme aracı ve ilk 8x8 özel amaçlı şasi 
kamyon projeleri gibi pek çok ilke imza atan Volkan İtfa-
iye’nin bugün Türkiye itfaiye aracı pazarının yüzde 55’ini 
elinde bulundurduğunu ve 40’a yakın ülkeye itfaiye aracı 
ihraç ettiğini söyledi. Volkan İtfaiye’nin temellerini 1974 
yılında İzmir Çankaya’da küçük bir yazıhanede attıklarını 
ifade eden İsa Tecim “Bugün ise Türkiye’de araç üstü ekip-
man sektöründe itfaiye aracı alanında uzmanlaşan tek şir-
ket olarak dünyanın dört bir yanına araç gönderebilecek 
bir noktaya geldik” dedi.

Konuşmasına, aile şirketlerinin Türkiye ve dünya ekonomisin-
deki yeri hakkında bilgi vererek başlayan TAİDER Yönetim Kuru-
lu Başkanı Aydın Öğücü, daha sonra aile şirketlerinin başarısın-
daki ortak noktayı şu sözlerle aktardı: “En önemlisi uzun vadeli 
bir bakış açısına sahip olmaları. Ne demek istiyoruz; yakın za-
manda yaşadığımız global krizlerde yaşayarak gördük ki şirket-
ler kısa vade ile uzun vadeli dengesini doğru kuramadıkları için 
ya battılar ya da batma noktasına geldiler. Bunun sebebi olarak 
da bilhassa Amerika ve Avrupa gibi gelişmiş ülkelerde dağınık 
hissedarlık yapılarının olduğu gösteriliyor. Hisse ve kontrol ya-
pısı dağınık şirketlerin yöneticileri piyasanın kısa dönemli bas-
kısından çok etkileniyorlar ve pek çok zaman da uzun vadeli 
kararlarından kısa vadeli baskılarından dolayı feragat etmek. 
İkinci önemli unsur ise aile kültürünün şirket kültürünü etkile-
mesi ve değerlerin nesilden nesle aktarılması. Bunu söylemek 
kolay ancak hayata geçirmek zor. Şirketin değerleri, temelde 
kurucu ile oluşmaya başlar ve nesiller geçtikçe aile değerleri ile 
harmanlanarak gelişir. Özellikle aile üyelerinin, şirket çalışan-
ları ile ortak değerlerde buluşması çalışanların aidiyet ve gü-
ven duygusunu pekiştirecektir. Bunun olumlu yansımaları ise 
şirketin başarılı ve sürdürülebilir büyümesinde önemli katkıları 
olacaktır. Üçüncü unsur ise güven duygusu. Her sene 28 ülkede 
33 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen bir çalışma var. Bunun 
ismi “Edelman Güven Barometresi” ve şaşırmayacağımız, her-
kesin bildiği gibi dünyada her şeye güven azalıyor. Devletlere 
güven azalıyor, iş dünyasına güven azalıyor, medyaya güven 
azalıyor bir de STK’lara güven azalıyor. Ancak katılımcıların yüz-
de 75’i aile şirketlerinin daha güvenilir olduklarını savunuyor. 

ING Nesilden Nesile Yönetim Akademisi tarafından ING 
Bank Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen Yönetim Akade-
misi açılış törenine, TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Aydın 
Öğücü, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Başkanı Ali Pan-
dır ve ING Bank Baş Ekonomisti Muhammet Mercan konuş-
macı olarak katıldı.

Yüzde 54’ü de bir aile şirketinde çalışmayı tercih ettiğini ifade 
ediyor. Bu güçlü güven duygusu sadece çalışanları ve tüketici-
leri değil birlikte çalıştığımız tüm iş ortaklarımıza da sirayet edi-
yor ve tüm değer zincirini ortak hedefler etrafında birleştiren 
bir anahtar görevi görüyor.”

Aile şirketlerinin sorunlarından da bahseden Öğücü, konuş-
masını TAİDER’in yapısı, çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi 
vererek tamamladı.

TAİDER’den Haberler
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TAİDER İstanbul Temsilciliği tarafından 
düzenlenen Aileler Buluşması’nın bu 
ayki konuğu OPET Petrolcülük Yönetim 
Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk 
oldu. “Fark Yaratan Bir Aile” konulu 
toplantıda konuşan Öztürk, sosyal 
sorumluluğu kurum kültürü olarak 
benimseyen bir aile şirketi olan OPETin 
bu alanda gerçekleştirdiği projeleri 
TAİDER üyeleri ile paylaştı.Toplantının 
açılış konuşmasını yapan TAİDER Baş-
kanı Aydın Öğücü “Dernek olarak, aile 
şirketlerinde ‘sorumlu şirket’ bilincinin, 
şirketin kurumsallaşması sürecinde 
sağlanması gerekliliğini tüm etkinlikle-
rimizde vurguluyoruz” dedi. 

Kurumsallaşma çalışmalarına odakla-
nan aile şirketlerinin paydaşları olan 
çalışanlarına, topluma ve çevreye karşı 
olan sorumluluklarını da göz önünde 
bulundurmasının başarılı sonuçlar 
doğurduğunun altını çizen Öğücü 
“Çevresel duyarlılığın, şirketlere sürdü-
rülebilirlik avantajı sağlamasının yanı 
sıra şirketlerin kurumsal itibarlarına da 
önemli katkı sağladığını düşünüyorum. 
Çalışanlarına güvenli ve mutlu bir çalış-
ma ortamı yaratan, içinde bulunduğu 
toplumun refah düzeyini yükselten, 

çevreye karşı hassasiyet göstererek 
üretim ve tüketimini şekillendiren 
firmalar iç ve dış paydaşları nezdindeki 
itibarı güçlendirmekle kalmıyor, doğru 
ve yetenekli insan kaynağı tarafından 
tercih edilme oranını da artırıyor” 
diyerek sözlerini tamamladı. 

Aileler Buluşması’nın Konuğu OPET Yönetim Kurulu 
Kurucu Üyesi Nurten Öztürk

“Tüm sosyal sorumluluk projelerimizi 
kurgularken sevgiyle yoğuruyoruz”
OPET’in öğretmen bir çiftin azmiyle 
kurulan bir marka olduğunu belirterek 
konuşmasına başlayan OPET Petrolcü-
lük Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nur-
ten Öztürk ise şunları söyledi: “OPET 
bugün akaryakıt dağıtım sektöründe 
müşteri memnuniyeti liderliğini sürdü-
ren ve uluslararası birçok ödülü olan 
bir şirket. Ailemizi seçme şansımız yok, 
her birimiz farklı yörede doğuyoruz. 
Ama alacağımız eğitimi ve işimizi seçme 
şansımız var. Bu seçimler ne kadar 
doğru planlanırsa o kadar güzel şeyler 
ortaya çıkabiliyor. İçten mutlu olmayan 
bireyler çevrelerine istenilen anlamda 
yararlı olamazlar. OPET’in başarısı aslın-
da burada gizli. Tüm çalışanlarımız bu 
bakış açısına sahip, işine sevgiyle bağlı 
ve biz büyük bir aileyiz. Tüm faaliyetleri-
mizi ve sosyal sorumluluk projelerimizi 
kurgularken sevgiyle yoğuruyoruz. 
Ben çocukluğumdan bu yana ülke ve 
insan sevgisiyle dolarak; çok çalışmaya, 
kendimi iyi yetiştirmeye, ülkeme ve 
insanımıza yararlı bir insan olmaya ant 
içtim. Bu doğrultuda çalışmalarımıza 
devam ederek ülkemiz ve insanımız için 
fayda sağlamayı sürdüreceğiz.”

TAİDER’in Türkiye Kurumsal Yönetim 
Derneği (TKYD) ile ortaklaşa düzenledi-
ği “Aile Anayasası Eğitimi” İstanbul’da 
gerçekleştirildi. Toplantıda aile ana-
yasası oluşturulurken dikkat edilmesi 
gereken konular ve hukuki boyutlar 
aktarılırken, aile anayasası hazırlamış 
olan İnci Holding ve Levent Kimya aile 
üyelerinin hazırlık süreci ve uygulama-
lar hakkında deneyimlerini paylaştı. 
Eğitim kapsamında NKS Danışman-
lık’tan Naciye Kurtuluş Sime, başarılı 
bir aile anayasası oluşturmanın yön-
temlerini, örnek anayasalar üzerinden 
katılımcılara aktardı. TAİDER Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Moral & Partners 

TAİDER ve TKYD “Aile Anayasası Eğitimi” Düzenledi

Yönetici Ortağı Av. Vefa Reşat Moral ise 
“Aile Anayasasının Şirketler Hukukuna 
Yansıması” başlıklı konuşmasında, aile 
anayasasının bağlayıcılığı ve pay sahibi 
sözleşmelerine etkilerini ele aldı. Prog-
ramın ikinci bölümü deneyim aktarımı-
na ayrıldı. TKYD Yönetim Kurulu Üyesi 

Mustafa Doğrusoy moderatörlüğünde, 
İnci Holding Yönetim Kurulu Üyesi 
Ece Elbirlik Ürkmez ve Levent Kimya 
hissedarı Atıl Pekşen katılımcılarla aile 
anayasası oluşturma ve anayasayı aktif 
olarak kullanma ile ilgili deneyimlerini 
paylaştı.
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TAİDER Denizlili Aile Şirketleri ile Buluştu

DEGİAD ev sahipliğinde, TAİDER işbirliği ile düzenlenen “Aile 
Şirketlerinde Sürdürülebilirlik: Uygulamalar ve Deneyimler” 
toplantısında aile şirketleri için büyük önem taşıyan “sürdü-
rülebilirlik” kavramı farklı açılardan ele alındı.

DEGİAD Başkanı Hakan Urhan’ın açılış konuşması ile başlayan 
toplantıda, Lila Kağıt Yönetim Kurulu Üyesi ve TAİDER Başka-
nı Aydın Öğücü ile TETA Teknik Tarım Yönetim Kurulu Üyesi 
Sumer Tömek Bayındır, Funika Tekstil Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı, TAİDER ve DEGİAD üyesi Civan Sözkesen modera-
törlüğünde, aile şirketlerinin doğasında var olan sürdürülebi-
lirlik kavramının önemini katılımcılarla paylaştı. 
 
“Sürdürülebilir başarıya ulaşmış şirketler gerçekten 
başarılıdır”
Açılış konuşmasında sadece belli bir dönem için değil, kalıcı 
başarıya ulaşmış aile şirketlerinin önemine değinen Hakan 
Urhan “Belirli bir dönem veya geçici bir dönem için başarı-
dan ziyade, kalıcı ve devamlılığı olan, sürdürülebilir başarıya 
ulaşmış şirketleri başarılı olarak kabul etmemiz en doğrusu 
olacak. Yoksa belirli bir dönem için başarıya ulaşmış, ancak 
sonrasında hissedarlar veya aile üyeleri arasındaki çatışmalar-
dan kaynaklı bölünmeler, küçülmeler ve sonrasında faaliyet-
lerine son verme aşamasına giden çok şirket görüyoruz” dedi. 

Urhan konuşmasının devamında Denizli’deki aile şirketlerinin 
yapısına değindi.

“İletişim ve değişim sorunlarının aşılmasında bağımsız 
üyelere önemli görevler düşüyor”
Şirket ortakları ve üst düzey yöneticiler arasında yapılan araş-
tırmalarda şirketler için en büyük riskin yanlış yatırım, hatalı 
muhasebe kayıtları, yetersiz finans yönetimi olduğu belirtil-
mişken, gerçek hayatta asıl riskin yüzde 80 oranında aile içi 
ilişkilerden kaynaklandığını vurgulayan Aydın Öğücü ise “Aile 

TAİDER, Denizli Genç İşadamları Derneği 
(DEGİAD) işbirliği ile düzenlenen 
“Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik: 
Uygulamalar ve Deneyimler” 
toplantısında, Denizlili aile işletmeleri ile 
bir araya geldi. Merkez Efendi Belediyesi 
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 
toplantıya DEGİAD Başkanı Hakan 
Urhan’ın yanı sıra pek çok aile 
işletmesinin kurucu ve gelecek nesil 
üyesi katıldı. 

şirketlerinde son yıllarda yaşanan sorunların tüm dünya ve ül-
kemiz ekonomisine maliyeti yıllık yaklaşık 300 milyar dolar ci-
varında. Türkiye gibi kaynakları sınırlı olan bir ülkede bu denli 
büyük kayıpların aile içi çatışmalardan kaynaklanması çok 
yanlış” dedi. Öğücü, tüm bu iletişim ve değişim sorunlarının 
aşılmasında yönetim kurullarındaki bağımsız üyelere önemli 
görevler düştüğünün altını çizdi.

“Yeni girişimcilik ve teknolojinin etkisini aile şirketlerinin 
çok iyi değerlendirmesi gerekiyor”
Son yıllarda yapılan araştırmalarda tüketicilerin bir ürün sa-
tın alırken, ürünün hangi koşullarda hazırlandığı, doğaya ve 
çevreye uyumu, üreticinin çalışanlarına ve sosyal sorumluluk 
projelerine katkıları gibi pek çok veriyi analiz ederek seçim 
yaptığını hatırlatan Sumer Tömek Bayındır “Sürdürülebilirlik 
kavramı gerek şirketler gerekse toplumlar için çok önemsen-
mesi gereken bir konu. 

Bugün hala kârlı faaliyetler gerçekleştiren firmaların, sürdüre-
bilirlik konusunu göz ardı etmeleri durumunda gelecek yıllar-
da bu kârlılıklarını sürdüremeyecekleri görülüyor. Ayrıca yeni 
girişimcilik (startup) ve teknolojinin etkisini aile şirketlerinin 
çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. Yılların bilgi birikimi ve de-
neyimi ile teknolojiyi birleştiren en başarılı yeni girişimlerin 
aile şirketlerinden çıkabileceğini düşünüyorum” dedi.

“Sürdürülebilirlik konusunda gelecek nesillere önemli 
görevler düşüyor”
Sürdürülebilirlik konusunda gelecek nesillere önemli görevler 
düştüğünü belirten Civan Sözkesen ise “Gelecek nesil üyesi 
olarak bizler, bir gün işleri devralacak olmanın farkındalığı ile 
kendimizi geliştirmeliyiz. Bir yandan aile değerlerini koruya-
rak, diğer yandan da şirketi daha da ileriye taşıyacak girişim-
lerde bulunacak cesareti ve birikimi sağlayacak tecrübeler 
edinmeliyiz” dedi.

TAİDER’den Haberler
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TAİDER “Aile İçi İletişim ve İlişki 
Yönetimi Eğitimi” Düzenlendi

İstanbul’da gerçekleştirilen organizasyonda konuşan Uzm. 
Psikolog Hülya Üstel Eleviş hem bireyin kendi içinde hem de 
aile bireylerinin işletme içindeki rolleri nedeniyle yaşanma-
sı muhtemel rol çatışmalarının önüne geçilmesi gerektiğini 
vurguladı. “Aile bireyleri birlikte çalışırken, iş ortamındaki 
çatışmanın sadece işle ilgili olduğunu düşünmek, çok şeyi 
görmezden gelmek olur” diyen Eleviş sözlerine şu şekilde de-
vam etti: “Birbirlerinin her türlü ev halini bilen, birbirlerine 
emek vermiş ve hayatını birlikte geçirmiş insanların işle ilgili 
çatışmaların yarısı gerçekten işle ilgiliyse, yarısı da duygula-
rıyla ve o güne kadar biriktirdikleri yargı ve içerlemelerle ilgili 
oluyor. İş çatışmalarının doğru tanımlanması, ilişkinin doğru 
kurgulanması ve en önemlisi ‘ebeveyn-çocuk’ olmaktan çıkıp 
‘profesyonel iş arkadaşları’ olabilmenin aile işletmelerinin 
sürdürülebilirliği açısından büyük önemi var. Kurumsallaşa-
rak edinilen bilgilerin beceri ve tutum haline dönüşmesi, iş 
yaşantısının aile yaşantısı ve duygularından arındırılması za-
manla, emekle, samimi bir motivasyon ve doğru rehberler-
le her zaman mümkündür. Kurucu neslin geçmişten gelen 
tutum ve davranışlarında değişikliğe gidebilmesi, aile olarak 
birlikte çalışmayı hem keyifli hale getirecek hem de işletmeyi 
güçlendirecektir.”

Eğitimin ardından katılımcılar, CRYOCAN firmasından Urhan 
ailesinin ikinci nesil üyeleri ile deneyim paylaşımları bölü-
münde bir araya geldi. CRYOCAN Yönetim Kurulu Başkanı 

TAİDER, aile bireylerinin kendi aralarında olduğu gibi işletme ile aile arasındaki 
iletişimin de sağlıklı bir ilişki sistemi içinde düzenlenmesi amacıyla “Aile İçi İletişim 
ve İlişki Yönetimi Eğitimi” düzenledi. 

Tekin Urhan şunları söyledi: “Aile ve aynı zamanda iş orta-
ğı olmanın getireceği zaafiyetleri aşabilmek için işyerinde 
ve ailede güven ortamının sağlanması, aile ve iş ilişkilerinin 
birbirinden ayrıştırılması gerekmektedir. Aile işletmelerinin 
sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için bu süreçte rehberlik 
edecek profesyonellerden gerekli desteklerin alınmasının çok 
önemli olduğunu düşünüyorum.” 

TAİDER Akademi Komitesi Başkanı Şükrü Ünlütürk ise TAİDER 
Aile İşletmeleri Akademisi çatısı altında, aile işletmelerinin 
sürdürülebilirlik yolculuğunda ihtiyaç duyduğu yol haritaları-
nı oluşturabilmelerine destek olmak amacıyla yapılan eğitim 
faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti.
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Netnect ile TAİDER’de 

DİJİTAL DÖNÜŞÜM 
Dünya’da özellikle son 30 yılda yaşanan teknolojik ve dijital gelişmeler birçok 
yeniliği beraberinde getirdi. Bu yeniliklerin yarattığı büyük değişim, çoğu zaman 
insanları ürkütse de dünyamız için faydalı olacak gelişmeleri de içermekte. Akıllı 
yazılımların geliştirilmesi, doğal kaynakların tutarsız ve gereğinden fazla kullanı-
mının önüne geçecek değişikliklerin önünü açtı.

TAİDER de sürdürülebilirlik vizyonundan güç alarak 6. Ulusal Aile İşletmeleri Zirve-
si’nde bu dijital dönüşümü hayata geçirdi.

TAİDER Netnect Mobil Uygulama, TAİDER’in;
• Gelişen internet teknolojilerine uyumu,
• Görsel ve işitsel dokümanları basılı materyal yerine dijital platformda paylaşa-

rak TAİDER Sürdürülebilirlik Andı doğrultusunda doğaya verilen zararı en aza 
indirerek gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakması,

• Üyeleri ile iletişimi güçlendirmesi ve paylaşımları arttırması,
• Etkinlik, duyuru ve kayıt işlemlerinin üyelere daha hızlı ulaşması,
• Etkinlikler esnasında üyeler ile ve üyelerin birbirleri ile etkileşimini arttırması,
amaçları doğrultusunda geliştirilmiştir.

Kullanım Hakkında
1. QR kod aracılığı ile (ya da doğrudan Apple AppStore veya GooglePlay’den) Net-

nect’in mobil uygulamasını telefonunuza indirin. (Katılımcı kartlarınızın üzerin-
den de QR kodu okutabilirsiniz.)

2. Uygulamayı telefonunuzda açıp “kaydolun” yazısına dokunun.
3. Ad-soyad, telefon, e-posta bilgilerinizle kullanıcı adı ve şifre belirleyerek ücret-

siz hesabınızı oluşturun.
4. Diğer kullanıcıların sizi kolayca tanıyabilmeleri için ekranın altındaki dört se-

çenekten en sağdaki “profil” sekmesi aracılığıyla açılan sayfada kendinize bir 
fotoğraf seçin ve kişisel/kurumsal bilgilerinizi güncelleyin.

5. Uygulamanın alt menüsünde yer alan “Topluluk ve Etkinlikler” sekmesi aracılı-
ğıyla TAİDER etkinliklerini takip edin.

6. Kartvizit bilgilerinizi paylaşacağınız ya da iletişim kuracağınız kişinin, “Kişiler” 
listesi arama satırındaki kamera simgesine dokunarak şahsi profil bilgileriniz-
den ulaşacağınız kişisel QR kodunuzu okutması yeterli olacaktır.

TAİDER etkinlik ve duyurularına hızlıca ulaşmak ve TAİDER üyeleri ile doğrudan 
iletişim kurmak için tüm üyelerimizi TAİDER Netnect Mobil Uygulaması’nı kullan-
maya davet ediyoruz.

TAİDER Netnect Mobil Uygulama ile 
TAİDER üyeleri neler yapabiliyor?

• Etkinliklere kaydolabiliyor,

• Etkinlik değerlendirme anketlerini 

doldurabiliyor,

• TAİDER ve etkinlikleri hakkındaki 

duyuruları uygulama üzerinden 

takip edebiliyor,

• Diğer üyeler ile iletişime geçebiliyor,

• Kart alışverişine gerek kalmak-

sızın, uygulama içerisinde oluşan 

profile özel QR kodlarını okutarak 

kartvizit paylaşımında bulunabiliyor. 

(Böylece doğaya zarar vermeden 

yeni tanıştıkları kişilerle iletişime 

geçebiliyorlar.)



13

Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’de yapılan lansman konse-
rine İzmir Milletvekili Bedri Serter, Konak Belediyesi Başkan 
Yardımcısı Eser Atak, sanatseverler, dernek gönüllüleri ve 
Yorglass çalışanları katıldı.

Yorglass Sanatı Minik Yeteneklerle Buluşturuyor
Etkinliğin açılışını yapan ve Barış Çocuk Orkestrası’nın gönüllü 
desteklerle geliştiğini vurgulayan Barış Çocuk Orkestrası Ko-
ruma ve Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selmin 
Günöz, “Orkestramız özellikle müzisyenlerin verdiği gönüllü 
desteklerle, sanatseverlerin yardımlarıyla gelir seviyesi dü-
şük ailelerin yetenekli çocuklarını müzikle buluşturmak için 
kuruldu ve bugün bir senfoni orkestrasında bulunan tüm mü-
zik aletlerine sahip büyük bir çocuk senfoni orkestrası olarak 
yolumuza devam ediyoruz. Bugüne kadar bizlere destek olan 
herkese teşekkür ederiz. İnanıyoruz ki gördüğümüz destek-
lerle orkestramızı büyütmeye, daha fazla çocuğumuzu sanat-
la buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Yorglass Barış Çocuk 
Senfoni Orkestrası 
Konseri Büyüledi
İzmir’de imkânları kısıtlı çocukları müzikle 
buluşturmak adına yola çıkan ve cam işleme 
sektöründe faaliyet gösteren Yorglass 
sponsorluğunda çalışmalarına devam eden 
Yorglass Barış Çocuk Senfoni Orkestrası yılın 
ilk konserini verdi.

Üyelerimizden Haberler

66 çocuk dört eğitmeni bünyesinde bulunduran Barış Çocuk 
Senfoni Orkestrası’nın Yorglass Cam San. ve Tic. A.Ş. spon-
sorluğunda çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Günöz, 
“Yapılan görüşmeler sonucunda adımızı Yorglass Barış Çocuk 
Senfoni Orkestrası olarak değiştirdik. Yorglass Ailesi’ne de 
projemizin gelişmesi, devamlılığı için verdiği desteklerinden 
dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
 
Konser sonrasında söz alan Yorglass Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Gülfem Yorgancılar Perçin ise şunları söyledi: “Ço-
cuklar bizim geleceğimiz, umudumuz. Tıpkı Mustafa Kemal 
Atatürk’ün söylediği gibi; ‘Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü 
olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevi.’ Biz de Yorglass 
ailesi olarak üstümüze düşeni yapmaya, geleceğimiz olan ço-
cuklara ulaşılabilir eğitim platformları oluşturulmasına destek 
olmaya devam edeceğiz. Bugün bu güzel sahnede, bu büyük 
gururu bizimle paylaşmak üzere gelen tüm sanatseverlere te-
şekkür ediyoruz.”

Perçin konuşmasının sonunda, çocukların 30 Mart 2019 tari-
hinde İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde dünya-
ca ünlü piyanistimiz İdil Biret ve yine dünyaca ünlü orkestra 
şefimiz Gürer Aykal ile sahneye çıkacağını, bu özel günde tüm 
sanatseverleri Yorglass Barış Çocuk Senfoni Orkestrası’nın he-
yecanına ortak olmaya davet etti.



14

Üyelerimizden Haberler

Otomotiv tedarik sanayinde 66 yıldır hizmet veren İnci Hol-
ding, Manisa’da altı fabrikada gerçekleştirdiği akü ve jant üre-
timinin yüzde 63’ünü 100’den fazla ülkeye ihraç ediyor. Üç yıl-
dır global akü üreticisi Japon GS Yuasa ortaklığıyla yola devam 
eden İnci GS Yuasa’nın Venezuela pazarına girmesiyle İnci 
Holding’in Ege’den yaptığı ihracat altı kıtaya ulaştı. Şirketin 
geleceğe güvenle baktığını belirten İnci Holding Yönetim Ku-
rulu Başkanı Neşe Gök şunları söyledi: “Holding çatısı altında 
dokuz şirketimiz, 2 bin 700 çalışanımızla otomotiv sektörün-
de çarkın güçlü parçalarından biriyiz. Üç şirketimiz Türkiye’nin 
en büyük 500 şirketi arasında. Üretimimizin yüzde 63’nü ih-
raç ediyoruz. Şu anda Ege’nin İnci markalı akü ve jantları altı 
kıtada araçlarda güvenle kullanılıyor. İnci artık Ege’den çıkıp 
okyanusları aşan bir dünya markası” dedi.

“Büyüme hedefini aştık”
Aile şirketlerinde kurumsallaşmanın önemine değinen Gök, 
İnci Holding’de bayrağı devralan üçüncü kuşağın kararlı ve 
istikrarlı adımlarla hedeflere ilerlediğini kaydetti. Neşe Gök 
“Son 10 yılda ortalama yüzde 14 büyüdük. 2018 gibi zorlu 
bir yılı beklentimizin üzerinde bir büyüme ile kapattık. Gele-
nekleri kurallarla bütünleştiren aile şirketleri başarılı ve uzun 
ömürlü oluyor. Biliyoruz ki ürettiğimiz her kalemde, Türkiye 
ekonomisinin yarınlarına uzanan yolunun taşlarını döşüyo-
ruz” diye konuştu. 

Manisa’da geçen yıl temeli atılan İnci GS Yuasa’nın üçüncü akü 
fabrikasının 2019’un ilk çeyreğinde hizmete gireceğini kayde-
den Gök, 120 milyon TL yatırım bedeliyle kurulan fabrikanın 
devreye girmesiyle yıllık akü üretim kapasitelerinin 7 milyon 

adede ulaşacağını vurguladı. Yılda 12 milyon adet jant üretim 
kapasitesine sahip Maxion İnci Jant Grubu’nda ise gündemin 
akıllı fabrikalar olduğunu belirten Gök, “Dünyanın en büyük 
jant üreticisi Brezilyalı Maxion Wheels’le ortak faaliyet göste-
ren şirketimizin Manisa’daki fabrikalarında dönüşüm başladı. 
Maxion İnci Alüminyum 2023’de, Maxion İnci Jant Grubu’nun 
tamamı 2030’da akıllı fabrikalara dönüşecek” dedi. 

İnci Holding’in 2023 stratejisi doğrultusunda sürdürülebilir 
ve kârlı büyüme planları için uluslararası yatırımların da gün-
demde olduğunu ifade eden Neşe Gök, uluslararası işbirliği 
fırsatlarını takip ettiklerini belirtti.

Otomotivde Ege’nin Dünya Markası İnci Holding

Lila Group-Fibria İşbirliği ile Türkiye’de Eğitime Destek
Lila Group’un Brezilyalı iş ortağı Fibria, Lila Group’un hayata 
geçirdiği projelerden aldığı ilhamla Tekirdağ’da TEGV Fibria 
Öğrenim Birimi’ni çocuklarla buluşturdu. Yabancı kökenli bir 
kurumun TEGV’e destek olarak Türkiye’de hayata geçirdiği ilk 
kurumsal sosyal sorumluluk projesi olma özelliği taşıyan öğre-
nim biriminde aynı anda toplam 78 çocuk koltuğu kapasitesi 
bulunuyor ve yıl boyunca 6-14 yaş aralığındaki toplam 2 bin 
çocuğun eğitimine destek olması hedefleniyor. İlk etapta 100 
gönüllü öğretmenin eğitim vereceği birimde, farklı becerilere 
sahip olarak dünyaya gelen çocuklara kendi potansiyel ve ye-
teneklerini keşfetmelerine ve nitelikli eğitim almalarına fırsat 
tanınması amaçlanıyor. Öğrenim birimi bünyesinde yer alan 
Maker atölyesi ile yaparak öğrenme modelini çocuklara aşı-
layacak olan birimde ayrıca okuma-yazma, sanat, matematik, 
fen ve bilişim gibi farklı alanlarda da çocuklara yeni yetkin-
likler kazandırılması amaçlanıyor. Lila Group, Çorlu’da da bir 
öğrenim birimini hayata geçirmek için çalışmalar yürütüyor.
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Bu yıl 11. kez düzenlenen Sektörel Performans Değerlendir-
me Organizasyonu’nda ödüller sahiplerini buldu. Açılış konuş-
masını yapan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 
ilk yıllarda yarışmanın sadece Kocaeli ilini kapsadığını, 2014 
yılında Doğu Marmara, 2015 yılından itibaren de tüm Mar-
mara Bölgesi’ni kapsadığını dile getirdi. 

Yarışmanın en büyük özelliğinin firmaların gönüllü olarak 
katılması olduğunu belirten Zeytinoğlu sözlerine şu şekilde 
devam etti: “Amacımız ülke ekonomisine katkıda bulunan 
firmaları ödüllendirmek; bu sırada da kendi sektörlerinde kı-
yaslama ve eksiklerini giderme fırsatı bulmalarını sağlamak. 
Verimlilik, istihdama katkı, markalaşma yatırımları, finansal 
sonuçlar, dış ticaret hacmi, çalışanlar katkı, topluma ve çevre-
ye katkı olmak üzere yedi ana kategoride hazırlanan raporlar 
doğrultusunda ödüller sahiplerini buluyor.”

2018 yılı “Büyük Ölçekli Kuruluş” kategorisinde Petrol ve Petrol 
Ürünleri Sanayi Sektörü Ödülü’nü alan Petroyağ Yönetim Kuru-
lu Başkanı Ünal Soysal ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: 

Petroyağ’a Sektörel Performans Büyük Ödülü

Hatay’da bir asra yaklaşan geçmişiyle tarım sektöründe faa-
liyet gösteren Progen Tohum, Türkiye’nin farklı illerindeki ek 
yatırımlarla 2019 yılı sonuna kadar kapasitesini iki katına çı-
karmayı hedefliyor. Günümüzde grup bünyesinde 300’e yakın 
çalışan ve ülke genelinde 200 bin dekara varan arazide tarla 
bitkileri tohumculuğu yaptıklarını belirten Progen Tohum A.Ş. 
Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Özbuğday “Ülkemizin ilk pamuk 
tohumu hazırlama (delintasyon) tesisini kurarak sektörde 
öncü olan firmamız 2017 yılında yine ülkemizin ilk tohum Ar-
Ge merkezi unvanını alarak çalışmalarına devam etmektedir. 
Faaliyet alanımıza giren pamuk, soya, buğday ve arpa ürünle-
rinde yurt genelinde 500’ü aşkın satış noktasında üreticileri-
mizle buluşmaktayız” dedi. 

“10 ülkeye markalı tohum satışı yapıyoruz”
Hedeflerinin, Türkiye sınırlarını aşan geniş bir coğrafyada li-
der tarla bitkileri tohumu markası olarak üreticilere en yük-
sek getiri sağlayacak çeşitleri ve üretim tekniklerini sunmak 
olduğunu vurgulayan Özbuğday sözlerine şu şekilde devam 
etti: “10 ülkeye markalı tohum satışı yapan firmamız Avrupa 
ülkeleri dâhil pek çok ülkeye lisans anlaşmaları ile yüzde 100 
yerli ıslahımız olan genetik materyalimizi de ihraç etmektedir. 
İspanya’dan Yunanistan’a, Afrika’dan Orta Asya ülkelerine ka-
dar geniş bir coğrafyada faaliyet gösteriyoruz.”

Geleceği şekillendirecek ulusal gıda güvenliğinin olmazsa ol-
maz başlangıç noktasının tohumculuk olduğunun altını çizen 
Özbuğday “Dünyada bu alanda süre gelen baş döndürücü hız-

Progen Tohum Yıl Sonuna Kadar Kapasitesini İki Katına Çıkarmayı Hedefliyor
daki gelişmeler, birleşmeler ve teknoloji kullanımları çok yakın 
takip ve bilgi gerektirmektedir. Ar-Ge faaliyetleri ile sektörde 
faaliyet gösteren firmalarımızın özgün tohum çeşitlerinin tes-
cilinin de patent gibi görülmesi ve değerlendirilmesi gerekir. 
Kendimizi geliştirmek ve ‘iyileştirmek’ için araştırmanın sonu 
yok” dedi.

Sosyal sorumluluk projelerine de değinen Özbuğday, 2004 
yılında inşaatı tamamlanarak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağış-
lanan Özbuğday Anadolu Lisesi ve Özbuğday İlköğretim Okulu 
bünyesinde muhtelif burs ve destek programları uyguladıkla-
rını sözlerine ekledi.

“Ekonomimizin içinde bulunduğu daralma ve resesyona rağ-
men Ar-Ge, ihracat ve markalaşma alanında yaptığımız yatı-
rımların böyle güzel ödüllerle bizlere dönmesi şirket olarak 
doğru hamleler yaptığımızın göstergesidir. 25. kuruluş yılımızı 
bu ödülle taçlandırmanın gururunu yaşarken ödülü almamız-
da emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma canı gönülden 
teşekkür ederim.”
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İnoksan, 2019’da Yurtdışı Pazarlarında Aktif Olacak 

2018 yılında kurumsal yapısını 
güçlendirmeye yönelik çalışmaları 
tamamlayan sektör devi İnoksan,  
2 milyon euro’luk makine yatırımıyla 
özellikle stratejik ürün gruplarında 
kapasite artışı gerçekleştirdi. İnoksan’ın 
2018 yılına dair başarı serüvenini anlatan 
İnoksan Genel Müdürü Esra Altay Batkın, 
2019’da global pazarlarda daha aktif 
olacaklarının sinyalini verdi.

“Ciromuzun yüzde 2’si Ar-Ge’ye ayrılıyor”
Bilgi sistemleri alanında yaptığı toplam 4 milyon TL yatırımla 
SAP kurulumunu tamamlayan İnoksan, müşteri memnuniye-
tini en üst seviyede tutmak için kendini geliştirmeyi sürdürü-
yor. Esra Altay Batkın yeni yatırım ve Ar-Ge çalışmalarını şu 
şekilde özetliyor: “Yeni ihracat pazarlarındaki ürün talebini 
karşılamak ve talebi sürekli kılmak için yerli katma değer ora-
nının en yüksek olduğu ürünler için yatırımlarımızı sürdürü-
yoruz. Ciromuzun yüzde 2’sini Ar-Ge çalışmalarına ayırıyor ve 
‘sektöre değer katan’ işler ortaya koymaya gayret ediyoruz. 
Bu doğrultuda İnoksan Ar-Ge Merkezi’nde geliştirdiğimiz yeni 
ürünlerimizi 2019 yılında global pazarlara sunmaya hazırlanı-
yoruz.”

2019 yurtdışında aktif geçecek
2018 yılında şirket genelinde yüzde 30’luk bir büyüme kayde-
den İnoksan, 2019 yılında ihracatta satışlarını yüzde 45 ora-

nında artırmayı hedefliyor. 2018’i yurtdışında oldukça başarılı 
bir şekilde tamamlayan firma aynı yıl 80’i aşkın ülkeye ihracat 
gerçekleştirdi.

Yıl biterken Çin pazarı için CQC denetimlerini de başarıyla 
tamamladıklarını belirten Esra Altay Batkın, “Önümüzdeki 
dönemde Afrika ve Asya-Pasifik öne çıkan pazarlarımız ola-
cak. Özellikle Çin, Hindistan, Kenya, Etiyopya gibi ülkelerle 
birlikte Avrupa perakende pazarından beklentilerimiz yüksek. 
2019'da yeni projeler ve işbirlikleri ile pazarda büyümeye de-
vam edeceğiz” dedi.

“15 milyar liralık bir pazarın oyuncusuyuz”
Bugün 15 milyar TL büyüklüğünde bir pazarın oyuncusu ol-
duklarını hatırlatan Esra Altay Batkın sözlerine şu şekilde de-
vam etti: “Bu, 60 bin kişiye istihdam sağlayan dev bir sektör. 
Çevre ülkeler arasında birinci ve Avrupa’da endüstriyel mutfak 
ekipmanları üretimi konusunda ikinci sıradayız. İhracatta da 
aynı şekilde Türkiye olarak oldukça iyi bir konumdayız. Dünya 
arenasında yenilikçi ürünlerimiz ile boy gösteriyor ve ülkemizi 
en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Bu doğrultuda fabri-
kamıza yaptığımız teknolojik yatırımları sürdüreceğiz.”

İnoksan Genel Müdürü Esra Altay Batkın

Üyelerimizden Haberler
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Alüminyumu sadece bir üretim malzemesi olarak görmedik-
lerini, üzerine bilgi birikimi ve tecrübelerini katarak bilimsel 
boyutlarda da işlediklerini vurgulayan Yeşilova Holding Yö-
netim Kurulu Başkan Yardımcısı Yalçın Yeşilova, gösterdikleri 
büyüme ivmesiyle bu yaklaşımın meyvelerini aldıklarını dile 
getirdi.

“Avrupa’daki büyüme trendimizi sürdürmeyi hedefliyoruz”
Yeşilova Holding’in dokuz şirketinden sekizinin alüminyum 
konusunda farklı sektörlere, farklı ürün gruplarıyla hizmet 
verdiğini belirten Yalçın Yeşilova sözlerine şu şekilde devam 
etti: “Alüminyuma farklı teknolojileri kullanarak form verebil-
me kabiliyetimiz ve farklı birleştirme teknolojilerimiz bizi re-
kabette öne çıkaran güçlü yanlarımız. Bunların haricinde elok-
sal, toz boya ve yaş boya tesisimizde ürüne müşterinin talep 
ettiği nihai görünümü kazandırıyoruz. Özetle, hammaddeden 
ürüne uzanan süreçlerin tamamı kendi tesislerimizde gerçek-
leşiyor. Ürünlerimizin büyük bir kısmı otomotiv, raylı sistemler 
ve diğer endüstriyel sektörlerde kullanılıyor. Bu alanlarda kur-
muş olduğumuz güçlü iş birliklerinin ve Ar-Ge merkezimizin 
üretmiş olduğu katma değerin bir çıktısı olarak geçtiğimiz üç 
yılda her yıl ortalama yüzde 25’lik bir büyüme performansı 
sergilediğimizi söyleyebiliriz. 

İhracat atılımlarımız devam ederken özellikle içinde bilgi ba-
rındıran ürünlerimizle iddiamızı güçlendirerek Avrupa’daki 
büyüme trendimizi sürdürmeyi hedefliyoruz.”

“Bizi geleceğe taşıyacak en değerli yatırım insan kaynağına 
olandır”
Holding çatısı altında bulunan grup şirketleri 2017 yılından bu 
yana teknolojilerini güncellemek veya geliştirmekle yetinme-
yerek, mevcut kapasitelerini de artırdı. Bu artışı, açılan yeni 
şubeler ve sektör çeşitliliği adına gruba eklenen yeni şirketler 
takip etti. Yeşilova bu büyüme ve yatırımları şöyle değerlen-
dirdi: “Alüminyum döküm alanında hizmet veren Can Metal 
şirketimizde Kasım 2018’de tamamlanan yatırımımız ile yüzde 
70’lik bir kapasite artışı sağladık. Yine 2018 yılında raylı sis-
temlere yönelik alüminyum parçalar ürettiğimiz Canray Ula-
şım şirketimiz devreye girdi. Türkiye’nin en büyük alüminyum 
mağazası olan Can Alüminyum firmamızda alüminyum yassı 
ürünlerin işlenmesi ve şekillendirilmesi noktasında NOSAB’ta 
yeni bir tesis kurulumu hayata geçirildi. 

Cansan Alüminyum’da talaşlı imalat ve boyahane tarafında 
kapasite artışı ve teknoloji güncellemeleri gerçekleştirildi. 
Canel Otomotiv’de strech bending ve robotik kaynak tekno-
lojileri ile ilgili yatırımlarımız oldu. Rusya’da faaliyet gösteren 
CMTG şirketimizde ise yeni bir ürün segmentinde yatırımlar 
yaptık. Alüminyum konusu dışında 2017 yılında Bursa Kent 
Meydanı’nda Holiday Inn Bursa City Centre adıyla otel yatırı-
mımız hayata geçti. Yaptığımız yatırımların arasında bizi gele-
ceğe taşıyacak olan en değerli yatırımın ise insana ve bilgiye 
olan yatırımımız olduğu inancındayız.”

Yeşilova’dan Son 3 Yılda Her Yıl Yüzde 25’lik Büyüme

Yeşilova Holding yarım asırdır 
alüminyumdan endüstriyel çözümler 
üretiyor. Alüminyumun kullanıldığı pek çok 
sektöre hizmet vermekle birlikte otomotiv 
ve raylı sistemler alanlarında uzmanlaşan 
Yeşilova, dokuz şirketi ve 1100 çalışanı 
ile son üç yılda yüzde 25’lik bir büyüme 
sağlarken, son beş yılda da ihracatını beş 
katına çıkarmayı başardı.

Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Yalçın Yeşilova
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Kapak Konusu

“Aile Şirketlerinin Olumlu Etkileri: 
Sorumluluk, Esneklik, Yenilenme”

TAİDER 6. ULUSAL AİLE 
İŞLETMELERİ ZİRVESİ

Aydın Öğücü: 
“Artık insanların daha fazla 
‘sevmeye, sevilmeye, ait olmaya, 
değerli hissetmeye’ ihtiyacı var”

Farklı sektörlerden aile işletmeleri sahipleri, gelecek nesil 
üyeleri, profesyonel yöneticiler, akademisyenler, danışmanlar 
ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 300’den fazla katılım-
cının olduğu; paralel oturumlar ve vaka analizleri ile zengin-
leşen Zirve boyunca katılımcılar aile şirketlerinin sürdürüle-
bilirlik deneyimlerini ve ilham verici uygulamalarını paylaştı.

6. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi “Aile 
Şirketlerinin Olumlu Etkileri: Sorumluluk, 
Esneklik, Yenilenme” temasıyla 2-3 Kasım 
2018 tarihlerinde İstanbul’da düzenlendi. 
Açılış konuşmasını “Sabancı Ailesi 3. nesil 
üyesi Ali Sabancı’nın gerçekleştirdiği 6. 
Zirvede iki gün boyunca Türkiye’nin önemli 
aile şirketlerinden pek çok konuşmacı 
ağırlandı. Yine 6. Zirvede bu yıl ikincisi 
gerçekleştirilen “Kuzey Yıldızı: Aile 
Şirketlerinde Sürdürülebilirlik Ödülleri” 
sahiplerini buldu.

Zirve’nin hoş geldin konuşması için mikrofon başına geçen 
TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Öğücü “TAİDER’in ama-
cı din, dil, ırk ayırmadan, vatandaşı olmaktan gurur duydu-
ğumuz Türkiye’mize hizmet etmek ve ekonomik işletmelerin 
nesiller boyu sürdürülebilen, paydaşlarına mutluluk veren, 
değer yaratan işletmeler olmaları için Kuzey Yıldızı gibi yol 
göstermektir” diyerek sözlerine başladı.

İnsan gücüne daha az ihtiyaç duyulacak dijital uygulamaların 
iş yapma yöntemlerine hızla yansıdığı dünyamızda, yetersiz 
iletişim becerileri sebebiyle duraklayan işletmeler olduğunun 
altını çizen Öğücü sözlerine şu şekilde devam etti: “Hatırlar-
sanız 2018 Nobel Ekonomi Bilim ödülü Yale Üniversitesi’nden 
Prof. William Nordhaus ve Newyork Üniversitesi’nden Prof. 
Paul Romer’e verildi. Prof. Nordhaus iklim değişikliğinin dün-
ya ekonomisine etkisini, hızla hoyratça tüketilen, kirletilen 
dünyamız ve sonucunda gelecekte bizleri bekleyen ne tür 
ekonomik zorluklar olduğunu, gelişimin denge içinde olma-
sı gerekliliğini modellediği için bu ödüle layık görüldü. Prof. 
Romer’e ise sürdürülebilir kalkınma modeline katkıları sebe-
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biyle Nobel Ödülü verildi. Romer’e göre bir fikrin bir toplu-
mu kalkındırabileceği, ülkelerin ekonomik zenginleşmesi için, 
Türkiye gibi yabancı finansal kaynaklara bel bağlaması yeterli 
değildir. Ar-Ge, inovasyon ve başarı bazlı eğitime yatırım ya-
pan, bilgiyi üretime dönüştüren ülkeler kendi iç dinamikleri 
ile zenginleşebilir. Ve yine Romer’e göre eski ekonomilerde 
nüfus büyüklüğü, emek, toprak ya da sermaye kalkınmanın 
lokomotifi iken yeni ekonomide fikir kalkınmanın lokomotifi 
olacak. 

TAİDER’in de paydaşı olduğu Uluslararası FBN Aile İşletme-
leri Ağı’nın 29. Dünya Zirvesi’nin 9-13 Ekim tarihlerinde Ve-
nedik’te gerçekleştirdiğini hatırlatan Öğücü, TAİDER olarak 
katıldıkları bu zirvedeki bir yorumdan yola çıkarak şunları 
dile getirdi: “Dört gün boyunca, köklü firmaların nesiller boyu 

uyguladıkları stratejilerle, değişen iş dünyasına nasıl ayak uy-
durduklarını, nasıl gelişimde bulunduklarını kendi ağızların-
dan dinledik. Katıldığım bir oturumda, 65 yaşlarında Alman 
işadamı gençleri anlayamadığını, kendilerine sunulan tüm 
imkânlara rağmen çalışmakta isteksiz olduklarını söyledi. Şu 
gerçeği hepimiz anlamak zorundayız; son yüzyılda yaşayan 
nesiller temel ihtiyaçları temin etmek için çaba sarf ediyor-
du. Bugün dünyamızda bazı bölgeler dışında, insanın temel 
ihtiyacı olan beslenme, barınma ve görece güvenlik ihtiyacı 
azalmıştır. Maslov’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi’ndeki gibi artık in-
sanların daha fazla “sevmeye, sevilmeye, ait olmaya, değerli 
hissetmeye” ihtiyacı var. Genç nesilleri anlamak insanı anla-
maktan geçiyor. Genç nesillerin geçmiş nesillerden farkı; yap-
tığı işle “anlam ilişkisi araması”dır. Önceki nesiller temel ih-
tiyaçlarına ulaşamamaktan korkarken, genç nesil üyelerimiz, 
sevgisiz toplumda yaşamaktan, bugünün ve geleceğin ge-
reklerine uygun eğitim alamamaktan, hızla bozulan çevre ve 
iklim şartlarından endişe duyuyor. Çevre konusuna bizlerden 
daha duyarlı olduklarını kendi ailemin dördüncü nesil üyeleri 
ile yaşadığım tecrübelerden söyleyebilirim. Günümüz genç 
nesillerinin, bizim neslimize göre çok daha iyi eğitim gördüğü 
bir gerçek. Geleceği birlikte inşa etmek için bizlere gençlerin 
enerjisinden, güncel teknik bilgisinden faydalanmak ve onları 
sabırla dinlemek düşüyor. Gençlerin ise yıllar boyu elde edil-
miş iş deneyimlerine saygı duyması ve bu deneyimlerden aza-
mi fayda sağlayabilmek için sabırla iletişim kurması gerekiyor. 

Başkan Öğücü “Bugün sizler için ‘Aile Şirketlerinin Olumlu Et-
kileri: Sorumluluk, Esneklik ve Yenilenme’ tema konularını ele 
aldık. Katılımcılara son derece verimli olacağına inandığım, 
aile şirketlerine özgü konuların küçük gruplarla tartışıldığı 
‘Vaka Analizleri’ne ilk kez bu zirvemizde yer verdik. ‘Nesiller 
Arası Stratejik Yapılanma’, ‘Mükemmel Felaket ve Kriz Yöneti-
mi’ ve ‘Geriye Dönüş’ başlıklarında örnek olayları inceleyece-
ğiz” diyerek sözlerini tamamladı.
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TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Öğücü’nün hoş geldin 
konuşmasının ardından, “Nesilden Nesile Girişimcilik” başlıklı 
açılış konuşmasını yapmak üzere Pegasus Havayolları Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Sabancı konukların karşısına çıktı.

“Bugün anlatacağım her şey olumlu değil, mutlu değil, hep-
si doğru değil, yani benim için doğru değil, benim doğrula-
rım sizin için doğru olmayabilir” diyerek sözlerine başlayan 
Ali Sabancı “Son zamanlarda bir şey öğrendim ‘İşin anahta-
rı doğruyu önermek, doğruyu empoze etmek değil’. Sadece 
onu yapabiliyorsunuz. Belki de 15 ve 17 yaşında iki oğlumun 
olmasının da bunda etkisi olabilir… Aile şirketlerinin en bü-
yük sorunlarından biri, ben bunu çok yaşadım, hissedarların 
sadece bir hakları var, o da sadece hisse sahibi olma hakkı. 
Hissedarların yönetme hakları yoktur. Yönetmeyi hak etmek 
için bir şeyler yapmaları lazım.

Yaklaşık 14 yıldır bir havayolu şirketinin yönetim kurulu baş-
kanıyım, şunu hiç aklımdan çıkarmıyorum; ‘Ben hissedarı mı 
temsil ediyorum. İstedikleri zaman beni değiştirebilirler. İyi 
değilsem veya yönetim kurulundan bir başkası iyi değilse bu-
nun değerlendirilmesi lazım” dedi.

Ali Sabancı: “Türkiye benim gibi bir evladı olduğu için çok 
şanslı…”
Konuşmasına kendisi ile ilgili samimi bazı yorumlarda bulu-
narak devam eden Sabancı şunları söyledi: “25-26 yaşlarında 
çok yoğun bir egom vardı. O zamanlar Türkiye’de 75 milyon 

insan vardı ve ‘Türkiye benim gibi bir evladı olduğu için çok 
şanslı’ diye düşünüyordum. Böyle düşünmek için iki-üç sebe-
bim vardı; çok iyi bir eğitim almıştım, çok iyi bir iş deneyimim 
vardı ve genlerim düzgündü. Türkiye’ye geri dönme kararı 
aldığımda bunun kendi kararım olduğunu düşünüyordum. 
Ancak öyle olmadığını yaklaşık 10 yıl sonra idrak ettim… Be-
nim ailem yolculuğuna altı kardeş ile başlamış; babam Şevket 
Sabancı, İhsan Amcam, Hacı Amcam, Sakıp Amcam, Özdemir 
Amcam ve Erol Amcam. Bundan takriben dokuz ay önce oğ-
lumla Anıtkabir’e oradan da Kayseri’ye gittik. Amacım dede-
min doğup büyüdüğü evi ve bize sağladığı şartları ona göster-
mekti. O günlerden bugüne gelirken işler çok komplike hale 
geldi. O altı kardeş artık birlikte aynı odada yaşayan altı kar-
deş değil. Hepsi evlendi kendi çocukları oldu. Bugün benim 
mesela iki tane ablam var, yeğenlerim var. Biz hepimiz farklı 
insanlarız. Dolayısıyla aile işlerine yaklaşırken iki farklı soru 
soruyorum kendime; ‘Hissi mi olacağım, yoksa pragmatik 
mi?’ Yani bir nesilden sonraki nesle geçerken hissi mi olmak 
gerekir pragmatik mi olmak gerekir? Bu noktadan sonra söy-
leyeceğim bazıları için olumsuz algılanabilir ancak amacımın 
yaşadıklarımızı anlatmak olduğunu bilmenizi isterim. İsteyen 
herkesin çalışabileceği bir ortam yaratmak mühim bir hedef. 
Ehil olan herkesin değil, isteyen arzulayan herkesin çalışabile-
ceği bir ortam. Gayet tabii aile ilişkilerinde yılan detayda yatı-
yor. Her detaya girmek hatalı bir yaklaşım olur ki ekip kurma, 
paylaşım detayı tam anlaşılmamış demektir. Paylaşım detayı 
sadece yetki değil, maddiyatı paylaşma detayını da doğru çö-
zümlemek gerekir.”

Ali Sabancı: “İşin anahtarı doğruyu önermek, 
doğruyu empoze etmek değil”
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Ali Sabancı: “En mühim iş, en iyi insanlarla çalışmak”
Hissi olunması halinde hayatın çok zor olacağını dile getiren 
Ali Sabancı “Birine hissi yaklaştığımız zaman korumacı yak-
laşıp hatalarını görmezden gelebilme konusunda kendimizi 
ikna ettik. Rahmetli Sakıp Amcamdan “En mühim iş, en iyi in-
sanlarla çalışmak” diye çok duymuşumdur büyürken. İş dün-
yası genlerin yetmeyeceği kadar rekabetçidir. Yapılan işlerin 
başına hissi davranarak aile üyelerini değil; en yetkin, en iyi 
insanı getirmek doğrudur. Aile içinde büyümek, işlerin içinde 
büyümek bir gün işlerin devralınması sonucunu doğuruyor 
ama bu her insan için doğru olmayabilir. Ailede herkesin ba-
şarılı olması çok ufak bir ihtimal; bu durum genetik olamaz” 
dedi.

“Ben kariyerim boyunca; perakende, sigorta, banka, hatta 
bir ara babamın takip ettiği Londra işlerimizde çalıştım. O za-
manlar bizim için başarılı insan, kartvizit taşıyan insandı… Ben 
şimdi girişimcilikle ilgili, aile şirketi ile ilgili ahkâm kesiyorum. 
Siz benim mutlu olup olmadığımı biliyor musunuz? Bilemezsi-
niz… Beni mutlu diye tanımlayan evdeki, işteki ve cemaatteki 
konumum ama bunlarla bilinemez. Biz mutsuz kartvizitler ya-
rattık” diyen Sabancı, aile şirketleri ile ilgili olarak da şunları 
söyledi: “Aile şirketlerinin başarılı olabilmesi için en önemli 
faktörlerden biri likidite sağlayabilmek. Mesela Sabancı en 
büyük iki şirketini halka açarak bunu çok iyi bir şekilde başar-
dı. Kuzenim Demir Sabancı 250 milyon dolar değerinde his-
se sattı. Herkes o zaman ayıpladı. Ancak şimdi kuzenim New 
York Plaza District’teki en büyük gayrimenkul sahiplerinden 
biri. Onu yapmak istedi ve başardı… Aile şirketleri zaman içe-
risinde çok ortaklı bir hale geliyor. Bence çok ortaklı bir sistem 
kurulmalı ve kim neyi iyi yapıyorsa onu yapmalı.”

Ali Sabancı: “Yönetme egosu çok tehlikeli”
Bir aile şirketinde aile üyelerinin illa icraatçı bir görevde ol-
ması gerekmediğine dikkat çeken Sabancı, bununla ilgili bakış 
açısını yaşadığı bir olayla şu şekilde anlattı: “Geçtiğimiz şubat 
ayında bir kayak kazası yaptım. Evde istirahat ediyor, işe gi-
demiyordum ama işler umurumda değil. Kayınpederim ‘İşler 
nasıl gidecek?’ diye sordu. Nasıl söyleyeyim diye biraz düşün-

Ali Sabancı’nın Konuşmasından Satır Başları…

Ali Sabancı’nın Önerdiği Kitaplar

• İşin anahtarı doğruyu önermektir, doğruyu empoze et-
mek değildir.

• Hissedarların sadece bir hakkı vardır ve bu hak hisse 
sahibi olmaktır. Hissedarların yönetme hakkı yoktur. 
Yönetmeyi hak etmek için bir şeyler yapmaları lazım.

• Yaklaşık 14 yıldır bir havayolu şirketinin yönetim kuru-
lu başkanıyım, şunu hiç aklımdan çıkarmıyorum; “Ben 
hissedarı mı temsil ediyorum. İstedikleri zaman beni 
değiştirebilirler. İyi değilsem veya yönetim kurulundan 
bir başkası iyi değilse bunun değerlendirilmesi lazım.”

• İş dünyası genlerin yetmeyeceği kadar rekabetçidir.
• Yönetme egosu çok tehlikeli.
• Başarılı insan kartvizit taşıyan insandı fakat mutsuz 

kartvizitler yarattık.
• Şirketin kurumsallaşması için öncellikle bir “Aile Ana-

yasası” oluşturulmalı ve tüm kurallar istisnasız bir şe-
kilde yazılmalıdır.

• Leadership and Self-Deception, The Arbinger Institute
• The Will to Meaning, Viktor E. Frankl
• The Tipping Point, Malcolm Gladwell
• Ermiş, Halil Cibran
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düm. Sonra da doğruyu söyleyeyim dedim ve ‘Benim sistem 
benim yarın işte olmamı gerektirmiyor.’ Bunu söylediğimde 
benimle ilgili olumsuz düşüncelere kapılmış olabilir ama bu 
benim.”

Yönetme egosunun çok tehlikeli olduğunun altını çizen Sa-
bancı, kendi ayakları üzerinde durabilen, ne istediğini bilen, 
burada yapmıyorsa da başka bir yerde buna benzer bir iş ya-
pabilecek nitelikte insan yetiştirmenin bu egonun üzerinde 
yer alması gerektiğini ifade etti.

“Pişme noktası” kavramının çok önemli olduğunun altını 
çizen Ali Sabancı, kendi “pişme noktası” hikâyesini katılım-
cılarla paylaştı: “Aileler, ‘Bu çocuklar pişti” derler ya, pişme 
konusunda onların katkısı çok büyüktür. 18 yıl yurtdışında 
yaşadıktan sonra Türkiye’ye döndüğümde babam, ‘Senin Tür-
kiye’yi hızlıca öğrenmen için şubeye gitmen lazım’ dedi. Akla 
ilk gelen Sabancı Center’daki şube ama ‘Eminönü’ndeki Ak-
bank Şubesi’ne gideceksin’ dedi. Bahçekapı Şubesi’ne gittim. 
Hiç bilmediğim bir ortam. Önce en az riskli olan mevduat bi-
riminde çalıştım. Düşünün, finans üzerine yüksek lisansı olan 
biriyim. Böyle düşününce yanlış bir yerde görünüyorum belki 
ama orası yanlış bir yer değildi; benim öğrenmem, pişmem 
için önemli bir yerdi. Ben başarımı ailemin başarısıyla bir tu-
tarsam hata etmiş olurdum. Sıfırdan başlayıp bir başarı elde 
etmeliyim ki ilerde bir gün ailemin başarımın üzerine koyabi-
leyim. Orada iki yıl çalıştıktan sonra holding kariyerim başladı. 
Beni Sabancı Holding’e Proje Grup Başkanı yaptılar. Bir süre 
sonra da Doğan Holding’e CEO oldum. En sonunda mutlu ol-
madığımı fark ettim. Asistanım vardı, Sabancı Center’da ofi-
sim vardı; Stratejiden Sorumlu Grup Başkan Yardımcısıydım. 
Kartvizitimin üst kısmında H. Ö. Sabancı Holding A.Ş., altta da 
Ali. İ. Sabancı yazıyordu. Bu isimlerin alt alta gelmesi tesadüf 
olamaz diye düşünerek kendime şu soruyu sordum; ‘Ben yeni 
bir iş kuruyor olsam buradaki hissedarlarımla ortak olmak is-
ter miyim?’ Sonra onlar açısından sordum, ‘Onlar yeni bir iş 
kuracak olsalar benle ortak olmak isterler mi?’ Her iki soruya 
da ‘Hayır’ cevabını verince şirketten ayrıldım. 34 yaşındaydım 

ve bu, benim ikinci pişme fırsatımdı. Ne yapmak istediğimi 
bilmiyordum ama ne yapmak istemediğimi çok iyi biliyordum; 
çok mühim bir nokta bu. Üzerine düşündükten sonra aile işini 
bırakıp başka bir iş düşünmekten çekinmemek gerekir.”

Ali Sabancı: “Aile anayasasındaki tüm kurallar istisnasız 
uygulanmalı”
Aile anayasalarının yarım ağızlı yapılmaması ve tüm kural-
ların istisnasız uygulanması gerektiğini vurgulayan Sabancı, 
McKenzie şirketinin bu konuda yaptığı ve kendisinin son de-
rece doğru bulduğu bir uyarıyı hatırlatarak, aile anayasasına 
‘Bütün kurallar doğrudur uygulansın, benim çocuklarım hariç’ 
mantığıyla yaklaşmamak gerektiğini dile getirdi.

Aile şirketlerinde birden fazla nesil bir arada çalışmaya baş-
layınca hissi ve pragmatik yaklaşımların birbirine karıştığını, 
bunun da şirket yönetiminde sorunlara neden olduğunu söy-
leyen Sabancı, “Bu nedenle aile şirketleri çok ortaklı yapıya 
döndüğünde -hatta dönmeden- kurumsallaşmanın sağlan-
ması, kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmaya başlaması 
gerekir. Bu ilkeler uygulanırken amaç mükemmeli aramak 
olmamalı. Mükemmel hedeflenebilir ama ulaşılamaz. Mü-
kemmellik zamana ve kişiye göre değişen bir kavram. Bence 
‘iyileşme’ daha doğru ve yeterli bir hedef olacaktır” dedi.

Aile anayasalarının yarım ağızlı yapılmaması ve tüm kuralların istisnasız uygulanması gerektiğini 
vurgulayan Sabancı, McKenzie şirketinin bu konuda yaptığı ve kendisinin son derece doğru bulduğu bir 
uyarıyı hatırlatarak, aile anayasasına ‘Bütün kurallar doğrudur uygulansın, benim çocuklarım hariç’ 
mantığıyla yaklaşmamak gerektiğini dile getirdi.
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Oturum, Panel ve Vaka Analizlerinden Notlar

Konuşmacı
• Patrick Odier, Lombard Odier Yönetici Ortak

Oturum Yöneticisi
• Dr. Begüm Akış, Petaş A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi,  

TAİDER Üyesi

Oturumun Ana Hatları
• Geleceği teknoloji belirleyecek.
• İşletmelerde sürdürülebilirlik, işi severek yapmakla müm-

kün.
• Şirketlerin uzun vadeli yaşamaları kurumsal yönetişim ile 

sağlanabilir.

Oturum Özeti
Patrick Odier konuşmasına aile işletmelerini; “Lombard Odier 
1796’da genel merkezi Cenevre’de kurulan, 7. jenerasyon aile 
şirketi bankası” ifadesi ile tanıtarak başladı. 20. yüzyıldaki 
“Varlık Yönetimi” konularında düşüncesini paylaşarak, günü-
müzde geleceği şekillendirecek olan asıl unsurun teknoloji ol-
duğu ve gelecekle ilgili fikirlerini sadece teknoloji yardımıyla 
paylaşabileceğini aktardı. 

Geçmişten Bugüne 222 Yıl (Oturum)

Aile şirketlerinde teknoloji yatırımına önem verdiklerini ve 
teknoloji yatırımlarının 30 yıl öncesine dayandığını belirtti. 
Günümüz ekonomisini aile şirketlerinin sırtladığını ifade eden 
Odier, işletmede sürdürülebilirliğin esas motivasyonunun işi 
isteyerek yapmak olduğunu, işini severek yapmayan ailelerin 
sürdürülebilirlik konusunda kararlı adımlar atamayacağını ifa-
de etti.

Konuşmasının sonlarına sürdürülebilirlik için “Kurumsal Yö-
netişim” kavramının önemine vurgu yapan Odier, Kuruluşlar-
da birlikte ve etkileşerek ortaklaşa yönetmek çok önemlidir 
dedi. Son olarak ailelerin yönettiği şirketlerde sürdürülebilir 
başarının, ailenin motivasyonu ve gelecek nesilleri düşünerek 
alacağı kararları ile gelebileceğini aktardı.
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Konuşmacı
• Mithat Yenigün, Yenigün İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı

Oturum Yöneticisi
• Reşat Moral, Moral & Partners Yönetici Ortak,  

TAİDER Üyesi

Oturumun Ana Hatları
• Aileye ve aile geleneklerine bağlılık sürdürülebilirlik açısın-

dan aile işletmeleri için önemlidir.
• İş ve aile hayatında duygu ve mantığın karışımını doğru 

oranda yapılması ve zamanı gelince de yönetimin dev-
redilmesi aile ve işletmenin sürdürülebilirliği açısından 
önemlidir.

• Ekonomik kriz dönemlerinde aile işletmesinin açık pozis-
yonla yakalanmaması ve yurtdışı pazarların genişletilmesi 
bu dönemlerin rahat geçmesini sağlamaktadır.

Oturum Özeti
Aile üyelerinin birbirlerinden aldığı güç, birbirlerine olan des-
tek ve bağlılık ailelerin kendilerine özgü bir gelenektir. Bu güç, 
destek ve bağlılık aslında aile işletmesinin girişimci ruhuna 
dinamizm kazandırmaktadır. Ancak aile ve işletme işleri hiçbir 
zaman birbirine karıştırılmamalıdır. Aile ve işletme yönetimi-
nin sürdürülebilir başarısı için fedakârlık ve farkındalık hem 
liderlerin hem de aile iyelerinin kendilerini bilmesiyle de bir-
leşmelidir. Ayrıca liderliği üstlenenler duygu ve mantığı doğru 
oranda birbiriyle karıştırmalıdır. Bu iki kavramı, nihai kararla-
rında doğru oranda karıştıran aile liderlerinin de zamanında 
ve hayattayken yönetimi sonraki nesillere devretmesi aile ve 
işletmenin sürdürülebilirliği için olmazsa olmazlardandır.

Fırtınalı Günlerde Dayanıklılık (Oturum)

Bunların yanı sıra aile ve işletmenin sürdürülebilirliği açısın-
dan genç nesilleri mesleğe uygun ve mesleğin gerçeklerine 
göre mantıklı olarak yetiştirmek de önemlidir. Aile üyeleri söz 
konusu olduğunda eşitler arasında adalet kavramı olmalıdır. 
Eşit ve adil davranılan bir ortam yaratıldığında vicdan kavramı 
da kendiliğinden geliyor. Hem ailenin hem de işletmenin bu 
gelenekselleşmiş kavramlar üzerinden yönetilmesi de sürdü-
rülebilirliği kendiliğinden beraberinde getirmektedir.

Ekonomik krizler birbirlerine benzemese de işletmeler bu tür 
krizlere açık pozisyon ve aşırı borç ile girmemelidir. Ayrıca bu 
kriz dönemlerinde yurtdışı pazarları genişleterek iş hacminin 
büyütülmesi hem kriz süreci hem de kriz sonrası için avantaj 
sağlamaktadır. Bunlarla birlikte, ekonomik kriz dönemlerinde 
aile içi güç birliği ve aile üyelerinin birbirine olan güveni bu 
dönemlerin her açıdan en az hasarla atlatılmasında yardımcı 
olmaktadır.

Nesiller Arası Stratejik Yapılanma (Vaka Analizi)

Oturum Yöneticisi
• Mustafa Doğrusoy, MD Yönetim ve Strateji Danışmanlık

Vaka Analizi İçeriği
“Nesiller Arası Stratejik Yapılanma” başlıklı vaka analizinde 
katılımcılar, ikinci ve üçüncü kuşak aile üyelerinin yer aldığı, 
otomotiv sektöründe uluslararası ölçekte faaliyet gösteren 
bir aile işletmesinin zaman içerisinde karşılaştığı;
o Aile anayasası oluşturma süreci,
o Gelecek nesillerin kariyer planı, 
o Aile üyeleri arasında hisse paylaşımı, 
o Şirket yönetiminde danışman hizmeti alımı, 
o Aile büyüğünün zamansız kaybı sonrası yönetim devri ve 

şirket yönetimine geçecek aile üyesinin belirlenmesi,
o Miras paylaşımı, 
o Şirket yönetimini aileden olmayan bir CEO’ya teslim etme,
o Aile üyesinin hiçbir problem yokken şirketten ayrılması,
o Finansal krizden çıkış için aile varlıklarının satılması, gibi 

birçok aile işletmesinin karşılaştığı durumlarda alınabilecek 
doğru kararlar,

üzerine beyin fırtınası gerçekleştirdiler.

Kapak Konusu
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Panelistler
• Raffi Portakal, Portakal Sanat Kültür Evi Yönetim Kurulu 

Başkanı
• Banu Aksoy Tarakçıoğlu, Turcas Petrol Yönetim Kurulu Baş-

kan Vekili
• Ozan Doğan, Doğanlar Yatırım Holding 

Oturum Yöneticisi
• Kaan Kiziroğlu (Oturum Yöneticisi), Servo Capital Advisors 

Kurucu Ortak, TAİDER Üyesi

Oturumun Ana Hatları
• Genç nesillere aile işini sevdirmek için ailenin işine karşı 

erken yaşta onları imrendirmeli ve verilmiş olan yetkiye 
bağlı olarak onların aile işletmelerine katkı amacıyla aldığı 
bağımsız kararlar desteklenmelidir.

• Aile üyelerinin birbirine güvenmeleri ve saygı duymaları; 
aynı zamanda, genç nesillerin hatalarına yönelik hoş görülü 
olunması aile işletmelerinin sürdürülebilirliği için önemlidir.

• Genç nesiller, ilericiliğe ve yeniliğe açık şekilde yetiştirilme-
li; ancak, aynı zamanda, ailenin ve işletmenin geleneklerini 
muhafaza etmeyi de öğrenmeliler.

Oturum Özeti
Sonraki nesilleri zorunlu tutulmadan genç yaşlarda aile işini 
sevdirmenin yöntemleri keşfedilmelidir. Aile üyeleri işletme-
de ortak olduklarını idrak etmeliler. Ancak aile üyesi olarak 
da işletmede birbirlerine saygı duymaları gerektiği de öğre-
tilmelidir. İş süreçlerine dâhil olan genç nesil aile üyelerinin 
yetkilerine dayanarak vermiş olduğu kararlar ve katkılar önce-
ki nesiller tarafından desteklenmelidir. Genç nesillerin vermiş 
olduğu kararlar sonucu aile işletmelerinin uğradığı zararların 
telafisi her zaman mümkündür. Ancak genç nesiller açısından 
öğrenilmesi gereken bu yanlış kararlardan doğan zararların 
telafisinin mümkün olduğunu öğrenmeleri ve kendilerine 
olan güvenlerini kaybetmemeleridir. Bunlardan daha önemli 
olan konu ise aile işletmelerinin sürdürülebilirliği için aile üye-

Güvenle Büyüyen Güvenli Gelecek (Panel)

lerinin her koşulda hem aile hem de işletme içinde birbirine 
olan güvenlerini ve saygılarını kaybetmemeleridir. Burada da 
önceki nesillere, aile kültürlerinin çatısı altında hoşgörü, saygı 
ve güven kavramlarını hem kendilerine hem de genç nesillere 
aşılama görevi düşmektedir.

Önceki nesiller, sonraki genç nesilleri aile işletmelerinde istih-
dam ederken onların iş süreçlerine katkılarını dikkate almala-
rı ve kararlarına her koşulda saygı duymaları gerekmektedir. 
Zaman içinde aşılanmış olan aile kültürü çerçevesinde aile iş-
letmelerinin sürdürülebilir geleceği açısından genç nesillerin 
fikirlerini dinlemek önemlidir. Bu fikirlerin eyleme geçenlerini 
de saygı çerçevesinde desteklemek aile işletmesinin sürdü-
rülebilir geleceği açısından zaruridir. Ancak bu yeni fikirleri 
dikkate alırken aile kültürü ve ailenin sahip olduğu değerler 
açısından muhafazakâr olmayı da genç nesillere mutlaka öğ-
retmek ve aşılamak gerekir.
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Oturum Yöneticileri 
• Ali Kamil Uzun, Deloitte Türkiye Direktör
• Cem Sezgin, Deloitte Türkiye İnsan Kaynakları Hizmetleri 

Mükemmel Felaket (Vaka Analizi)

Oturum Yöneticileri 
• Ali Çiçekli, Deloitte Private ve Aile Şirketleri Lideri
• Av. Lerzan Mutlu, DL Avukatlık Bürosu Kurucu Ortağı

Kriz Yönetimi ve Geriye Dönüş (Vaka Analizi)

Vaka Analizi İçeriği
Katılımcılar, dokuma sanayisinde faaliyet gösteren aile 
işletmesi ve altı çocuklu bir ailenin zaman içerisinde kar-
şılaştığı sorunları sürdürülebilirlik çerçevesinde ele aldı. 
Vaka analizi süresince katılımcılar;
• Doğru zamanda doğru karar alma,
• Uzun dönemli planların yararları,
• Aile anayasası ve aile ofisleri ihtiyacı,
• Tek imzayla şirket yönetiminin karşılaşacağı sorunlar,
• Profesyonelleşmenin dışına çıkılmasının sonuçları,
• Aile bireylerinin işletme için fedakârlıkları,
• Çapraz denetim ilişkisi,
• İç denetim ve iç kontrol mekanizmasına yararları,
konularında önemli paylaşımlarda bulundu.

Vaka Analizi İçeriği
Ali Kamil Uzun’un “Felaketin kendisi mükemmelliktir” tanımı 
doğrultusunda aile işletmesinde yaşanan çeşitli krizlerin şir-
keti iflasa sürüklemesi aşılmasında atılacak doğru adımların; 
sorunların aile içerisinde çözülmesi mi, yoksa danışmanlık 
hizmeti desteği mi? Olmalı sorularına yanıtlar arandı. 

Vaka analizi boyunca çeşitli sorunlar karşısında çözüm öne-
rilerini tartışan katılımcılar önemli kazanımlar sağladılar. Aile 
işletmelerinde yaşanan ve başarıyla aşılan her sorunun, iş-
letmeye ve aileye güç kazandırdığını ifade eden Cem Sezgin 
“Aile şirketlerinde iki adet şart vardır. Birincisi aile kalabilmek, 
ikincisi şirket kalabilmek. Başarılı bir aile şirketi bu şekilde ol-
malıdır” sözleri ile vaka analizini özetledi.

Kapak Konusu
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Konuşmacılar
• Cihan Kosif, Kosifler Gurup Yönetim Kurulu Üyesi
• Yiğit Göğüş, Pelsan Aydınlatma Yönetim Kurulu Üyesi,  

TAİDER Üyesi
• Mehmed Evyap, Evyap Gurubu İcra Kurulu Başkanı 

Oturum Yöneticisi
• Cengiz Solakoğlu, Oturum Yöneticisi, Şok Marketler Yöne-

tim Kurulu Başkanı

Oturumun Ana Hatları
• Önceki nesillerin sonraki nesillere yetki devri süreçleri za-

man zaman çok zor olabiliyor. Ancak sonraki nesillerin bu 
süreci başarı ile atlatmaları işle ilgili edindikleri donanım-
lara ve bu sürecin başarıyla tamama ermesini gerçekten 
istemelerine bağlıdır.

• Sonraki nesillerin yetki devri süreçlerinde sabırlı olması ve 
insani ilişkileri iyi yönetmesi bu sürecin başarıyla nihayete 
ermesi için gerekli koşullar arasındadır.

Oturum Özeti
Uzun yıllara dayanan gözlemlere ve deneyimlere göre kendi 
aile işletmelerini kuranların çoğunluğu ve birçok önceki ne-
sil aile üyesi, çok önem verdikleri ve kendilerini adadıkları 
bu işletmelerini kendi çocuklarına devrederken bile çok zor-
landıkları saptanmıştır. Bu yetki devri sürecinin başında lider 
nesiller, genç nesillerin bilgi ve tecrübelerini sorgularken genç 
nesillerin de işle ilgili kendilerini hem teknik olarak iyi yetiş-
tirmeleri hem de bu yetki devrini sabırla, inatla ve gerçekten 
kendilerini adayarak istemeleri gerekmektedir.

Öte yandan yetki devri süreci öncesinde lider nesiller, yetkiyi 
devredeceği genç nesillere aile ve iş kültürlerini dikkatle öğ-
retmelidir. Ayrıca lider nesiller hem aile hem de işletme için-
de yönetişimi sağlamalı ve her ikisinde de kurumsallaş konu-
sunda başarıya ulaşmalıdır. 

Gelecek Nesillere Yönetim Devri (Oturum)

Bununla birlikte genç nesillerin de ailenin geçmişin deneyim-
lerini dikkate alıp kendilerine özgü bir duruşla, aile kültürleri 
çerçevesinde ve aile içi dengeleri gözeterek aile üyeleri ara-
sındaki ilişkileri sabırla yönetmesi, bu yetki devri sürecinin 
başarıyla sona ermesi için ön koşullarından biri olarak düşü-
nülmektedir. Bu noktada aile içindeki ayrışmalardan ziyade 
ortak değerleri gözeterek süreci yönetmek doğru bir başlan-
gıç noktası olabilir.

Yetki devri sürecinin 
başında lider nesiller, 
genç nesillerin bilgi 
ve tecrübelerini 
sorgularken genç 
nesillerin de işle ilgili 
kendilerini hem teknik 
olarak iyi yetiştirmeleri 
hem de bu yetki devrini 
sabırla, inatla ve 
gerçekten kendilerini 
adayarak istemeleri 
gerekmektedir.
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Konuşmacılar
• Aslı Ece Kuseyri, Özbuğday Tohumculuk Yönetim Kurulu 

Üyesi, TAİDER Üyesi
• Ayşe Ünlütürk, Sun Grup 2. Nesil Üyesi, TAİDER Üyesi

Oturum Yöneticisi
• Dr. İzel Levi Coşkun, Oturum Yöneticisi, Mazars Denge CEO, 

TAİDER ÜYESİ

Oturumun Ana Hatları
• Sürdürülebilirlik kavramı ve Kuzey Yıldızı Aile İşletmelerin-

de Sürdürülebilirlik Projesi
• Kuzey Yıldızı Ödülü değerlendirme süreci
• Sürdürülebilirlik ile süreklilik arasında fark
• Sürdürülebilir büyüme değil, sürdürülebilir kalkınmanın 

esas olması gereği

Oturum Özeti
İzel Bey’in, konuşmacılara yönelttiği sürdürülebilirlik kavramı 
ile nasıl tanıştıkları sorusuna Kuseyri ve Ünlütürk samimiyetle 
cevap verdi. Aslı Ece Kuseyri, sürdürülebilirlik kavramı ile 2006 
yılında üniversite eğitimini tamamladıktan sonra, kuruluşu 
1940’lara uzanan aile işletmelerinde çalışmaya başladığı dö-
nemde, tohum ıslah çalışmaları sürecinde tanıştığını ifade etti. 
Ayşe Ünlütürk ise sürdürülebilirlik kavramı ile üniversite eğitimi 

Kuzey Yıldızı ile Değer Yaratma (Oturum)
sırasında almış olduğu sürdürülebilir moda temalı ders aracılığıyla 
tanıştığını aktardı. Ünlütürk, İzel Levi Coşkun’un kendisine yönelt-
tiği “Kuzey Yıldızı değerlendirilmesinde verileri açma konusunda 
rahatsız oldunuz mu?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Sürdürülebilir-
liğin yapıtaşlarından biri şeffaflık ve biz de bu süreçte şeffaf olduk. 
Operasyonel süreçte daha çok veri açtık, bu gurur verici bir şey.” 
Ünlütürk, “Kurumsal sürdürülebilirlik ile neyin farkına vardınız?” 
sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Paradan daha fazla para yaratmak 
değil, iyilik yaratmak kimilerinin başardığı kimilerinin henüz başa-
ramadığı bir şey. Yakalanan operasyonel mükemmellik modeli ve 
verimlilik artışı Sun Grup’taki başarının sırrı.”

Oturumun sonunda İzel Levi Coşkun oturumu şu cümlelerle 
özetledi: “Sürdürülebilirlik ve kurumsal sürdürülebilirlik, çev-
resel ve toplumsal etki, şeffaflık ve çalışan memnuniyeti gibi 
konulardan bahsettik. Hep sürekli olmaya çalışıyoruz ama sür-
dürülebilirlik ile süreklilik arasında fark var. Bu konuda hatalar 
yapıyoruz ve bizi yanlışa sürüklüyor Genel kabul gören görüş 
kısa vadeli düşünme, kâr baskısı, kurumun çıkarı, büyüme, para 
ile ölçüm, rekabet, küresellik, tüketim üzerineyken kurumsal 
sürdürülebilirlikte görüş uzun vadeli düşünme, sosyal/çevresel/
ekonomik dengeleme baskısı, sistemin çıkarı, gelişim, para artı 
diğer parametreler, rakiplerin de paydaş olması, yerellik, tasar-
ruf ve tüketim üzerinedir. Ayrıca sürdürülebilir büyüme değil, 
sürdürülebilir kalkınma da vardır.”

İlk günün kapanış konuşmasını ise Bilgi 
Bulaştırıcısı ve Trend Avcısı M. Serdar Kuzuloğlu 
gerçekleştirdi.
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Konuşmacılar
• Maya Portakal Bitargil, Portakal Sanat ve Kültür Evi Direktö-

rü, Yönetim Kurulu Üyesi
• Polat Gülman, Gülman Grup Yönetim Kurulu Başkanı

Oturum Yöneticisi
• Ece Karaboncuk, Oturum Yöneticisi, Eğitim Danışmanı

Oturumun Ana Hatları
• Kurumsallaşmayı seçmeyerek geleceği risk altına almış olu-

yoruz.
• Teoriyle pratiğin bir araya gelmesi başarıyı doğurur.
• Küslükler, fikir çatışmaları ailenin doğasında var.

Oturum Özeti
Oturum, Ece Karaboncuk’un konuşmacılara, aile işletmelerin-
de kurumsallaşmaya verdikleri önem ile ilgili yönelttiği soru 
ile başladı ve oturum boyunca konuşmacılar aile hikâyelerini 
ve deneyimlerini büyük bir içtenlikle paylaştı. Polat Gülman, 
kurumsallaşma ve işletmenin sürdürülebilirliğinin aileler için 
esasında bir tercih olduğunu ve kendi işletmelerinde kurumsal-
laşmayı tercih etmediklerini ifade etti. Aile şirketlerinin tamamı 
sürdürülebilir veya kurumsal olmak zorunda değil. Her tercih 
bir vazgeçiştir ve kurumsallaşmayı seçtiğiniz ya da seçmediğiniz 
zaman bir şeylerden vazgeçmiş olursunuz. Kurumsallaşmanın 
getirdiği bürokrasi işleri hantallaştırabilir düşüncesi ile kurum-
sallaşmadan organize olarak işler yürütülebilir. Biz aslında ku-
rumsallaşmayı seçmeyerek geleceği riske atmış oluruz. Kurum-
sallaşmayı başaran aileleri tebrik ediyorum ifadelerini kullandı.

Aile Şirketlerinde Devir ve İlişkilerin 
Yönetimi (Oturum)

Maya Portakal Bitargil ise kurumsallaşmış gibi hareket ederek 
önemli prensipler edindiklerini ve uzun vadeli planları için da-
nışma grubu oluşturduklarını ve yıllık toplantılar ile gelecek 
planlarını şekillendirdiklerini aktardı.

Konuşmacılar oturumun devamında ailelerinden edindikleri 
tecrübeler, çalışma hayatının başlarında yaşadıkları acemi-
likler, babalarının ders niteliğinde yaptırdığı işler, aile içeri-
sinde yaşadıkları anlaşmazlıklar ve küskünlükler, iş ve aile 
hayatının dengesi-dengesizliği üzerine çok özel paylaşımlar-
da bulundu.

Uluslararası FBN Gelecek Nesil Lombard Odier Girişimcilik Büyük Ödülü “Goodsted” (Oturum)
Konuşmacı
• Selin Yiğitbaşı Ducker, Yaşar Grubu 4. Nesil Üyesi, 
 TAİDER Üyesi

Oturum Özeti
29. FBN Uluslararası Zirvesi’nde kazananı açıklanan Gelecek 
Nesil Lombard Odier Girişimcilik Büyük Ödülü’nü Yaşar Gru-
bu 4. nesil üyesi ve aynı zamanda TAİDER üyesi olan Selin 
Yiğitbaşı Ducker “Goodsted” isimli projesi ile kazanmıştı. 6. 
Zirve’nin ikinci gününde Goodsted’i ve ödül sürecini katılım-
cılara tanıtan Yiğitbaşı, Goodsted’in, kâr amacı gütmeyen, 
sadece sosyal fayda sağlamayı hedefleyenlerle sosyal sorum-
luluk projelerini destekleyenleri birleştirmeye çalışan bir plat-
form olduğunu aktardı. Şirketlerin çalışanlarını gönüllü prog-
ramlara teşvik etmeyi istemeleri durumunda her çalışanın 
özelliklerine uygun gönüllü programı bulmanın, geri bildirim 
toplamanın zor olabileceğini düşünerek Goodsted’i toplum 
işbirliğini geliştiren bir platform olarak tasarladığını belirtti. 
Goodsted’in 2019 yılında Londra'da kullanıma açılması, sonra 
da Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor.
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Konuşmacı
• Dr. Tayfun ÇALKAVUR, TEM Yönetim Geliştirme Hizmetleri 

Yönetici Ortağı

Oturumun Ana Hatları
• Hayatı anlamak ileriye dönük, kendini tanımak içe dönük 

yolculuktur.
• Eğer kimliğinizi doğru şekilde yansıtıyorsanız kişiliğiniz olu-

şur.
• Duygular yüzde 100 iken bastırmadan eyleme geçilirse yan-

lış karar verilmiş olur.

Oturum Özeti
Hayatı anlamanın ve kendini tanımanın farklı eylemler oldu-
ğunu vurgulayarak sözlerine başlayan Tayfun Çalkavur’a katı-
lımcılara içsel dengelerini sağlamalarının ve olaylar karşısında 
dengeli kararlar ve davranışlar sergilemenin anahtarlarından 
bahsetti.

“Hayatı anlamak ileriye yolculuktur. Kendini tanımak 
içeriye doğru yolculuktur.”
Bütün yaşam, düzen ve düzensizlik ekseni üzerine kurulurdur. 
Yaşamın her yönünde düzen ve düzensizlik vardır. Eksen; hu-
zur, başarı, kaygı, depresyon etrafında döner. Düzensizlik dışa 
doğru bir süreçtir, tehdide yol açar. 

Başarıya odaklanırsanız döngü kaygıya döner. Başarıya odak-
lanırsan dengeyi kaybedersin. Başarı ne kadar yüksekse huzur 
da yüksek olmalı, bu sayede denge sağlanır.

Optimum Denge Yönetimi 
(Oturum & Atölye Çalışması)

İnsan içinde bulunduğu kimliğe göre bu düzen için de yer 
alır. Sahip olduğumuz her kimliğe göre bir yerdeyiz. Kimlikler 
toplanıp kişiliğimiz haline gelir. Annemizin yanında evlat, ço-
cuğumuzun yanında anne rolündeyiz. Eğer kimliğinizi doğru 
şekilde yansıtırsanız kişiliğiniz oluşur.

Beklenmedik kötü bir durum karşısında olaylar şu şekillerde 
gelişir; Şok, Sorgulama (Ne yaptım da bunlar başıma geldi? 
Bir neden bulmaya çalışma), Suçlamalar (Önce dışarıya doğru, 
sonra kendine doğru sorgulama), Bastırma, Benimseme (Olayı 
kabullenme) ve Eylem (Mücadele etme), Ustalık, Dönüşüm.

Optimum Denge Yönetimi panelinin ardından gerçekleştirilen 
atölye çalışması ile gelecek nesil üyesi katılımcıları öğrenilen-
leri uygulama şansı buldu.

Beklenmedik kötü 
bir durum karşısında 
olaylar şu şekillerde 
gelişir; Şok, Sorgulama 
(Ne yaptım da bunlar 
başıma geldi? Bir 
neden bulmaya 
çalışma), Suçlamalar 
(Önce dışarıya doğru, 
sonra kendine doğru 
sorgulama), Bastırma, 
Benimseme (Olayı 
kabullenme) ve Eylem 
(Mücadele etme), 
Ustalık, Dönüşüm.

Kapak Konusu
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TAİDER KUZEY YILDIZI AİLE ŞİRKETLERİNDE 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖDÜLLERİ/ KURUM GÖRÜŞLERİ

TAİDER Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik 
Ödülleri’ni nereden duydunuz ve katılmaya nasıl karar 
verdiniz?
Cam Merkezi olarak TAİDER’in etkinliklerini ve projelerini 
takip ediyoruz. Derneğin yayımlarından ve ulusal medya-
dan ilgi ile takip ettiğimiz bir projeydi. Karşılıklı öğrenme 
platformu yapısı, projeye dâhil olmak için en büyük moti-
vasyon kaynağımız oldu. Hem şirketimizden değerlendirici 
yetişecek olması ve farklı firmaların uygulamalarına şahit 
olmamız hem de son beş yılda şirket olarak attığımız adım-
ların dış gözle değerlendirilmesi, geri bildirim alacak olma-
mız bizi projeye katılmaya yöneltti.

Başvuru süreci ve sonrasında firma olarak neler yaptınız?
Başvuru sürecinde projenin gerekliliklerini doğru anlamak 
için TAİDER tarafından düzenlenen tanıtım ve eğitim etkin-
liklerine katıldık. Cam Merkezi şeffaf bir şirkettir. Üç aylık, 
aylık, haftalık toplantılarda ilgili tüm projeler paydaşlar ile 
paylaşılır, paylaşımı destekleyecek başarılı iç yayınlarımız 
vardır; buralardaki bilgi her zaman günceldir. Bu nedenle 
ödül başvuru dosyasını hazırlamamız çok zaman almadı. 
Üretimden yönetime katılım gerçekleşen mini bir proje 
ekibi tarafından son üç yıl üzerinden geçildi. Kurumsal İle-
tişim Birimimiz desteği ile de tüm başlıklar derlenip özet 
dosyamız hazırlandı. Değerlendirme ziyareti öncesinde ise; 
ekibi ağırlayacağımız işletmemizdeki çalışma arkadaşlarımı-
za TAİDER ve Kuzey Yıldızı’nı anlatan bir tanıtım toplantısı 
gerçekleştirildi. 2018 yılı içerisinde de ISO, Turquality ya da 
Kilit Müşteri gibi birçok denetimi geride bırakan ekibimiz 
için hem geri bildirim hem de ödül motivasyonu ile TAİDER’i 
ağırlamak büyük bir keyifti. 

“Aile işletmelerine sunulmuş gerçek bir öğrenme platformu” 
CAM MERKEZİ

Bu sürecin size ne tür katkıları oldu?
Kuzey Yıldızı bize göre aile işletmelerine sunulmuş gerçek 
bir öğrenme platformu. Aile şirketlerinin sürdürülebilirliği 
konusunda; bugüne kadar stratejik planlama, süreçlerle 
yönetim gibi birçok adımımız oldu. Fakat maalesef ön-
celiğimizde olmayan bu adımların gözden geçirilmesi ve 
değerlendirilmesi bu projeye başvuru ile birlikte birinci 
sıraya yerleşti. Ayrıca ödül başvurumuz dışında, biri genç 
kuşak aile üyesi olmak üzere iki arkadaşımız projede de-
ğerlendirici olarak yer aldı. Bu, kuruluşumuzun geleceğini 
inşa eden ekiplerimizin sürekli gelişimini destekleyen çok 
özverili bir proje.

Bir diğer katkısı da çok kapsamlı hazırlanan geri bildirim 
raporu. Beş farklı başlıkta şirketimizin tüm kapılarını bizi 
ziyarete gelen değerlendirici ekibe açtık ve bunun sonu-
cunda geri bildirim olarak elimize ulaşan değerlendirme 
dosyası da iş süreçlerimizin ve yolumuzun daha etkin, ve-
rimli ve sürdürülebilir olması açısından kesinlikle bize ışık 
tutacak.

Ödüllerin geleceğe nasıl bir etkisi olacağını 
düşünüyorsunuz?
Ödülleri, kuruluşların sürdürülebilir bir başarı inşa edebil-
mesi için gereken çalışma motivasyonu, atılan adımların 
doğruluğuna inancın motivasyonu; gelecek kurgusu, deği-
şime karşı yol alma, daha yeniyi ve daha iyiyi hedefleme 
motivasyonu sağlayan önemli birer faktör olarak değer-
lendirebiliriz.  Ödüllerin geleceğe en büyük katkısı; alınan 
ödülün hakkını vermek ve korumaktır. Ödüller şirketlerin 
kendilerine verdikleri sözdür; biz de bu sözümüzü tutacağız.

Kapak Konusu



TAİDER Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik 
Ödülleri’ni nereden duydunuz ve katılmaya nasıl karar 
verdiniz?
Yönetim kurulumuz öncülüğünde kurumsallaşma süreci-
mize, sürdürülebilir iş modelleri geliştirmeye katkı sağla-
yacağını düşünerek katılmaya karar verdik. Bir aile işlet-
mesi olarak, bu kıymetli derneğin üyesi olmanın bilinci 
ile geleceğe daha sağlam ve emin adımlarla ilerlemek 
istiyoruz. Hazırlık aşaması bile firmamıza dışarıdan bir 
göz olarak bakmamıza ve süreçlerimizi daha da geliştir-
memize fayda sağladı.

Başvuru süreci ve sonrasında firma olarak neler 
yaptınız?
Aile şirketi olarak kurumsallaşma sürecimizde de aile ve 
iş yönetimini denge içinde yürütmeye çabalıyoruz. Kurul-
duğumuz yıldan beri çevre bilinci, sosyal sorumluluk pro-
jeleri ve sürdürülebilir kalkınma kavramlarını şirketimiz 
her biriminde uyguluyor ve değişmez değerleri arasında 
bulunduruyor. Başvuru süreci ile firmamızın farklı birim-
leri, sürdürülebilirlik konusunda bir araya gelerek, mev-
cut durum ile ilgili değerlendirme sürecine girdi. Sonra-
sında bir ekip oluşturarak mevcut süreçlerimizi gözden 
geçirdik ve denetleyici bir ekip ile paylaştık. Ortaya çıkan 
tablo doğrultusunda geliştirme ve iyileştirme stratejileri 
hazırlanarak, uygulama sürecine girildi.

Bu sürecin size ne tür katkıları oldu?
Ödül süreci bize şirketimizin güçlü ve sürdürülebilir bü-
yümesinde gelişmiş ve geliştirilecek alanlarını saptama 
olanağı sağladı. Aynı zamanda farklı sektördeki aile fir-
malarını tanımış, değerlendirme sürecinde de farklı ça-
lışma modellerini deneyimlemiş olduk.

Ödüllerin geleceğe nasıl bir etkisi olacağını 
düşünüyorsunuz?
TAİDER ve Kuzey Yıldızı Ödülleri’nin, globalleşen piyasala-
rın gerektirdiği dinamikleri yakalama, hatta bir adım ileri-
sine geçerek oyun kurucu olma yolunda aile şirketlerine 
rehber olacağına inanıyoruz. Gelecek için; çevre bilinci 
yüksek, yönetim anlayışıyla adil, çalışanları mutlu, sürdü-
rülebilirlik anlayışını benimsemiş ve ülke ekonomisine en 
yüksek katkıyı sağlayacak yeni/mevcut aile şirketlerini de 
teşvik edeceğini düşünüyoruz.

“Oyun kurucu olma yolunda 
aile şirketlerine rehber 
olacağına inanıyoruz”
DOGO

"Değerli aile şirketlerinin 
uygulamaları ile kendimizinkileri 
karşılaştırma fırsatı yakaladık"

TAİDER Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik 
Ödülleri’ni nereden duydunuz ve katılmaya nasıl karar 
verdiniz? 
TAİDER’in düzenlemiş olduğu Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerin-
de Sürdürülebilirlik Ödülü’nü TAİDER Bursa Temsilcisi ve 
Gelecek Nesil Komitesi Eşbaşkanı Berna Kırcı Aşiroğlu’nun 
yönlendirmesi ve bilgilendirmesi sonucunda başvurumuzu 
gerçekleştirdik.  Tekstil sektöründe yaklaşık bir asırlık köklü 
geçmişe sahip olan ailemiz, bu başvuruyu bir check-up gibi 
mevcut yapımızın bağımsız jüriler tarafından değerlendiril-
mesi görüşünü benimsemiştir.

Başvuru süreci ve sonrasında firma olarak neler yaptınız?
Başvuru sürecinde mevcut işleyişimizi ayrıntılı bir şekilde 
yeniden inceleyerek kendimizi tazeleme fırsatı bulduk. Aile 
kavramı, aile kültürü, aile ile çalışanların uyumu, ailenin 
çevre hassasiyetinin yeşil yakalı çalışanlara yansıması, nepo-
tizmden uzak bir yaklaşımla gelecek nesillerin doğru yetkin-
likleri sahip olduğu takdirde şirkette yer alması gibi konular-
da kendimizi yeniden sürdürülebilirlik odaklı bir yaklaşımla 
buluşturdu.

Bu sürecin size ne tür katkıları oldu?
Türkiye’de birbirinden değerli aile şirketlerinin iyi uygulama-
ları ile kendi uygulamalarımızı karşılaştırma fırsatı yakaladık. 
Bu değerli şirketlerin kurumsallaşma sürecinde attığı adımlar 
ile kendi adımlarımızın ortak noktaları ve farklılıkları konu-
sunda bilgilendik. Ailelerin şirkete yaklaşımları ne kadar fark-
lı olursa olsun ortak olan noktanın, aile kültürünün çalışanlar 
tarafından benimsenmesi ve tek bir ruh oluşturma olduğunu 
düşünüyoruz. Önceliğimiz çalışanlarımızın sistem içerisinde 
kaybolmasından ziyade birebir insani ilişkiler kurarak bu si-
nerjiyi daim tutmak. Bizim için önemli olan hiyerarşinin değil 
fikirlerin kazanmasıdır. İnsana yatırım bizim itici gücümüzdür.

Ödüllerin geleceğe nasıl bir etkisi olacağını 
düşünüyorsunuz?
Şirket stratejilerinin zamanında ve uygun olarak planlanma-
sı 1890’dan itibaren bizi bugünlere taşıdı. Bugün üçüncü ve 
dördüncü nesiller olarak uzun vadeli planlarımızı doğru kur-
gulayarak ilerlemek için tüm çabamızı gösteriyoruz. İpeker 
ailesinin şeffaflık üzerine inşa ettiği sürdürülebilirliği paylaş-
manın ve geri bildirimler ile kendini beslemenin avantajını 
yaşayacağımızı düşünüyoruz.

İPEKER
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TAİDER Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik 
Ödülleri’ni nereden duydunuz ve katılmaya nasıl karar 
verdiniz?
Ülkemizdeki aile şirketlerinin sürdürülebilirliği için önemli 
çalışmalar gerçekleştirdiğini düşündüğümüz TAİDER’in faa-
liyetlerini ve duyurularını yakından takip ediyoruz. 

TAİDER’in duyuruları vesilesiyle haberdar olduğumuz ödül 
sürecinin mevcut çalışmalarımızı değerlendirme ve geliştir-
me konusunda önemli katkısı olacağını düşünerek sürece 
katılma kararı aldık.

Başvuru süreci ve sonrasında firma olarak neler yaptınız?
Öncelikle başvuru süreci ve kriterleri ile ilgili el kitabını ince-
leyerek başladık. Aldığımız eğitimin ardından hazırladığımız 
başvuru dokümanları ve sunum dosyası ile sürecin ne denli 
önemli olduğu konusundaki farkındalığımız daha da güç-
lendi. Henüz sürecin başında olmamıza rağmen üzerinde 
çalıştığımız değerlendirme kriterleri ile şirketimizin ne du-
rumda olduğunu gördük. İlk değerlendirmeler sonrasında 
saha ziyareti aşamasına kaldığımız haberi bizleri çok mutlu 

“Sürdürülebilirlik konusundaki gelecek planlarımıza büyük katkısı oldu”
ELTAŞ

TAİDER Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik 
Ödülleri’ni nereden duydunuz ve katılmaya nasıl karar 
verdiniz?
26 yıllık bir aile şirketi ve 2015 yılından bu yana da TAİDER 
üyesiyiz. Kurucumuz Şuayip Küçükkurt’un anısını yaşatmak 
ve bizlere mirası olan Bortar’ı büyüterek geleceğe taşımak 
için tüm Bortar ailesi olarak çalışıyoruz. TAİDER’in aile şir-
ketlerinin nesiller boyu sürdürülebilirliği için gerçekleştir-
miş olduğu çalışmalar bizler için de yol gösterici oluyor. 

Kuzey Yıldızı Sürdürülebilirlik Ödülleri hakkında TAİDER’in 
duyuruları aracılığıyla bilgi sahibi olduk. Sürdürülebilirlik 
konusunda kendimizi ölçümlemek ve çalışmalarımızı güç-
lendirmek amacıyla sürece katıldık.

Başvuru süreci ve sonrasında firma olarak neler yaptınız?
Başvuru sürecinde doldurduğumuz Kuzey Yıldızı Etki Değer-
lendirme Testi ile sürdürülebilirlik konusunda ne durumda 
olduğumuzu ölçümledik. TAİDER’in sürece başvuran firma-
lara verdiği başvuru raporu hazırlama eğitimi sayesinde 
mevcut çalışmalarımızı değerlendirerek saha ziyareti aşa-
masına hazırlandık. Her aşamasında öğretici, firmamız için 
katkısı yüksek bir süreç oldu.

“Ödüllerin çok kıymetli bir farkındalık aracı olduğuna inanıyoruz”
BORTAR

Bu sürecin size ne tür katkıları oldu?
Bortar olarak farkındayız ki sürdürülebilirlik sadece finansal 
kâr ile sağlanabilecek bir durum değil. Bu konuda içinde bu-
lunduğumuz topluma, çalışanlarımıza, gelecek nesillerimize 
karşı sorumluluklarımızın bilincinde olarak çalışmalarımızı 
gerçekleştiriyoruz. Sürecin bize sağladığı en önemli katkı 
kendimizi ölçümleyebilme ve çalışmalarımızı yönlendirme 
konusunda artan farkındalık oldu. Değerlendirici olarak eği-
timlere katılan, sürdürülebilirlik kavramı konusunda teorik 
bilgi ve deneyim sahibi olan profesyonel çalışanlarımız sü-
recin bize en kıymetli armağanı diyebiliriz.

Ödüllerin geleceğe nasıl bir etkisi olacağını 
düşünüyorsunuz?
Sürdürülebilirlik son yıllarda dikkat çeken, önem verilmeye 
başlanan bir konu olsa da artık hayatımızdan bir daha çık-
mayacak bir konu. Aile işletmelerinin ülke ekonomisindeki 
yeri ve etkisi dikkate alındığında sürdürülebilirlik konusuna 
aile işletmeleri özelinde ışık tutan Kuzey Yıldızı Ödülleri’nin 
çok kıymetli bir farkındalık aracı olduğuna inanıyoruz. Sür-
dürülebilirlik konusunda tüm dünyanın öğrenebilecek çok 
şeyi varken TAİDER’in ülkemiz aile şirketlerine böyle bir öğ-
renme, farkındalık yaratma ödülü sunması eşsiz bir değer.

etti. Başından sonuna kadar kazanımı bol bir süreç oldu bi-
zim için.

Bu sürecin size ne tür katkıları oldu?
Kuzey Yıldızı Etki Değerlendirme Testi sayesinde firmamızın 
sürdürülebilirliğini ölçümlemek ilk kazanımımızdı. Sürdürü-
lebilirlik konusundaki gelecek planlarımız için süreç boyun-
ca yaşadığımız; “başvuru dosyası hazırlama eğitimi, saha 
ziyareti deneyimi, ödül süreci sonrasında aldığımız geri bil-
dirim raporu” en önemli kazanımlarımızdı diyebiliriz.

Ödüllerin geleceğe nasıl bir etkisi olacağını 
düşünüyorsunuz?
Gerek ekonomik gerek toplumsal alanda sürdürülebilir-
lik anlayışının yerleşmesi ve güçlenmesi konusunda aile 
şirketlerinin çok çok önemli bir rolü olduğuna inanıyoruz. 
TAİDER’in kapsamlı bir metodolojiye sahip ödül süreci, çar-
pıcı bir tanımlama yapmak gerekirse, daha sağlıklı bir çev-
re, daha gelişmiş bir toplum, daha mutlu çalışanlar, daha 
eğitimli gelecek nesiller ve daha iyi yönetilen şirketler için 
güçlü bir etkiye sahip.
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TAİDER Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik 
Ödülleri’ni nereden duydunuz ve katılmaya nasıl karar 
verdiniz?
TAİDER Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürebilirlik Ödül-
leri’ni ilk olarak 2017 yılında TAİDER’in düzenlemiş olduğu 
toplantıda duyduk. Üretim, muhasebe, insan kaynakları, 
risk yönetimi departmanlarının dâhil olduğu geniş katılımlı 
bir toplantıda oy birliği ile katılmaya karar verdik. 

Başvuru süreci ve sonrasında firma olarak neler yaptınız?
Çok hızlı bir başvuru sürecinin akabinde tüm beyaz yaka 
personelimizin katıldığı bir toplantı organize ettik. Beş bo-
yutu teker teker masaya yatırıp Pagmat’ın her bir başlıkta 
bulunduğu noktayı tespit ettik. 

Bu toplantıdan çıktığımızda kurumsallaşma yolunda ne 
kadar çok işler yaptığımızı ve bugüne kadar gerçekleştiri-
len tüm bu çalışmaların derlenip toplanması gerekliliğini 
gördük. Bu sayede her bir boyutta neler yaptığımızı, nere-
lerde eksiklerimiz olduğunu belirleme şansımız oldu. Ger-
çekleştirdiğimiz toplantıda her boyut için bir sorumlu ve 
bir çalışma grubu ile tüm projeyi yönetecek bir proje lideri 
belirledik. Uzun zamandır yapmayı planladığımız sürdüre-
bilirlik raporlarımızdan ilkini TAİDER’e sunmuş olduğumuz 
çalışmada küçük değişikler yaparak ortaya çıkardık.

Bu sürecin size ne tür katkıları oldu?
Bu süreç Pagmat’ta ekip ruhunu ve bölümler arası koordi-

“Ödülün bizim için çok önemli bir 
kilometre taşı olduğunu düşünüyoruz”
PAGMAT

nasyonu güçlendirdi. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımızın 
40 yıllık Pagmat kültürü ile tanışmasını, eski ekip üyeleri ile 
kucaklaşmasını sağladı. 10 yılı aşkın süredir devam eden 
kurumsallaşma çalışmalarımızın düzenlenmesi, Pagmat’a 
bir sürdürülebilirlik raporu kazandırması da bu sürecin bi-
zim için en büyük artısıdır. 

Pagmat ailesinin tüm bireylerinin günlük rutin işleri dışın-
da çalışmasına, toplum ve çevre ile etkileşimlerini düşün-
mesine; birey olarak, departman olarak ve Pagmat olarak 
nasıl daha iyiye, daha mükemmele gidebiliriz diye düşün-
meye sevk etti.

Ödüllerin geleceğe nasıl bir etkisi olacağını 
düşünüyorsunuz?
TAİDER Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik 
Ödülü’nü almamızı Pagmat için kurumsallaşma yolunda 
bir sonuç olmaktan öte, süreci hızlandıracak bir motivas-
yon kaynağı olarak görüyoruz. Geleceğe daha sağlam bir 
Pagmat bırakabilmek adına çıktığımız kurumsallaşma ve 
sürdürebilir bir şirket yaratma yolculuğunda bu ödül sü-
recinin ve ödülün çok önemli bir kilometre taşı olduğunu 
düşünüyoruz. 

Bugüne kadar yaptıklarımızın değerli bulunması, beğe-
nilmesi ve ödüle layık görülmesi bizleri çok onurlandırdı. 
Bizlere, kendimize bakma fırsatı verdiği ve bu ödüle layık 
gördüğü için TAİDER ailesine çok teşekkür ederiz.
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TAİDER Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik 
Ödülleri’ne başvuran firmaları değerlendirirken hangi 
kriterleri göz önünde bulundurdunuz?
Sürdürülebilirlik ödülü değerlendirme sürecinde elimizde 
çok kapsamlı bir yol haritası bulunuyor. Bu harita, değer-
lendirme başlıklarını, yöntemlerini ve puanlama sistemini 
detaylı bir matrisle sınırları net bir şekilde ortaya koyuyor. 
Matris kapsamında, “yönetişim, çalışanlar, çevre, toplum 
ve gelecek nesiller” başlıkları altında işletme sürdürülebi-
lirliğinin ölçümü dünya standartlarında birtakım kriterlere 
bağlanıyor. Tüm bu kriterleri dikkate alarak, konusunda 
uzman eğitmenlerin kılavuzluğu ve dernek yetkililerinin sü-
rekli desteği ile değerlendirmeyi gerçekleştiriyoruz.

Ödül süreci öncesi değerlendirici olmak için özel bir 
eğitim aldınız mı?
Ödül süreci öncesi, iki gün teknik, iki gün de kişisel eğitim 
olmak üzere toplam 4 gün eğitim aldık.

Firmaların ödüle başvuru kriterlerine yaklaşım düzeyleri 
ile ilgili gözlem ve yorumlarınızı öğrenebilir miyiz?
Hem bir değerlendirici hem de ödüle aday olan bir şirket-
te yönetici olarak değerlendirme sürecine verilen önemin 

“Değerlendirme sürecine verilen önem ödül 
alma heyecanını geride bıraktı”
Esra Erzengin/ Dogo Tasarım Stratejik Planlama Müdürü

TAİDER KUZEY YILDIZI AİLE ŞİRKETLERİNDE 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖDÜLLERİ/ DEĞERLENDİRİCİ GÖRÜŞLERİ

ödül alma heyecanını geride bıraktığını söyleyebilirim. 
Değerlendirme raporunun asıl ödül olarak görüldüğü bu 
süreçte, iş hayatının rutin koşuşturmasında bir adım geri 
çekilerek şirket yapınızı, faaliyet ve uygulamalarınızı objek-
tif şekilde analiz edebilmek, ardından üst düzey profesyo-
neller tarafından iki tam gün boyunca derinlemesine bir 
değerlendirmeden geçme imkânı bulmak ve en sonunda 
şirketiniz için hazırlanmış kapsamlı raporu teslim almak 
tüm katılımcı işletmeler gibi bizim için de paha biçilemez 
bir kazanım oldu.

Ödüllere başvuruda bulunmanın firmalara ne tür artı 
değerler kattığını düşünüyorsunuz?
Ödüllere başvurmanın başlıca katkısının, şirketinizin yapı-
sını tüm işleyişiyle birlikte çalışanların da dâhil olduğu bir 
süreçte analiz etme ve alanlarında uzman üçüncü kişiler 
tarafından objektif olarak değerlendirme fırsatı sunması 
olduğunu düşünüyorum. 

Yoğun iş temposu içerisinde ertelenen veya göz ardı edi-
lebilen çok önemli konular üzerine eğilebilmek için kısa ve 
zorunlu bir mola vermeyi mevcut durum değerlendirmesi 
yapabilmek adına çok faydalı buluyorum.

Kapak Konusu
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TAİDER Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik 
Ödülleri’ne başvuran firmaları değerlendirirken hangi 
kriterleri göz önünde bulundurdunuz?
Firmalarının iyiniyetli olarak doğru, gerçek ve kendilerini 
olduğu gibi gösteren yanıtlar vermelerini. Sürdürülebi-
lirlik yoluna kendilerini koymalarını ve bu yolda, zaman, 
emek, kaynak koyarak, değer yaratacak şekilde çalışma-
larını baz alarak değerlendirdim. Ayrıca soru kitapçığın-
daki standart soruların da oldukça faydası oldu.

Ödül süreci öncesi değerlendirici olmak için özel bir 
eğitim aldınız mı?
Evet. Daha önce çeşitli değerlendirme kurullarında görev 
almıştım ancak TAİDER’in eğitiminin çok katkısının oldu-
ğunu düşünüyorum.

Firmaların ödüle başvuru kriterlerine yaklaşım 
düzeyleri ile ilgili gözlem ve yorumlarınızı öğrenebilir 
miyiz?
Firmaların böyle bir yarış içinde olmaları, gelişimleri, 
sürdürülebilirlikleri için büyük bir fırsat barındırıyor. Her 
ne kadar farklı seviyeler olsa da, hedeflenen yolda atıla-
cak her bir adımın, getirisinin büyük olacağını, firmalara 
profesyonelleşme yolunda büyük kazanımlar sağladığını 
düşünüyorum.

Ödüllere başvuruda bulunmanın firmalara ne tür artı 
değerler kattığını düşünüyorsunuz?
Öncelikle kendilerini dışarıdan değerlendirme imkânı 
buluyorlar. Gelişme alanlarını daha objektif olarak gö-
rebiliyorlar ve farkındalıkları artıyor. Bu farkındalık için 
soruların dahi objektif bir ayna olduğunu düşünüyorum. 
Ödül kazanımı yalnızca basit bir gösterge olsa da, bu 
yolda harcanacak her bir emek, alınteri, yüksek katma 
değerli olarak firmalara geri dönecektir ve firmaların sür-
dürülebilirlik yolunda önemli bir kilometre taşı olacaktır.

“Ödüller firmalara 
profesyonelleşme yolunda 
büyük kazanımlar sağladı”
Mehmet Hepkorucu/ İnci Holding Bilgi 
Teknolojileri Koordinatörü

“Firmalar sürecin kendilerine 
yapacağı katkıyı ödülden daha 
fazla önemsiyor”

TAİDER Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde 
Sürdürülebilirlik Ödülleri’ne başvuran firmaları 
değerlendirirken hangi kriterleri göz önünde 
bulundurdunuz?
Aile şirketlerinin sürdürülebilir olması için firmanın fark-
lı alanlardaki uygulamaları değerlendirilmiştir. Firmanın 
etkileşimde olduğu müşteri, çalışan, tedarikçiler, çevre 
ve toplum kesimlerinin firma ile ilgili algısı ve firmanın 
bu algıyı oluşturmak için yaptığı faaliyetler göz önüne 
alınmıştır. Firmadaki çalışanların kendilerini firmaya ait 
hissetmeleri, firmada gelecek nesillerin yönetime geçi-
şinin nasıl planlandığı, firmanın sürdürülebilir bir dünya 
için yaptığı katkılar, yönetimin stratejik planlama yapar-
ken hangi adımları izlediği değerlendirilmiş, bu konular-
daki uygulamaları gözlemlenmiştir.

Ödül süreci öncesi değerlendirici olmak için özel bir 
eğitim aldınız mı?
Evet, TAİDER tarafından değerlendirmenin adil olması 
için değerlendirme konuları, bu konulardaki değerlen-
dirme kriterlerini içeren bir eğitim organize edildi. Ayrı-
ca değerlendiricilerin değerlendirme sırasında izlemesi 
gereken adımlar ve yaklaşımlar konusunda da bilgilen-
dirme yapıldı.

Firmaların ödüle başvuru kriterlerine yaklaşım 
düzeyleri ile ilgili gözlem ve yorumlarınızı öğrenebilir 
miyiz?
Firmalar genel olarak ödül için istekli olmakla bera-
ber, sürecin kendilerine yapacağı katkıyı da çok fazla 
önemsiyor. Değerlendiricilerin geri bildirim raporlarının 
firmanın gelecek vizyonuna katkıda bulunması beklen-
mekteydi. Değerlendirici olduğum firma birçok kriterde 
örnek uygulamalar yapmaktaydı. Daha önce üzerine dü-
şünülmemiş konular firmalarda gündem oldu ve gözden 
geçirildi.

Ödüllere başvuruda bulunmanın firmalara ne tür artı 
değerler kattığını düşünüyorsunuz?
Firmalar sürece hazırlık esnasında mevcut durumlarını 
analiz etti ve eksiklerini fark etti. Bu eksikler için değer-
lendirme gününe kadar iyileştirmeler yapıldı. Hem firma 
hem de çevre sürdürülebilirliği için hedefler belirlendi 
ve firmaların gelecek planlarında bu hedefler yerini aldı.

Neşe Erkurt/ Dogo Tasarım  
Üretim Planlama ve Lojistik Müdürü
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TAİDER Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik 
Ödülleri’ne başvuran firmaları değerlendirirken hangi 
kriterleri göz önünde bulundurdunuz?
TAİDER tarafından bize verilen matrisi referans alarak, ku-
rumları Yönetişim, Çalışanlar, Çevre, Toplum ve Gelecek 
Nesiller olmak üzere toplam üç perspektifte inceledik. Bu 
kapsamda değerlendirmeleri yaparken, aynı zamanda ya-
pılan çalışmaların sonuçlara nasıl yansıdığını görmek için 
performans göstergelerine de baktık. 

Ödül süreci öncesi değerlendirici olmak için özel bir 
eğitim aldınız mı?
Evet, mayıs ayında TAİDER tarafından düzenlenen Kuzey 
Yıldızı Değerlendirici Eğitimi’ne katıldım. Daha önce yö-
netim sistemleri alanında danışmanlık ve sahada çalış-
ma tecrübem vardı. Bu eğitimle hem Kuzey Yıldızı Ödül 
Kriterlerini hakkında bilgi sahibi olduk hem de firmaları 
değerlendirirken sahip olmamız gereken bakış açısını da 
edindik. Bu eğitim ve daha sonra aynı ekipte çalıştığımız 
değerlendiriciler ile beraber yaptığımız ön değerlendirme 
toplantısı, ekip arkadaşlarımla aynı düzlemde çalışma yap-
mamızı sağladı. 

“Şirketler geribildirimlerden kendilerine nasıl bir ‘değer’ 
yaratacaklarını düşünüyordu daha çok” 
Selma Çelik/ Cam Merkezi Yönetim Sistemleri Müdürü 

Firmaların ödüle başvuru kriterlerine yaklaşım düzeyleri 
ile ilgili gözlem ve yorumlarınızı öğrenebilir miyiz?
Bu yanıtlaması hassas bir soru olmuş. Firmalar kriterlerini 
önceden bildiği için yaklaşımları tamamen değerlendirici 
kriterleri ile paralel olmuş. Bu da sahayı ziyaret etmeden 
sağlıklı bir değerlendirme yapabilme şansını çok azaltıyor. 
Şahsen bunu doğru bulmuyorum. Hazırlanan dosyalar sanki 
değerlendirici kriterlerine cevap niteliğinde oluyor.

Ödüllere başvuruda bulunmanın firmalara ne tür artı 
değerler kattığını düşünüyorsunuz?
Firmalar için bir nevi check-up programı sayılır. Hem mevcut 
durumlarını analiz etmiş oluyorlar hem de eksik oldukları 
noktalarda farkındalık sağlıyorlar. Bu çalışmayı herhangi bir 

“Her zaman üçüncü bir gözün işletmelere 
katkı sağlayacağını düşünüyorum”
Orkun Ürkmez/ BTM Yalıtım YK Üyesi

denetleme şirketini de yaptırabilirler ancak karşılıklı olarak 
TAİDER Kuzey Yıldızı’ndaki kadar samimi bir ortam olacağını 
düşünmüyorum. Hem katılımcının hem de değerlendiricinin 
samimi yaklaşımları ve deneyimi ile Ar-Ge firmasının desteği 
bir araya gelince katılımcı firmalar son derece verimli bir ra-
pora sahip oluyor. Saha ziyaretlerinde ise firma ortakları ve 
çalışanları ile ayrı ayrı anlık deneyim paylaşımı yapma şansı-
mız oluyor. Bazı işletmelerde tecrübeden dolayı oluşan işlet-
me körlüğü nedeniyle en basit şeyleri bile atlayabiliyorsunuz; 
değerlendirici ekip kriterler dışında olsa bile yapıcı iyileştir-
meler için katılımcı firma ortaklarına ve çalışanlarına fikirle-
rini sunabilme şansına sahip oluyor. Ben de aile işletmesinde 
ortak olarak çalışan biri olarak, her zaman üçüncü bir gözün 
işletmelere katkı sağlayacağını düşünüyorum.

Firmaların ödüle başvuru kriterlerine yaklaşım düzeyleri 
ile ilgili gözlem ve yorumlarınızı öğrenebilir miyiz?
Kriterlerden önce, değerlendirici olarak gittiğimiz firmada 
ödüle olan yaklaşımın çok olumlu olduğunu söyleyerek söze 
başlamak isterim. Ödülden ziyade farklı aile şirketlerinde ça-
lışan ya da bu kriterler ile ilgili danışmanlık yapmış kişilerden 
alacakları geribildirimlere odaklanmışlardı. Bu geribildirim-
lerden kendilerine nasıl bir “değer” yaratacaklarını düşünme-
ye başlamışlardı bile. ISO 9001:2015 geçişi ile beraber pek 
çok şirket, özellikle yönetişim ve insan kaynakları kriterlerin-
de Kuzey Yıldızı kapsamındaki gereklilikleri yerine getirmiş 
oluyor. ISO 9001:2015 standardının getirdiği yaklaşımı tüm 
kriterlerde gözlemledik.

Ödüllere başvuruda bulunmanın firmalara ne tür artı 
değerler kattığını düşünüyorsunuz?
Kuzey Yıldızı Ödülü başvuru kriterleri kapsamında şirketlerde 
ödül sürecinin dışında, gerek standartların gerek müşteri-
lerin gerek ise şirketin stratejilerinin gereklilikleri doğrultu-
sunda çalışmalar gerçekleştiriliyor. Kuzey Yıldızı ile beraber, 
bu yapılan çalışmaların aslında sürdürülebilirlik amacına ne 
kadar hizmet ettiği de tekrar vurgulanmış oluyor. 

Kapak Konusu
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TAİDER Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde Sürdürülebilirlik 
Ödülleri’ne başvuran firmaları değerlendirirken hangi 
kriterleri göz önünde bulundurdunuz?
Başvuru yapan şirketin sürdürülebilirliğin beş temel 
boyutu için gerçekleştirdiği çalışmalar ve süreçlere dair 
alınan aksiyonlara bağımsız, şeffaf, sistematik bütüncül 
yaklaşım ile inceleme fırsatı bulduk. Sürdürülebilirlik 
boyutlarına ait disiplinler göz önüne alınarak bir konsoli-
dasyon sağladığımıza inanıyorum. 

Ödül süreci öncesi değerlendirici olmak için özel bir 
eğitim aldınız mı?
Değerlendiriciler için düzenlenen eğitimlerde örnek olay 
incelemeleri üzerinden karşılaşılabilinecek durumlar ile 
çalışmalar gerçekleştirdi. Oluşturulan ekiplerde farklı 
alanlarda uzmanlaşmış kişilerin yaratmış olduğu sinerji 
ile bu anlamda destek olunduğunu söyleyebilirim.
 
Firmaların ödüle başvuru kriterlerine yaklaşım düzeyleri 
ile ilgili gözlem ve yorumlarınızı öğrenebilir miyiz?
Yarışmaya katılan firmaların, bilinç düzeyi yüksek, dünya-
nın en iyi uygulamalarına yakın olma amacı güden, iyileş-
tirme fırsatları olarak görülen flu alanların farkına varan 
bir profile sahip olduğunu düşünüyorum. 

Ödüllere başvuruda bulunmanın firmalara ne tür artı 
değerler kattığını düşünüyorsunuz?
Aile kültürünün bir yansıması olan ve sürdürülebilirliğin 
temel boyutlarını şekillendiren kurum kültürünün öne-
minin vurgulanması sonucunda; süreçlere farklı bakış 
açısı kazandırarak netlik sağlandığını, gerçekleştirilen 
yerinde uygulamalar sayesinde fikirlerin desteklendiğini, 
şeffaflık ilkesinin, gelişime açık olmanın temel taşı ol-
duğunun farkındalığının oluşturulmasını desteklediğine 
inanıyorum.

“Yarışmaya katılan firmaların 
yüksek bir profile sahip 
olduğunu düşünüyorum”
Hande Altındağ/ İpeker Tekstil 
İdari Direktör Yardımcısı

“Gizlilik esaslı ve sonunda 
bir yaptırım olmaması 
firmalar için bir fırsat”

TAİDER Kuzey Yıldızı Aile Şirketlerinde 
Sürdürülebilirlik Ödülleri’ne başvuran firmaları 
değerlendirirken hangi kriterleri göz önünde 
bulundurdunuz?
Değerlendirmede beş ana bölüm vardı; yönetişim, çalı-
şanlar, çevre, toplum ve gelecek nesiller. Bu beş bölüm 
kendi içinde farklı kriterlerle değerlendirildi.

Ödül süreci öncesi değerlendirici olmak için özel bir 
eğitim aldınız mı?
Evet, ödül süreci öncesi iki tam gün Kuşadası’nda eğitim 
kampındaydık. Sonrasında da bir gün kişisel gelişim eği-
timi gerçekleştirildi.

Firmaların ödüle başvuru kriterlerine yaklaşım 
düzeyleri ile ilgili gözlem ve yorumlarınızı öğrenebilir 
miyiz?
Özellikle değerlendirici olduğum firmada herkes tüm 
kriterlere çok hassas yaklaştı. Yönetim kurulu üyele-
rinden mavi yaka çalışanlara kadar herkes değerlendir-
meye büyük önem verdi. Değerlendiricilere ve sürece 
ilgileri yüksekti. Sorularımıza samimiyetle cevap verdi-
ler, gerekli dokümanları sağladılar ve konuyla yakından 
ilgilendiler.

Ödüllere başvuruda bulunmanın firmalara ne tür artı 
değerler kattığını düşünüyorsunuz?
Firmaların herhangi bir tedirginlik yaşamadan mevcut 
durumlarına dışarıdan bakabilmesini sağlıyor Kuzey Yıl-
dızı. Gizlilik esas ve sonunda bir yaptırım yok. Dolayısıy-
la firmalar için bu durum fırsat. Sürdürülebilirlik ile ilgili 
hangi aşamadalar, daha neler yapabilirler vb. geribildi-
rimler gelişimlerine büyük katkı sağlıyor.

Tuğçe Gülcüler Öktem/ Gülcüler Sigorta YK Üyesi
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Eyüp Sabri Tuncer, Türkiye’de kolonya dendiğinde ilk akla gelen markalardan biri. Kurulduğu 
1923 yılından bu yana markasını sürekli geliştiren Eyüp Sabri Tuncer, başta kolonya olmak 

üzere, kişisel bakım, ev bakım ve temizlik ürünlerinde doğal içerikli ürünler geliştirerek, 
bunları 70’ten fazla ülkede piyasaya sunuyor. Türkiye’nin uluslararası standartlarda hijyenik 
üretim ve dağıtım yapan, doğaya önem veren bu değerli markası, köklü geçmişini yenilikçi 

ve öncü yaklaşımı ile yarına taşıyan bir dünya markası olmayı hedefliyor.

95 YILDIR KOKUNUN 
DUAYENİ
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Bosna Hersek’in işgali üzerine Süleyman Bey ve ailesi önce İs-
tanbul’a ardından Boşnakların yoğun olduğu İnegöl’e göç etti. 
Bir süre tarımla ilgilenen Süleyman Bey ardından bir bakkal 
dükkânı açtı ancak bünyesi yorgun düştü ve kısa süre sonra 
vefat etti. Süleyman Bey’in oğlu Eyüp Sabri Tuncer, babası-
nın vefatı sonrası genç yaşta, komşusu Hilmi Bey’in desteğiyle 
dönemin manifaturacısı Abranosyanların yanında çalışmaya 
başladı. Daha sonra Kurtuluş Savaşı’nda cephede mücadele 
verdi ve İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi. Savaştan sonra 
yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti Ankara’ya yer-
leşerek dönemin “bonmarşe” diye adlandırılan, içinde özel 
dikim gömlek, şapka, eldiven ve ıtriyat satılan mağazaların-
dan birini 1923 yılında açtı. Eyüp Sabri Bey’in adıyla anılan 
mağaza bir ailenin ihtiyaç duyacağı zengin bir ürün yelpazesi 
sunuyordu.

Promosyon ve Tanıtımda da Farklı
Yaptığı bir İstanbul seyahatinde ziyaret ettiği esansçıdan öğ-
rendiği kolonya imalatı kendisinin ve ailesinin yaşamını değiş-
tirecekti. Cumhuriyetin en temel sanayi kuruluşları olan şeker 
fabrikalarının yan ürün olarak alkol üretimine başlaması bu 
yeni iş kolunun önünü açıyordu. Eyüp Sabri Bey’de ismine bü-
yük şöhret kazandıracak kolonya üretimine yönelmeye karar 
verdi. Yurtdışından gelen esanslarla 1933’te kolonya imalatı 
ve satışına başladı. Mağazasının tanıtımı için o dönem çok 
da rastlanmayan kataloglar, promosyonlar ve pazarlama fa-
aliyetleri yaparak çok başarılı olan Eyüp Sabri Tuncer; müşte-
rilerinin her daim danışabileceği biri olduğunu hissettirmek 
amacı ile markaya kendi adını verdi. Kendi elleriyle çizdiği 
katalogların arkasına hazırlamış olduğu kuponlar sayesinde 
zamanında losyon olarak adlandırılan kolonyalarının bedelsiz 
olarak tanıtımını yaptı. 

O yıllarda kolonyanın bilinirliğini arttırmak için Ankara Tren 
Garı’nda gelen yolcuların ellerine kolonya dökerek nerede 
satıldığını anlattırdı ve kullanım alanının yaygınlaşmasını sağ-
ladı. Bu sayede, Ulus mağazasının önünde kuyruklar oluşma-
ya başladı ve bugünlere kadar süren yolculuğunun sağlam 
temelleri atıldı.

Eyüp Sabri Tuncer’de İkinci Kuşak
29 Ekim 1923 tarihinde doğan ikinci kuşağın temsilcisi Saba-
hattin Tuncer, baba mesleğinin başına geçmeden önce üç yıl 
ziraat fakültesinde anatomi çizimleri yaptı. Bu dönemde ki-
taplara, bitkilere ve kokuya olan merakı sayesinde araştırma-
lara başladı. Sabahattin Tuncer’in koku ve esans çalışmaları, 
markanın kolonyayla anılmasının temelini oluşturdu. Kolon-
yalarda kullanılan esanslar o dönem yurtdışından getirtili-
yordu. Esans üretimine merakı olan Sabahattin Tuncer yurt-
dışındaki büyük firmalara mektuplar yazıyor, esanslarla ilgili 
araştırmalar yapıyor ve imkânlarını kullanarak kaynak edin-
meye çalışıyordu. Aylar sonra, yazdığı mektuplardan birine 
İsviçre merkezli bir firmadan gelen cevapla birlikte yerli esans 
çalışmalarının temeli atılmış oldu. 1967 yılında çalışmaları 
sonuç verdi ve kendi limon kolonyası formülünü geliştirerek, 
Türkiye’de yerli esans formülünü yapan ilk kişi unvanını aldı. 
Sabahattin Tuncer narenciye çiçeklerinin kokusunu çıkartarak 
da bir ilke imza attı. 1980’li yıllarda Eyüp Sabri Tuncer kolon-
yaları Türkiye’nin her yerinde satılan, kolonya denince ilk akla 
gelen bir marka halini aldı.

Dükkânın Gizli Ortağı Türkiye Cumhuriyeti 
1920’lerdeki küçük dükkândan bu yıllara sadece bir aile mi-
rası değil aynı zamanda bir ticaret ahlakı da kaldı. Eyüp Sab-
ri Bey’in: “Her şey kayıtlı olacak, müşteri hakkı gözetilecek, 
memnuniyeti sağlanacak, dükkânın gizli ortağının Türkiye 
Cumhuriyeti olduğu unutulmayacak” sözleri disiplinli çalış-
manın temelini sağlamlaştırdı. Bu prensipler devlet nezdinde 
de anlam taşıyor olmalıydı ki, 1986 yılında KDV uygulaması 
çalışmalarına başlandığında seçilen pilot kuruluşlardan biri 
Eyüp Sabri Tuncer oldu.
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Üçüncü Kuşak Temsilci Engin Tuncer ile Büyüyen 
Eyüp Sabri Tuncer
Eyüp Sabri Tuncer firmasının üçüncü kuşak temsilcisi ve şu 
andaki Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer 1994’te işleri 
babası Sabahattin Tuncer’den devraldı. Ulusal markasını yeni 
bir yüzle dünya pazarına açma hedefini oluşturan Engin Tun-
cer, klasik ürünlerini koruyarak, köklerinden kopmadan “EST 
1923”, “Perfume Jewels” ve “Gizli Bahçe” markaları ile kişisel 
bakım ve ev bakımı ürünlerini geliştirdi. Eyüp Sabri Tuncer bu 
vizyonla 70’ten fazla ülkede raflarda yer alarak, dünya mar-
kası olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.
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Engin Tuncer büyüme hedeflerini şu sözlerle ifade ediyor: 
“Eyüp Sabri Tuncer olarak çatımız altındaki dört farklı kozme-
tik markası ile bugün yedi kıtada 70’ten fazla ülkeye ihracat 
yapıyoruz. Dünyanın çeşitli ülkelerinde bulunan distribütörle-
rimiz aracılığı ile Amerika’dan Avustralya’ya, Tayvan’dan Suudi 
Arabistan’a kadar birçok farklı coğrafyadan insanın hayatına 
sağlık ve güzellik katıyoruz. İhracat çalışmalarımızda hedefi-
miz kendi markalarımız altında katma değeri yüksek ürünlere 
yönelerek, ülkemizin büyüme hedefleriyle bağlantılı olarak 
yeni pazarlar açmak. Bulunduğumuz her ülkede kalıcı ve dü-
rüst ticari ilişkiler geliştirmek suretiyle hem ülkemizin kalite 
algısını yukarı çekmeyi hem de değerlerimizi tüm dünyaya 
tanıtmayı hedefliyoruz.”

Ar-Ge Yatırımları ve Her Alanda İnovasyon 
Eyüp Sabri Tuncer’de Bir Gelenek
Eyüp Sabri Tuncer’ in büyüyen ürün gamı ve artan ihracat 
hacmi ile birlikte yeni ürün geliştirme çabaları yıllar içinde hız 
kazanarak artmaya devam ediyor. Ankara’daki üretim tesisleri 
içerisinde bulunan Ar-Ge merkezinde yüksek nitelikli kimya-
ger/kimya mühendisi kadroları ile gerek yeni ürün yatırımları 
gerekse mevcut ürünlerinin fayda kapasitesini artıracak çalış-
malar sürdürülüyor.

Eyüp Sabri Tuncer’in teknolojiyi kullanma kültürü çok eski-
ye dayanan bir gelenek. Kurulduğu günden bu yana üretim, 
toptan satış, perakende satış, ithalat, ihracat ve online satış 
gibi birçok alanda liderlik ve öncülük eden Eyüp Sabri Tuncer, 
1980’li yılların başında Türkiye’de bilgisayarlı satış ve muha-
sebenin sadece bankalarda uygulandığı dönemde bilgisayarlı 
sisteme geçiş yapan ilk firmalardan biri olma özelliğine de 
sahip. 2000’li yılların başında flash tabanlı web sitesini açan 
firma, ilerleyen yıllarda Türkiye’nin ilk online kozmetik alışve-
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riş sitesini faaliyete geçirerek bir ilke daha imza attı. Her yıl 
yenilikleri takip ederek fabrikasında makineleşme seviyesini 
yukarı çeken, insan odaklı hata risklerini minimize etmeyi 
başaran Eyüp Sabri Tuncer, yenilikçi yaklaşımı ile ürün çeşit-
lerini, ambalaj ve tasarım süreçlerini daima geliştirdi. Aldığı 
ödüllerle tasarıma verdiği değerin karşılığını gören marka, bu 
bakış açısıyla sadece kendi sektöründe değil bağlantılı olduğu 
sektörlerde de ciddi bir ivme yarattı.

“Koku engel tanımaz” Sloganıyla Görme Engellileri 
Düşünen İlk Marka
2012 yılından itibaren ülkemizde ilk defa Eyüp Sabri Tuncer 
“Koku engel tanımaz” sloganıyla etiket ve kutu tasarımların-
da Braille Alfabesi (Görme Engelliler Alfabesi) kullanmaya 
başladı. Öncelikle kolonya kutuları üzerinde kullanılmaya 
başlanılan Braille Alfabesi bugün gül suyu, sıvı sabun, los-
yon gibi kişisel bakım ürünlerinin üzerinde de uygulanıyor. 
Eyüp Sabri Tuncer’in bir standart haline gelmesi hedeflenen 
bu uygulamanın yaygınlaşması için sarf ettiği çabalar sonu-
cunda matbaa sektörü de makine parkurlarını yenileyerek, 
çevre ülkelerden de bu yönde gelen talepleri karşılamaya 
başladı.

Bununla birlikte, içinde yaşadığımız dünyanın sınırlı kaynak-
larının en etkin şekilde kullanılması, verimlilik, şeffaflık ve 
sürdürülebilirlik kavramlarının tüm insanlığın hayatının bir 
parçası haline gelmesi için Birleşmiş Milletler çatısı altında 
yürütülen “Global Compact” girişiminin üyesi olan Eyüp Sabri 
Tuncer, 2010 yılından beri bu platformun Türkiye ağının bir 
parçası olmanın gururunu yaşıyor. Firma, sürdürülebilirlik 
kapsamında her yıl hazırladığı raporlarla hem yurtiçinde hem 
de yurtdışında sürdürülebilirlik faaliyetlerinin önemine dikkat 
çekmeye devam ediyor.

Kolonyanın Kısa Tarihi
Kolonya ilk defa 18. yüzyılın başlarında Almanya’nın 
Köln kentinde üretilmesi nedeniyle “Kölnisch Was-
ser”, yani “Köln Suyu” olarak anılmış, bugünkü ismi-
ni de buradan almıştır. 19. yüzyılda Avrupa geneline 
yayılan kolonya Fransızlar tarafından “Eau de Colog-
ne” olarak adlandırılmıştır. Osmanlı’nın ilk ıtriyat fab-
rikasını 1882’de kuran Ahmet Faruki, aynı zamanda 
kolonyayı bu topraklarda ilk üreten kişidir. Faruki o 
dönemlerde -Fransız etkisiyle de- “odikolon” olarak 
adlandırılan ürüne kolonya adını verir. II. Abdülha-
mit’in de ilgisi ile Osmanlı İmparatorluğu dönemin-
den Türkiye Cumhuriyeti’ne kadar hızla yayılan ko-
lonya, ucuz fiyatı ve güzel kokusu ile çok sayıda yerli 
üreticinin odak noktası haline gelmiştir. Antalya'nın 
turunç çiçeği, Rize'nin çay, Düzce'nin ceviz yaprağı 
ve tütün, Trabzon'un hamsi ve fındık, Amasya'nın 
elma, Isparta'nın gül, Edremit ve Ayvalık'ın zeytin 
çiçeği, Sındırgı'nın çam, Balıkesir'in beyaz zambak, 
Gaziantep'in biber ve fıstık kolonyaları ülkemizin ko-
lonya tarihinde özel birer yere sahip 
olsa da günümüzde Türk tipi kolonya 
dendiğinde “klasik limon kolonyası” 
ön plana çıkmaktadır.
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Özel Röportaj

“İyilik Yapma Yeri” Goodsted’in Yaratıcısı

SELİN YİĞİTBAŞI 
DUCKER Yaşar Grubu’nun 4. nesil üyesi Selin Yiğitbaşı Ducker, 

Goodsted projesi ile Uluslararası Family Business Network 
(FBN) Gelecek Nesil Yarışması’nda büyük ödülü kazandı. 
Yiğitbaşı Ducker ile projenin başlangıç sürecini, ödülü ve 
bundan sonrası ile ilgili planlarını, hedeflerini konuştuk.

Selin Yiğitbaşı Ducker, kendisine ödül kazandıran Goodsted’i, 
“Şirketlerin ve bireylerin yetenekleri, zamanları, malzeme ve 
mekân gibi sahip oldukları varlıkları ile kâr amacı gütmeyen 
projelere, güvenilir ve şeffaf bir ortamda, destek olmalarını ko-
laylaştıran bir platform” olarak tanımlıyor.
 
Sizi kendi cümlelerinizle tanıyabilir miyiz? Selin Yiğitbaşı 
Ducker kimdir, hedefleri, değerleri, hayata bakışı nedir?
Her zaman öğrenmeye açık, sanat ve tasarıma tutkulu ve çev-
resini geliştirip değer yaratmayı seven bir kişi olarak tanımla-
yabilirim kendimi. Sevgi ve saygılı olmak, dürüst olmak, baş-
kalarının ihtiyaçlarına duyarlı olmak, yardımlaşma, mutluluk, 
hoşgörü, sorumluluk en önemli değerlerdendir benim için. 

Son yıllarda tasarımcı düşünce şekli hayata ve iş hayatına karşı 
yeni bir bakış açısı ile yaklaşmamı sağladı. Bu düşünce şekli-
nin gösterdiği öğretilerden birkaç tanesi; “başarısızlıktan kork-

mamak”, “belirsizlikleri kucaklamak” ve “optimist olmak”. Bu 
düşünce şekli karşımıza çıkan fırsatlara daha fazla “evet” de-
memize olanak sağlar. Geriye dönüp baktığımda, küçük veya 
büyük başarılarımın ortak bir noktası, daha yola çıkarken karşı-
ma çıkabilecek problemleri veya olumsuzlukları düşünmeden, 
hedefe odaklanıp, yol üzerinde öğrenerek ve gelişerek devam 
etmemdi. Yolun başında umutsuzluğa kapılmadan devam ede-
bilmek en önemlisidir ve bunu başarabilirsek, eğer proje so-
nunda başarıya ulaşmasa bile yol üzerindeki öğretiler bir son-
raki projeye yarar sağlayacaktır.

Bu yıl kendime koyduğum uzun dönemli hedefim, kendi yete-
neklerimi ve kaynaklarımı kullanarak, toplum yararına, büyük 
çapta pozitif bir sosyal etki yaratabilmek ve bunu yaparken sür-
dürülebilir bir iş modeli ortaya çıkarmak. Hafta sonları bile bu 
konu üzerinde çalışmak için heyecanlanıyorum ve bu heyeca-
nım bana devam etmek için güç veriyor.



TAİDER üyesi olarak katıldığınız, Lombard Odier bankasının 
katkıları ile düzenlenen Uluslararası Family Business 
Network (FBN) Gelecek Nesil Yarışması’nda “Goodsted” 
girişiminiz büyük ödülü kazandı. Bu projenizin ortaya çıkış 
hikâyesini öğrenebilir miyiz?
Yüksek lisansım sonrasında, yeteneklerimi toplum yararına 
olan bir proje için kullanmak istiyordum ve bu konuda fırsatlar 
ararken, bir arkadaşım vasıtası ile toplum projesini gerçekleş-
tirmek için finansal destek arayan bir kişi ile tanıştım. Projesi 
erken bir aşamadaydı ve finansal destek toplamaya çalışmak 
yerine kişilerden zaman, yetenek, ürün veya mekan desteği 
almak için çalışmanın daha yararlı olabileceğini, aynı zamanda 
çevresi ile etkileşimini arttırmasının, projenin dinamiğini de 
arttıracağını düşündüm. Ayrıca bu yardımların finansal değeri-
ni de göstermenin ve proje sonunda ulaşılmak istenen hedef-
leri sıralayıp, onların da ölçümü için yardımcı olmanın projeye 
ileriki dönemde hem gelişmesine hemde daha çok destek bul-
masına yardımcı olacağını düşündüm. Sürdürülebilir kalkınma 
hedeflerinin önemini öğrenmiştim ve bu projeye yardım eder-
ken, bu şekilde birçok kişi veya organizasyonun bu hedefler 
doğrultusunda çalışmak istediği fakat toplum olarak çok etkili 
bir şekilde işbirliği yapmadığımızı düşünmeye başlamıştım. Bir 
toplum projesi yapılacağında hep ilk önce bütçe aranır, finansal 
kaynak her ne kadar önemli olsa da, aslında finansal kaynak ol-
madan da, çevremizde yardımcı olmak isteyen kişiler veya ku-
ruluşlardan destek alarak da bazı adımlar atılabilir. Platform ta-
sarımı konusunda olan yeteneklerimi de toplum yararına olan 
bir konuda kullanabilmek beni çok heyecanlandırdı. 2018'in ilk 
aylarında projenin ihtiyaçlarını listeleyebileceği, aynı zamanda 
bu platform fikrini test edebilecek çok basit bir website yarat-
tım ve farklı kişi ve şirketlerle konuşmaya başladım.   

Goodsted platformu üzerinden tanıtımını yaptığımız toplum 
projesi, dört ayda 30 bin pound değerine yakın ayni destek 
(gönüllülük, ürün ve mekân bağışı) topladı ve çoğu hedefine 
ulaştı. Bu sırada, o süre zarfında kısa süreli mekân bağışı ya-
pan şirketler de Goodsted’den haberdar olunca, kendi gönül-
lülük programlarının yönetimi için platformu kullanmak istedi. 
Üyeleri ve çalışanlarının kendi ilgi alanlarına, yeteneklerine ve 
çalışma programlarına uyan sosyal projelerde, sivil toplum ku-
ruluşlarında veya şirketin organize ettiği kâr amacı gütmeyen 
toplumsal projelerde gönüllü olarak yer alarak katkı sağlama-
ları isteniyordu. Fakat şirketin herkesin nerede gönüllülük esası 
ile görev aldığını, kaç saat harcadığını, nasıl bir geri bildirim al-
dığını vs. raporlaması mümkün değildi. Bu ihtiyaç noktasından 
yola çıkarak, ben de Goodsted platformunu geliştirmeye, bir 
takım kurmaya ve daha fazla şirket ve sivil toplum örgütü ile 
konuşmaya başladım. Platformun ilk versiyonunu seneye Lond-
ra’da kullanıcılara açmayı planlıyoruz.

Goodsted’in nasıl bir fayda sağladığını düşünüyorsunuz? 
Goodsted, sosyal girişimciler, sivil toplum kuruluşları, şirketler 
ve profesyoneller, okullar ve öğrenciler için son derece faydalı 
olacağına inanıyorum. Kullanıcılarının ihtiyaçlarına göre tasar-
lanmış fonksiyonlara sahip olan platform, projeler ve destekçi-
leri arasında daha etkin bir işbirliği kurulmasını sağlayacak.
Sosyal projesi olan girişimciler ve kuruluşlar parasal yardıma 
her zaman ulaşamayabiliyor. Goodsted, sosyal hedefli bu pro-
jelere, finansal yardıma ihtiyaç kalmadan, toplumlarından, 

Goodsted Adı Nereden Geliyor?” 
Aklımda oluşan fikrin daha fazla projeye yardımcı olabile-
ceğini düşünüyordum, bu nedenle ufak bir deney yapmaya 
karar verdim ve oluşturduğum platforma bir isim buldum; 
“Goodsted”. Good “iyilik”, sted ise İngilizce ve Norveççe de 
“yer” anlamına geliyor. Bu oluşturduğum yeni kelimenin 
anlamının “iyilik yapma yeri” olmasını istedim.

gönüllülük, ürün veya mekân desteği alma olanağı sunacak. 
Ayrıca bir sonraki aşamada projelerin, sosyal etki ölçümlerini 
yapmalarına yardım eden bir araç da kullanıcılara sunulacak. 
İleriki süreçte para yardımını da platforma entegre etme ola-
sılığımız var, fakat şu aşamada ayni yardımlara odaklanmayı 
doğru buluyoruz. Platform üzerinden proje başlatmak isteyen 
kişi veya kuruluşlar, destekçiler hakkında bilgi alarak kendileri 
için en doğru destekçiyi seçebiliyor, onla birlikte çalışabiliyor; 
projeyi gerçekleştirme sürecinde de destekçileri ile iletişim ku-
rarak plan yapabiliyorlar. Bunların yanı sıra proje aşamalarına 
ulaştıkça, proje destekçilerini ve platformun diğer üyelerini ge-
lişmelerden haberdar edebiliyorlar.

Sosyal hedefli projelere destek vermek isteyen yardımsever-
ler ve şirketler de, kendi yetenekleri ve ayni yardımlarına ih-
tiyacı olan projelere ulaşması çok zor oluyor ve ulaştıklarında 
da verdikleri desteklerin, gönüllü çalışmalarının takibi, geri 
bildirim toplama ve etki ölçümünü kolayca yapamıyor. Plat-
form kullanıcılara, destek verdikleri projeler ile ilgili raporla-
ma yapma ve geri bildirim imkânı tanıdığından, özellikle şirket 
çalışanlarının katıldığı ve yönettiği gönüllülük projelerinde, 
bu programların takibini yapmak isteyen şirketler tarafından 
aktif olarak kullanılacağını düşünüyorum. Ayrıca okullar ve 
üniversiteler de, öğrencileri için gönüllülük programlarının 
yönetiminde Goodsted’i kullanabilecekler. Bu platform sa-
yesinde, yeni beceriler kazanmak isteyen gençler de tecrübe 
kazanacak, yeteneklerini değişim ve fark yaratan projelerde 
kullanma imkânı bulabilecek.
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Goodsted’in sürdürülebilir kalkınma hedeflerine sağladığı 
katkıdan bahsetmiştiniz, bu konuda platformun hangi 
hedeflere katkı sağlamasını planlıyorsunuz? 
Öncelikle platformun sağladığı fayda, sürdürülebilir kalkınma 
hedefleri doğrultusunda çalışan projelere yararlı olduğundan 
tüm hedeflere dolaylı olarak yararlı olabileceğini düşünüyoruz. 
Bunun yanı sıra Goodsted platformu ile bazı hedeflere doğru-
dan katkı sağlamayı planlıyoruz. Hedefler için ortaklıklar (Hedef 
17) platformda aksiyona geçebiliyor. Bu sayede şirketler, sivil 
toplum kuruluşları, üniversiteler, devletler sosyal hedefli pro-
jeler üzerinde işbirliği yapabiliyor. Sağlıklı bireylerin oluşumuna 
da katkı sağlamayı hedefliyoruz; (Hedef 3) yapılan araştırmalar-
da, sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak çalışan kişile-
rin daha mutlu ve sağlıklı oldukları gözlemlenmiştir. Bu konuda 
Goodsted olarak da üniversiteler ile yapacağımız ortaklıklar ve 
bilimsel araştırmalar ile bu etkiyi ölçmeyi planlıyoruz. Son ola-
rak da gençlerin ve tecrübe kazanmak isteyen bireylerin, ye-
teneklerini sosyal sorumluluk projelerinde çalışırken pekiştirip 
kendilerine bir portföy oluşturarak daha istihdam edilebilir bi-
reylerin oluşmasına, bu sayede ekonomik büyümeye de (Hedef 
8) katkı sağlamayı planlıyoruz.

Proje şu ana kadar nasıl bir ilgi ile karşılandı?
Goodsted’i duyan herkes şimdiye kadar platformun yararlarını 
ve potansiyelini görüp çok pozitif yaklaştı. Aynı zamanda plat-
formu nasıl kullanabileceklerine dair kendi örnekleri ile gelen-
ler bile oldu. Şubat 2018’de Goodsted platformu, yardım et-
mek için çalıştığımız bir toplum projesi ile kullanıcılara açılmıştı. 
Bu platform aslında çok manuel çalışan bir web sitesiydi ve pro-
jeye destek bulmaya imkân yaratmanın yanında aynı zamanda 
fikri test etmek için kurulmuştu. İlk başta şu an ki düşündüğüm 
fonksiyonların hepsi yoktu ve bu süreçte potansiyel kullanıcılar 
ile konuşarak, ihtiyaçlar hakkında daha fazla öğrenerek, değer 
yaratıp faydalı olacak bir platform oluşturma yolunda ilerledik. 
Venedik’te gerçekleştirdiğim proje sunumu sonrasında farklı 
ülkelerden birçok şirket, eğer onların şehrinde platformu test 
etmek istersek bize yardımcı olmak istediklerini belirtti.

Projenizin ödül almasını bekliyor muydunuz? Yarışma 
ve ödül sürecindeki duygu ve düşüncelerinizi bizimle 
paylaşabilir misiniz?
Bu ödül başvuru sürecinde çok yoğun bir dönemdeydim, dü-
ğünümü organize ediyordum ve düğünden hemen sonra da 
final prezantasyonları vardı. Bu süreçte elimden geleni yaptım; 
finale kalmak bile benim için çok büyük mutluluk ve gururdu. 
Projeme olan inancımın daha da artmasını sağladı. Venedik’te-
ki sunum için çalışırken ve sunumu yaparken, kazanan kişinin 
kim olduğunu bilmesek de, önceden belli olmuş olması, fina-
listler olarak girişimlerimizi en iyi şekilde temsil etme ve 570 
kişiye sunmaya odaklanmamızı sağladı. Ayrıca konferanstaki 
katılımcılar ile tanışmanın ve sunumdan önce bolca konuşma-
nın, sunum sırasındaki stresimi azalttığını söyleyebilirim. Ödülü 
aldığım da ise gerçekten çok büyük mutluluk duydum.

Köklü bir aile şirketinde dördüncü nesil olmanın artılarını 
gördünüz mü acaba bu süreçte?
Ailemin manevi desteği, girişimcilik yolculuğumda benim için 
çok değerli; çok şanslıyım ki, bu konuda hep bana fazlasını ver-
diler. Ayrıca hem annem hem de babam, hukuk ve muhase-
be ile alakalı konularda aklıma takılan sorulara yanıt vererek 
hep bana destek oldu. Ailemden toplu olarak bir maddi destek 
almadan projeyi sürdürmeye karar verdim. Önümüzdeki dö-
nemde sosyal etki girişimleri ile ilgilenen melek yatırımcılara 
projeyi sunma yönünde ilerleyeceğim. Bunun yanı sıra “Ailem 
iyi ki TAİDER’e üye olmuş ve bana bu yarışmaya katılma imkâ-
nı sağlamış” diyorum. İki yıl önce Uluslararası Aile İşletmeleri 
Ağı’nın (Family Business Network International, FBN-I) Montrö 
zirvesine katıldık. 

Ben bu zirveden çok etkilendim ve sonraki zirveleri de takip et-
meye başladım. Daha sonra FBN’in İsveç ve İngiltere’deki Gele-
cek Nesil toplantılarına katıldım. Bu vesileyle FBN ve Lombard 
Odier tarafından düzenlenen “FBN NxG (Gelecek Nesil) Giri-
şimcilik Ödülü” hakkında bilgi sahibi oldum ve Goodsted pro-
jem ile bu yıl bu ödüle başvurmaya karar verdim. Venedik’te 
gerçekleştirilen 29. FBN Dünya Zirvesi’nde, 500’den fazla aile 
işletmesinin üst düzey yöneticisine projemi sundum. 10 farklı 
ülkeden katılımcıların yarıştığı yarışmada büyük ödülü kazan-
dım; Türkiye’yi ve TAİDER’i gururla temsil etme şansını yakala-
dım. Umarım hikâyem pek çok aile şirketi sahibi gelecek nesil 
üyesine ilham verir ve Türkiye’yi uluslararası platformda daha 
fazla temsil edebiliriz.



Birinci nesil TAİDER üyelerinden biri 
olarak üretim alanınıza ve şirket yapınıza 
nasıl karar verdiniz? Hangi parametrelere 
göre kendinizi konumlandırdınız?
Dogo olarak 2006 yılında, Yönetim Kurulu 
Başkanımız Gökhan Peksarı’nın önderli-
ğinde, tasarım odaklı ürünler geliştirerek 
marka ve değer yaratmak üzere yola 
çıktık. Hem ürün hem de iş süreçlerinde 
inovasyonun gücünü arkamıza aldık ve 
katma değerli ürünler geliştirdik. 2008 
yılında online satış sitemiz hayata geçti 
ve online platform ile erken dönemde 
tanıştık. Bu dönemde Dogo Skinz ve Dogo 
Wall markaları ile sticker ve tablo üreterek 
kişiselleştirme ve tasarımı bir arada kul-
lanmaya başladık. Turqs tekstil markamızı 
da bu dönemde geliştirdik. Sonrasında şu 
anda lokomotif markamız olan Dogo ile 
dünyada ilk kez ayakkabı üzerine geliştirdi-
ğimiz teknikle baskı uygulamayı başardık. 
Bu alana girdiğimiz ilk dönemde ayakkabı 
çantalarda sonsuz desen kullanılmaktaydı. 
Bu teknik, tasarımı ürüne sınırlı uygulama 
imkânı sunuyordu. Geliştirdiğimiz teknoloji 
ile düşük adetli üretimlerde dahi maliyet 
avantajı yakalayabiliyoruz. Ürünlerimizi 
kullanıcılarının kendilerini ifade etme-
lerine yardımcı olacak bir araç olarak 
geliştiriyoruz. Tasarımı ulaşılabilir kılmak 
-hem fiyat politikası hem de erişilebilirlik- 
vizyonu ile hareket ediyoruz.

Ayakkabı, çanta, tekstil ve ev dekoras-
yonundan oluşan ürün yelpazemize bir 
tasarım fabrikası gibi her gün yenilerini 
ekliyoruz. Dogo, tüm dünyada 150 çalışanı 
ve geniş tedarikçi ağı ile birlikte 12’si 
yurtiçinde, 17’si yurtdışında olmak üzere 
İsviçre, Hollanda, Almanya, Amerika ve 
birçok ülkede Dogostore mağazaları ile fa-
aliyet gösteriyor. Bir Türk tasarım markası 
olarak mağazalar, bayi ve online ağda 70’in 
üzerinde ülkede bulunmanın gururunu 
yaşıyoruz.

Daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir şirket 
yapısı için şirketinizde hayata geçirdiğiniz 
ya da geçirmeyi düşündüğünüz projeler 
var mı? Varsa neler?
Dogo Tasarım, 2016 yılında Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği tarafından Türkiye’nin en 
hızlı büyüyen ilk 100 şirketi arasında olduğu 
tescillenerek ödüllendirildi. Devamında da 
daha yüksek bir büyüme hızı ile faaliyetimi-
zi sürdürüyoruz. Sürdürülebilir büyümeyi 
devam ettirmek işletmemizde kurumsal 
yönetişime odaklanmamızı zorunlu kıldı 
diyebilirim. Devlet destekli ilk ve tek marka-
laşma programı olan Turquality’ye hazırlık 
sürecimiz kurumsallaşma ve operasyonel 
süreçlerde anlamlı bir fayda sağladı. 

TAİDER Kuzey Yıldızı Ödülleri süreci 
sonrasında kazandığımız değerlendirme 
raporu ise bu yolda nerede olduğumuzu 
ve gelişime açık alanlarımızı tespit etmek 
anlamında bize ışık tuttu.
Dogo, Sürdürülebilirlik Akademisi tarafın-
dan da “sosyal etki” alanında ödüllendi-
rilen Ulusal Down Sendromu Derneği ile 
ortak yürüttüğü projesi “Önemli Olan Ne 
Çizdiğin Değil Hayalin” ile down sendrom-
lu bireylerin ekonomik ve sosyal hayata 
katılımlarını desteklemeye dördüncü 
yılında da devam edecek.

TAİDER üyeliğinin size ve şirketinize 
katkıları neler oldu? Bizimle paylaşır 
mısınız?
TAİDER üyelerinin hem yerel hem global-
de, deneyimlerini samimi ve şeffaf bir şe-
kilde paylaşıyor olmasının bizim gibi genç 
işletmeler için paha biçilemez bir fırsat 
olduğuna inanıyorum. Henüz birinci nesil 
tarafından yönetilmekte olan şirketimizin 
gelecek nesillere başarılı bir şekilde devrini 
gerçekleştirebilmesi için bugünden atması 
gereken adımları şekillendirmede TAİDER 
eğitim ve paylaşımlarının yol göstericiliği 
yadsınamaz.

“Sürdürülebilirlik için kurumsal 
yönetişim odaklı çalışıyoruz”
Dogo Tasarım’ın 2016 yılında Türkiye’nin en hızlı büyüyen ilk 100 
şirketinden biri olduğunu vurgulayan Dogo Tasarım A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Gökçe Peksarı, bu başarının ardından daha yüksek 
bir büyüme hızı ile faaliyetlerini sürdürdüklerini ve bunun sonucunda da 
kurumsal yönetişime odaklandıklarını belirtti.

1979 yılında doğan Peksarı, 
ekonomi eğitimimden sonra 
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde 
Executive MBA programını 
tamamladı. Yaklaşık 10 yıllık 
profesyonel hayatın ardından 
Dogo Tasarım macerası başlayan 
Gökçe Peksarı, şu anda Dogo’nun 
ortağı ve finans, insan kaynakları 
ve lojistik süreçlerinden sorumlu 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
konumunda. 

Gökçe Peksarı

Dogo Tasarım A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı
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Mayıs 2018’de gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısı’nın ardından TAİDER 
üyelerinin sohbeti sırasında filizlenen “TAİDER Tiyatro” fikri geçtiğimiz 

eylül ayında hayata geçti. Kısa bir süre içerisinde provalara başlayan ekip, 
TAİDER üyesi Bortar Grup sponsorluğunda sahneleyecekleri “Devr-i Oyun/
cak” adlı oyunla, 9 Mayıs 2019'da İzmir'de, 17 Mayıs 2019'da Ankara'da 

ve ardından İstanbul'da “VE PERDE” diyecek. TAİDER üyeleri ve aile şirketi 
sahiplerine açık olacak oyun için yerlerinizi ayırtmayı unutmayın!

TAİDER Sanat
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Gruptakilerin birbiriyle iletişimi üst düzeyde

ve bu da forum tiyatronun belki de en önemli 

kolaylaştırıcılarından biri. Ayrıca bize destek veren 

ama zamanları uymadığı için aramızda olamayan 

üyelerimiz de var. Onların manevi desteği ve oyun 

hazırlandıktan sonra bize yapacağı yardımlar beni 

gerçekten oyun konusunda mutlu ediyor.

“İŞİNİ CİDDİYE ALAN
VE SEVEN ÖZVERİLİ
BİR EKİBİZ”
TAİDER Tiyatro ekibini ilk oyunu için çalıştıran Erdem Erem, 
Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak 
çalışan, öncesinde Hacettepe ve Ankara üniversitelerinde 
eğitim almış bir isim. 20 yıldır profesyonel oyunculuk, drama, 
doğaçlama ve şirket eğitmenliği yapan Erem, birçoğu doğaç-
lama tiyatro şeklinde 20’nin üzerinde de oyun yönetmiş. Ma-
kaleler, kitaplar, bildiriler… Danışmanlık, kreatörlük… Kısacası 
sanat ve bilimle dolu bir hayat.

Tiyatroya/dramaya gönül vermiş deneyimli bir isim olarak, 
bu alana yabancı isimlerle, son derece amatör bir ruhla 
çalışmak size neler hissettiriyor?
Amatör ruhun bir tiyatro için hiç kaybedilmemesi gerektiğini 
düşünüyorum. Özellikle tiyatrocu ve tiyatro için amatör ruh 
aslında heyecanın devam etmesi anlamına gelmektedir. Bir-
çok tiyatrocunun “Profesyonel olsanız bile amatör ruhunuzu 
kaybetmeyin” dediğini çok kereler okudum. Ben de yıllardır 
bunu hem kendime hem eğitim verdiğim kişilere tekrar tek-
rar söyledim. Bu nedenle ister profesyonel olsun ister amatör 
olsun çalışmanın heyecanını korumak için bu ruhun hep var 
olması gerektiğini düşünüyorum. 

Burada yapacağımız çalışmaya gelecek olursak, bu heyecan 
katbekat artıyor diyebilirim. Çünkü tiyatroyu amatör ruhla ya-
pan ama gerçek hayatlarında tam bir profesyonel olarak yaşa-
yan arkadaşlarımız/gönüllülerimiz ile aynı sahneyi paylaşacak 
olmak gerçekten beni mutlu ediyor.

TAİDER’in yayını olarak soruyor olabiliriz ama öğrencileriniz 
hakkında yorumlarınızı alabilir miyiz?
Öncelikle şunu söylemeliyim ki öğrencilerim, oyuncularım 
-hatta artık sahne arkadaşlarım diyebilirim kendilerine- ilk 
günden beri gerçekten işlerini ciddiye alıp büyük bir özve-
rileriyle provalara katılıyor. Çalışma azimleri beni çok mutlu 
ediyor, sonuç için umutlandırıyor. İşini ciddiye alan ve seven 
özverili bir ekibiz. Örneğin ilk günlerde “Nasıl yapacağız?”, 
“Acaba yapabilir miyiz?”, “Yok, hayır ben yapamıyorum!” gibi 
tümceler duyuyorken, artık “Burayı nasıl yapalım?”, “Burası 
nasıl daha iyi olur?”, “Hocam bu sefer yapabildim sanırım!” 
gibi tümceler duymaya başladım. Bu, bir yönetmen ve eğit-
men için gerçekten güzel bir sonuç. Tabii ki asıl sonuç sah-
neye çıkıp seyircilerle buluştuğumuzda olacak. Bir de grupta 
her prova sürecinde ve sonrasında bir gülümseme durumu 
hâkim. Grup olarak gün geçtikçe yaptığımız işten mutlu olu-
yoruz, eğleniyoruz. Süreçte mutlu olmak sonuçtan da mutlu 
olacağımızın habercisi gibi... Ayrıca bunun yanında küçük bir 
grup gibi görünse de bir forum tiyatro çalışması için gayet uy-
gun bir sayıdayız. Gruptakilerin birbiriyle iletişimi üst düzeyde 
ve bu da forum tiyatronun belki de en önemli kolaylaştırıcıla-
rından biri. Ayrıca bize destek veren ama zamanları uymadı-
ğı için aramızda olamayan üyelerimiz de var. Onların manevi 
desteği ve oyun hazırlandıktan sonra bize yapacağı yardımlar 
beni gerçekten oyun konusunda mutlu ediyor.

TAİDER Tiyatro olarak hangi oyunu sahnelemeyi 
düşünüyorsunuz? Neden?
"Devr-i Oyun/cak" bir yazar tarafından kaleme alınan bir oyun 
değil. Tamamen katılımcılarla beraber, bir problem üzerinden 
yola çıkarak beraber oluşturduğumuz bir oyun üzerinde ça-
lışıyoruz. Doğaçlama tiyatronun forum tiyatro modelinde 
hazırlanmış bir oyun sergileyeceğiz. Yani dünyada ilk defa oy-
nanan, yazılan ve seyirci karşısına çıkan bir oyun olacak. Bu 
nedenle çok farklı bir deneyim olacağını umuyorum.
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Bu noktada forum tiyatrodan bahsetmekte fayda olduğunu 
düşünüyorum. Forum tiyatro bir problemi merkeze alarak 
izleyenlerin problem hakkında yeni çözümler ürettikleri, 
sahnedeki oyuna müdahale ettikleri, hatta ve hatta yer yer 
fiilen sahneye çıktıkları oyuncu/yönetmen olarak yer aldıkları 
bir süreçtir. Önce seyirciye bir ön oyun oynanır. Sonra joker/
moderatör oyunu durdurur ve seyircilere sahnede izledikleri 
mevcut problemi nasıl çözeceklerini sorar. Bundan sonra se-
yirci kendi arasında tartışarak ulaştığı sonuçları doğaçlama 
olarak oyuncularla beraber sahneye taşır. Oyunun sonunda 
probleme bir çözüm bulunur ya da bulunamaz. Bu nedenle 
her oyun aslında farklı tartışmaların ortaya çıktığı yepyeni bir 
oyundur. Bir başka deyişle bir seyirci aynı oyuna defalarca 
gelebilir ama hiçbir zaman aynı oyunu izlemez. Çünkü aynı 
doğaçlama hayatta bir kere yapılır/izlenir. Burada bizim de 
ürettiğimiz oyunda ön oyun hariç tüm süreç oyuncular içinde 
ilk defa olacaktır. İşte doğaçlamanın büyüsü de buradadır. 

TAİDER Tiyatro ile birlikte bundan sonraki süreçte neler 
yapmayı planlıyorsunuz? 
Bu ekibin çok güzel işlere imza atacağına inanıyorum. Başlat-
tığımız bu süreç sadece İzmir'le kısıtlı kalmayacak. Bir aksilik 
olmazsa oyunumuzu Ankara ve İstanbul’da da sahneleyece-
ğiz. Şimdilik öncelikle bu oyunu seyirci karşısına çıkarmak 
istiyoruz. Sonrasındaysa doğaçlamanın gücüne güvendiğimiz 
için birçok farklı projenin beraberce üretilebileceğini inancım 
sonsuz. Daha farklı formatlar ve daha farklı projeler tabii ki 
kafamdan geçiyor ama onlar sürpriz olsun.

Bundan sonrası ile ilgili duygu, düşünce ve beklentilerinizi 
bizimle paylaşabilir misiniz?
Hazırlık sürecimiz devam ediyor; ekibimiz harika. Herkes 
azimle, onca işinin arasında provalara düzenli geliyor ve bir-
birine zaman ayırıyor. Mutlu, heyecanlı ve aslında biraz tedir-
ginim. Beklentinin yüksek olduğunu hissediyorum. Umarım 
tatmin edici bir performans sergileriz ve tüm üyelerimiz kendi 
hayatlarından bir tutam görürler sahnede. Ne kadar çok kişi-
ye dokunabilir ve “Evet bunu biz de yaşıyoruz” diye düşündü-
rebilirsek o kadar başarılı iş çıkarmışız demektir.

TAİDER Tiyatro Ekibine katılmaya nasıl karar verdiniz? Daha 
önce bu tür bir ekipte yer almış mıydınız?
Tiyatroya her zaman ilgim olmuştur ve geçmiş yıllarda da çe-
şitli tiyatro çalışmalarında yer aldım. TAİDER’de tiyatro ekibi 
oluşturma fikri bir sohbet sırasında ortaya çıktı ve beni çok 
heyecanlandırdı. İlk konuşulduğu andan itibaren diğer grup-
ların çalışmalarından daha farklı ve daha zor olacağını; çünkü 
TAİDER’de bir şeyin yapılmış olmak için yapılmadığını, mutla-
ka bir amaca hizmet ettiğini biliyordum. Şu an çoğu amatör 
tiyatro grubunun yaptığı gibi klasik tiyatro çalışmaktansa fo-
rum tiyatro üzerine yoğunlaştık. Ekstra çalışma, performans 
ve sorumluluk gerektiren bu durum TAİDER’in farkını ortaya 
koyuyor.

Şu ana kadar ne tür çalışmalar yaptınız? Bu çalışmalar sizde 
ne tür farkındalıklar ortaya çıkardı?
Tiyatronun kişisel gelişime çok faydalı olduğunu düşünüyo-
rum. Kendi kimliğinden sıyrılıp sahneye çıkmak inanılmaz 
heyecan verici. Gözler sizin üzerinizde ve tekrarı/telafisi 
mümkün olmayan bir performans sergiliyorsunuz. Ruhumu, 
özümü beslemesinin yanı sıra topluluklara hitap edebilme, 
konuşma yeteneğimi de geliştiriyor.

“KENDİ KİMLİĞİNDEN SIYRILIP SAHNEYE ÇIKMAK
İNANILMAZ HEYECAN VERİCİ” Tuğçe Gülcüler Öktem

Gülcüler Sigorta YK Üyesi

TAİDER Tiyatro Ekibi
• Berrin Sarıoğlu/ ER-SA Kimya 1. Nesil Üyesi

• Ece Suvarioğlu/ TAİDER İdari Direktör Yrd. 

• Hatice Tecim/ Volkan İtfaiye 2. Nesil Üyesi

• Mustafa Bayındır/ TETA Teknik Tarım 2. Nesil Üyesi

• Seçil Beydemir Kaynak/ Beydemir Sac 2. Nesil Üyesi

• Sevilay Gülcüler/ Gülcüler Sigorta 1. Nesil Üyesi 

• Tuğçe Gülcüler Öktem/ Gülcüler Sigorta 2. Nesil Üyesi

TAİDER Sanat



Üyelerimizden

Aile şirketlerinin gelecek nesillere 
aktarılmasını sağlamakta en 
önemli noktaların neler olduğunu 
düşünüyorsunuz?
Bir aile şirketinin geleceğe aktarımındaki 
kilit kelimenin “kurumsallaşma” olduğu-
nu düşünüyorum. Ancak kurumsallaşma 
dendiğinde standart olarak kabul gören 
adil yönetim, şeffaflık, hesap verebilirlik ve 
sorumluluk ilkelerini anlatmak yerine bu il-
kelerden yola çıkarak tecrübeme istinaden 
en çok karşılaştığım üç örnek üzerinde 
durmak istiyorum;

1. Şirket kasası ailenin kasası değildir… 
Bana göre kurumsallaşmanın ilk adımı 
şirket kasası ile aile kasasını geçiyor. Kasa 
dediğim zaman sadece fiziki kasadan 
değil, aynı zamanda “banka, hazır değerler 
ve kasa hesabından” da bahsediyorum. 
Kurumsallaşma adına bir yerden başlan-
mak isteniyorsa kesinlikle aile bireylerinin 
kasaya ulaşımı engellenmeli, maaş ve 
huzur hakkı haricinde şirkete borçlan-
malarına ya da avans kullanmalarına izin 
verilmemelidir.

2. Her aile bireyi şirkette çalışmaya uygun 
olmayabilir... Aile şirketlerinde liyakate 
bağlı olmadan her aile bireyini şirkette ça-
lışmaya başlatmak ya da işe ilgi duymayan 
bir aile bireyini şirkette çalışmaya zorla-
mak sisteme çok büyük zarar verir. Birçok 
aile şirketinde aile bireyleri aile şirketine 
girmeden önce başka şirketlerde tecrübe 
sahibi edinip sonra aile şirketine katılı-
yorlar. Ancak burada belli standartların 
önceden belirleniyor ve her aile şirketine 
katılacak kişi için aynı fark gözetmeden 
aynı şekilde uygulanıyor olması çok kritik.

3. Yönetim devrinin planlanması... Ne ya-
zık ki birçok aile şirketi, yönetim devrinin 
planlamasını önceden yapmadığı için yok 
olup gidiyor. Şirketi kuran kişi genelde 

duygusal bağları sebebiyle zamanında 
yetki ve sorumluluklarını devretmediğinde 
ani bir rahatsızlık ya da vefat durumunda 
şirket zora girebiliyor. Aynı şekilde devir 
işlemi planlanmadığında, yani kuralları ve 
sınırları belirlenmediğinde, bu durum son-
raki kuşağı olumsuz yönde etkileyebiliyor. 
Ülkemizin kültüründe büyüklere duyulan 
saygı dolayısıyla genelde sonraki kuşaklar 
ilk kuşağın bazı ciddi eksiklik ya da hata-
larını görse de bir şey yapmamayı tercih 
edebiliyor. Öte yandan daha ilk kuşak 
görevdeyken, bazı yetki ve sorumlulukları 
devrederek, ikinci kuşağa hata yaparak 
öğrenme fırsatı verdiğindeyse sağlıklı bir 
devir teslimin önü açılmış oluyor. 

Global bir şirketin Türkiye’deki 
yapılanması olarak nasıl bir yönetim 
stratejisi izliyorsunuz?
Global bir ortağın yurtdışına açılım, çalı-
şanlarımız için eğitim ve karşılıklı değişim 
programlarına katılım, “know-how” 
transferi, farklı kültürlerle etkileşim imkânı 
gibi çeşitli faydaları olduğunu söyleyebi-
lirim. Ancak stratejik olarak yerel pazarın 
gerçekleri ve bu pazarın ihtiyaçlarının mer-
kez tarafından anlaşılması ve buna değer 
verilmesi için de ekstra çaba sarf ettiğimi 
belirtmem lazım. Bu doğrultuda özellik-
le kurumsal sürdürülebilirlik, kurum içi 
girişimcilik ve dijital pazarlama konuların-
daki yerel adımlarımızın uluslararası çapta 
takdirle karşılandığını ve birçok ülkeye de 
örnek olduğunu gururla söyleyebilirim.

TAİDER üyeliğinin size ve şirketinize 
katkıları neler oldu?
Kurumsal sürdürülebilirliğe büyük önem 
veren ve bu doğrultuda GRI standartların-
da üçüncü raporunu hazırlayan bir vergi, 
denetim, muhasebe ve danışmanlık fir-
ması olarak sürdürülebilirlik andı olan bir 
derneğin üyesi olmak tüm Mazars Denge 
ailesine gurur veriyor.

“Stratejimiz; maksimum 
iletişim ve yerele saygı” 
“Global bir ortağın yurtdışına açılım, çalışanlarımız için eğitim ve 
karşılıklı değişim programlarına katılım, ‘know-how’ transferi, 
farklı kültürlerle etkileşim imkânı gibi çeşitli faydaları olduğunu 
söyleyebiliyorum diyen Mazars Denge CEO’su Dr. İzel Levi Coşkun, 
stratejilerini “maksimum iletişim ve yerele saygı” şeklinde özetliyor.

1973 İstanbul doğumlu olan Dr. İzel 
Levi Coşkun, İstanbul Üniversitesi 
İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun 
olduktan sonra, University of lllinois 
at Urbana-Champaign’de MBA yaptı. 
2004-2014 yılları arasında Marmara 
Üniversitesi’nde girişimcilik dersi veren 
Dr. Coşkun “Kurumsal Sürdürülebilirlik” 
konulu teziyle Marmara Üniversitesi 
Pazarlama Bölümü’nde doktor oldu. 
1991 yılında iş hayatına atılan Coşkun, 
muhasebe, bağımsız denetim, vergi, 
danışmanlık ve iç denetim alanlarında 
uzmanlık kazandıktan sonra, 2010 
yılından bu yana Türkiye’nin en büyük 
beş muhasebe, denetim, vergi ve 
danışmanlık şirketi arasında olan 
Mazars Denge CEO’su olarak görevine 
devam etmektedir. 

Dr. İzel Levi Coşkun

Mazars Denge
CEO
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Gelecek Nesil

Üçüncü Nesillerin Gözünden 

AİLE ŞİRKETLERİ
“Aile şirketinde çalışmanın avantajları ve 
dezavantajları neler?”, “Aile anayasası 
oluşturmakla ilgili ne düşünüyorsunuz?”… 
Bu soruları aile şirketlerinde üçüncü nesil 
olan dört Gelecek Nesil üyesine sorduk. 
Yanıtlar, gençlerin ne düşündüğünü merak 
eden kurucu ya da ikinci nesillerin ve aynı 
sorunları yaşayan ya da benzer fikirlere 
sahip genç nesillerin dikkatine.
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Aile şirketinde aile üyeleriyle çalış-
manın avantajları ve dezavantajları 
nedir? 
Aile şirketinde çalışmanın avantajları 
kadar dezavantajları da var. Ancak söz 
konusu tüm dezavantajlar, hedeflenen 
strateji ile avantaja çevrilebilir. Amatör 
ruhun hiçbir zaman kaybedilmeme-
si, aile şirketlerine avantaj sağlayan 
durumların başında gelmektedir. Aile 
şirketlerinde karar mekanizmasının hızı 
ve yeri geldiğinde gözü kara kararlar 
verilebilmesi ile yüksek başarı güdüsü 
ve işe asılanların çok olması duru-
mu birleştiğinde, en büyük avantajı 
oluşturmaktadır. Aile birliğinden doğan 
kuvvet, aileden gelen gücün kullanı-
labilmesi ve “biz” bilincinin gelişmesi, 
kısa zamanda büyüme ve gelişme eğili-
mini de beraberinde getirmektedir. 

Tepe yönetimde karşılıklı saygının daha 
rahat yerleşmesi de tüm bunların sonu-
cu olarak doğmaktadır. Yeni kuşak ya da 
ikinci nesil olarak adlandırılan takipçi 
tepe yönetici adaylarının belli olması ve 
önceden gereken biçimde hazırlanabil-
meleri de son derece önemlidir.
Aile şirketlerinin zamanla kurumsal-
laşamama; profesyonellere devirde 
zorlanma; birinci kuşağın oluşturduğu 
tedarikçi ve müşteri ağının ikinci kuşak 
tarafından tanınmaması; ikinci kuşağın 
sahip olduğu standartlar sebebiy-
le, iş yapma hevesi ve çabaya sahip 
olamaması aile şirketinde çalışmanın 
dezavantajları olabilir.

Aile anayasası oluşturmak ile ilgili 
neler düşünüyorsunuz?
Aileyi başarılı noktaya getiren geçmişi 
ve temel değerleri ortaya çıkarmak 
önemli. Bizim bir aile anayasamız 
henüz yok ama öneminin farkındayız. 
Yazılı olmayan ama güven ve çabaya 
dayalı kuralları kendi içimizde yürütü-
yoruz. Her aile şirketi kriz anından önce 
yönetim kurulu yetkisi, ikinci kuşağın 

sorumlulukları ve nasıl terfi etmesi 
gerektiği, aile dışındaki profesyonelle-
rin yetki ve sorumlulukları, ani kayıplar 
sonucu nasıl bir yol izlenecek gibi plan-
larını yazılı hale getirmeli bence. 

Sağlıklı bir devir süreci için aile birey-
lerinden beklentileriniz neler?
Aile şirketinde en önemli konu “güven”. 
Güven olmadığında ne kadar plan, 
program, hisse devri yapsanız da bir 
anlamı olmaz. Bu kapsamda kurucular 
çocuklarına muhakkak güvenmeli ve 
yetki vermeli.

Kurucu nesil ve gelecek neslin uyumlu 
çalışması için nasıl bir yaklaşım 
olmalı?
Kurucu nesilden sonraki nesiller (genç-
ler), aile şirketinde mi yoksa dışarıda 
mı çalışmak istediklerine karar vermeli. 
Gençlerin, kurucu nesilden “peda-
gog” olmasını beklememeleri gerekir. 
Onların zaten şirketi yönetmek gibi 
büyük sorunları var ve eziliyorlar. Aile 
ve şirkette koordinasyonu sağlamak ve 
fedakârlık göstermek babalara düşüyor. 

Takipçi nesil, şirket için gerekli kaliteli 
insan kaynağını seçmede muhakkak 
becerikli olmalı ve onlarla iyi ilişkiler 
kurmalı. Eğer şımarır ve çalışanlarla 
ekip olamazlarsa, şirket zora girer. Ça-
lışanların şirketle gönül bağı olmazsa, 
şirketin de kaderi maalesef olumsuz 
sonuçlanıyor.

Ülkemizdeki ve dünyadaki aile şirket-
lerini genel olarak değerlendirirseniz, 
neler söylersiniz? 
Şirketler de canlılar gibidir. Her gün 
onlarla ilgilenmez bir gün atlarsanız, 
her sabah yeni bir savaşa girdiğiniz 
rakipleriniz bu canlıyı affetmeyecek-
tir. Aile şirketlerinin her birinin farklı 
dinamikleri vardır. Ancak en büyük bağ, 
işi liyakatiyle yapmak ve kinden uzak 
durmaktır.

Ebru Yakupoğlu

Yakupoğlu A.Ş. Yönetim 
Kurulu Üyesi (3. Nesil)

“Gençlerin, kurucu nesilden 'pedagog' 
olmasını beklememeleri gerekir”
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Aile şirketinde aile üyeleriyle çalışmanın 
avantaj ve dezavantajları nedir?
Aile şirketlerimiz BTM Yalıtım ve Levent Ka-
ğıt’ta kurucu sayılan ikinci kuşak aile üyelerimiz 
babam ve amcam ile çalışıyorum. Kız kardeşim 
ise haftada bir gelerek kurumsal iletişim danış-
manlığı veriyor. Aile işletmesinde görev almak, 
farklı bir profesyonel ortamda çalışmanın ku-
rumsal ve katı kurallarından uzak, daha esnek 
çalışma koşulları ve daha özgür bir ortamda, 
koşulsuz bir şekilde fikirlerimizi dile getirme fır-
satı sağlıyor. Bunun yanı sıra aile, ortaklık ve iş 
şapkalarını ayrı tutabilmenin zorluğu ve bazen 
işimizin aile ilişkilerimizin önüne geçiyor olması 
bir dezavantaj olarak görülebilir. Tüm bunlara 
kuşaklar arası çatışmaların da eklenmesinin, 
işlerimizi iyice zorlaştırdığı düşüncesindeyim.

Aile anayasası oluşturmak ile ilgili neler 
düşünüyorsunuz?
Aile anayasası oluşturmak için yaklaşık sekiz 
yıl önce çok çaba gösterdik. Bu konuda önemli 
rasyonel adımlar attık. Sonrasında günlük 
işlerimizin öne geçmesi ile süreç yarıda kesildi 
ve ardından aile üyelerinin anayasa hazırlığı 
konusunda motivasyon düşüklüğü nedeniyle 
tekrar ele alamadık. Henüz başaramamış olsak 
da kurumsallık ve sürdürülebilirlik için aile ana-
yasasının önemli olduğunu düşünüyorum.

Sağlıklı bir devir süreci için aile bireylerinden 
beklentileriniz neler? 
Sağlıklı bir devir teslim süreci olması için ön-
celikle her iki tarafın da empatik düşünebilme 
yönünün çok güçlü olması gerekir. Ülkemiz 
ve hatta dünya genelinde o kadar olağanüs-
tü günlerden geçiyoruz ki, bu devir teslim 
düşüncesi önceliklerimiz arasında yer alamıyor. 
Kurucu nesil birçok zorlukla karşılaşmış ve tüm 
bu zorlu koşullara rağmen başarıya ulaşmıştır. 
Bu aşamaya gelebilmek birçok fedakârlığı 
da beraberinde getirmiş, iş hayatı hep aile 
hayatının önüne geçmiştir. Yeni nesil olarak ku-
rucu neslin yaşamış olduğu bu zorlu süreçleri 
yaşamadığımızdan şanslı olduğumuzu görüyor 
ve bireysel önceliklerimize, aile yaşantımıza 
zaman ayırabildiğimizi düşünüyorum. Bence 
bu sürecin sağlıklı ilerlemesi için devir teslim 
zamanı gelmeden, yazılı kuralların oluşturul-

muş olması gerekir. Tüm bu konuları içeren bir 
aile anayasasının varlığı, devir teslim sürecini 
kolaylaştırması açısından son derece önemlidir.

Kurucu nesil ve gelecek neslin uyumlu çalış-
ması için nasıl bir yaklaşım olmalı? 
Kurucu nesil ile gelecek neslin uyumlu ça-
lışmasının tek yolu profesyonel yönetim ve 
sistemdir. Duyguları ve şahsi yorumları arka 
plana atarak, rakamlar ve kurallar üzerin-
den yönetilen bir şirkette uyum daha kolay 
yakalanır. Genel anlayışa baktığımızda; kurucu 
nesilde nicelik olarak belirli bir seviyeye ulaşıp, 
hacimsel olarak büyüdükten sonra başarılı bir 
kurumsallaşma sürecine geçilebileceği anlayışı 
hâkimdir. Oysa ki hedeflediğimiz başarıyı 
yakalamanın asıl koşulu, yolun en başındayken 
içselleştirmiş kurumsal bakış açısını edinme-
mizdir. En başından oluşturulan kurumsal 
koşulların, bizi büyük hacimli işlere götüreceği 
anlayışını benimsemeliyiz.

Ülkemizdeki ve dünyadaki aile şirketlerini 
değerlendirirseniz neler söylersiniz?
TAİDER ve FBN sayesinde ülkemizde ve hatta 
dünya üzerindeki aile şirketlerinin bireyleri 
ile tanışma ve bilgi paylaşma fırsatım oluyor. 
Avrupa’ya kıyasla ülkemizde örf ve adetleri-
mizi şirketlerimizin kurumsallaşması önünde 
çok büyük bir engel olarak görüyorum. Çeşitli 
mecralarda bu düşüncemi doğrulayan birçok 
istatistik de mevcut. Bu riskin farkına var-
mak ve ona göre önlem almak lazım. Burada 
tüm nesillere büyük iş düşüyor. TAİDER gibi 
derneklere ve oluşumlara birlikte zaman ayı-
rarak, karşılaştığımız farklı görüşleri aramızda 
paylaşabilirsek, ardından benzer gözlüklerle 
geleceğe bakar, birlikte planlama yapabiliriz. 
Sonuçta yeni nesil olarak, değişen hızlı koşulla-
ra kolay adapte olabildiğimiz, enformasyon ve 
teknoloji ile ilgili yenilikleri takip ettiğimiz için 
farkındalığı yüksek olan bizler, aile şirketlerin-
deki konumumuz gereği karar alma süreçle-
rine yeteri kadar etki sağlayamıyoruz. Oysa 
sistemini kurmuş ve başarılı olmuş o kadar çok 
üye var ki; bir o kadar da kuramamış ve bir 
türlü problemlerini çözememiş… TAİDER tüm 
bu üyelere bilgi ve birikimlerini samimiyetle 
paylaşabilecekleri bir platform yaratıyor.

Orkun Ürkmez

BTM Satış ve 
Pazarlamadan 
Sorumlu Yönetim 
Kurulu Üyesi 
(3. Nesil)

“Kurumsallık ve sürdürülebilirlik için aile 
anayasasının önemli olduğunu düşünüyorum”



Aile şirketlerinde aile üyeleriyle 
çalışmanın avantaj ve dezavantajları 
nedir?
Bana kalırsa avantajları oldukça fazla. 
Şirkette çalışan en genç aile üyesi 
olarak tecrübelerinden faydalanaca-
ğım abilerim, babam ve amcam var 
önümde. Tabii ki profesyonel olarak 
çalışsaydım da yöneticilerimden veya 
daha tecrübeli çalışma arkadaşlarımın 
bilgi ve birikimlerinde faydalanabilir-
dim, ancak bir aile bireyinin abi-kardeş 
yakınlığında verdiği tecrübe daha etkili 
ve daha güvenilir olabilir.

Her ne kadar karşıma çok çıkan bir 
örnek olmasa da, aile içerisindeki yapı 
nedeniyle çıkan karar anlaşmazlıkla-
rından bir dezavantaj olarak bahse-
debiliriz. Mesela abi-kardeş olarak 
bir konu görüşüldüğü zaman daha 
baskın olan büyük kardeşin kararının 
geçerli olması gibi. Tabii bu konu aile 
yapılarına göre değişen bir şey. Kimi 
aile daha yoğun yaşarken kimi ailede 
daha seyrek yaşanan bir durumdur 
diye düşünüyorum.

Aile anayasası oluşturmak ile ilgili 
neler düşünüyorsunuz?
Bu konunun özellikle üçüncü ve 
dördüncü nesillere geçmiş kalaba-
lık aileler için çok önemli olduğunu 
düşünüyorum. Zirvemizde konuşmacı 
olarak dinlediğimiz Ali Sabancı da aile 
anayasası olmadığı için ilk zamanlarda 
ailesinde yaşanan dezavantajların 
altını çizmişti.

Kendi ailemizde anayasa oluşturma 
temellerini atmıştık ancak birkaç 
nedenden dolayı askıda kalmıştı. Şimdi 
kaldığımız yerden çalışmalara devam 
ediyoruz. İlk başlarda deneme yanılma 
ile çok etkisini göremeyeceğimizi 
ancak aile kalabalıklaştıkça ve anayasa 
oturdukça, ailemiz için vazgeçilmez 
olacağını düşünüyorum.

Sağlıklı bir devir süreci için aile birey-
lerinden beklentileriniz neler?
Devir süreçleri TAİDER bünyesinde 
olduğumdan beri aileler arasında duy-
duğum en zor konulardan biri. Sonuçta 
ilk nesillerin zor şartlarla kurduğu ve 
büyüttüğü şirketi ile duygusal bir bağı 
oluyor ve genelde gelecek nesillere 
devretmekte zorlanıyorlar. Ancak ben 
bunu gelecek nesillere olan güven ek-
sikliğinden çok kurucu nesillerin şirkete 
olan duygusal bağlılığından kaynak-
landığını düşünüyorum. Hem kurucu 
neslin hem gelecek neslin, anlayışlı, 
yapıcı ve sabırlı olması durumunda bu 
konuyu aşabilirler düşüncesindeyim.

Kurucu nesil ve gelecek neslin uyumlu 
çalışması için nasıl bir yaklaşım 
olmalı?
Bu soru da aslında bir önceki soru ile 
bağlantılı. Kurucu nesil oldukça tecrü-
beli, gelecek nesil ise oldukça heye-
canlı bir yapı ile şirkette faaliyetlerini 
sürdürüyor. Bence kurucu nesil gelecek 
nesildeki bu heyecanı bir fırsat olarak 
görmeli ve o kişilerin hata yapacağını 
bilse bile hata yapmasına izin vermeli 
ve fikirlerini işin sonunda söylemeli. 
Hata yapmadan tecrübe artmıyor 
sonuçta.

Ülkemizdeki ve dünyadaki aile şirket-
lerini genel olarak değerlendirirseniz 
neler söylersiniz?
Dünya üzerindeki bütün aile şirketle-
rinde gördüğümüz, nesiller değiştikçe, 
şirketin sürdürülebilirliğinin azalması. 
Bu oran ülkemizde diğer ülkelere göre 
daha da fazla. Ancak çok uzun yıllar 
ve çok fazla nesiller gören güzel şirket 
örnekleri de var. Bu aile şirketlerinde 
de bu başarının sırrını tam kurumsal-
laşmada ve doğru profesyonellerle 
işbirliği kurmada görüyoruz. Eğer 
bütün aile şirketleri bu örneklerden 
ilham alarak ilerlerse başarılı olacaktır 
diye düşünüyorum.
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“Devir sürecinde her iki neslin de anlayışlı, 
yapıcı ve sabırlı olması gerekiyor”

Selim Güres

Güres Teknoloji Yönetim 
Kurulu Üyesi (3. Nesil)
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Aile şirketinde aile üyeleriyle ça-
lışmanın avantaj ve dezavantajları 
nedir?
Aile şirketimiz Çelikel’de iki yıldır ai-
lemizin ikinci kuşağı olan dayılarımla 
çalışıyorum. Bu süreç içerisinde bana 
tanımış oldukları, daima soru sora-
bilme özgürlüğü, açık bilgi paylaşımı, 
şirket içerisinde çeşitli departmanlar-
da rotasyon yapma fırsatı ile hızlı bir 
gelişim gösterme şansı bulduğumu 
düşünüyorum. Aile üyeleri ile çalış-
manın en büyük avantajı gerek kişisel 
gerek iş anlamında gelişim fırsatla-
rının büyük bir içtenlikle sunuluyor 
olması bence.

Gelecek nesil üyeleri olarak birçoğu-
muzun karşılaştığı dezavantaj ise üst 
kuşakların gözünde her daim “sevimli 
küçük çocuk” olarak kalmamız. Bu 
sebeple aynı görevi üstlenen bir 
başka çalışma arkadaşımıza nazaran 
daha çok sorgulanıyor, hızlı olgunlaş-
mamız adına daha acımasız eleştiriler 
alıyoruz. Ancak aslında tüm bu “kı-
rıcı” eleştirilerin iyi niyetle ve bizleri 
geliştirmek adına yapıldığını bilmemiz 
gerekiyor. Kırılmak yok, yola devam!

Aile anayasası oluşturmak ile ilgili 
neler düşünüyorsunuz?
Aile anayasası dediğimiz bilgi ve 
kurallar bütünü aile içerisinde aslında 
var olan, ailenin kurucusu büyüklerin 
ve onu takip eden kişilerin düstur 
edindiği aile değerleri ve sahip 
olduğu vizyonun yazılı hale dökülmüş 
olması, tüm aileye rehberlik edebi-
lecek bir kaynak benim için. Özellikle 
kurucu nesil ile birlikte yeterli vakit 
geçiremeyip, onların hayat görüşle-
rini paylaştığı döneme şahit olama-
mış gençler için faydalı bir aktarım 
aracıdır diye düşünüyorum. Böylelikle 
olası yanlış anlaşılmaların ortadan 
kalkmasını ve ailenin tek bir eksen 
üzerinde buluşmasını sağlar.

Sağlıklı bir devir süreci için aile bi-
reylerinden beklentileriniz neler? 
Sağlıklı bir devir süreci için hem devir 
yapan neslin hem de gelecek neslin 
karşılıklı empati kurmanın yanı sıra 
sevgi, güven ve özveri ile birbirine 
yaklaşması gerekir. Beklentilerin açık 
bir dille konuşulması ve yol haritasının 
birlikte oluşturulması da son derece 
önemlidir. Gelecek neslin, devir ya-
pacak neslin tecrübesi ile kendi öğre-
nimlerini harmanlayabilecek altyapıya 
sahip olduğu noktada devir sürecinin 
karşılıklı olarak güven içerisinde yapı-
lacağını düşünüyorum. İleriki yıllarda 
bu geçiş sürecini yumuşak bir şekilde 
yapacağımıza inanıyorum.

Kurucu nesil ve gelecek neslin uyum-
lu çalışması için nasıl bir yaklaşım 
olmalı? 
Her zaman olduğu gibi yine “karşılıklı 
empati kurmak” demek istiyorum. 
Gençler kurucu neslin tecrübelerine 
saygı gösterirken, kurucu nesil de toy 
olduğu dönemleri anımsayarak, gele-
cek nesli anlamaya çalışmalı ve yapılan 
hatalara anlayışla yaklaşmalıdır.

Ülkemizdeki ve dünyadaki aile 
şirketlerini genel olarak değerlendi-
rirseniz neler söylersiniz?
FBN vesilesiyle birebir tanıştığım, zir-
velerde hikâyesini dinlemiş olduğum 
birçok aile şirketi üyesinden duydu-
ğum sorunlar ve anılar TAİDER’de 
birbirimizden dinlediğimiz veya vaka 
çalışması olarak duyduğumuz örnek-
lere benzerdi. Dünyanın neresinde 
olursa olsun, ailenin bulunduğu 
ortamda duygular her zaman var 
olacaktır. Aile olmanın getirdiği sevgi 
ve duyguların iş ortamında her daim 
kontrol altında tutulması gerekliliği, 
iş konusunda herhangi bir tartışma 
halinde aile ilişkilerinin bu durumdan 
bağımsız değerlendirilmesi bilinci 
olmazsa olmazdır.

“Kırılmak yok, yola devam!”

İrem Öğücü

Çelikel Alüminyum 
Kurumsal İletişim ve 
İş Geliştirme Uzmanı 
(Lila Kağıt 4. Nesil, Çelikel 
Alüminyum 3. Nesil)

Gelecek Nesil
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Röportaj

Ekonomik Durgunluk Döneminde 
Liderlerin Önemli Odağı 

İŞVEREN 
MARKASI
Türkiye’nin önemli markalarında, B2C ve 
B2B Pazarlama, Kurumsal İletişim ve Dijital 
Pazarlama alanlarında 20 yılı aşkın kurumsal 
tecrübeye sahip Canvas Pazarlama ve İletişim 
Danışmanlığı’nın yönetici ortağı Nurçin 
Koçoğlu, işveren markasının, çalışanını nasıl 
geliştirdiğini ve motive ettiğini önemseyen 
tüm şirketlerin odaklanması gereken bir konu 
olduğunun altını çiziyor.

“Aile işletmeleri, ailenin çalışma kültüründen ve değerlerin-
den, kurumsal organizasyonlara kıyasla daha fazla etkileni-
yor” diyen Nurçin Koçoğlu, işveren markasının, özellikle 50 ve 
üzeri çalışanı olan her ölçekteki işletme için oldukça önemli 
bir yatırım olduğunu vurguluyor.

Son dönemde sık sık duymaya başladığımız “işveren 
markası” nedir? 
Aslında “işveren markası” yerine “Çalışan Markası” kullanımı-
nı tercih ederim ancak genele doğru terminoloji ile yaklaşabil-
mek için işveren markası olarak devam etmemiz daha doğru 
olacak diye düşünüyorum. “İşveren Markası” şirketlerin, dı-
şarıdaki yetenekli profesyonelleri kendilerine çekmek, şirket 
çalışanlarını şirkete bağlı ve yüksek motivasyonlu tutmak, içe-
ride değerli yetenekleri kaybetmemek için yürüttüğü stratejik 
marka yönetimi, çalışan deneyimi ve bağlılık programlarının 
bütünüdür. 

İyi yetenekleri bulmanın, onları işe almanın ve çalışan ola-
rak şirkette tutmanın giderek zorlaşması sonucunda şirketler 
“Çalışılacak En İyi Şirket” olma alanında ciddi bir rekabet içine 
girdi. Bu alanda rekabetin artmasının sonucunda da, işveren 
markası kavramını daha sık duymaya başladık.

İşveren markasının şirketin ana markasından farkı nedir?
Müşteri markası ile işveren markasının yönetimindeki temel 
unsurlar özünde aynı. Marka bilinirliği, markanın hedef kit-
ledeki algısı, markanın cazibesi, markanın konumlandırması, 
değerleri, kimliği, değer vaadi, rasyonel faydaları, duygusal 
faydaları, iletişim şekli, tonu ve bağlılık programları. Bunlar iki 
markanın yönetimindeki ortak paydalar.  Şirketin ana marka-
sı, tüm paydaşlarına -ağırlıklı olarak da potansiyel ve mevcut 
müşterilerine- işveren markası ise, şirketin çalışanlarına ve dış 
yeteneklere yöneliktir.

Bir de iç iletişim kavramı ve bu isimde bölümler var...
İşveren markası sadece şirket içinde çalışanları hedef kitle ola-
rak almaz. İçeriye dönük olduğu kadar şirketin dışına da yönelik 
iletişim yapar. İç iletişimden ayrışan en önemli noktası bu.

İşveren markasının dört ayrı hedef kitlesi vardır;
• Şirkette çalışması istenen yetenekli liderler, profesyoneller, 
mavi yakalılar ve yeni mezunlar için cazibe noktası olmak. 
• Çalışanların şirketle duygusal bağlarını ve verimliliklerini artır-
mak; daha bağlı, katkı sağlayan ve üreten çalışanlar olmalarını 
sağlamak. Buna yönelik çalışan deneyimi ve bağlılık programla-
rı kurgulayarak programın başarısını ve verimini ölçmek.
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• Şirketten ayrılmış olan çalışanlarda olumlu bir izlenim bırak-
mak; kaybedilmiş yetenekleri dışarıda kazandıkları yeni dene-
yimler sonrası tekrar kazanmak. 
• Şirket çalışanlarını “marka elçisi” rolünde yeni müşteri kaza-
nımı ve şirkete duyulan güven için gönüllü ve aktif bir mecra-
ya dönüştürmek.

İşveren markası, “İnsan Kaynakları”, “Marka Yönetimi”, “İle-
tişim”, “Dijital Pazarlama”, “Müşteri/ Çalışan Deneyimi”, 
“Teknoloji” gibi birçok farklı uzmanlığı birlikte ve sinerji için-
de kullanmayı gerektiren bir alan. Bu nedenle işveren mar-
kası kavramını bu başlıkların üst çatısı olarak değerlendirmek 
daha doğru olacaktır.

İşveren markası şirketlerde hangi departmanın 
sorumluluğundadır?
Şirkette çalışanların performansı, verimi, üretkenliği kimin so-
rumluluğudur? Sadece insan kaynakları bölümünün mü? Şir-
ketin üst yönetiminin, tüm yöneticilerin ve tüm departmanla-
rın mı? İnsan odaklı, farklılaşan ve mutluluk veren deneyimler 
sunmak, çalışanların gelişimi, motivasyonu, memnuniyeti, 
bağlılığı tek bir departmanın sorumluluğu olamaz. Çünkü 
şirketin en değerli ve fark yaratan, kolay kopyalanamayan 
rekabetçi unsuru “insan”dır. Buna bağlı olarak da çalışanlar 
ve kurum kültürü; liderlik modeli ve şirketin liderleridir. Bu 
nedenle öncelikle “Sponsor” boyutunda şirket yönetimi ve 
liderlerinin, ardından programın koordinasyonu, hayata ge-
çirilmesi ve sonuçlarının ölçümü için “Program Lideri” boyu-
tunda İşveren Markası/ İnsan Kaynakları/ Kurumsal İletişim/ 
Pazarlama gibi belirlenecek bölümün/ bölümlerin, son olarak 
“Program Paydaşı” boyutunda da şirket çalışanlarından olu-
şan komitelerin sorumluluğunda olmalıdır. Teknoloji ve dijital 
pazarlamadan sorumlu bölümler de teknolojinin ve dijitalin 
katkısının yadsınamadığı bu dönemde destek verenler arasın-
da mutlaka yer alması gereken paydaşlardır.

Bu konu, bugün şirket yönetimleri ve liderlerinin ne kadar 
odağında?
Ölçeğinden bağımsız olarak hemen her şirkette yöneticiler 
bugün “Müşteri Memnuniyeti”, “Müşteri Bağlılığı”, “Marka 
Performansı”, “Tavsiye Skorları”nı stratejik odak olarak yakın-
dan takip ediyor. Performans sistemlerinin parçası haline ge-
len bu kriterlerin metrikleri var ve verilerle ölçülüyor. Rekabet 
avantajı yaratmak için “İnsan” faktörü çok kıymetli. Müşteri 
ve marka performans kriterlerine ulaşmak için çalışanın ya-
rattığı katma değeri tartışılmaz boyutta. Doğru yeteneği bul-
mak, cezbetmek ve mutlu, katkı sağlayan, verimli çalışanlar 
haline dönüştürmek ve şirkette kaldığı süre içinde üretken-
liğini artırmak strateji ve çaba isteyen, süreklilik ve tutarlılık 
içinde ele alınması gereken stratejik bir odak. “Çalışan Mem-
nuniyeti”, “Çalışan Bağlılığı”, “Çalışan Markası Performansı”, 
“Çalışan Verimliliği” “Kurum Kültürü” de şirket liderlerinin 
stratejilerinde ve iş hedeflerinde öncelikli olması gereken bir 
konu. Başta uluslararası şirketler olmak üzere “Müşteri Odak-
lı” ve “İnovasyon” odaklı şirketlerin konuya daha fazla önem 
ve öncelik verdiğini görüyoruz. Bu alanda küresel ölçekte ba-
şarılara imza atmış yerli ve uluslararası şirketlerimiz var. 

 Bağlı Bağlı Değil Kopuk

Dünya Ortalaması %15 %67 %18
Türkiye Ortalaması %17 %65 %18

Bağlı çalışanların, bağlı olmayan çalışanlara oranla

İşe Gelmeme Oranları %41 daha düşük

İş Verimliliği %17 daha yüksek

İşgücü Devir Oranı %24 daha düşük

İş Hacminde Daralma/Küçülme %28 daha düşük

İş Kazası Oranı %7 daha az

Müşteri Memnuniyeti Metrikleri %1 daha yüksek

Kalite Hataları %4 daha az

Satış Gelirleri %2 daha fazla

Çalışan Bağlılık (Engagement) Oranı

Bağlı Çalışanlar-Bağlı Olmayan Çalışanlar

* Gallup, Global Workplace, 2017
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Röportaj

Geleneksel yaklaşım ile “Maaşlarını ödüyoruz ya her ay, çalışa-
caklar tabii. Bir de mutlu etmeye mi uğraşacağız?” bakış açısın-
dan “Nasıl daha rekabetçi, yenilikçi, müşteri merkezli olabiliriz? 
Kârlılığımızı ve verimliliğimizi nasıl artırabiliriz? İnsan faktörü 
bunun neresinde ve bu kaynağı nasıl daha etkili kullanırız?” 
yaklaşımına geçmemiz gerekiyor. Konuyu, “İnsan kaynakları 
ilgileniyor o işlerle” boyutundan, “Bizim için şirket stratejisinin 
ve performans göstergelerinin vazgeçilmez parçası” boyutuna 
taşıdıkça şirketler üç-beş yıllık orta vadeli bir dönemde finansal 
performanslarındaki artışı daha yakından görebiliyorlar. Şirket 
yönetimleri teknolojiye, üretim parklarına, altyapıya, taşın-
maz mülklere yapılan yatırımlara kolaylıkla karar verebiliyor 
ve yatırımları, ekonomik durgunluk dönemi de dâhil, kesintisiz 
sürdürebiliyor. “İnsan”, “Kurumiçi Kültür”, “Liderlik Modelleri” 
başlıklarına yapılan yatırımları da gelişim, yatırımın geri dönü-
şü, verimlilik artışı, gerçekleşen tasarruf boyutlarıyla, yani ya-
tırımın geri dönüş göstergelerini belirten veriler halinde şirket 
yönetimleri ile paylaşmamız gerekiyor. Peter Drucker’ın çok 
sevdiğim bir sözü vardır. “Ölçemezseniz yönetemezsiniz.” Bu 
prensip, işveren markası için de geçerli. İşveren markası çalış-
maları, strateji ve ölçülebilir performans göstergeleri boyutu ile 
yönetimler ile düzenli paylaşıldıkça liderlerin sahiplenmesinin 
ve desteğinin artacağı inancındayım.

Biraz da verilerden bahsedebilir misiniz; şirketler neden 
işveren markasına yatırım yapmalı? Başarısını ne gibi 
verilerle takip etmeli?
Önemli bir rakam ödeyerek yeni bir makine aldığınızı düşü-
nün. Makineyi teslim alana kadar bekliyorsunuz. Verimlilik 
için tam randımanla çalışmasını bekliyorsunuz. Satın alırken 
söz verilen randımanın sadece yüzde 17’sinde çalışıyor. Bu 
durumda nasıl bir yatırım yapmış olursunuz? Dünya genelin-
de çalışanların işe bağlılığı (engagement) oranı yalnızca yüz-
de 15. Türkiye’de ise bu oran yüzde 17. Yüzde 18’i tamamen 
uzaklaşmış, kopmuş noktada. Sadece ücretini almak için işe 
gelip gidiyor, verimsiz ve isteksiz çalışıyor. İstenmedikçe yap-
mıyor, sorumluluk almak istemiyor ve çevresindekileri de 
olumsuz etkiliyor. Bu durumda ne kadar rekabetçi olabilirsi-
niz? Ne kadar inovasyon yaratabilirsiniz? Ne kadar delegas-
yon yapabilirsiniz?

Çalışan bağlılık oranlarını artırarak, orta vadede yüzde 10-19 
arasında cironuzu, yüzde 14-29 arasında da kârınızı artırabi-
liyorsunuz. Bu alanda birçok araştırma ve rapor var. Özellikle 
hem yöneticisi hem de çalışanlarının bağlılığı yüksek depart-
manlarda verimlilik önemli oranda artıyor. En yetenekli çalı-
şanları işe almaktan, motivasyonu yüksek yönetici ve çalışan-
lar yaratmaya, müşteri memnuniyetini artırmaya varan birçok 
katkı “İnsan” faktöründen geçiyor. Takip edilen ana göster-
geler arasında işe gelmeme oranları, işgücü dönüşüm oranı 
düşüşü, doğru kişiyi işe alım oranı, çalışan bağlılığı, çalışan 
memnuniyeti, işe alım maliyetlerinde düşüş, kurum kültürü 
değerlerinde artış, çalışan ve müşteri tavsiye skorları artışı, 
çalışanların ürün ve hizmetlerinizi sosyal medyada paylaşma 
oranı, kurumsal itibar değerleri, işe başvuru sayılarında artış 
gibi veriler yer alıyor. Bu göstergelerden en doğru bileşimi, 
bütünsel şirket stratejisine ve yol haritasına göre şekillendi-
riyoruz.

Aile işletmelerinde konuyu nasıl ele almak gerekir? Aynı 
prensipler bu işletmelerde de geçerli mi?
Aynı prensipler geçerli. Aile işletmeleri, ailenin çalışma kül-
türünden ve değerlerinden, kurumsal organizasyonlara kıyas-
la daha fazla etkileniyor. Öncelikle aile işletme anayasasının 
tanımlandığı bir ortam verimi artırıyor. Ardından kurum kül-
türüne uyum, farklılıklara ve çeşitliliğe önem verme, kariyer 
fırsatlarında eşitlik, adaletli olma gibi kavramların da kapsam-
lı olarak incelendiği “Çalışan Markası Değer Vaadi” tanımlan-
ması aşamasına geçiliyor.
 
Ekonomik durgunluk döneminde de “İşveren Markası”na 
yatırım yapmak ne kadar öncelikli? Neden?
Ekonomik durgunluk dönemlerinde kaygılanma, endişe duy-
ma, dedikodulara açıklık, işe odaklanma sorunu gibi insani 
boyutta iş yaşamımızı olumsuz etkileyen ve iş verimimizi dü-
şüren faktörler daha belirgin hale geliyor. Diğer yandan daha 
rekabetçi, daha müşteri merkezli, daha inovatif olmak bir 
zorunluluğa dönüşüyor. Krizlerde çalışanların verimini, olum-
suz durumlara dayanıklılığını artırmak, motivasyonu yüksek 
tutmak, kişisel ve mesleki gelişimini sürdürebilmek çok daha 
fazla öne çıkıyor. Yeri geliyor, daha az çalışanla, daha az kay-
nakla daha çok başarıyı sağlamamız, mucizeler yaratmamız 
gerekiyor. Bu şartlar altında da işveren markası stratejimiz, 
çalışanlarımıza sunduğumuz bütünsel iş yaşamı deneyimi, ile-
tişim şeklimiz, özetle “İnsana Yatırımımız” daha da hayati bir 
önem taşımaya başlıyor.

Ne ölçekteki firmalar işveren markasına yatırım yapmalı sizce?
Bunun bir alt ya da üst limiti yok. O şirkette çalışmanın neye 
benzediğini, çalışanına şirket olarak ne vaat ettiğini, iş başvu-
rusundan işten ayrılmaya kadar olan tüm süreçte deneyimi 
çalışan odaklı olarak nasıl yönettiğini, çalışanını nasıl geliştir-
diğini ve motive ettiğini önemseyen tüm şirketlerin odaklan-
ması gereken bir konu bu. Özellikle 50 ve üzeri çalışanı olan 
her ölçekteki işletme için oldukça önemli bir yatırım.

Nurçin Koçoğlu Kimdir?

Otomotiv, telekomünikasyon, e-ticaret ve 
perakende sektörlerinde B2C ve B2B Pazar-
lama, Kurumsal İletişim ve Dijital Pazarlama 
alanlarında 20 yılı aşkın kurumsal tecrü-
besi bulunan Nurçin Koçoğlu, 2015 yılında 
MediaCat dergisinin “İlk 20 CMO” ve 2017 
yılında Business World dergisinin “2016’nın 
En Başarılı Kadın Liderleri” listelerinde yer aldı. Marmara Üniversitesi 
İletişim Fakültesi’nden mezun olan Koçoğlu, kariyerine Mercedes-Benz’de 
Pazarlama Uzmanı olarak başladı. Ardından Turkcell’de yedi yıl boyunca 
Pazarlama İletişimi, Etkinlik Yönetimi, Gnctrkcll Marka Yönetimi ve Dijital 
Kanallar bölümlerinde farklı yöneticilik görevleri üstlendi. Pazarlama 
Direktörü olarak hepsiburada.com’da; Pazarlama ve Kurumsal İletişim 
Direktörü olarak Media Markt’ta, Kurumsal Pazarlama İletişimi Direktörü 
olarak Türk Telekom’da çalıştı. Kurumsal hayattan ayrılarak 2017 yılında 
kendi şirketi Canvas’ı kuran Koçoğlu, İşveren Markası, Pazarlama, Marka 
Yönetimi, PR, Dijital Pazarlama alanlarında stratejik danışmanlık ve 
uygulama hizmetleri veriyor.
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Konuk Yazar

Kriz Dönemlerindeki Başarı: 

DÖVİZ KURU RİSKİNİ 
YÖNETEBİLMEK
Küreselleşen ve değişimin artık fark 
edilmeyecek derecede bütünleşen 
dünyanın dışında kalmamak, sürekli bü-
yüyen ve gelişen pazardan ya da dünya 
ticaretinden pay alabilmek için fırsat 
ve avantajlardan yararlanmak, ülkeler 
için öncelikli amaçlardan biri olmuştur. 
Günümüzde rekabet, her geçen gün 
etkisini daha çok hissettiriyor. Verim-
lilik, etkinlik ve kârlılığı da kapsayan 
rekabet süreci, yaşam standardının ve 
sosyal refahın artışı açısından önemli 
bir araç. Rekabetin ekonomik göster-
geleri, büyüme, verimlilik ve yaratılan 
istihdam olarak ortaya çıkmakla birlikte 
pazar payı ve kârlılık oranı da firmaların 
rekabet edebilirlikleri ile ilgili faktörler-
dir. Küresel piyasalarda artan rekabet 
ortamı ve riskler ile sıkılaşan finansal 
koşullar ihracatçılarımızın mevcut pa-
zarlardaki hareket kabiliyetini sınırlan-
dırmakta ve yeni pazarlara açılmasını 
daha zor hale getirmektedir.

Ülke ekonomisinde faaliyet döngüsü 
ve sosyal yapının temelini oluşturan 
“küçük ve orta ölçekli işletmeler”, 
içinde bulunduğumuz bu dönemde 
bir yandan üreterek ayakta kalabilme 
mücadelesi verirken, diğer taraftan 
küresel pazar içerisinde sınırların 

kalktığı, bilgi teknolojilerinin acıma-
sızca rekabet ortamını sınır ötesine 
taşımakta olduğu bir konjonktürde; 
dünyanın hemen hemen tüm pazar-
larında yer alabilme olanağı ile hiç 
bilmediği oyuncularla rekabet etmek 
zorundadır. Buna paralel olarak, güçlü 
aktörlerle rekabet edemeseler bile, 
dünyanın her yerinde en azından 
bildirişimde bulunabiliyor, sermayesi 
olanların iştahını kabartabiliyorlar. 
Rakiplerin artık daha güçlü olduğu, 
öğrenen organizasyonların daha da 
güçlenerek piyasalarda boy göster-
mesi küresel pazarda sınırlar ötesi 
rekabeti beraberinde getirmektedir.

Küresel Ticarette Döviz Kullanımı
Döviz kurlarındaki ani ve hızlı artışlar, 
şirketlerin ödeme performansları 
üzerinde olumsuz etkiler bırakmakta-
dır. Özellikle ithalatını dövizle yapan 
veya döviz borcu bulunan şirketler 
açısından, kurlardaki artışlar hem nakit 
akışlarının bozulmasına yol açıyor hem 

de maliyetlerini artırıyor. Ayrıca dövizle 
alacağı olan veya dövizle ihracat yapan 
şirketler de bu durumdan etkileniyor. 
Öte yandan iç talebin yavaşlaması da 
tahsilatları etkileyen bir diğer unsur 
olarak şirketlerin karşısına çıkıyor. 
Mevcut durumda ülke içindeki olum-
suzluklardan bir süre etkilenmeyen 
ihracatçılar, dış piyasalarda yaşanan 
olumsuzluklar da eklenince, bankalar-
daki döviz bazlı kredilerin faiz oranla-
rındaki artışla birlikte finansal bakım-
dan erken uyarı sinyalleri vermeye 
başladılar. Onları etkileyen en önemli 
faktör ise kurlardaki istikrarsızlık.

Finansal piyasaların derinleşmesi ve ge-
nişlemesinin yanında küreselleşme ile 
birlikte döviz kuru hareketleri sadece 
finansal kuruluşlar değil aynı zamanda 
reel sektör firmaları için daha önemli 
hale gelmiştir. Döviz kuru riski, finansal 
olmayan firmalarda hem varlıklar hem 
de kaynaklar açısından önemlidir. 
Döviz kurundaki değişimlerin diğer bir 

“Bankaya yüz dolar borçlu 
iseniz bu sizin probleminizdir; 
ama bankaya yüz milyon 
dolar borçlu iseniz bu 
bankanın problemidir.” 
Paul Getty
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etki alanı ise firmaların bünyesinde 
bulundurdukları kaynaklar üzerinde 
olmaktadır. Özellikle firmalar, kullandık-
ları döviz kredileri üzerinden kur riskine 
maruz kalmaktadır.

Özellikle son dönemde döviz kurun-
daki dalgalanmaların yüksek düzeyde 
olması neticesinde döviz kuru riskinden 
korunmak için aşağıdaki yöntemleri 
kullanabilirsiniz.

Doğal Koruma
Eğer gelir ve giderleriniz aynı para 
birimi cinsinden ise risk yönetimi 
açısından ideal bir durum söz konusu 
demektir. Hangi para birimi cinsinden 
para kazanıyor iseniz giderlerinizi de 
borçlanmanızı da aynı para birimi 
üzerinden yaparsanız kötü sürprizler 
ile karşılaşmazsınız. Bu bakımdan şu an 
Türkiye’de ihracatçı durumda olan şir-
ketler döviz bazında borçlanmış olsalar 
dahi kur artışlarından olumsuz yönde 
etkilenmeyeceklerdir.

Döviz Bazlı Faturalandırma
İthalatçı bir firmanın tüm tedariklerini 
dolar bazlı gerçekleştirdiğini varsayar-
sak, faturalandırma işlemini TL bazlı 
gerçekleştirmesi, firmanın kur riskine 
maruz kalmasına neden olacaktır. Bu 
durumda eğer faturalandırma işlemi 
döviz bazlı yapılabilseydi kur riski 
ortadan kaldırılabilirdi. Firmalar kur 
dalgalanmalarından korunmak için her 
zaman yabancı para bazlı faturalan-
dırma şansı bulamayabilir. Bu, Türkiye 
konumundaki ülkeler için uygulanması 
son derece zor bir yöntemdir.

Fiyatlama Politikası/ Fiyata Yansıtma
Firmalar, döviz bazlı faturalandırma 
yapamadığı durumlarda, kur artışları-
nın boyutuna bağlı olarak ürün satış 
fiyatının başa-baş noktasına yaklaş-
ması veya bu noktada gerçekleşmesi 
neticesinde, ek faturalandırma yaparak 
kur hareketlerini fiyatlarına yansıtma 
yolunu seçebilir.

Finansal Yönetim
Şirketler iş yaptıkları piyasalarda kur 
riskini doğal yöntemler ile ortadan 
kaldıramadıkları takdirde bazı finans-
man teknikleri kullanabilirler. Kur riski 

Emrah Ceylan Ph.D.(c) Kimdir?

Bankacılık sektöründe çalıştığı 
12 yıllık süreçte Ticari Bankacılık 
ve Şirket Bankacılığı bölümlerin-
de “Portföy Yöneticisi” olarak, 
Türkiye’nin önde gelen kurumsal 
şirketlerinin finansman kaynak-
larına ulaşılabilmesine yönelik  
hizmet veren Ceylan, çeşitli 
üniversitelerde Finansal Yönetim, 
Bankacılık ve Sermaye Piyasaları, 
İşletme Yönetimi, Finansal Okur-
yazarlık, Girişimcilik ve Finansman 
alanlarında yarı zamanlı dersler 
vermektedir.

Aynı zamanda KOSGEB’e akredite 
onaylı eğitmen olan Emrah Cey-
lan, çeşitli kurum ve kuruluşlarda 
“Uygulamalı Girişimcilik” eğitimi 
vermekte ve girişimcilere mentor-
luk yapmaktadır.

STK gönüllüsü olarak Ekono-
mistler Platformu’na dâhil olan 
Ceylan, “Bankacılık ve Finansman 
Analisti” olarak raporların ve 
kurumun çeşitli yayınlarının hazır-
lanmasında görev almıştır. Ayrıca 
Ekonomistler Platformu Başkan 
Yardımcısı olarak halen çalışmala-
rına devam etmektedir.

Çeşitli ulusal ve yerel televizyon 
kanallarına konuk olarak davet 
edilen Emrah Ceylan, güncel eko-
nomi gündemine dair röportajları 
ve görüşleri ile de tanınmaktadır.

yönetimi amacı ile kullanılan en yaygın 
yöntemlerden bazılarını paylaşmakta 
yarar görüyorum.

Forward (İleri Vadeli Döviz Alım-Satım 
Anlaşması): Belirli miktarda bir dövizi, 
belirli bir vade tarihinde, önceden an-
laşılan bir fiyattan alım veya satım söz-
leşmesidir. İşlem vadesinde, piyasadaki 
cari kurlar ne olursa olsun tarafların 
işlemi gerçekleştirmesi zorunludur. 
Forward anlaşmalar döviz kurunda 
sizin aleyhinize olacak değişimlere karşı 
size “tam koruma” sağlar. Dezavantajı 
ise forward anlaşma ile vade sonunda, 
kesin bir taahhüt altına girdiğiniz için, 
vade tarihindeki spot kurun lehinize 
gelişmesi durumunda bundan faydala-
namazsınız.

Döviz Opsiyonları: Forward ile aynı 
sistem ile çalışmasına rağmen ileride 
daha cazip kurlar oluşması durumunda 
belli bir komisyon ödemesi yapmak 
sureti ile anlaşmadan vazgeçme imkânı 
sağlar. Bu şekilde kendinizi korumak 
ile kalmayıp potansiyel para kazanma 
imkânlarınızı da saklı tutmuş olursunuz. 
Dezavantajı ise opsiyon satın aldığınız 
zaman bunun karşılığında peşin olarak 
prim ödersiniz.

Futures: İleri vadeli hammadde alım 
veya satım sözleşmeleridir. Bugünden 
ileri vadeli hammadde fiyatını döviz 
bazında sabitlemenizi sağlar. Forward 
veya opsiyon ile birlikte kullanılarak kur 
riskinin ortadan kaldırması düşünüle-
bilir.

Döviz kurlarındaki değişim, doğrudan 
ihracat ve ithalat işlemleri gerçekleşti-
ren firmalar ve döviz kredisi kullanan 
yatırımcılar açısından yönetilmesi gere-
ken önemli bir risk oluşturmaktadır. 

Bu risk, sektörel ölçekte etkili olduğu 
durumda tüm sektörü etkileyebileceği 
gibi, ülke ekonomisi açısından o sek-
törün rekabet avantajının azalmasına 
hatta ortadan kalkmasına da neden 
olabilecektir. Dolayısıyla maruz kalınan 
döviz kuru riskinin iyi yönetilmesi, 
sadece firmaların veya sektörün perfor-
mansını değil aynı zamanda ülkenin 
rekabet gücünü de etkileyecektir.








