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Sayı 18 

BUNU BİLİYOR MUSUNUZ? 

Transistörü Amerikalılar icat etti Japonlar ticarileştirdi  

 Japonya'yı Japonya yapan unsurların en 

önemlilerinden birisinin transistör olduğu pek bilinmeyen bir 

gerçektir. Silikon bazlı transistör bugünkü tüketici elektroniğini 

mümkün kılan en önemli yapıtaşlarından birisidir. Transistörle 

ilgili çalışmalar 1940'ların sonlarında ABD'de Bell 

laboratuvarlarına kadar gitmektedir. Bugünkü manadaki 

silikon transistörün ilk geliştiricisi ABD'li Texas Instruments 

(TI) adlı şirkettir. Texas Instruments ismini pek çok kişinin 

yabancı olduğu bir isimdir. 

 Oysa bugün adı Sony olan şirketi "herkes" bilir. Şirketin kurucularından 

Masaru Ibuka, 1950'lerde ABD'ye seyahat eder ve transistörlerle ilgili 

gelişmeleri duyar. Bu yeniliğin değerini anlar ve kendi sektörüne uygulamak için 

teknolojiyi lisanslar. Lisansa verecek parası olmadığı için de Japon Sanayi 

Bakanlığı'na (MITI) başvurarak malî destek alır. Kıssanın hissesi şudur: 

Transistör konusundaki araştırmaların büyük kısmını ABD şirketleri yapmışken 

transistörlü radyoyu ticarileştirerek ABD ve diğer pazarlara giren Japon şirketleri 

olmuştur. Diğer Japon şirketleri Sony'nin izinden büyük pazarları hedeflerler ve 

Japonya'nın tüketici elektroniğinde uluslararası ölçekte büyümesinin temeli 

böyle atılır. 

(Kaynak: Dr. Murat Yülek   

Zaman Gazetesi, 26 Aralık 2010) 
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Kütahya Porselen A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nafi Güral  ve Kızı 

Sema Güral Sürmeli CGS Center’ın Sorularını Cevapladı 

  CGS Center: Sizin de bir röportajınızda 

belirttiğiniz üzere, Anadolu şirketlerinin en 

büyük özelliği genellikle 

o ilin veya bölgenin itici 

gücü olmalarıdır. Güral 

Grubu, Kütahya’nın 

adını hem yurtiçi hem 

yurtdışında  başarıyla 

duyurarak sürdürülebilir 

bir büyüme sağlamıştır. 

Ancak aynı şeyi bir çok 

şirketimiz için söylemek 

pek mümkün değildir. 

Siz, bu sürdürülebilir 

büyümeyi sağlamak için 

uygulamada 

kurumsallaşma yolunda 

ne gibi farklı adımlar 

attınız?  

 

Nafi GÜRAL: Güral Grubu’nun ilin ve 

bölgenin lider kuruluşu olmasının en önemli 

özelliği gücünü inanarak çalışan ekipten 

alıyor olmasıdır. Ben şirketlerimde,mantık 

olarak hep inanarak çalışmanın,çalışanına 

değer vermenin makine ve ekipman 

yaptırımından daha önemli olduğunu 

vurgulamışımdır. İyi çalışma arkadaşlarım ile 

kurumsallaşma yolunda hızlı ilerledik. Uyum 

sürecimizde profesyonel yardımlar aldık. Ekip 

olarak buna inandık. 

 

CGS Center: Kurumsallaşma yolunda, şirket 

kültürüne yansıtmakta en çok zorlandığınız 

unsurlar neler oldu? Nasıl üstesinden geldiniz, 

ne gibi radikal kararlar almak zorunda kaldınız?  

 

Nafi GÜRAL: Kurumsallaşmaya ilk Kütahya 

Porselen’de başladık. Kurumsallaşmaya direnci 

ben şahsen başlangıçta hissetmedim. 

Hissettiğimde müdür arkadaşlarımdan birinin 

ofisini kendi  ofisim gibi kullanmaya başladım. 

Kendi ofisimi tadilata soktum. 

Çaktırmadan gazete okuyor gibi 

yapıyor, gözlemliyordum. Direnç 

olduğunu o zaman fark ettim. 

Uygun bir strateji ile bu dirençleri 

kırdık.Yani direnç aslında tepe 

yönetimde varmış. Ama şimdi her 

türlü kurumsal çalışmaya açık bir 

kurum olmanın gururunu 

yaşıyoruz. Aştık artık bunları. 

 

Ben şirketlerimde,mantık 

olarak hep inanarak 

çalışmanın,çalışanına değer 

vermenin makine ve ekipman 

yatırımından daha önemli 

olduğunu vurgulamışımdır.  



 

 

Kütahya Porselen A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nafi Güral  ve Kızı 

Sema Güral Sürmeli CGS Center’ın Sorularını Cevapladı 

   

CGS Center: Türkiye’de birçok işletme artık 

belli bir ölçek ekonomisine ulaştı. Bu aşamadaki 

bir çok Türk şirketi küreselleşme olgusuyla karşı 

karşıyadır. Güral ailesi olarak belirlediğiniz 

küresel oyuncu olma 

vizyonunuzla ilgili temel 

stratejileriniz nelerdir?  

 

Nafi GÜRAL:  Biz küresel oyuncu olma 

stratejilerimiz ile ilgili şu anda yeni bir hamle 

yapma durumunda değiliz.Varolan işlerimizin 

devamı ve başladığımız yatırımların 

tamamlanması şu 

anki hedefimiz. 

Sema GÜRAL 

SÜRMELİ: 

Türkiye’nin 

sanayileşme ve 

sürecinde önemli 

sınavlar verdiğini 

düşünüyorum.Bu 

anlamda 1.kuşak  iş kurucular,oyun 

planlayıcılar, kurgulayıcılar bu başarının asıl 

sahibi. Biz 3.kuşağın yapmaya çalıştığı ise bu 

büyük gücün farkına varmaya çalışmak, bayrağı 

doğru ve akılcı bir şekilde teslim alıp ileriye 

taşıma azmi kazanmaktır. 

CGS Center: Uluslararası araştırmalara 

göre,  takip eden kuşaklarda ikinci çatışma; 

baba altmışlı yaşları geçtikten, evlatlar otuzlu 

yaşlarda iken baş göstermektedir.  Siz, Güral 

ailesi açısından böyle bir tehlike görüyor 

musunuz?  

Nafi GÜRAL: Hayır, görmüyorum. Evlatlarımın 

benim izimden gitme gayretinde olacağına 

inancım tam. 

Sema GÜRAL SÜRMELİ:  Biz böyle bir şey 

olmayacağını öngörüyoruz.. Umarız bunu 

yaşamayız. 

 

CGS Center: İş hayatında babalarının işlerini 

devralan kız çocukları için genelde baba 

modelinin çok belirleyici olduğu, işe 

yaklaşımlarında babalarıyla ciddi benzerlikler 

gösterdiği belirtilmektedir.  Güral ailesi 

açısından yönetimin başında olan “kadın 

patronların” yönetim anlayışında ne gibi 

farklılıklar vardır? (Sema Güral) 

 

Sema GÜRAL SÜRMELİ:  Benim de 

“babasının kızı” olduğumu söyleyenlerin sayısı 

hiç de az değil.Ve bu açıkçası 

çok da hoşuma gidiyor. İnsan 

yıllarca babası ile çalışınca 

etkileniyor elbette. Ayrıca  

babam gibi düşünen bir genel 

müdürümüz var. Sanırım bu iki 

rol model beni onlar gibi 

düşünmeye fazlasıyla teşvik etti. 

Çok da faydasını gördüm. Kadın 

patronların tek farkının hem çok 

disiplin,hem çok rahatlık,estetik,renklilik,güler 

yüz olabileceğini düşünüyorum. Tabi bunlar 

benim kriterlerim. 

 

Katkılarından dolayı Sayın Nafi Güral’a ve 

Sema Güral Sürmeli’ye teşekkür ederiz. 

 

 

 

 

 

 

Aytuğba Baraz 

Eğitim ve Yayın Koordinatörü 

CGS Center 

Profesyonel seçimi çok önemli. 

Benim profesyonellerim 

bünyemizden yetişiyor. Bunun 

için de kendi şirketi gibi 

benimsiyor.  



 

 

Geçmişten Günümüze -  Kavaklıdere Şarapları 

 İttihat ve Terakki kökenli, önceleri albay, 

daha sonra da Ankara Milletvekili olan Tunalı Hilmi 

Bey’in Sevda ve İnsan adında iki çocuğu olmuştur.  

Sevda Hanım, Mehmet Cenap ile evlenmiş ve 

soyadı kanunu ile And soyadını almıştır. 

 Cenap And Ankara’nın Kavaklıdere 

bölgesinin şarapçılıkta ve imarda büyük yatırım 

potansiyelini görerek, civarındaki bağ ve arazileri 

satın aldı. 

 Sevda ve Cenap And’ın satın aldıkları 

bağların üzümlerinden ve Ankara yöresinin diğer 

bağlarından şarap üretme projelerine, Balaj usta çok 

yardımcı oldu ve ilk Kavaklıdere şarapları üretimine 

başlandı. 

 Çocukları olmayan bu aile şirketi 

ortaklarından Sevda ve Cenap And, Metin Çavdar’ı;   

İnsan Tunalı da İsmail Uğurlu’yu kendilerinden 

sonra şirketin devamını sağlamak üzere evlat 

edindiler. 

Sevda And’ın bir trafik kazasında vefat etmesi ve 

İnsan Tunalı’nın beklenmedik ölümü şirketteki 

dengeleri bozdu.Eşi öldükten sonra uzun bir zaman 

bekâr kalan Cenap And, Ayşe Cevza Başman ile 

evlendi. Şirket yönetimine Cenap ve Cevza And ve 

varislerin temsilcisi Aydın Sidal’a kaldı. 

 Kavaklıdere bağ ve tesislerinin, şehir içinde 

kalması nedeniyle büyütme ve geliştirme 

olanaklarının ortadan kalkması, 

bağ ve tesislerin içinde 

bulunduğu arazinin büyük 

değer kazanmasına neden 

oldu.  Cenap And’ın Ankara’da 

Anadolu üzümlerini geliştirmek için kurulan 

Kavaklıdere Şarapları Şirketi’nin Ankara ile 

özdeşleşerek, fabrikanın başka bir yöreye 

taşınmasının hiçbir yarar getirmeyeceğini diğerlerine 

de kabul ettirdi. Esenboğa Havaalanı karşısında 50 

hektar arazi satın aldı. Alınan arazi üzerine 20 

hektar bağ ve 40 bin hektolitre kapasiteli günün 

teknolojisinde yeni üretim, stoklama ve şişeleme 

tesislerini kurdu. Bu tesisler, 1987 Bağbozumu ile 

işletmeye açıldı. Şirketin yıllık şarap üretim 

kapasitesi ve satışları 4 misli arttı. 

 Kavaklıdere Şarapları A.Ş, uzman bağ 

kadrosuyla Türkiye genelinde sahip olduğu 

bağlarında üzüm türlerini geliştirmekte, unutulmuş 

asil Anadolu üzüm türlerini gün ışığına çıkarırken, 

enternasyonel üzümlerini Anadolu yorumuyla 

sunmakta, uzman üretim kadrosu ve modern 

teknolojiyle donatılmış Ankara-Akyurt, Nevşehir-

Gülşehir ve Ege-Kemaliye-Pendore Üretim Tesisleri 

ile yılda 19,5 milyon litre kaliteli şarap üretmektedir.  

 “Kumanda otoritesine 

sahip olmadığınız, ne kontrol 

altında olduğunuz, ne de 

kontrol edebildiğiniz 

durumlarda yönetbilmeyi 

öğrenmeniz gerekiyor.... 

Bugün şirketler ittifaklar 

yoluyla, çok çeşitli anlaşmalar ve ortak girişimler 

üzerinden büyüyor. Çoğu kişi bunun farkında 

değil. Bu yeni büyüme türü, kaynakları ve 

pazarları mülkiyetinde tutması ya da kontrol 

etmesi gerektiğine inanan geleneksel yöneticiyi 

şaşkınlığa sürüklüyor.” Drucker 

 Yönetim Teorisi ve pratiği açısından tüm 

zamanların en etkili zihni olarak gösterilen 

Drucker, yarım yüzyılı aşkın bir süredir, 

“dünyanın en genç aklı” olarak kabul ediliyor. 

Yanlız işletmelerin değil, hükümetlerin ve sivil 

toplum kuruluşlarının da üzerinde derinlemesine 

etkisi olan bu yönetim dehasının kaleme aldığı 

“Büyük Değişimler Çağında Yönetim” bu 

konuda günümüzün sorularını soruyor ve 

geçerli yanıtları veriyor.  

 İş dünyasında yapılan hatalar, 

başkanlığın altın kuralları, aile şirketlerinin 

yönetimi, yönetimde enformasyonun önemi, ağ 

toplumunda yönetim, sosyal dönüşümler gibi 

çok sayıda başlığı ele alan kitap hem 

sürükleyici  hem de çok sayıda çarpıcı görüşleri 

içeriyor. İş dünyası için güzel bir rehber. 

Yöneticiler için bir başucu kitabı: “Büyük Değişimler Çağında Yönetim” 
                                                                                          Peter Drucker 

Kaynak:  

www.kavaklidere.com 



 

 

Sermaye Piyasalarından Haberler 

  

*Kaynak:www.hurriyet.com.tr 

                www.iha.com.tr 

 Kaynak:  

www.vob.org.tr 

www.imkb.gov.tr 

www.hurriyet.com.tr 
Melike Yılmaz,  

Araştırmalar ve İş Geliştirme Koordinatörü,CGS Center,  

 
Vadeli işlemler sözleşmelerine yeni ürün ekleniyor 

İzmir Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası (VOB) 
bünyesinde 22 Aralık 2010 tarihinde “VOB-EUR/USD 
Çapraz Kuru” ve “VOB-Dolar/Ons Altın” vadeli işlem 
sözleşmeleri işlem görmeye başlıyor.  

VOB-EUR/USD çapraz kur vadeli işlem sözleşmenin 
özellikleri şu şekildedir: 

 Sözleşme büyüklüğü 1.000 €’dur. 

 Günlük fiyat hareket sınırı baz fiyatın yaklaşık %
10’udur. 

 Vade ayları ise; Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayı 
olarak belirlenmiştir. 

 Son işlem günü ve sözleşmenin vadesi ise her 
vade ayının son iş günüdür. 

 Vade sonu uzlaşma fiyatı ise, TCMB’nın son işlem 
gününde açıkladığı gösterge niteliğinde olan Euro/
Amerikan Doları çapraz kurudur. Uzlaşma şekli de 
nakdi uzlaşma olarak belirlenmiştir. 

 Başlangıç teminatı 120 TL’dir. Sürdürme teminatı 
ise başlangıç teminatının %75’i kadardır.  

VOB-Dolar/Ons Altın vadeli işlem sözleşmenin özellikleri 
şu şekildedir: 

 Dayanak varlık diğer bir ifade ile sözleşmeye konu 
olan varlık 995 saflıkta altındır. 

 Sözleşme büyüklüğü 1 ons altın olarak 
belirlenmiştir. 

 Günlük fiyat hareket sınırı baz fiyatın yaklaşık %
10’dur. Belirlenen minimum fiyat adımı ise 
0,05’dir.  

 Vade ayları ise; Şubat, Nisan, Haziran, 
Ağustos, Ekim ve Aralık aylarıdır. 

 Son işlem günü ve sözleşmenin vadesi 
ise her vade ayının son iş günüdür. 

 Vade sonu uzlaşma fiyatı, son işlem 
gününde Londra’da öğleden sonra 
yapılan altın sabitleme seansında 
oluşan Dolar/altın fiyatıdır. Uzlaşma 
şekli de nakittir. 

 Başlangıç 
teminatı 
140 
TL’dir. 
Sürdürme teminatı ise başlangıç 
teminatının %75’i kadardır.  

İMKB endekslerinde yapılan değişiklikler 

İMKB 100 endeksinde 2011 yılının ilk 3 ayında değişen hisse 

senetleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Eklenen Hisse Senetleri Çıkarılan Hisse Senetleri 

İhlas Gazetecilik Pınar Süt 

Türk Traktör Selçuk Ecza Deposu 

Brisa Marshall 

Trabzonspor Sportif Otokar 

Aksa Enerji Vestel Beyaz Eşya 

Tek-art Turizm Kerevitaş Gıda 

Anel Elektrik BSH Ev Aletleri 

Rhea Girişim Dyo Boya 

Goldaş Kuyumculuk Turcas Petrol 

Adana Çimento Çelebi 

4%

6%
3%

10%

49%

13%

3% 10%

2%

İMKB'deki şehir endeksleri

İMKB Adana İMKB Ankara İMKB Antalya İMKB Bursa İMKB İstanbul

İMKB İzmir İMKB Kayseri İMKB Kocaeli İMKB Tekirdağ

İMKB‟de hisse senetleri işlem gören şirket sayısı 5‟e 

ulaşan iller için şehir endeksi hesaplanmaktadır. 

Nestle Türkiye, Doğan ve Balaban Gıda‟nın yüzde 51 

hissesinin satın alınması için anlaşma sağladı. Doğan ve 

Balaban Gıda’nın kurucuları Nestle Türkiye ile kurulan yeni 

ortaklıkta yönetimi üstlenmeye devam edecektir. 

Yılın ilk borçlanması dolar cinsi tahvil ihracı ile 

gerçekleştiren Hazine, en uzun vade olan 30 yıllık dolar 

cinsi ihraçta bulundu. Hazinenin bu ihracına özellikle 

yabancı yatırımcılar ilgi gösterirken talep 5 milyar doları 

aşmıştır.  

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası,  „Şehir Endeksi‟ gibi 

çeşitlendirdiği endekslerine şimdi de “Holdinglere ve Gruplara 

Özel Endeksler”i eklemeye hazırlanıyor. Henüz üzerinde 

çalışılan endeks, halka açık bütün şirketlerini kapsayacak ve 

yatırımcı aynı anda o grubun bütün hisse senetlerine sahip 

olabilecektir. 

Aksa Elektrik, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl bölgelerinde 

faaliyet gösteren Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş.‟yi devraldı. 

Devralmayla birlikte bölgeye yıllık 54 milyon liralık yatırım yapmayı 

planladıklarını açıklayan Aksa Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı 

Cemal Kazancı, ihale bedeli olan 230 milyon 250 bin doların yüzde 

70’ini peşin ödeyeceklerini geri kalan tutarın ise 4 taksitte 

ödeyeceğini vurgulamıştır. 



 

 

 
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Getirdikleri 

Anonim Şirketlerin Kuruluşuna, Yapısına ve Organlarına İlişkin Yenilikler- (1. Bölüm) 

  

 

 

Yeni TTK ile gelen önemli değişiklikler bundan böyle her ayki sayımız ekinde özetle verilecektir 

 

Kuruluş Belgeleri3 

MADDE 336 - (1) Esas sözleşme, kurucular beyanı, değerleme 

raporları, ayın ve işletme devralınmasına ilişkin olanlar da dâhil olmak 

üzere, kurulmakta olan şirketle, kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve 

kuruluşla ilgili olan sözleşmeler ile işlem denetçisi raporu, kuruluş 

belgeleridir. Bunlar, sicil dosyasına konulur ve birer nüshaları şirket 

tarafından beş yıl süreyle saklanır.”  

Kurucular Beyanı 

MADDE 349 - (1) Kurucular tarafından, kuruluşa ilişkin bir beyan 

imzalanır. Beyan, dürüst bir şekilde bilgi verme ilkesine göre, 

doğru ve eksiksiz olarak hazırlanır. Beyanda, aynî sermaye 

konuluyor, bir ayın ya da işletme devralınıyorsa, bunlara 

verilecek karşılığın uygunluğuna; bu tür sermayenin ve 

devralmanın gerekliliğine, bunların şirkete olan yararlarına ilişkin 

belgeli, gerekçeli ve kesin ifadeli açıklamalar yer alır. Ayrıca, 

şirket tarafından iktisap edilen menkul kıymetlerle, bunların 

iktisap fiyatları, söz konusu menkul kıymetleri çıkaranların son üç yıllık, gereğinde konsolide 

finansal tablolarının değerlemelerine ve çözümlenmelerine ilişkin bilgiler, şirketin yüklendiği 

önemli taahhütler, makina ve benzerleri malların ve herhangi bir aktif değerin alımına ilişkin 

bağlantılar, fiyatlar, komisyonlar ile her türlü borçlar, emsalleriyle karşılaştırılarak, açıklanır.  

(2) Ayrıca, kuruculara tanınan menfaatler gerekçeleriyle beyanda yer alır. Kimlerin halka arz 

amacıyla ne miktarda pay taahhüt ettiği, pay taahhüdünde bulunanların birbirleri ile ilişkileri; 

bunlar bir şirketler topluluğuna dâhil bulunuyorlarsa, topluluk ile ilişkileri, kuruluşu inceleyen 

işlem denetçisine ve diğer hizmet verenlere ödenen ücretler, emsalleriyle karşılaştırma 

yapılarak, beyanda açıklanır.”  

Bağımsız denetim açısından,  

Kuruluşun denetlenmesine ilişkin raporun işlem denetçisi 

tarafından verileceği hükme bağlanmıştır.  

Bu rapor, küçük ölçekli ve halka açık olmayan anonim 

şirketlerde bir yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci 

mali müşavir tarafından da düzenlenebilecektir (Tasarı m.351).  

İşlem denetçisi kavramı; 

AŞ’nin kuruluşunu, sermaye artırılmasını, azaltılmasını, birleşmesi bölünme, tür değiştirme, 

menkul kıymet çıkarılması gibi işlemlerini denetleyen kişiye işlem denetçisi denir. İşin 

niteliği dolayısıyla hukukçular veya mühendisler arasından seçilebilir. 
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Eğitimlerimizin detayları ve 

yayınlarımız için web sitemizi 

ziyaret edebilirsiniz. 

www.cgscenter.org 

AİLEM VE ŞİRKETİM   
CGS CENTER‟ın her ay 

yayınlanan ücretsiz bültenidir. 

Deneyimlerinizi paylaşın, başarı öykülerinizi, 

çalışmalarınızı gönderin, yayınlayalım. 

Teşekkür ederiz. 

CGS Center Hakkında 

CGS CENTER YAYINLARCGS CENTER YAYINLAR  

 

CGS Center tarafından düzenlenen “Uluslar Arası Finansal Raporlama 

Standartları ve Getirdiği Yenilikler Eğitimi” 21 Ocak 2011’da, “Türk 

Ticaret Kanunu‟nun Sermaye Şirketlerine Getirdiği Yenilikler Eğitimi” 

22 Ocak 2011’de, Ankara Divan Otel’de gerçekleştirildi.  

 

Eğitimlerden yorumlar 

 

“Eğitimin çok verimli geçtiğini düşünüyorum. Muhasebe seven bir insan 

değildim. Sıkılmadan dinlediğim tek eğitimdi.” Aytun TÜMER 

                                                                                     UFRS Eğitimi 

Eğitimcimiz etkili, akıcı dili ile gayet kıymetli bilgiler aktardı.”  

Fatma Korun-Form Endüstri Tesisleri San. A.Ş. 

                                                                                   UFRS Eğitimi 

Eğitimin içeriği amaca uygun ve tatmin ediciydi. Eğitimciler, konularında 

uzman ve donanımlı kişilerdi.”  

Yasin Şerefoğlu– Taurus Balgat AVM Yatırım A.Ş. 

                                                                            Yeni TTK Eğitimi 


