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4. Nesil Aile Şirketi: Dietz & Watson

İçindekiler

Bunları Biliyor
Musunuz?

Ailem Ve ŞirketimAilem ve Şirketim

Çift Dip Formasyonu

Sermaye piyasalarında
hisse senedi fiyatlarının

iki kez dip fiyatı
gördükten sonra
yükselişe geçtiği

formasyondur. Çift dip
formasyonu

görüldüğünde, fiyatların
yükseleceğine dair bir
inanç oluşmaktadır.

Kaynak:
https://www.capital.com.tr/finansal-

terimler-sozlugu?sayfa=6

Bir Kitap: "ODTÜ Öğrencilerinden
Bilimkurgu Öyküleri"

Sermaye Piyasalarından Haberler

CGS Center'dan Haberler
CGS Center Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nda "Yeni
Nesil Patronlar: Yurtdışına Açılım" Panelini
Gerçekleştirdi.
Dr. Güler Manisalı Darman'ın Yeni Yaşı Kutlandı.

TCMB Yedek Akçesi Hazine’ye Devrediliyor.
Suudi Arabistan'da Yabancıların Şirketlere Ortaklık
Sınırı Kaldırıldı

Teknoloji'den Haberler
Güvenilir Gıda Akıllı Telefonlarla Tespit Edilecek
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Reklam 1990’lı yıllardan beri süregelen pop kültürde
kalıcı bir referans oluşturdu, izleyiciler ve uzmanlar
tarafından en iyi reklamlardan biri olarak kabul
edildi.
 
Dietz & Watson, yeni pazarlama yaklaşımının bir
parçası olarak Delishop’u oluşturdu. Mağaza,
Philadelphia'daki South Street'te (restoran ve ilginç
mağazalarıyla ünlü olan cadde) yer alıyor. Et ve
peynir, soslar ve Dietz Fındıkları gibi geniş
yelpazede satış yapıyorlar. Ama hepsi bu kadar
değil alışveriş yapanlar ayrıca üzerinde “pastırmalı
vücut” olan mayo, markalı bir beyzbol şapkası ve
diğer gıda dışı eşyaları da burada bulabiliyor.
 
Dükkan Temmuz ayına kadar açık olacak ve bir e-
ticaret sitesi üzerinden de online olarak yıl sonuna
kadar satış yapacak.

Dietz & Watson
şarküteri ürünleri
sektöründe en iyi
bilinen dördüncü

nesil aile şirketidir. 

Dietz & Watson, şarküteri ürünleri konusunda muhtemelen en iyi bilinen dördüncü nesil aile şirketidir.
Şirket kısa süre önce, şarküteriden atıştırmalıklar ve sandviç ürünlerine doğru bir geçiş yaptı.  
 
Lauren Eni, Dietz & Watson'da değişim yarattı. Büyük büyükbabası tarafından kurulan şirket, kendi
bünyesinde bir pazarlama departmanına sahip değildi, ulusal reklam yapmıyordu ve işe girdiğinde sosyal
medyada pek bir varlığı yoktu. Ancak, Eni şirketin marka stratejisinden sorumlu başkan yardımcısı
olmasıyla birlikte bir değişim başlattı. Bu kapsamda da en etkili hamlelerinden biri, Dietz & Watson’ın ilk
Super Bowl reklamı oldu.
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4. Nesil Aile Şirketi:
Dietz & Watson



Eni, tüm yeni pazarlama çalışmalarını aile
şirketlerinin liderlerine detaylı bir şekilde
açıklandığını ve pazar araştırmalarıyla
desteklendiğini de söylüyor. Hiç kimsenin
masaya getirdiği yenilikçi bir fikri reddetmediğini
belirtiyor.
 
Eni, şirketini aile değerlerini benimseyen ve
ulaşılabilir bir aile şirketi olarak tanımlıyor. Bir
aile şirketi olmanın yanı sıra, avantajlarının
pazarlama taktikleri geliştirebilmek ve risk alma
kabiliyeti olduğunu, bu yüzden aile üyelerinin
öneriler çılgınca olsa bile, kendisini
desteklediklerini söylüyor. En büyük desteği ise,
şirketin yıllardır yüzü olan  büyükannesinden
gördüğünü belirtiyor.
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Kaynak: https://www.familybusinessmagazine.com/dietz-
watson-nextgen-goes-nuts

Bir Kitap: 
"ODTÜ Öğrencilerinden Bilimkurgu Öyküleri"
 
ODTÜ Yayıncılık, Mayıs 2019’de “ODTÜ
Öğrencilerinden Bilimkurgu Öyküleri” kitabını
yayımlamıştır. Kitap, ODTÜ Bilim İletişim Grubu
ve ODTÜ Yayıncılık iş birliği ile hazırlanmıştır.
Kitapta ODTÜ öğrencilerine açık olarak
düzenlenen Bilimkurgu Kısa Öykü Yarışması’na
katılan öğrencilerin eserlerine yer verilmiştir. 
 
Kitabın ana teması “ODTÜ” olarak belirlenmiştir.
Öyküler seçici bir kurul tarafından, özgünlük,
temaya uygun olma, kurgu, karakterlerin
tutarlılığı, dil ve anlatım kriterlerine göre
değerlendirilmiş ve bu kriterler doğrultusunda
başarılı görülen eserler “ODTÜ Öğrencilerinden
Bilimkurgu Öyküleri” kitabında basılmaya layık
görülmüştür.
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CGS Center'dan Haberler

CGS Center, 20 Haziran 2019 tarihinde
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nda "Yeni
Nesil Patronlar: Yurtdışına Açılım" panelini
gerçekleştrdi. 

CGS Center Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nda "Yeni Nesil Patronlar: Yurtdışına Açılım"
Panelini Gerçekleştrdi.

Panelin açılış konuşmasını CGS Center
Başkanı Dr. Güler Manisalı Darman "Aile
Şirketlerinde Kurumsal Yönetim ve Strateji"
başlığı altında gerçekleştirdi. Ardından,
panelin moderatörlüğünü de üstlendi.
Panelisler ise;

FAF Vana Sanayi İhracattan Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Akpınar,
Kıran Bilyacılık Ticaret Sanayi Ltd. Şti. ve
Çakmak Yedek Parça İmalat Ltd. Şti.
Kurucu Ortağı Ayşegül Çakmak
ANSA Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İhracattan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Kamil İlker Ertürk oldu.

Dr. Güler Manisalı Darman'ın Yeni Yaşı Kutlandı.

CGS Center Kurucu Başkanı Dr. Güler Manisalı
Darman'a Samsun ziyareti sırasında sürpriz
doğum günü kutlaması yapıldı. 

Aynı zamanda, CGS Center
çalışanları da Dr. Güler Manisalı
Darman'ın doğum gününü Ankara
ofisinde de pasta keserek kutladı.



Suudi Arabistan'daki şirketlerde
yabancı yatırımcılar için uygulanan
yüzde 49'luk ortaklık oranı
sınırlaması kaldırıldı.
 
Suudi Arabistan Sermaye Piyasası
Otoritesi, şirket tarafından aksi
belirtilmedikçe yabancıların
diledikleri kadar hisseye sahip
olabileceğini belirtti. Daha önce
yapılan düzenlemelerde ise 
 şirkette yabancıların toplam
hisselerinin yüzde 49'u geçmemesi
kuralı mevcuttu. 
 
Suudi Arabistan'da 2015'te yapılan
düzenlemeyle yabancı yatırımcıların
doğrudan hisse senedi
alabilmelerinin önü açılmıştı.

TCMB Yedek Akçesi Hazine’ye Devrediliyor.

Sermaye Piyasalarından Haberler

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda Türk
Lirası olarak tutulan "yedek akçe"nin bütçeye
aktarılmasıyla ilgili yeni bir düzenleme
yapılmaktadır. 
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Merkez Bankası, karının yüzde 20'sini Türk Lirası
olarak yedek akçe hesabında tutmaktadır. Hazine
ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni
düzenleme ile yüzde 20 olarak tutulan yedek akçe
oranı yüzde 10'a inecektir. Ayrıca, buna karşılık
gelen tutar her yıl Hazine'ye aktarılacaktır. Yalnızca
bu seneye özgü olarak, birikmiş yedek akçeler
Hazine'ye devredilecektir.

Tüm bu düzenlemeler, Türkiye Cumhuriyeti Merkez
Bankası Kanunu'nun 60. maddesinin yeniden
düzenlemesi ile yapılacaktır. Bu kapsamda,
bankanın yıllık safi karının yüzde 20'sinin yedek
akçeye ayrılmasına ilişkin düzenlemenin
bulunduğu a bendi kaldırılmaktadır. "Son yıl
karından ayrılan ihtiyat akçesi hariç, birikmiş ihtiyat
akçeleri her yıl kara katılarak dağıtılabilir" ifadesi
eklenecektir. 

Kaynak: https://www.bloomberght.com/yedek-akce-duzenlemesi-meclis-e-
geliyor-2227311

Suudi Arabistan'da
Yabancıların Şirketlere
Ortaklık Sınırı Kaldırıldı

Kaynak: http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/suudi-
arabistanda-yabancilarin-sirketlere-ortaklik-siniri-
kaldirildi-41256442



Güvenilir Gıda Akıllı Telefonlarla Tespit Edilecek

Teknoloji'den Haberler

Çağımızın en büyük problemlerinden birisi sağlık açısından güvenilir gıda bulabilmek. Her ne kadar son
kullanma tarihleri bize bu konuda fikir veriyor olsa da uzmanlar son kullanma tarihlerinin her zaman
güvenilir olmadığı görüşünde birleşiyorlar.

Londra Imperial College‘de görev alan bir Türk Bilim insanı ise, akıllı telefonlar aracılığıyla güvenilir gıda
tespiti yapmanın yolunu buldu.

Güvenilir gıda sensörü nasıl çalışacak?

Bu konuda uzun süredir araştırma yapan, Imperial College Londra biyo- mühendislik 
bölümünden Yrd. Doç. Fırat Güder, akıllı telefonlara yerleştirilen ucuz bir sensörle gıda güvenliğini
sağlayabiliyor.

Sensör bozulma gazlarının ölçümlerini yapıyor ve normal değerlerden fazla olan bozulma gazı olduğu
zaman tüketiciyi uyarıyor. Böylece kullanıcının ve belki de gıda işletmelerinin bozulan gıdaları tespit
etmesinin çok daha kolay hale gelmesi bekleniyor.

Gıdaların ne zaman bozulduğunun sağlıklı bir tespitini yapan bu teknoloji aynı zamanda son kullanma
tarihi geçmesine rağmen bozulmamış olan gıdaların da çöpe gitmesine engel olacak. Türkiye‘de
emsali olmasa da İngiltere‘de ve ABD’de son kullanma tarihi geçmiş ama bozulmamış gıdaların ucuza
satıldıkları marketler bulunuyor.

Deneyimlerinizi paylaşın, başarı öykülerinizi, çalışmalarınızı gönderin,
yayınlayalım.

Teşekkür Ederiz.
 (312) 2202220

Bağlıca, Ankara
info@cgscenter.org

http://www.cgscenter.org/
http://ailemvesirketim.net/

https://cgscenterbussac.net/

Kaynak: shiftdelete.net

5 Adımda Aile Şirketlerinin Yaşam Evreleri

Eğitimin Amacı: Aile şirketlerinin tanımı ile başlayıp kuruluşundan batışına
kadar geçen süredeki hem aile hem de şirketin geçirdiği evreler, bu

evrelerin karakteristik özellikleri akıcı bir dille günlük hayattan örnekler
üzerinden anlatılmıştır

Eğitimin Süresi: 27 dakika
Eğitim Dili: Türkçe

Eğitimin İçeriği: 
1. Aile Şirketlerinin Yaşam Evreleri
1.1. Girişimcilik Evresi
1.2 Büyüme ve Gelişme Evresi
1.3 İkinci Kuşağa Devretme Evresi
1.4 Son Evre

2. Aile Şirketlerinin Gelişim Evreleri
2.1 Birinci Nesil Aile İşletmeleri
2.2 Büyüyen ve Gelişe Aile Şirketleri
2.3 Kompleks Aile Şirketleri
2.4 Sürekli Olmayı Başaran Aile
Şirketleri
 3. Aile İşletmelerinde Sürekliliği Sağlamak


