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KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MERKEZİ
“Paris Europlace
Uluslararası Finans Forumu
3-4 Temmuz’da Yapıldı”
Finansal piyasalarda reform,
Avrupa’daki finansal
piyasalarda bozulan şartlarve
büyümenin yeninden
dengelenmesi , önümüzdeki
yeni riskler gibi konuların ele
alındığı konferansda, üzerinde
önemle durulan konulardan bir
tanesi KOBİ’lerin finansmanında
model arayışları olmuştur.

Sayfa 3

“Türkiye’deki Girişimciler
Meleklerini Arıyor”
Yeni kuruldukları veya fazla
riskli oldukları için bankalardan
kredi bulamayan şirketlere
yatırım yapılmasını teşvik etmek
amacıyla melek girişimcilere 31
aralık 2017 tarihine kadar
geçerli olmak üzere vergi
muafiyeti de getiriliyor.
Yatırımcıların şirkete
getirecekleri paranın yüzde 75’i
vergiden muaf olacaktır; eğer,
sözkonusu şirketin projesi Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
veya TÜBİTAK tarafından
destekleniyorsa yatırımcıların
getirdiği paranın tamamı
vergiden muaf tutulacaktır.

Sayfa 4-5

“Sermaye Piyasasından
Haberler”
Avans Kar Payı Dağıtımı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
tarafından 9 Ağustos 2012
tarihinde 28379 sayılı Resmi
Gazete’de “Kar Payı Avansı
Dağıtımı Hakkında Tebliğ”
yayımlandı.
Açığa Satış İşlemleri Hakkında
Sermaye Piyasası Araçlarının
Kredili Alım, Açığa Satış ve
Ödünç Alma Ve Verme İşlemleri
Hakkında Tebliğ
Boyner ve YKM
Boyner Büyük Mağazacılık’ın
YKM’nin çoğunluk hisselerini alım
işlemine Rekabet Piyasası
Kurumu onay verdi.

Sayfa 6

Milletlerarası Ticaret Odası Ekonomi Politikaları Grubu
(Group on Economic Policy) Kuruldu
Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) tarafından 27 Haziran 2012’de Ekonomi Politikaları
Komisyonu (Group on Economic Policy- GEP) kurulmuştur. CGS Center Başkanı
Dr. Güler Manisalı Darman GEP Grubu üyeleri arasına seçilmiştir.
GEP’in makro ekonomik konular ve özel
sektörün finansmanı konularında ICC’nin
sesi olması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda
grubun G20 liderlerine ICC’nin sağladığı
faydayı artırması ve onlara bilgi desteği sağlaması
hedeflenmektedir.

Devamı Sayfa 2 ►
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Milletlerarası Ticaret Odası Ekonomi Politikaları Grubu
(Group on Economic Policy) Kuruldu
Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) tarafından 27 Haziran 2012’de Ekonomi Politikaları Komisyonu’nu
(Group on Economic Policy- GEP) kurulmuştur. CGS Center Başkanı Dr. Güler Manisalı Darman GEP
komisyonu üyeleri arasına seçilmiştir. Komisyonun diğer üyelerinden bazıları aşağıdadır;









Finlandiya- Ilkka Lakaniemi – Nokia / Kurumsal İletişim Direktörü
China-Barbara Meynert – Li & Fung Grup / Kıdemli Danışman
Almanya- Gregor Eder- Allianz SE / Ekonomik Araştımalar ve Kurumsal Gelişim Başkanı
İrlanda- Marie Hunt – CBRE/ Araştırma ve Danışmanlık Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı
Brazilya- Jose Luiz Alqueres –Rio de Janerio Ticaret Odası Başkanı
Japan- Yoshiyuki Honda - Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd./ Ekonomik Araştırmalar Ofisi
Başkanı
İsveç - Erik Belfrage - Consilio International AB / Başkan
İsviçre- Nestle- Ekonomi ve Uluslararası İlişikler Başkanı
GEP’in makro ekonomik konular ve özel sektörün
finansmanı konularında ICC’nin sesi olması
amaçlanmıştır. Bu doğrultuda grubun G20 liderlerine
ICC’nin sağladığı faydayı artırması ve onlara bilgi
desteği sağlaması hedeflenmektedir.
Meksika’nın Los Cabos kentinde bu yıl düzenlenen G20
zirvesi’nde ICC Politika ve İş Uygulamalar Direktörü Stefano
Bertasi ve ICC Genel Sekreteri Jean-Guy Carrier Los
Cabos’taki G20 Zirvesini değerlendirmelerinde iş hayatının
artan rolünün G20 sürecine olan pozitif katkısına vurgu
yapmışlardır.

G20 Zirvesi’nin açılışında GEP Eş Başkanı Guillermo de la
Dehesa GEP’in ICC Başkanlığıyla G20 Zirvesine sunulmak
üzere görüşler oluşturması ve bunun yanısıra ekonomik
faaliyetlerin nasıl yeterince ve sağlıklı biçimde finanse edileceği gibi spesifik konular üzerine eğilmesi
konusunda mutabık kaldıklarını bildirmiştir. G20 ile olan problemin uygulamadan geldiğini fakat özel
sektörün bununla ilgili yardımının alınabileceğini de sözlerine eklemiştir.
Zirve’nin sonunda GEP’in göz önüne alarak ilerleyeceği belirtilen noktalar şu şekilde belirlenmiştir;








Yavaşlayan küresel büyümenin iş yaşamına etkisi- özellikle sosyal etkisi
İşin büyümesi ve yatırımlar için finans kaynaklarına ulaşılması
Eğitim öğrenim ve yenilikçiliğin artırılması- yeteneklerin artırılması
Küresel düşünmek ve küresel sorunları ele almak
İşin büyümesinde teknolojinin etkisi
Döviz kurlarındaki dengesizliğe çözüm bulunması ve ödemeler dengesi fazla olan ülkelerde
iç talebin artırılması
Uzun dönemli çevresel sürdürülebilirliğe ve kaynak sorunlarına işaret edilmesi
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Paris Europlace Uluslararası Finans Forumu 3-4 Temmuz’da Yapıldı
“Fransa ve Avrupa’nın Önünde Büyümeyi Tetikleyecek Unsur Olarak Finans” konusunun ele
alındığı Konferansa başta Fransa ve AB ülkeleri olmak üzere dünyanın değişik ülkelerinden çok sayda
üst düzey yetkili katılmıştır.
Finansal piyasalarda reform, Avrupa’daki finansal
piyasalarda bozulan şartlar ve büyümenin yeninden
dengelenmesi, önümüzdeki yeni riskler gibi konuların
ele alındığı konferansda, üzerinde önemle durulan
konulardan bir tanesi KOBİ’lerin finansmanında model
arayışları olmuştur. Bankacılıkta yaşanan sıkıntılar
gözönüne alındığında KOBİ’lerin tahvili ihracı yolu ile
borçlanmaları tartışılmıştır. Ancak burada da özellikle
Fransa ve Avrupa dışından gelen yatırımcılar,
KOBİ’lerin şeffaflığı ve mali raporlarının güvenilirliğinin
önemli bir engel olduğunu belirtmişlerdir.
Uzun vadeli finansman ve kamu finansmanı ele alınan diğer önemli konular arasında olurken, Çin
parası Yuan (Renminbi-RMB)’nin Avrupa’da offshore merkezlerde gelişimi mercek altına yatırılmıştır.
Konferansın bir diğer ilgi çeken oturumu finansal iletişim ve yatırımcıların psikolojilerinin tartışıldığı
oturum olmuştur. Yatırımcıların, her zaman gerçek finansallardan hareket ederek, rasyonel yatırım
yapmadıklarına değinilen oturumda, yatırım psikolojisinin kararlarda büyük rol oynadığına dikkat
çekilmiştir.
Konferansın ilgi çeken boyutu, Fransız’ların sürekli olarak finansman modelinde Amerikan modelini
tercih ettiklerini belirtmeleri olmuştur. Paris Fon Endüstrisi’nin özel olarak ele alındığı son gün, önce
yeni nesil genç ve başarılı fon yöneticilerinin yer aldığı bir oturum düzenlenmiştir. Fransa, ABD’den
sonra en başarılı fon yönetilerinin Fransız’lar olduğunu iddia etmektedir. Fon piyasalarının bir avuç
“mega” fon yöneticisinin elinde olduğu belirtilmiş, bu nedenle de yeni nesil genç fon yöneticilerinin nasıl
desteklenerek yetişmelerinin sağlanacağı başarılı örneklerle anlatılmıştır.
Bu oturumun ardından, Fransa Varlık Yönetimi Birliği’nin (French Asset Management Association-AFG),
moderatörlüğünde önemli Fransız fon yöneticileri stratejik yatırımlarda yeni eğilimlerin neler olduğunu
tartışmışlardır.
İki gün boyunca güzel ve faydalı tartışmaların ele alındığı konferans organizasyon açısından da son
derece başarılı geçmiştir. Ancak, Fransa Maliye ve Dış Ticaret Bakanı Pierre Moscovici’ni verdiği
yemekte; gerek Avrupa’da gerekse Fransa’da alınması gereken önlemleri ele aldığı konuşması
katılımcıları hayal kırıklığına uğratmış ve pek fazla ikna edememiştir.
Türkiye’de de büyümede borçla finansmandan özkaynakla finansman modeline doğru bir yönelim vardır.
Yeni TTK bu anlayışı desteklemektedir. Bu nedenle, ülkemizde hızla genç fon yöneticilerinin yetişmesi,
risk sermayesinin artması, varlık yönetiminde yeni modellerin geliştirilmesi ve herşeyden önemlisi, bu
konularda tabana yayılarak Anadolu’daki belli ölçeklerdeki KOBİ’lerin bu konuda bilinçlendirilmeleri ve
farkındalıklarının artırılmaları önemli, büyük ve zorlu bir görev olarak karşımızda durmaktadır.
Dr. Güler Manisalı Darman
Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi Başkanı
ODTÜ İşletme Kurumsal Yönetim Dersi Hocası
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Türkiye’deki Girişimciler Meleklerini
Türkiye’de yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan melek
girişimcilik, özellikle Amerika’da ve Avrupa’da fazlasıyla
uygulanan bir yatırım türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Pek
çoğumuzun günlük hayatında aktif olarak kullandığı
facebook, google, yahoo, apple, youtube, hotmail, skype ve
benzeri uygulamaların sahibi olan şirketler de melek
girişimciler ile büyümüşlerdir. Melek girişimciler, çoğunlukla
ekonomide bir katma değer yaratabilecek fikre ve bu fikri
başarılı bir işe dönüştürebilecek olan ekiplere veya şirketlere
yatırım yapmayı tercih ederler.
Dünya’da pek çok uygulaması olan melek girişimcileri,
Türkiye’de de artırmaya yönelik olarak Hazine Müsteşarlığı bu konuda hazırladığı taslağı, kamunun
görüşüne sundu. Bu taslak, yeni kurulan yüksek risk içeren şirketlere, “melek girişimci (bireysel katılım
yatırımcısı)” olarak nitelendiren yatırımcıları ve bu yatırımcıların riskli şirketlere hangi şartlarda yatırım
yapabileceğini düzenliyor. Yeni kuruldukları veya fazla riskli oldukları için bankalardan kredi bulamayan
şirketlere yatırım yapılmasını teşvik etmek amacıyla melek girişimcilere 31 aralık 2017 tarihine kadar
geçerli olmak üzere vergi muafiyeti de getiriliyor. Yatırımcıların şirkete getirecekleri paranın yüzde 75’i
vergiden muaf olacaktır; eğer, sözkonusu şirketin projesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı veya
TÜBİTAK tarafından destekleniyorsa yatırımcıların getirdiği paranın tamamı vergiden muaf tutulacaktır.
Ancak vergiden muaf olabilmek için; öncelikle melek girişimcilerin Hazine Müsteşarlığı’ndan “Bireysel
Katılım Yatırımcısı Lisansı” alması gerekmektedir. Bu lisansa sahip olabilmek için de, melek girişimci
adayının iki yıllık gelirin 200.000TL ve üzerinde olması veya 1.000.000TL kişisel servete sahip olması
gerekiyor. Melek girişimci olmak için şartlar bunlarla da kalmıyor.


Finans kurumlarında fon yöneticisi, müdür veya
dengi pozisyonda en az iki yıl çalışmış olmak veya



Lisanstan önce son beş yıl içinde yıllık cirosu 50
milyon lira olan bir şirkette genel müdür yardımcısı
veya daha üst pozisyonda çalışmış olmak gibi belirli
bir iş tecrübesine sahip olmak da aranan özellikler
arasında bulunuyor.
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Türkiye’deki Girişimciler Meleklerini Arıyor
Bu kriterlerin tamamı sağlandıktan sonra, Hazine Müsteşarlığı
beş yıl geçerliliği olan beşer yıllık dönemlerle uzatma hakkına
sahip olunan lisansı melek girişimcilere veriyor. Melek
girişimciler bu şartları sağladıktan sonra girişimcilerine en az
20.000TL ve bir yılda en fazla 1.000.000TL yatırım
yapabileceklerdir. Eğer, bir girişimci şirketine birden fazla
melek girişimci ilgi duyup, yatırım yapmak isterse,
yatırılabilecek olan toplam tutar 2.000.000TL olabiliyor.
Melek girişimcilerin, vergi muafiyetinden yararlanabilmeleri için
aynı zamanda, yatırım yapılan şirkete ait şirket hisselerini en
az iki yıl elde tutmaları gerekiyor. Diğer bir ifade ile spekülatif
amaçlı yatırım desteklenmiyor. Aynı zamanda melek
girişimciler, kendilerinin veya aile bireylerinin kurmuş olduğu
şirketlere de yatırım yaptığında devlet desteği alamayacaklardır.
Sonuç olarak, böylesine avantajlı bir yatırım olanağı sağlayan Hazine Müsteşarlığının, bir nevi
Türkiye’deki ailelerin kişisel servetlerini, sermaye olarak girişimcilerin şirketlerine çekmeye çalıştığı da
söylenebilir. Değişen Türk Ticaret Kanunu ile birlikte, aile şirketleri kişisel servetleri ile şirketlerinin
servetlerini ayrıştırma çalışmalarına başlamıştır. Bu bağlamda, ailelerin sahip olduğu fonlarla girişimcilerin
desteklenmesi ile, hem girişimciler kazanacak hem de melekler kazanacaktır ve böylelikle Türkiye’de yeni
bir yatırım alanı açılmış olacaktır.

Melike Yılmaz Acardağ
Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi
İş Geliştirme ve Araştırmalar Koordinatörü
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Sermaye Piyasasından Haberler
Avans Kar Payı Dağıtımı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 9 Ağustos 2012
tarihinde 28379 sayılı Resmi Gazete’de “Kar Payı Avansı
Dağıtımı Hakkında Tebliğ” yayımlandı. Tebliğe göre, anonim
ve limited şirketler artık 3, 6 ve 9 aylık ara dönemleri
beklemeden de kar dağıtımı yapabileceklerdir. Ancak, kar
payının nasıl dağıtılacağı, dönem sonu zararı olması halinde
neler yapılması gerektiği sözkonusu tebliğde belirtilmiştir.
Şirketlerin kar payı dağıtabilmesi için öncelikli olarak üç, altı
ve dokuz aylık dönemlerde kar elde etmesi ve genel kurulda kar dağıtımı yapılacağına dair karar
alması gerekmektedir.
Dağıtılacak kâr payı avansı; geçmiş yıllar zararlarının tamamının, vergi, fon ve mali karşılıkların,
kanunlara ve sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçelerin, varsa imtiyazlı pay sahipleri, intifa
senedi sahipleri ve kâra katılan diğer kimseler için ayrılacak tutarların, oluşan ara dönem kârından
indirilmesiyle hesaplanır ve ödenecek kar payı avansı, bu şekilde hesaplanan tutarın yarısını
geçemez.
Açığa Satış İşlemleri Hakkında
Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma Ve Verme İşlemleri Hakkında
Tebliğ’in 12. Maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu’na verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu, bu
yetkisini kullanarak, açığa satış işlemleri için başlangıçta bulundurulması gereken asgari özkaynak
oranını tekrar yüzde 70’den yüzde 50’ye indirmiştir.
Boyner ve YKM
Boyner Büyük Mağazacılık’ın YKM’nin çoğunluk hisselerini alım işlemine Rekabet Piyasası Kurumu
onay verdi. Şubat ayından bu yana Rekabet Kurumu’ndan onay beklemekte olan işlemin
gerçekleşmesiyle birlikte, Boyner 65 mağaza ve 116 bin metrekare net satış alanına sahip olan en
büyük rakibini satın alarak hem 10 yeni şehre girdi hem de müşteri portföyünü genişletti. Ayrıca,
Boyner YKM’yi satın almasını tamamladığında yaklaşık olarak yüzde 70 büyümüş olacak ve mağaza
sayısı da yaklaşık olarak iki katına ulaşacaktır.

AiLEM VE ŞiRKETiM
CGS CENTER’ın her ay yayınlanan ücretsiz bültenidir.
Eğitimlerimizin detayları ve yayınlarımız için web sitemizi
ziyaret edebilirsiniz.
www.cgscenter.org
Deneyimlerinizi paylaşın, başarı öykülerinizi, çalışmalarınızı
gönderin, yayınlayalım.

Danışma Kurulu

Aile Meclisi

Aile Konseyi

Aile Anayasası

Risk Yönetimi
İç Kontrol

Teşekkür ederiz.
Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi

Yönetim Kurulu
İcra Kurulu

Strateji

1429.Cadde İdeal Apt. No: 13/3 06530 Cukurambar, Ankara
Tel: (312) 220 22 20
Faks: (312) 220 35 34

Planlama

Süreçler

E-posta: info@cgscenter.org

Organizasyon

SİHİRLİ PRAMİT
Sihirli pramidin tepesinden, birbirine bağlı çemberler boyunca ilerleyerek tabana ulaşın.
Yol boyunca her sayı bir kez kullanılmalıdır.

Cevap: Yukarıdan aşağıya doğru; 9, 7, 1, 5, 3, 6, 2, 8, 4

