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CGS Center’dan Haberler- TAİDER, Ankara’da Şehir Tanıtım Toplantılarının
Üçüncüsünü Gerçekleştirdi (Sayfa 2)



“Girişimcinin Seyir Defteri Semineri” Ankara’da Gerçekleştirildi. (Sayfa 2)



Aile Şirketlerinde Servet Yönetimi (Sayfa 3)



Piyasalardan Haberler (Sayfa 4)


DolarTL Döviz Opsiyon Sözleşmeleri Borsa İstanbul VİOP’ta İşlem Görmeye
Başladı



Avrupa Erken Aşama Melek Yatırımcılar Ticaret Örgütü ve Melek Yatırımcılar
Derneği Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı



Risk Endeksleri Hesaplanmaya Başlandı

Bunu Biliyor musunuz?
STRIP (Separate Trading of Registered Interest and Principal of
Securities) nedir?
Kuponlu bir menkul kıymetin anaparası ve kuponlarının ayrı ayrı işlem
görebilmesi amacı ile ayrıştırılmasını ifade eder. Amaç, özellikle uzun
vadeli kuponlu ihraçların yatırımcı açısından kullanım alanını genişletmek
ve bu tür ihraçların talebini artırmaktır. Hazine Müsteşarlığı tarafından bu
amaçla bazı değişken faizli kuponlu ihraçların anapara ve kuponları
ayrıştırılmıştır.
Kaynak: http://www.tcmb.gov.tr/
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TAİDER, Ankara’da Şehir Tanıtım Toplantılarının Üçüncüsünü Gerçekleştirdi
Panele CGS Center Başkanı Dr. Güler Manisalı Darman Başkanlık yaptı
Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER), 2014 yılı etkinlik programında yer alan,
‘şehir tanıtım, paylaşım ve farkındalık’ toplantısının üçüncüsünü
Ankara’da 22 Mayıs 2014 tarihinde Ankara Sanayi Odası’nda
gerçekleştirdi.
ASO Başkanı M. Nurettin Özdebir’in açılış konuşmasını takiben TAİDER
Yönetim Kurulu Başkanı Şerife İnci Eren, TAİDER’ in amacı, ortak
değerleri ve faaliyetleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Bu sunumun
ardından, CGS Center Kurucu Başkan Dr. Güler Manisalı Darman
önderliğinde ‘“Birinci nesil olarak başarılı olduk. Peki ya ikinci nesil?”
konulu panele geçildi. Panelde Yakupoğlu A.Ş.’nin Yönetim Kurulu
Başkanı ve ikinci nesil temsilcisi Sayın Vedat Yakupoğlu,
Akfen Holding Grup Şirketleri Yönetim Kulu Üyesi ve
ikinci nesil temsilcisi Sayın Selim Akın ve Kanuf A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı ve üçüncü nesil temsilcisi Sayın
Isabel Knauf görüşlerini ve tecrübelerini paylaştı. Çok
sayıda Ankara’lı iş adamı ve ikinci nesil iş dünyası
temsilcilerinin katıldığı panel büyük bir ilgili ile izlendi.

“Girişimcinin Seyir Defteri Semineri” Ankara’da gerçekleştirildi
27 Mayıs 2014 tarihinde Ankara Kalkınma
Ajansı ve ODTÜ İşletme Bölümü işbirliği ile
düzenlenen “ Girişimcinin Seyir Defteri”
semineri Başkent Öğretmenevi’nde
gerçekleştirildi. Seminer de genç girişimcilere
yeni iş modelleri anlatılarak, Ankara’nın
yenilikçi ve rekabetçi gücünün artırılması ve
şirketlerin yüksek büyüme potansiyelinin
yakalanması amaçlanmıştır. 5 yıl ve daha
küçük girişim şirketlerine yönetlik olan
seminer, Kanvas İş Modeli, etkili iletişim, ürün
konumlandırma, pazara giriş gibi konularla
birlikte Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ilgili
başlıklarda verilmiştir.
Seminer’in açılış konuşmasını ODTÜ
Girişimcilik ve İnovasyon Platformu Başkanı
Kazım Yalçınoğlu yaparken, CGS Center
Başkanı Dr. Güler Manisalı Darman, ODTÜ
İşletme Bölümü’nden Prof. Dr. Cengiz Yılmaz,
Doç. Dr. Adil Oran, ODTÜ Teknokent Genel
Müdür Yardımcısı Ufuk Batum konuşmacı
olarak katılmışlardır.
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Aile Şirketlerinde Servet Yönetimi
Türkiye’de bulunan işletmelerin birçoğunun aile
şirketi olduğu bilinen bir gerçektir. Aile
işletmelerinde, birinci kuşaktan sonra aktif görev
almaya başlayan ikinci/üçüncü kuşak ile birlikte
servet yönetimi konusu daha önemli bir hale
getirmektedir. İlerleyen yıllarda, işletmelerin
faaliyetleri ile paralel bir şekilde aile serveti de
artış göstermiştir. Dolayısıyla, şirketlerin
yönetiminde olduğu aile
servetinin yönetiminde de
kuşaklar arasında ortaya
çıkabilecek görüş
farklılıkları, aile içerisinde
ciddi çatışmalara yola
açabilir. Ailenin ve şirketin
sürdürülebilirliği açısından
ve kurumsal bütünlük
amacıyla servet yönetimi
yapılarak optimal çözümler
sağlanmalıdır. Örneğin,
servet yönetimi kapsamında
varlıklar, objektif olarak
yapılacak yatırım analizleri
temelinde değerlendirmeye
alınır. Ayrıca, servet yönetimi ile birlikte hukuk,
muhasebe, gayrimenkul ve vergi gibi alanlarda
danışmanlık hizmetleri de sunulmaktadır.
Aile, servetinin yönetimini, servetini adaletli bir
şekilde koruma ve kullanma adına, servet
yöneticisi olarak adlandırılan bir kişiye
devretmektedir. Servet yöneticisi, servetin
yönetimini ailenin sahip olduğu hakların yararına
yapmaktadır. Diğer bir ifade ile servet yönetimi
kapsamındaki varlıklar, servet yöneticisinin
malvarlığından bağımsız olarak ayrı bir topluluk
oluşturmaktadır. Servet yönetiminin herhangi bir
tüzel kişiliği bulunmamaktadır. Tüzel kişiliği
bulunmaması herhangi bir şekil şartına bağlı
olmaksızın kurulabileceği anlamına gelmektedir.
Ayrıca, servet yöneticisi de servet sahiplerinin
vekili olamayacağını gibi, servette sermaye olarak
adlandırılamayacaktır.
Servet yönetimi, aile varlığının olası risklerinin
saptanarak; verimsiz alanların belirlenmesi ve
aile üyelerine sürdürülebilir bir getiriyi
sağlayacak yatırımların uzun vadeli/kısa vadeli
olarak objektif bir planlama sürecinden
geçirilerek analiz edilmesi sonucunda karar
verilmesidir. Servet yöneti
mibu bağlamda pek

çok faaliyeti içerisinde bulundurmaktadır. Mal
varlığı yönetimi, Family Office hizmetleri,
gayrimenkul yatırım hizmetleri, girişim sermayesi
(private equity) hizmetleri, özel bankacılık
hizmetleri gibi değişik alanlar içerisinde ele
alınabilmektedir.
Türkiye’de servet yönetimine özgü olarak
hazırlanmış herhangi bir düzenleme
bulunmamaktadır.
30.12.2012 tarihinde ve 28513
sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren
“Portföy Yönetim Şirketlerine Ve Bu
Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin
Esaslar Tebliği Ve Portföy Saklama
Hizmetine Ve Bu Hizmette
Bulunacak Kuruluşlara İlişkin
Esaslar Tebliği”de, servet yönetimi,
portföy yönetimi şirketlerinin
yürütebileceği faaliyetler arasında
belirtilmiştir. Bu tebliğ ile birlikte,
yönetilen portföy şirketleri
özsermaye yükümlülüklerine göre
organizasyonel farklılaşmaya gidilmiş ve
özsermaye tutarı baz alınarak verebilecekleri yan
hizmetler belirlenmiştir. Bir portföy şirketinin,
servet yönetimi faaliyetinde bulunabilmesi için en
az 10 milyon TL tutarında bir öz sermayeye sahip
olması zorunlu hale getirilmiştir. Sözkonusu
uygulamalar, 01.07.2014 tarihinde yürürlüğe
girecektir.
Melike Acardağ
Finansal Yönetim Hizmetleri Koordinatörü
CGS Center
Kaynak:
 http://www.finanskulup.org.tr/assets/
maliyefinans/83/
 MFY_83_Turkben_PEDUK_Servet_Yonetimi_Hiz
metleri.pdf
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Piyasalardan Haberler
Dolar,TL, Döviz Opsiyon Sözleşmeleri Borsa
İstanbul VİOP’ta İşlem Görmeye Başladı

yönelik olarak iş birliği yapılmasını desteklemeyi
hedeflemişterdir.

Risk Endeksleri Hesaplanmaya Başlandı
Borsa İstanbul çatısı altında 21 Mayıs 2014 tarihinden
itibaren risk kontrol endeksleri hesaplanmaya
başlanmıştır. Endeks, yüksek oynaklığın olduğu
dönemlerde, yatırımcıların endeks portföylerine
yatırım yaparlarken çeşitlendirmenin sunduğu avantajı
kaybetmeden oynaklığı düşürmek için kullanacakları
bir araç olarak tasarlanmıştır.
Dolar,TL döviz opsiyon sözleşmeleri dünyada ilk defa
organize bir piyasa olan ve merkezi takas yöntemiyle
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda işlem görmeye
başladı.

Risk Kontrol Endeksi, pay endeksi ve para piyasası
aracı olarak iki farklı sınıftaki yatırım aracını
içermektedir. Pay endeksinin portföy içerisindeki

Döviz opsiyonlarının piyasada işlem görmesi,
yatırımcılara ve şirketlere döviz risklerine karşı
pozisyon alabilme imkanı sunmaktadır. Böylelikle,
döviz açık pozisyonlarını çok daha adil ve şeffaf bir
şekilde prim karşılığında sigortalama imkanına sahip
olmaktadırlar.

Avrupa Erken Aşama Melek Yatırımcılar
Ticaret Örgütü ve Melek Yatırımcılar Derneği
Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

ağırlığının, günlük gerçekleşen volatiliteye göre
değişmesi endeks protföyünün volatilitesinin hedef
volatiliteden saplamasını engellemektedir.
BIST 30 ve BIST 100 endeksleri için yüzde 10, yüzde
15, yüzde 20, yüzde 25 ve yüzde 30 hedef risklere
göre ayrı ayrı hesaplanan Risk Kontrol Endeksleri,
getiri ve toplam getiri olarak iki farklı tipte
hesaplanmaktadır. Getiri endeksleri, günlük getiri
portföy içindeki ağırlığa oranında yansıtırken, toplam
getiri endeksi endeks ve repodan oluşan portföyün
günlük getirisini yansıtmaktadır.

Borsa İstanbul’da, Avrupa Erken Aşama Yatırımcıları
ve Melek Yatırımcılar Ticaret Örgütü (EBAN) ve
Kaynak: http://borsaistanbul.com/
Melek Yatırımcılar Derneği Türkiye (TBAA) arasında
Avrupa Erken Aşama Yatırımları Finansmanını
Destekleme İş Birliği Protokolü 14 Mayıs 2014
tarihinde imzalanmıştır. Protokol ile, sözkonusu
taraflar Türkiye ve Balkanlar’daki girişimciliğin
geliştirilmesini ve bu girişimlere yatırım yapan melek
yatırımcıların sayısının arttırılarak, girişimcilerin
desteklenmesini ve istihdam ve inovasyon sağlamaya
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CGS Center, şirket akademilerinin giderek artan önemine inanmaktadır. Günümüz dünyasında rekabette
başarı,şirketlerin sadece teknoloji ve inovasyona yatırımından değil, aynı zamanda interdisipliner insan
kaynağına sahip olmasından geçmektedir.

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

Kurumsal Yönetim ve
Sürdürülebilirlik Merkezi
1429.Cadde İdeal Apt. No: 13/3 06530
Cukurambar, Ankara

Deneyimlerinizi paylaşın, başarı
öykülerinizi, çalışmalarınızı gönderin,
yayınlayalım.

Tel: (312) 220 22 20

Teşekkür ederiz.

E-posta: info@cgscenter.org

Faks: (312) 220 35 34

