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HUKUK KÖŞESI

Türkiye’de Kitle Fonlaması 
Aralık 2017’de Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun” ile kitle fonlaması Sermaye Piyasası
Kanunu’nda kabul edildi.  

Arabuluculuk Anlaşma Belgesi ve Hukuki
Niteliği 
2012 yılı ile birlikte Türk hukuku alternatif
uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak 
 arabuluculuğu benimsedi. 
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DÜNYAYI DEĞİŞTİREN LİDERLER

Kendi kendine yazılım dillerini öğrendi ve 12 
yaşındayken ilk bilgisayar oyununu geliştirdi. 
Blastar adını verdiği bu oyunu henüz 12 
yaşındayken  $500'e satarak ilk ticari başarısını 
elde etmiş oldu.  
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İNOVASYON LİDERİ - ELON MUSK
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      Ansa Ambalaj Aile –Şirket Anayasası    
Çalışmalarına Başlandı 

      Ticaret Ataşeleriyle Buluşuldu  

      İç Kontrol Eğitimi Gerçekleştirildi 

CGS CENTER'DAN ve  CGS 
CENTER BUSSAC’DAN HABERLER 

TEKNOLOJİDEN HABERLER

BUNU BİLİYOR MUSUNUZ?

      Arcore 1.0 Piyasaya Çıktı; Android 
AR Uygulamaları Geliyor ! 

       Dişlere Minik Sensörlerle Diyet 
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      Phishing terimi Türkçe’de olta saldırısı olarak 
 geçmektedir. Yapısal olarak bakıldığında “balığa 

çıkmak” terimi ile benzerlik gösterse de aslında dijital 
saldırı yöntemlerinden biridir.  Phishing ve balık 

tutmak anlamındaki fishing sözcüğü arasındaki fark 
“p” harfinin parola (password) sözcüğünün ilk harfi 

olmasından kaynaklanmaktadır. Bu saldırılarda 
saldırganlar sahte sitelere kullanıcıları yönlendirerek 

parolalarını çalmayı hedeflemektedirler.  



Yıkıcı Teknoloji Yapıcı 
Teknolojiye Karşı 

Değişim başlamıştı. Yapıcı olması beklenen her buluş, her yenilik yanında yıkıcı bir etki de 

gösteriyordu. “Her nimetin bir külfeti vardır” sözü her zaman karşımıza çıkmaktaydı. 

Yeniliklerle birlikte insan değişti, iş yapış biçimleri değişti. İlkel toplumdan, on bin yıl önce yerleşik 

topluma yani tarım toplumuna geçiş yapıldı. Dünyadaki değişim bütün hızıyla sürüyordu. Üç yüz yıl 

önce buhar makinasının bulunmasıyla sanayi toplumu süreci başlamış oldu. Yeni iş alanları ortaya 

çıktı. Makinaların çağı başlamıştı. Buharın gücü de alışkanlık olarak beygir gücü ile tanımlandı. 

Teknoloji iş yapma biçiminde yıkım yaratmıştı, ancak kavramı henüz yıkamamıştı.  

İ. İlker Tabak, 
Bs. Müh., TBK Bilişim Sistemleri A.Ş. Kurucusu ve HÜMED 
YK Başkanı  

Altmış yıl önce bilgisayarın etkin kullanımının artması ile 20. 

yüzyılın son kısmında bilişim toplumu dönemi başladı. 

Bilgisayarın yaşamımıza yoğun biçimde girmesi bir yandan 

yaşamımızı kolaylaştıran yapıcı etkisini gösterirken, diğer 

yandan bazı mesleklerin yok olmasına neden olmuştur. 

Telefon operatörü, asansör görevlisi gibi meslekler 

kaybolmuş, yerini otonom sistemler almıştır. 1960’lardan 

itibaren evimize girmeye başlayan televizyon da aile içi 

iletişimi kopma noktasına getirmiş, aile birlikteliğini yıkmaya 

başlamıştır. İnternetin ortaya çıkması ile yeni iş modelleri 

gelişmiş, hizmet sektörü öne çıkmaya başlamıştır. AirBNB, 

Amazon, Google, Netflix, Facebook, Youtube, Uber gibi 

şirketler sahip olmadıkları içeriklerden kazanç elde etmeye 

başladılar. Oteli olmayan AirBNB otel hizmeti sunarken, 

arabası olmayan Uber taksi hizmeti vermeye başladı. Otelcilik, 

ulaşım, yayıncılık gibi işler bozguna uğrayıp yıkılmaya başladı. 

Hatta televizyonculuk da bu yıkıcı teknolojik gelişmelerden 

nasibini alacak gibi. Sayısal fotoğraf makineleri fotoğrafçılığı 

bitirdi. Yıkıcı ya da bozguncu teknoloji olarak yaşamımızda 

yerini aldı. Geleneksel fotoğrafçılar bugün ne yapıyorlar 

acaba? 
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Tarih boyunca insanoğlu yaptığı buluşlarla yaşamını kolaylaştırmaya çalıştı; bunda da 

başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Öyle olmasaydı bugün bu satırları yazmak için kil tablette 

çivi ile uğraşıyor olurdum. Ateşi bulan insan önce ısındı, yiyeceğini pişirdi, vahşi 

hayvanlardan korundu sonra makinelerinde kullandı. Tekerlekle birlikte hareket olanağı da 

arttı. Buluşların yapıcı etkisi kendisini hızla gösteriyordu…



Yıkıcı Teknoloji Yapıcı 
Teknolojiye Karşı 

23. yüzyılda geçen dizide görmediğimiz, gelecekte 

kullanılmayan ama, bugün dünyadaki tüm mücadelenin 

nedeni olan bir şey tüm yıkıcı etkisini halen göstermekte: 

PARA. Lidyalı’ların bulduğu para bugün şekil değiştirmeye 

başladı. “Coin” akımı olarak başlayan, BitCoin ile ünlenen bu 

yeni sanal para biriminin, Blok Zinciri (Block Chain) altyapısı 

kullanılarak güvenli biçimde saklanarak yaygınlaşması ile 

dünyadaki para piyasaları ve dolayısıyla bu piyasalara hakim 

ülkelerin otoritelerinin ve zenginliklerinin tehdit altında 

olduğu ortadadır. Teknolojinin yıkıcı etkisinin ülkeleri 

yıkmaya varacak noktada olması karşısında önlemler 

alınmaya başlamıştır. Sanal paraların kullanımı devletler 

tarafından kısıtlanmakta, hatta yasaklanmaktadır. 

İ. İlker Tabak, 
Bs. Müh., TBK Bilişim Sistemleri A.Ş. Kurucusu ve HÜMED 
YK Başkanı  

Her şeyin sanallaşma yolunda hızla ilerlediği günümüzde, özellikle de mobil telefonların artarak 

kullanılması güvenlik zaafiyetlerini gündeme getirmiştir. Yararlarının tartışılmayacak kadar çok 

olduğu bu teknolojiler, savaşların şeklini de değiştirmiş, webi cebinde olan insanların sosyal medya 

aracılığı ile kolaylıkla yönlendirilmesi sonucunda adına “bahar” denilen ayaklanmalar yaşanmıştır. 

Teknoloji bir kez daha yıkıcı etkisini göstermiştir. 
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Teknolojinin yapıcı etkilerinin yer aldığı Uzay Yolu (Star Trek) dizisinde izleyici ile buluşan, 1960’larda 

bilimkurgu olarak karşımıza çıkan teknolojik ürünlerin günümüzde gerçekleştirildiğini ve yaşamımıza girdiğini 

görüyoruz. Tonlarca ağırlıkta olan bilgisayarların bugün cebimize girmiş olması da unutulmamalıdır. 

20. yüzyılın sonlarında sıcak aile ilişkilerinin, yüz 
yüze sohbetlerin yerini alan televizyonun 
evimizin her odasına girmesi ile ayrı dünyalarda 
yaşamaya başladık. Bugün mobil telefonlar, 
tabletler gibi aygıtların yaygınlaşması ile aynı 
evde ayrı dünyalarda yaşamak doğal karşılanır 
oldu. 

Değişim bizi yönetmeden biz değişimi 
yönetmeliyiz! Bunu giderek zayıflayan aile 
birlikteliklerini yıkmadan gerçekleştirebilecek 
miyiz? Bu savaştan yapıcı mı, yıkıcı mı 
teknolojiler galip çıkacak? Gelenek mi 
kazanacak, gelecek mi?..



HUKUK KÖŞESİ

Aralık 2017’de Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun” ile kitle fonlaması Sermaye Piyasası 

Kanunu’nda kabul edilmiştir. 

Proje finansmanı olarak alternatif finansman 

yöntemleri arasında kitle fonlaması da 

sayılabilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 

belirlenecek olan esaslara göre kitle fonlaması 

ile birlikte halktan para toplanabilecektir. Bu 

anlamda üç farklı yöntem ile kitle fonlaması 

yapılabilir. Bunlar aşağıda belirtilmiştir. 

 -Bağış bazlı, 

 -Ödül bazlı, 

Yatırım bazlı kitle fonlamadır[3]. 

Kitle fonlamasını SPK dahilinde 

yapılandırılmasındaki asıl amaç, kitle 

fonlamasına dair platformların serbest bir yapı 

içerisinde tutmaktadır.  Getirilen düzenleme ile 

elektronik ortamda kitle fonlamasına aracılık 

eden hizmet kuruluşları tanımlanmıştır ve bu 

kuruluşların SPK’dan faaliyet izini almaları 

zorunlu hale getirilmiştir. 

Tüm bunlara ek olarak, kitle fonlaması 

yapılarak fon toplayan sermaye şirketi 

türlerinden olan anonim şirketlerde pay sahibi 

sayısı 500’ü aşsa bile halka arz olunmul 

sayılmayacağı da hüküm altına alınmıştır. 

Ayrıca, kitle fonlama platformları,  kurumsal 

yönetim ilkeleri veya kamuyu aydınlatma 

yükümlülükleri, izahnam veya ihraç belgesi 

hazırlama yükümlülükleri gibi prosedürden 

muaf tutulmuştur. 

KİTLE FONLAMASI ARABULUCULUK ANLAŞMA 
BELGESI VE HUKUKSAL NITELIĞI 

2012 yılı ile birlikte Türk hukuku alternatif uyuşmazlık 

çözüm yöntemi olarak arabuluculuğu benimsenmiştir. 

2018 yılı başından itibaren de iş hukukunda bazı 

uyuşmazlıkların çözümünde dava süreci öncesinde 

arabuluculuğa başvurular zorunlu hale getirilmiştir. 

Arabuluculuk özüne bakıldığında bir karar mercii 

olmadan uyuşmazlık yaşayan tarafların birbirleriyle 

anlaşarak uyuşmazlığı sona erdirmesini 

amaçlamaktadır. Arabuluculuk’da taraflar arasındaki 

iletişim, arabuluculuk siciline kayıtlı üçüncü ve 

bağımsız bir kişi aracılığıyla yürütülmektedir. 

Arabuluculuk süreci içerisinde herhangi bir karar 

mekanizması bulunmaması sebebiyle süreç sonunda 

herhangi bir karar verilmemektedir. Tarafların 

uyuşmazlıkları ya anlaşarak ya da anlaşamayarak 

sonuçlanmaktadır.  Anlaşmaya varılması durumunda 

ise tarafların arasında anlaşma belgesi 

düzenlenmektedir. Bu belgenin düzenlenmesi 

halinde mutabakatın sağlandığı hususlara dair 

taraflar dava açamayacaklardır. 

Arabuluculuk müessesesi sonunda tarafların uzlaşma 

yolunu seçerek itilafı sonuçlandırmalarına kolaylık 

sağlanmıştır. 

Anlaşma belgesinin düzenlenmesi ile birlikte de 

arabuluculuk sürecinin bağlayıcılığında herhangi bir 

şüpheye yer bırakılmamıştır. 
Kaynak: http://www.erdem-erdem.av.tr/yayinlar/hukuk-postasi/arabuluculuk-anlasma-belgesi- 
ve-hukuki-niteligi/

Kaynak:http://www.erdem-erdem.av.tr/yayinlar/hukuk-postasi/turkiyede-kitle- 
fonlamasi/ 
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DÜNYAYI DEĞİŞTİREN 
LİDERLER 

Lisans eğitiminin yanında  University of Pennsylvania, School of Arts and Sciences fizik alanında da yan 

dal diploması aldı. Mezuniyetini takiben doktora yapmak için Silikon Vadisi’ne taşındı. Silikon Vadisi’nde 

temiz hava, internet ve uzay üzerine yoğunlaşmaya başladı. Silikon Vadisi’ne taşındıktan sonra 

doktorasını yarıda bıraktı. Kardeşi ile çevrimiçi içerik yayınlama yazılımı olan Zip2 projesine başlamak 

istiyordu. Ancak, Compaq AltaVista Zip2’yu 307 milyon dolar nakit ve 34 milyon dolarlık hisse senedi 

vererek satın aldı. Bunun üzerine Elon Musk, çevrimiçi ödeme sistemleri altyapısı X.com’u kurdu. 

Ardından, açık arttırma sistemi olan Confinity’yi satın alarak, PayPal’ı oluşturdu. 

Musk, 2002 yılında PayPal’ı eBay’e yaklaşık 1,5 milyar dolara karşılığında sattı. 

Aynı yıl, Musk Uzay Araştırma Teknolojisi üreteceği SpaceX'i(Space Exploration Technologies’) kurdu.   
SpaceX,  roket teknolojilerine yönelik fırlatma araçları üreten bir 

şirkettir. Elon Musk, insanlığın ufkunu genişletmek için uzayın 

keşfedilmesinin gerekli olduğuna inanmaktadır. Bu sebeple, 

SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu’na araç gönderen ilk ticari 

şirket olarak da tarihe geçmiştir.    

Tesla, 2003 yılında iki mühendisin oluşturduğu küçük bir ekiple 

San Carlos’da faliyetlerine başlayan bir şirkettir.  2004 yılında bu 

şirkete Musk da dahil oldu.   

Süreç içerisinde Tesla bilişim, elektronik ve otomotiv sektörlerine 

de girerek büyüdü. 2014 yılında da şirket hisselerini halka açtı. 

Halka arz ile birlikte elektrik motorlarının gelişmesi de sağlandı. 

Şirketin ürettiği ilk otomobil Tesla Roadster’dır. Bu araç, 31 

ülkede satışa çıkarak, yaklaşık 2500 adet satmıştır.   

Musk,  aynı zamanda Amerika'nın en büyük güneş enerjisi sistemi 

sağlayıcısı SolarCity’nin de en büyük hissedarıdır. 
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Elon Musk, 1971 yılında Güney Afrika 
Cumhuriyeti’nde doğdu.   
Kendi kendine yazılım dillerini öğrendi ve 12 
yaşındayken ilk bilgisayar oyununu geliştirdi. 
Blastar adını verdiği bu oyunu henüz 12 
yaşındayken  $500'e satarak ilk ticari 
başarısını elde etmiş oldu. 
Orta öğretimini ve lise eğitimini Güney Afrika 
Cumhuriyeti’nde tamamladıktan, üniversite 
eğitimi için Kanada'ya taşındı. 1992 yılında 
Kanada’da Queen’s University’de iki yıl eğitim 
aldı. Ardından, University of Pennsylvania’da 
işletme ve fizik okumak Amerika'ya gitti. The 
Wharton School of the University of 
Pennsylvania’da Ekonomi alanında lisans 
diplomasına sahip oldu. 

İNOVASYON 
LİDERİ 

ELON MUSK



CGS CENTER ve CGS CENTER 
BUSSAC'DAN HABERLER

Ticaret Ataşeleriyle Buluşuldu 

ATO'nun V. Ticaret Ataşeleri Buluşması 

etkinliği ATO Meclis Başkanı ve ATO Yönetim 

Kurulu Başkanın ev sahipliğinde çok sayıda 

ülkenin ticaret ataşesi, diplomatlar, Türk 

siyaset ve iş dünyası paydaşlarının katılımıyla 

gerçekleştirildi. 

Etkinliğe CGS Center Başkanı Dr. Güler 

Manisalı Darman ve Finansal Yönetim 

Hizmetleri ve Stratejik Planlama Uzmanı 

Volkan Gürel’de katılım gösterdi.  

İç Kontrol Eğitimi Gerçekleştirildi 

16 Şubat 2018 tarihinde, CGS Center BussAc uhdesinde İç 

Kontrol eğitimi gerçekleştirildi. Volkan Gürel tarafından 

verilen “İç Kontrol” eğtimine Almin Alüminyum A.Ş. Üretim 

Müdürü Yasin Gülen, Kadıoğlu Kırtasiye Tedarik Zinciri 

Müdürü M. Sertaç Tezer, ŞD Partner Danışmanlık Kurucusu 

Şengül Demir katılım göstermişlerdir. CGS Center 

tarafından verilen "İç Kontrol" eğitimi ile birlikte işletmeler 

iç kontrol sisteminin oturtulmasına yönelik olarak 

altyapının nasıl kurulacağını, iç kontrolün bileşenlerini ve 

kurumsal risk yönetimi ile arasındaki ilişkiyi bularak, kendi 

şirketlerinde iç kontrol sistematiğinin entegrasyonu 

hakkında bilgi verildi. 
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Ansa Ambalaj Aile –Şirket Anayasası Çalışmalarına 
Başlandı 
CGS Center, Ansa Ambalaj ile “Aile-Şirket Anayasası” 
çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı. Başlayan “Aile-Şirket 
Anayasası” kapsamında CGS Center Başkanı Dr. Güler 
Manisalı Darman, Ansa Ambalaj’ı Gaziantep’de ziyaret etti. 
Şirket kurucu ortakları, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Bülent Dalgıç, Yönetim Kurulu Üyesi Nedim Öztürk,  Yönetim 
Kurulu Üyesi, Ali Kimya ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet 
Bozoğlu ile anayasası için görüşmeleri gerçekleştirdi. 
Ardından, Ansa Amabalaj’ın başarısında izi bulunan hem aile 
üyeleri hem de profesyonellerle birebir görüşmeler yaptı. 

İNOVASYON 
LİDERİ 

ELON MUSK



TEKNOLOJİDEN HABERLER

Telefon kameranızın, kadraja giren tüm öğeleri işleyebilen bir platforma bürünmesini sağlayan bu 

özellik; Android veya iOS 9 ve üzeri sürümlerini çalıştıran telefonların Google Photos 

uygulamalarında aktif hale gelecek. Özelliğin yakında Samsung, Huawei, LG, Motorola, Sony ve 

HMD/Nokia marka akıllı telefonlarda görülmesi bekleniyor. 

Çeşitli nedenlerle diyet yapmaya başlıyoruz, kimi zaman diyete uymakta zorluklar yaşayabiliyoruz ve 

yaptığımız diyeti takip etmesi için dış etkenlere başvurmak zorunda kalıyoruz. Bunun için mobil 

uygulamalardan destek almaktan sıkıldıysanız yepyeni bir yöntemden bahsedeceğiz. 

Diyet takip programlarından istediği verimi alamayanlar için geliştirilen ürün, sadece 2 milimetre 

çapında. Diş yüzeyine yerleştirilen üç sensörün merkezi katmanı değiştikçe, farklı kimyasallarla 

karşılaşıyor ve elektrik özellikleri değişiyor.   
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ABD’li eğlence ve ticaret dergisi olan The Variety, 
Google’ın arttırılmış gerçeklik projesi olan ARCore’un 
ARCore V1.0 sürümünü Mobil Dünya Kongresi (MWC) 
2018’de resmi olarak duyurmayı planladığını belirtti. 
Ayrıca Google, geçtiğimiz günlerde bir açıklama 
yaparak 1 Mart 2018 itibariyle ilk AR platformu 
olan Tango desteğini sonlandıracağını duyurdu 
böylece Android AR’lar milyonlarca Android cihaz 
tarafından kullanılabilecek. Eğer bir Pixel telefona 
sahipseniz Google’ın AR ıkartmalarıyla artırılmış 
gerçeklik dünyasında yerinizi 
alabileceksiniz.  ARCore’un dün piyasaya sürülmesiyle 
birlikte yazılım geliştiricilerin Play Store’a kendi 
üretimlerini koyması da mümkün hale geldi. Bu arada 
Google, ARCore’un Lens özelliği üzerine çalışmaya da 
devam ediyor. 

Arcore 1.0 Piyasaya Çıktı; Android 
AR Uygulamaları Geliyor ! 

Dişlere Minik Sensörlerle Diyet 

Aynı zamanda bu katmanlar, radyofrekans spektrumunda 
dalgaları toplayıp ileten küçük bir anten görevi görüyor. 
Örneğin, kişi tuz ya da etanol alırsa, sensörün elektriksel 
özellikleri değişiyor ve rengi mavi oluyor. Akıllı telefonlara 
yüklenen uygulama ile entegre bir şekilde çalışan sensör, 
glikoz, tuz ve alkol içeren bir şey aldığınızda anlık olarak bilgi 
gönderiyor. 
Sensörün oldukça ucuz bir maliyete sahip olduğunu ifade 
eden araştırmacılar, geliştirdikleri ürünün çok çeşitli besinlerin, 
kimyasalların ve fizyolojik durumların tespitini ve 
kaydedilmesini sağlayabileceğini belirtiyor.



İ S T E D İ Ğ İ N İ Z  Z A M A N  İ S T E D İ Ğ İ N İ Z  Y E R D E

O N L I N E  E Ğ İ T İ M  P O R T A L I

Bu eğitimde; Hukukçu 
olmayanlar için çek, senet ve 
kıymetli evrak yönetimi ile ilgili, 
günlük hayatta yaşanmış veya 
yaşanabilecek güncel olaylar 
hakkında temel bilgi verilip, bu 
olayları soruna dönüşmeden 
çözüm getirmek ve en doğru 
yöntem ile hizmet veya mal 
bedelinin nasıl tahsil 
edilebileceği hakkında detaylı 
bilgi verilmiştir. 
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HUKUKÇU OLMAYANLAR 

İÇİN KIYMETLİ EVRAK 

YÖNETİMİ 

AV. ÇAĞRI BAGATUR

Dr. Güler Manisalı Darman tarafından 
hazırlanan bu eğitimde; aile 
şirketlerinde kurumsallaşmanın temel 
adımlarını, aile değerlerine göre 
şirketlerin nasıl yapılanması 
gerektiğinin yanı sıra tüm bunların 
kurumsal yönetime giden yolda 
sağladığı faydalar hakkında bilgi 
sahibi olabilirsiniz.

Mirasçılar arasındaki ilişki ‘miras 
şirketi’ adı verilen ilişkiyi yaratır. Peki 
bu ilişkinin getirdiği yükümlülükler 
nelerdir? 
Işıl Bagatur tarafından hazırlanan bu 
eğitimde; birçok hukuk sisteminin 
birbiriyle etkileşimlerini ele alarak aile- 
şirket anayasasının hukuksal 
boyutunu günlük hayattan örnekler ile 
açıklanmaktadır.

AİLE ŞİRKETLERİNDE 
KURUMSALLAŞMA 
EĞİTİMİ 
DR. GÜLER MANISALI

AİLE ŞİRKET 
ANAYASALARININ HUKUKSAL 
BOYUTU 
AV. JULİDE IŞIL BAGATUR

AİLEM VE ŞİRKETİM 
CGS Center’ın her ay yayınlanan 
ücretsiz bültenidir. 
Deneyimlerinizi paylaşın, başarı 
öykülerinizi, çalışmalarınızı 
gönderin, yayınlayalım. 

Teşekkür ederiz.  

Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi 
Bağlıca Mahallesi Bağlıca Bulvarı No:93 Yalınkılıç Sitesi B-2 Blok 
06790 Etimesgut, Ankara 
Tel: (312) 220 22 20 
Faks: (312) 220 35 34 
E-posta: info@cgscenter.org  
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