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Yeşil Yeni Düzenin Mimarı: Mariana Mazzucato- Bölüm 2
Mazzucata, ‘’Devlet derken farklı kamu
kuruluşlarından oluşan ademi merkeziyetçi bir ağdan
söz ettiğini belirtiyor. Bu kurumlar, misyon odaklı
şekilde problemleri çözmeye ve risk alma ya
yöneldiğinde, inovasyon motoru haline gelebilir’’
diyor. Mazzucato’nun misyon kavramı, bu anlayışı
somut projelere dönüştürüyor.  Bu somut projelere
plastikten arındırılmış denizler; 2030 yılı itibari ile 100
karbonsuz kent; demansın %50 oranında azaltılması
örnek olarak verilebilir. Çözüm, plastiğe alternatif
geliştirilmesini, yeni gıda paketleme yöntemleri
tasarlanmasını, atıkları otomatik olarak  ayıracak
yapay zeka sistemi yaratılmasını gerektirebilir.
Mazzucato’ya göre Yeşil yeni anlaşma, 1969’da aya
ayak basılması kadar cesur bir hamledir ve Yeşil yeni
anlaşma, tüm ekonominin  yeşil hale gelmesini
sağlayarak, sadece yenilebilir enerji sektörünü değil,
imalat sektörünün her alanını da dönüştürebilir. 

Avrupa parlementosu bu yıl Mazzucato’nun misyon
odaklı Horizon Europe programını kabul etti. Beş
misyon alanı seçildi: iklim değişikliği, kanser; sağlıklı
okyanus, deniz, kıyı ve iç sular; iklim nötr ve akıllı
kentler; toprak sağlığı ve gıda. Programın kabul
edilmesi ile Mazzucato yaratmak istediği değişimin ilk
adımını atmış oldu.

A.B. Gümrük Birliğine girerek Avrupa ya ekonomik
olarak entegre olan sanayicilerimiz  A.B  yeşil yeni
düzenine -EU GREEN DEAL- uymak için B.M.
sürdürülebilir kalkınma hedeflerine odaklanacaklar.
Tüm siad/giad lar ve tüm sanayi ve ticaret odaları ve
diğer STK lar sürdürülebilirlik günleri yapıyor. Global
şirketler zaten sürdürülebilirlik raporlarını yayınlıyor
yıllardır. Covid-19 yeşil yeni düzene geçmeyi
hızlandırdı. Küresel ısınmaya karşı 2050 de sıfır
karbon emisyonu yarışına Türk Milletinin katılması
gerek. Her kurum, her dernek, her oda, iklim
şampiyonunu seçerek doğayı savunmalı yoksa
yaşayacak bir gezegenimiz kalmayacak. 
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Döngüsel ekonomide var olmak için tüm şirketler
ürünlerini yeniden tasarlayacak. Ürünler hammadde
üretiminden tüketiciye ulaşan tüm tedarik zincirinde
havayı, suyu, toprağı kirletmediğini kanıtlamak
zorunda. 

Sürdürülebilir yaşam felsefesi doğa ile iç içe yaşamak
demektir ve gün gelecek suyun her damlası altından
kıymetli olacaktır. Dolayısıyla döngüsel ekonomide var
olabilmek için tüm şirketler ürünlerini yeniden
tasarlamalıdır. Covid- 19 yeşil yeni düzene geçmeyi
hızlandırmışken Türk Sanayici ve iş insanları
sürdürülebilir yaşam için döngüsel ekonomide yer
almak için yeşil düşünmeye başladı bile. Ama her
şeyden önce bireysel olarak sürdürülebilir yaşam
felsefesini benimseyerek dünya iklim değişimine azalan
karbon ayak izinizle katkıda bulunabilirsiniz. Yeşil yeni
düzenin savunucusu olabilirsiniz. Tüm yoksullar adına
ve doğa adına. Milletimiz; yerli malı yurdun malı diyerek
yeniden kendi ürettiği ürünleri giymeye başlamalı.
Kişisel olarak toprağa, suya, havaya borcunu ödemeli.
Yeşil yol dışında başka yol yok, sürdürülebilir yaşam
için. İklim değişimi sadece döngüsel ekonomi ile kontrol
edilebilir ve 2050 de sıfır karbon emisyonu hedefine
ulaşılabilir.

Akı Teşkilatı’ndan gelen Tuva-doğa-dostu yaşam
kültürümüzü yeşil yeni düzen ile yeniden organize
edebiliriz, böylece şu beton kafalarımızı yeşil kafa ile
değiştirebiliriz. Çünkü Avrupa birliği ve ABD yeşil
mutabakatına uymak önce insanlığa sonra doğaya olan
saygının bir göstergesidir. Dolayısıyla bu saygıyı
gösterebilmek ve sürdürülebilir kılmak için Mariana
Mazzucato’nun dediği gibi zihniyet değişimi şart ve bu
değişim hem bizim için hem de dünyamız için
olabildiğince hızlı olmalı Çünkü Covid-19 sonrası hiçbir
şey aynı kalmayacak.

 
 
 

Kaynak:  Cahit Günaydın-Yenileşim Mühendisi
UBSVakfı Yönetim Kurulu Üyesi-

UBSVSürdürülebilir Kalkınma ve Döngüsel Ekonomi Merkezi
 

https://www.ted.com/talks/mariana_mazzucato
 

https://surdurulebiliryasam.net/



 

 
 
Eski alışkanlıklardan kurtulmak kolay değildir. Ancak,
değişimin hayatın her anını etkilediği günümüzde iş
hayatı da daha dinamik bir boyut kazanmaya
başlamıştır. 

Performans değerlendirme üç ana konuya çıktı
sağlamalıdır;

Performans değerlendirmede sadece başarıyı değil,
potansiyeli de ölçün. 
Özellikle yöneticilerin performans değerlendirme
döneminde çalışanlarını dikkatlice değerlendirmeleri
ve yüksek potansiyelde olan çalışanları doğru tespit
ederek bunu iş verimine dönüştürecek planlamayı
üst yönetimin insan kaynakları ile paylaşması
önemlidir.

Başarılı çalışanların kariyerlerini doğru çizin. 
Performans değerlendirme sonuçları yalnızca maddi
değildir. Hedefini tutturan ve kurum kültürünü
benimseyen çalışanlara iyi bir kariyer planlaması
yapılmalıdır ki, 
başarı ve uyum 
şirket genelinde 
özendirici olsun. 

Yeterli başarıyı gösteremeyen ancak nitelikli
çalışanı eğitimle destekleyin.
 Çalışanların başarılı olamama nedenlerini iyi
anlamak önemlidir. Kurum kültürünü benimsemiş,
yetkin ancak yıl içerisinde yeterli başarıyı
gösteremeyen çalışanların eksik olduğu yerleri
belirleyip, şirket genelinde eğitim programı
hazırlamak ve bir sonraki yıl eğitimlerin etkilerini
gözlemlemek gerekmektedir.Performans değerlendirme yılda bir veya iki kez

yapılabilir. Çalışanların merakla beklediği bu
dönemin sonunda mutlaka geri bildirim verilmesi
gerekmektedir. Bu özellikle beyaz yaka çalışanlar
başta olmak üzere çalışanın yönetici ile birlikte
oturup değerlendirme yaptığı, iyi ve eksik
noktalarını açıklıkla görebildiği, ancak sonunda iyi
ayrıldığı bir görüşme olmalıdır.

“Çalışanın iş süresince ne yaptığını nasıl ölçeceğim?”
sorusuna verilecek cevap aslında tek değildir.
Hedeflerle yönetim, günümüz iş dünyasında en
gözde yaklaşım olsa da özellikle orta ölçekli
işletmelerde yalnızca yıl sonundaki sonuç değil, yıl
boyunca yapılan her türlü faaliyet performansın bir
parçası olmaktadır. Bu da performansı yıl sonunda
ölçmekle değil, yıl boyunca yönetmekten
geçmektedir. Yılın başında belirlenen performans
hedeflerinin amacı, yıl boyunca çalışanın
yöneticisiyle birlikte hedefe ulaşabilmek için
gösterdiği çabanın yönlendirilmesidir. 

Aytuğba Baraz Koç, MSc
Stratejik Planlama ve İnsan Kaynakları Koordinatörü

Çalışanlarınızın Performansını Doğru Ölçün

Bu durum çalışma
şartlarını ve çalışanı
da doğrudan
etkilemektedir. Bir
şirket sahibinin 

 
Burada önemli olan şirkette hedeflerle yönetimin
kurum kültürü haline gelmesi ve çalışanların hedef
doğrultusunda faaliyet göstermesidir. 

Burada çok sayıda
yaklaşım bulunmaktadır.
En iyi performans
değerlendirme sistemi
sizin şirketiniz için en
doğrusu olmayabilir. 
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P İ Y A S A D A N
 H A B E R L E R

18 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Tebliği Yayımlandı7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Yürürlüğe Girdi

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Kanun yürürlüğe girdi. Düzenlemeler şu şekildedir;

Matrah Artırımı
Gelir ve kurumlar vergisi ve katma değer vergisi için
Kanun’daki şartların sağlanması halinde matrah
artırımında bulunulması durumunda, hesaplanan
tutarların süresi içerisinde ödenmesi şartıyla, matrah
artırımında bulunulan mükellefler nezdinde vergi
incelemesi ve bu vergi türleri için tarhiyat yapılamaz. 

Kesinleşmiş Alacaklarda Yapılandırma
30.04.2021 tarihinden önceki dönemlere, beyana
dayanan vergilerde ise bu tarihe kadar verilmesi
gereken beyannamelere ilişkin vergiler ve vergi
cezaları ile bunlara bağlı gecikme faizi ve zamlarının
yeniden yapılandırılmasına olanak tanınır.

Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan
Alacaklarda Yapılandırma
09.06.2021 tarihi itibariyle ilk derece yargı mercileri
nezdinde dava açılmış veya  dava açma süresi
geçmemiş olan ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış
vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin
tahakkuklara yapılandırma olanağı getirilir.

İnceleme ve Tarhiyat Aşamasındaki İşlemler
Vergi incelemelerine, takdir, tarh ve tahakkuk
işlemlerinin tamamlanmasını müteakiben,
ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün
içerisinde, tarh edilen vergiler için yapılandırmaya
gidilebilecektir.

İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi
İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan
emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar ile kayıtlarda
yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan emtia, kasa
mevcudu ve ortaklardan alacakların düzeltilmesi
imkânı getirilmiştir.

Taşınmazlar ve Amortismana Tabi Diğer İktisadi
Kıymetlerde Yeniden Değerleme
Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter
tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine
aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana
tabi diğer iktisadi kıymetlerini  31.12.2021 tarihine
kadar yeniden değerleme imkânı tanınır.

Kaynak: http://www.erdem-erdem.av.tr/mailing/7326-
sayili-bazi-alacaklarin-yeniden-yapilandirilmasina-iliskin-

kanun-yururluge-girdi/

 Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ ile 3 konu üzerinde
düzenlemeye gidilmiştir.

3)Halka Arz ve Kurumlar Vergisi İndirimi
Kanuni düzenleme uyarınca, Borsa İstanbul Pay
Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere ve
sermayesinin en az %20’sini temsil eden payları
halka arz edilen kurumların kurum kazançlarına
uygulanacak kurumlar vergisi oranı, payların ilk defa
halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere
beş hesap dönemi boyunca iki puan indirimli olarak
uygulanır.

1)Finansman Gider Kısıtlaması:
Tebliğ’de dikkat çeken en önemli konular özellikli
olarak (i) Bir gider veya maliyet unsurunun gider
kısıtlamasına konu edilebilmesi için bunların yabancı
kaynak kullanımına ve bu kaynağın kullanım süresine
bağlı olması gerektiği, (ii) Kredi aktarımında ise
(işletmelerde temin edilen kredinin grup şirketlerine
aktarılmasında), bu kredilere ilişkin finansman
giderleri, krediyi devralan ve fiilen kullanan şirket
bünyesinde gider kısıtlamasına tabi tutulacağı, (iii)
kur farkı giderleri gider kısıtlaması kapsamında
olduğu yönündeki düzenlemelerdir.

 
 

2)Kendi Payını İktisap ve Stopaj Uygulaması
Bilindiği üzere, tam mükellef sermaye şirketlerinin
iktisap ettikleri kendi hisse senetlerini veya ortaklık
paylarını; sermaye azaltımı yoluyla itfa etmeleri,
iktisap bedelinin altında bir bedel karşılığında elden
çıkarmaları veya iktisap ettikleri tarihten itibaren 2
tam yıl içerisinde, sermaye azaltımı yoluyla itfa
etmemeleri veya elden çıkarmamaları halinde,
belirtilen şartların sağlanması halinde belirtilen
bedeller üzerinden %15 oranında tevkifat yapılması
düzenleme altına alınmıştı.
Tebliğ ile anılan stopaj uygulamasına ilişkin
örneklere yer verilmiştir. Halihazırda, halka açık
şirketler için bir istisna bulunmamaktadır.

Kaynak: http://www.erdem-erdem.av.tr/mailing/18-seri-
nolu-kurumlar-vergisi-tebligi-yayimlandi/
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ASLI TEKSTİL

CGS CENTER'DAN HABERLER
 

"Kurumsal Yönetim Çerçevesinde Aile
Şirket Anayasası" projesi kapsamında
Hasan Kasapoğlu, Selim Kasapoğlu ve Aslı
Kasapoğlu Başkanımız Dr. Güler Manisalı
Darman'a Aslı Tekstil'i tanıttı.

Hareket A.Ş'de ''İş Geliştirme ve İş Sürekliliği'' projesi kapsamında çalışmalarımızı sürdürdük.

Gökhan Manisalı ve Okan Manisalı
koordinasyonunda "Kurumsal
Yönetim Çerçevesinde Aile Şirket
Anayasası" çalışmalarına Manisalı
Grup bünyesinde başlandı.

Cengiz Holding ile "Kurumsal Dönüşüm Tasarımı ve Uygulanması" çalışmalarına devam edildi.

Kayahan Hidrolik ile "Aile - Şirket Anayasası" çalışmalarına devam edildi.

Aydoğan Entegre ile "Aile Anayasası ve Kurumsallaşma" çalışmalarına devam edildi.

Emir tekstil ile Denizli'de ''Kurumsallaşma ve Kurumsal Yönetim" çalışmalarına' devam edildi.
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Faydasıçok Holding ile "Kurumsal
Yönetim Çerçevesinde Aile Şirket
Anayasası" çalışmalarına başladık. 

"Kurumsal Yönetim Çerçevesinde Aile
Şirket Anayasası çalışmaları, anayasaya
taraf olan Yurttaşlar ailesiyle  son hız
devam ediyor.

 
FAYDASIÇOK HOLDİNG

 
YURTTAŞLAR GRUP

 
MANİSALI GRUP



 
 

Optik Karakter Tanıma (OCR) teknolojisinden
yararlanan Live Text ile artık fotoğraflarda yer alan
metinler, kopyala - yapıştır ile farklı uygulamalara ve
notlara eklenebilecek.

Örneğin, çektiğiniz 
bir fotoğrafta yer 
alan restoranın 
tabelasına dokunarak, 
metni kopyalayabilecek ve internette aratabileceksiniz. 

haberlerİ
teknolojİ

Salgınla Mücadelede Drone Dönemi

Mars'a adım adım yaklaşıyoruz… NASA 3d yazıcı ile
çıktı yapacağı yapay organ hazırlıyor. Bu yeni teknoloji,
gelecekte astronotlara uzun uzay görevlerinde yardım
etmenin yanı sıra şu an Dünya'da organ nakli bekleyen
insanlara yapay organ da yapabilecek.

Nasa Uzayda 3d Yazıcıdan Organ Üretmeye
Hazırlanıyor

3D yazıcılar teknolojik bir devrimin parçası. Bu devrimi
evdeki mutfak aletlerine yedek parça veyahut çocuklara
oyuncak yapmak için kullanırken birden bu teknolojinin
diğer gezegenlerde hayat kurtarmaya yardım edecek
ameliyatları mümkün kılacağını öğreniyoruz.
NASA'nın ilk insanlı
Mars görevinin
gerçekleşmesi
2030'larda beklenen
bir olay. Elon Musk,
buna ek olarak
2050'lerde Kızıl  
Gezegen'de bir milyon  insanın ikamet edeceğini 
söylemişti. Malum bu gibi söylemler devam ederken Ay
ve Mars kolonilerinde gerekli sağlık hizmetleri ve
tedaviler de düşünülmek zorunda. Bilim adamları kolları
sıvayıp Dünya dışında çok işe yarayabilecek üç boyutlu
insan organları ve diğer gerekli tıbbi tedavi yöntemleri
üzerinde gece gündüz çalışmaya çoktan başladılar bile. 

NASA bu yıl yaptığı bir duyurusunda altı yıllık bir proje
sonucunu açıkladı. Yarışmanın adı "Vascular Tissue
Challenge" idi ve amacı  "kalın, damarlı insan organ
dokusu" üretmekti. Sonuç inanılmazdı, müthiş bir buluşla
geldiler: 3D insan karaciğeri dokusu yaptılar.

Techshot yöneticilerinden Rich Boling, bu teknoloji ile
Dünya üzerinde insanlara nasıl faydalı olunur konusunun
altını çizerek  bu teknolojinin Dünya dışında  bir görev
fikriyle başladığını ama Dünya için de önemli bir gelişme
olduğunu belirtiyor.

50 km hız yapan dronelar aracılığıyla merkezlere
ulaştırılmakta. Bu sayede testin yapılması, merkeze
ulaştırılması ve sonucun açıklanması 45 dakika gibi kısa
bir sürede mümkün hale gelmiş oluyor. Cihazlar ayrıca
nakliye sürecini devre dışı bıraktığı için biyogüvenlik
açısından da tercih ediliyor.

Covid-19 vakalarının
yeniden görüldüğü
Çin'in Guangdong
eyaletinde imdada
dronelar yetişti.
Vakaları tespit etmek
için yapılan testler

Kaynak : https://www.sondakika.com/haber/haber-nasa-uzayda-3d-yazicidan-organ-
uretmeye-14229312/

Kaynak: https://www.ntv.com.tr/video/teknoloji/salginla-mucadelede-
drone-donemitekno-hayat,iGmPjZFQfUecBzDCsxD4lQ

Apple, Live Text ile Fotoğrafları Etkileşimli Hale
Getiriyor

Kaynak : https://webrazzi.com/2021/06/07/apple-live-text-ile-fotograflari-etkilesimli-
hale-getiriyor//

Aynı şekilde tabelada görünen telefon numarasını
kopyalayarak, restoranı aramanız da mümkün hale
geliyor. Öğrencilerin, tahtanın fotoğrafını çekerek
kolayca not alabilecek olmaları da uygulamanın bir
diğer avantajı.  
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2020’de yıldızı parlayan “Special
Purpose Acquisition Companies”, ya da
kısacası SPAClar, Türk sermaye
piyasası hukukunda "Birleşme Amaçlı
Ortaklık" olarak adlandırılmaktadır.

 Birleşme Amaçlı Ortaklık, birleşme ve
devralma işlemlerinde sermaye
piyasalarından finansman sağlamak
maksadıyla kurulup payları halka arz
edilen bir yatırım aracıdır.

spac
 NEDİR

 BİLİYOR
MUSUNUZ?

Bu süreçte Brian Acton ile tanıştı ve kısa bir süre sonra altyapı mühendisi olarak Yahoo tarafından işe alındı.
Sonraki dokuz yıl, Yahoo'da çalıştı. Daha sonrasında bir kaç yıl arayla ailesini kaybetti ve üniversite eğitimini yarıda
bıraktı. 2007 yılında Brian Acton ile Yahoo'dan istifa etti. 

Öte yandan Brian Acton 1972 Michigan doğumlu  Amerikan bir bilgisayar programcısı ve internet girişimcisidir.
Acton, bilgisayar bilimleri diploması ile 1994 yılında Stanford Üniversitesi'nden mezun oldu. Apple Inc. ve Adobe
Systems ve Rockwell International da çalıştı. 1996 yılında Yahoo Inc’in 44. çalışanı oldu. Brian Acton, Jan Koum ile
2007 de Yahoodaki işinden ayrıldı ve önce Facebook'a sonra ise Twitter'a iş başvurusunda bulundu ancak 
 reddedildi.

İki yıl işsiz kaldılar ve bu sürenin sonunda 'Nasıl para kazanacağız?' sorusuna cevap ararken Koum bir iPhone satın
aldı ve AppStore’un yepyeni bir endüstri yaratacağını fark ettiler ve böylece WhatsApp'ı kurdular. İlk WhatsApp
sürekli çöküyordu ve sadece kendilerinin de içinde bulunduğu bir arkadaş grubu kullanıyordu. Ancak kurucularının
pes etmeyerek çalışmalarının sonucunda kısa zamanda büyük bir popülariteye kavuşan WhatsApp Messenger
üzerinden gerçekleşen iletişim trafiği Ağustos 2012'den Ocak 2013'e kadar %75 oranında artarak 2012 yılında
toplamda %500'e ulaştı ve Dünyada kayıtlı kullanıcı sayısı en yüksek olan siber hizmetler arasında yerini aldı. Bu
başarıyı elde ettikten sonra Facebook tarafından 4 milyar USD nakit para, 12 milyar USD hisse senedi ve 3 milyar
USD sınırlandırılmış hisse senedi karşılığında satın alındı.

                                                                                                                                                                         Kaynak:https://ceotudent.com/whatsapp-nasil-ortaya-cikti

Kaynak: https://spacconsultants.com/spac-nedir/
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MICHIO KAKu

GELEcEĞİN

FİZİĞİ

“New York Times'ın en çok
satanlar listesindeki Geleceğin
Fiziği  kitabı, önümüzdeki yüzyılın
baş döndürücü, kışkırtıcı ve
neşelendirici bir görünümünü,
geleceği şekillendiren bilim
insanlarıyla yapılan görüşmelere
dayanarak bize anlatıyor.

BU AY NE 
OKUYALIM?

Tecrübenin Sesi: Jan Koum & Brian Acton 
WhatsApp Messenger, akıllı telefonlar için geliştirilen, platformlararası çalışma özelliğine sahip bir mesajlaşma ve
arama uygulamasıdır. Android, BlackBerry, iPhone, Windows Phone ve Nokia telefonlarıyla uyumlu olan uygulama,
3G ya da WiFi Internet bağlantısı aracılığıyla kullanıcıların birbirlerine resim, video, ücretsiz arama, sesli ve yazılı
mesaj göndermesini sağlar. Aynı adı taşıyan şirket, eski Yahoo! çalışanları olan Brian Acton ve Jan Koum tarafından
ABD'de, Kaliforniya eyaletindeki kurulmuştur. 

Jan Koum Ukrayna doğumlu bir Amerikan internet girişimcisi ve bilgisayar
mühendisidir. Brian Acton ile birlikte CEO'su olduğu WhatsApp'ı kurmuştur.
Koum 16 yaşındayken okuldan sonra bir markette yerleri süpürerek para
kazanıyordu, annesi ise bebek bakıcılığı ypıyordu. Devletten yemek fişi almak
için saatlerce kuyrukta bekledikleri oluyordu. 18 yaşına geldiğinde
programlama ile ilgilenmeye başladı. San Jose Eyalet Üniversitesi'nde
eğitimini sürdürürken aynı zamanda bir güvenlik denetleyicisi olarak
Ernst & Young’da çalıştı. 



Deneyimlerinizi paylaşın, başarı öykülerinizi,
çalışmalarınızı gönderin, yayınlayalım.

Teşekkür ederiz.

Anonim Şirketlerde Pay ve Pay Senetleri Eğitimi
Bu eğitimde, şirketim tüm hissedar ve paydaşlarını yakından
ilgilendiren pay ve pay senetleri konusu hukukçu
olmayanların bile anlayabileceği yalın ve sade bir dille
anlatılmıştır.
Eğitimin İçeriği
1. Anonim Şirketlerde Pay Kavramı
2. Pay Sahipliğinin Aslen ve Devren Kazanılması
3. Nama Yazılı Pay Senetlerinin Devri
4. Pay Senetleri ve Hukuki Niteliği
5. Pay Senetlerinin Türleri
5.1 Nama Yazılı Pay Senetleri
5.2 İmtiyazlı Hisse Senetleri
6.Pay Senedi Bastırılması
7. Pay Senetlerinin Şekli
8. Yıpranmış Pay Senetleri

Anonim Şirketlerde Pay ve
Pay Senetleri Eğitimi – Prof.

Dr. Mustafa İsmail Kaya

Bağlıca Mah. Bağlıca Bulvarı No: 93,
1067. Sokak Yalınkılıç Sitesi-B2 Blok
ETİMESGUT – ANKARA - TÜRKIYE

0312 220 22 20
info@cgscenter.org
www.cgscenter.org

www.cgscenterbussac.net
www.ailemvesirketim.net

/cgscenter

Başkanımız Dr. Güler
Manisalı Darman'ın yeni
yaşında sevdikleriyle
sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir
yıl  geçirmesini temenni 

 ederek doğum gününü
 kutlarız. 

https://cgscenterbussac.net/sukuk-egitimi-khalid-yousaf/

