FİNANSAL ÇÖZÜMLER
Dernek tüzüğümüzde yer alan, Türkiye’de bölgeler arası gelişmişlik
farklılıklarının azaltılması, yatırım sektör araştırması yapmak, üretime yönelik
somut projeler üretmek, uygulamak ve katılımcılığı özendirerek sürdürebilirliği
sağlamak amacıyla danışmanlık faaliyetlerinde bulunur hükmü yer almaktadır.
Bu bağlamda derneğimiz yatırımcılara yönelik danışmanlık hizmeti vermektedir.
1- BORCA BATIKLIKTAN KURTARMA
Bugünün ticari hayatında şirketler, iyi yönetilip yönetilmediklerinden bağımsız
olarak hedeflerine ulaşamayabilmekte ve iflasa
sürüklenebilmektedir. Maliyetlerin yükselmesi, buna karşılık satış hâsılatının
azalması, mali yılın zararla kapatılması süreci borca batık nedenlerinden birini
oluşturmaktadır.
İflasın ertelenmesinin en önemli ve ön koşulu sermaye şirketinin ve/veya
kooperatifin borca batık olmasıdır. Borca batık olmayan bir sermaye şirketi veya
kooperatif iflasın ertelenmesini isteyemez.
Borca batıklığı tespit bilançosunda biri malvarlığı diğeri borçlar olmak üzere iki
kısım vardır ve alacaklıların haklarının karşılanmasına yarayacak bütün
malvarlığı konularının piyasa değeriyle göz önüne alınması gerekmektedir.
Borca batıklık nedenleri genel olarak işletmenin mali durumunun bozulması
nedenlerinin bir bölümünü oluşturur.
2- KREDİLER
1-İç krediler
Türk kamu bankaları, yatırım ve işletme kredileri kullandırmaktadır. Teşvike
bağlanmış yatırımlara sağlanan krediler 2 veya üç yıl dönemi ödemesiz 7 veya
sekiz yıl vadeli olabilmektedir. Zira teşvikli yatırımlarda sübvansiyonlu krediye
erişim imkânı vardır. TL cinsinde kullandığınız kredilerin faiz destekleme
oranları yatırımın bölgelerine ve sektörlerine göre farklılık göstermektedir.
Kullanılan krediler TL. Cinsinden ise kredi miktarının % 5 / Döviz cinsi
kredilerinde ise % 2 faiz desteği sağlanmaktadır.

3- Girişim sermayesi yatırım ortaklığı
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları 6362 Sayılı Sermaye Piyasası
kanununun 48.nci maddesi 3.fıkrasına atfen çıkarılan Tebliğde düzenlenmiştir.
Girişim sermayesi özellikle KOBİ vasfında ve girişimi olan fakat sermaye
bulmada zorluk çeken küçük girişimciler için ideal bir çözüm aracıdır.
• Girişimcilere ortak olunarak finansman sağlanmaktadır,
• Sağlanan finansman kaynağı uzun vadeli, geri ödemesiz ve faizsizdir,
• Ortak olunan şirkete yeni ürün ve hizmet geliştirme konularında yardımcı
olunmaktadır,
• Şirket yönetimine katılarak stratejik kararlarda yardımcı olunur,
• Yeni ve hızlı büyüyen sektör ve şirketlerde azınlık hissesi (Max %49) tercih
edilir,
• Yüksek getiri beklentisi nedeniyle yüksek risk alırlar
• Yatırımlardan genelde 5 ila 7 yıl arasında çıkarlar (başlangıç sermayesi
yatırımlarda)
Türkiye’de 7 GSYO şirketi bulunmaktadır.
EGELİ & CO Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
GÖZDE Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
HEDEF Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
HUB Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İŞ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
ZİRAAT GİRİŞİM: Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
RHEA Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
VERUSATURK Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
3.Melek yatırımcılar
Melek yatırımcılar, başlangıç ve büyüme aşamasındaki girişimlere yatırım
yapan ve onların daha hızlı büyümeleri için fon sağlayan kişilerdir. Melek
yatırımcılardan bir yatırım almak istiyorsanız, doğal olarak onları girişiminizin
büyüme potansiyeli olduğuna ikna etmeniz gerekmektedir.

Bugün hepimizin sıklıkla kullandığı Facebook, Uber ve WhatsApp gibi başarılı
girişimler de ilk dönemlerinde melek yatırımcılardan destek alan ve melek
yatırımcılık konusuna ilgi duyan kişileri teşvik eden başarı öyküleri olarak
dikkat çekmektedir. İşte melek yatırımcılar hakkında çok merak edilen sorular
ve onların cevaplar
4. Özel Kesim Kredileri
Kredi kullandıran tarafın hükümet ya da uluslar arası finansal bir kuruluş
olmadığı özel kesim kredilerde, borcu kullandıran tarafta özel kurum, kuruluş
veya kişiler bulunmaktadır. Ticari bankalar aracılığıyla, fon arz ve talebinin
buluşturulduğu bu kredi türü, özellikle 1970’li yıllarda yaşanan finansal
liberalizasyon süreci sonrasında yurt dışı kaynaklı kredilerde alternatif bir
yöntem olmuştur.
5-Yurtdışı kaynaklı krediler!
1-1.Avrupa Yatırım Bankası
(AYB) Avrupa Yatırım Bankası AB’ne üye ülkelerin oluşturduğu bir finansman
kuruluşu olup, bu ülkelerin ekonomik ve mali entegrasyonunu arttırarak,
Avrupa’nın dengeli ekonomik gelişimini sağlamaya yönelik yatırımları finanse
etmektir. Bu amaçla, hükümetlere, bankalara ve özel şirketlere kredi veren
kurum, fonlarını hem üye ülkelerin katkılarından hem de uluslar arası
piyasalarda menkul kıymet ihraç ederek temin etmektedir
1.1.1 Avrupa Yatırım Fonu
(AYF) 1984’de kurulan AYF, Avrupa Birliği ekonomisinin kalkınmasına
yönelik faaliyetleri kendisine amaç edinmiştir. AYF’ nun en önemli fonksiyonu
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) finans sağlayan kurumlara
portföy garantisi sağlaması ve KOBİ’lere destek olan risk sermayesi fonlarına
yatırım yapmasıdır. AYF bu fonksiyonları yerine getirmek için çeşitli mali
enstrümanlardan tahsis ettiği kaynakları, mali aracılar, bankalar, teminat kurum
ve programları, risk sermayesi fonları kanalıyla KOBİ’ler ve yeni kurulan
işletmelere aktarmaktadır

1.1.2 AB Yapısal Fonları
AB Yapısal Fonları’nın genel olarak amacı, AB’nin değişik bölgeler ve değişik
sosyal toplulukları arasındaki eşitsizliklerin azaltılmasına yönelik faaliyetlere
mali destek sağlamak, ekonomik ve sosyal uyumun teşvik edilmesi amacına
yönelik olarak faaliyette bulunmaktadır. AB yapısal fonlarını, temel olarak
Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu ve Avrupa Sosyal Fonu şeklinde sıralayabiliriz
1.1.4. Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu
Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu, yapısal zorluklarla karşılaşılan alanların
sosyo-ekonomik dönüşümü ve kalkınmada geri kalan bölgelerin yapısal
uyumunu ve gelişimini teşvik etme hedefiyle 1975 yılında kurulmuştur. Sosyal
devlet anlayışıyla bu sorunların azaltılması ve özellikle de bölgesel sosyoekonomik dengesizliklerin asgariye indirilmesi amacıyla, Avrupa Bölgesel
Kalkınma Fonu ekonomilere çeşitli projeler yoluyla kaynak aktarmaktadır. Bu
projelerin ise, KOBİ’lerin desteklenmesi, üretken yatırımların teşvik edilmesi,
altyapının iyileştirilmesi ve yerel kalkınmanın hızlandırılması amaçlarına uygun
olması gerekmektedir
1.1.5. Avrupa Sosyal Fonu
AB’nin işgücü istihdam politikasının uygulanmasında en önemli araçlarından
biri olan Avrupa Sosyal Fonu, KOBİ’lerin karşılaştığı önemli sorunlara uygun
çözümler üretmektedir. Avrupa Sosyal Fonu ile özellikle geri kalmış bölgelerde
iş gücü kalitesinin yükseltilmesi ve girişimciliğin teşvik edilmesine yönelik,
uzun vadeli stratejik programlar ve projelere destek verilmektedir.
Dolayısıyla bu fonun misyonu, işgücünün istihdamını ve topluluk içerisinde
coğrafi ve mesleki dolaşımlarını kolay kılmak ve artırmaktır

