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İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İFM) projesinin temel taşı Borsa
İstanbul’u önce bölgesel, nihai olarak da uluslararası bir finans merkezine
dönüştürebilmek yönündeki çalışmalar hız kazanarak devam ediyor.

Bölgesel merkez
küresel aktör

Borsa İstanbul, uluslararası alandaki faaliyetlerinde, İstanbul Finans Merkezi Projesi, global borsalarla yapılan iş-
birliği çalışmaları ve Avrasya bölgesindeki borsalarla işbirliğinden oluşan üçlü bir strateji izliyor. Bunların içinde
İstanbul Finans Merkezi Projesi’nin ayrı bir yeri bulunuyor. Bu çerçevede birçok proje yürüten BİST, İstanbul’u
dünyaya ‘Bölgesel Merkez, Küresel Aktör’ forum dizisiyle tanıtırken başta Nasdaq olmak üzere uluslararası işbir-
likleri yanında yutrdışı iştirakleri ile de İstanbul’un finansal merkez olma hedefine önemli katkı sağlıyor. Borsa İs-
tanbul, Kırgız Borsası’nda yüzde 24.51, Karadağ Borsası’nda yüzde 24.39, Saraybosna Borsası’nda yüzde 5 ve Bakü
Borsası’nda yüzde 4.76 paya sahip. Bu halkaya son olarak Kazakistan  da eklendi.

ekonomi Bakanı ali BaBaCan

NASDAQ ORTAKLIĞI
BİST’E LİG ATLATTI
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Türkiye 2002 yılından itibaren gerçek-
leştirdiği yapısal reformlar ile önemli
bir iktisadi dönüşüm sürecine girmiş-
tir. Bu dönemde GSYİH ve kişi başına
düşen milli gelir ABD doları bazında 3
kattan fazla artmış, bütçe disiplinin
sağlanmasıyla kamu borç stoku/GSYİH
oranı yüzde 74’ten yüzde 36 seviyesine
düşürülerek kamu borcunun sürdüre-
bilirliği bir problem alanı olmaktan çı-
karılmış ve enflasyon tek haneli rakam-
lara düşürülmüştür. Yine aynı dönemde
ihracatımız 4 kattan fazla artmıştır. Tür-
kiye bugün itibariyle tarımsal katma
değer üretimi bakımından dünyada ilk
10 ülke arasında yer alırken, yabancı
turist sayısı bakımından ise 6’ncı sıra-
da bulunmaktadır. Bu dönüşüm süreci-
nin temel unsurlarından birini kuşku-
suz finansal istikrarı hedefleyen yapı-
sal düzenlemeler oluşturmuştur. 

KİŞİ BAŞI GELİR 25.000 $ OLAcAK
Bu çerçevede, bankacılık, banka dışı
finansal kuruluşlar, sermaye piyasaları
ve sigortacılık alanlarında yapılan
önemli düzenlemeler neticesinde, fi-
nansal sektörümüz, şimdiye kadar ya-
şanan en şiddetli ekonomik krizlerin-
den biri olan ve 2009 yılından itibaren
tüm dünyayı etkileyen küresel finans
krizini herhangi bir ciddi sıkıntı yaşa-
madan atlatmış ve çok başarılı bir sı-
nav vermiştir.
2023 yılında kişi başına milli gelirimizi
25.000 ABD Doları seviyesine çıkarma-
yı ve yıllık ihracatımızı 500 milyar ABD
Doları’na yükseltmeyi hedefliyoruz. Bu
hedeflere ulaşabilmek için hiç kuşku-
suz ekonomimizde yaşanan dönüşüm
sürecini sürdürmemiz gerekiyor. Araş-
tırma-geliştirme ile inovasyon bilinci-
nin yerleştiği, markalaşmanın sağlan-

dığı, üniversite-sanayi işbirliğinin tesis
edildiği, enerji verimliliğinin yaygınlaştığı,
girişimciliğin önündeki engellerin kaldırıl-
dığı ve yatırım ile iş ortamının geliştirildi-
ği, şirketlerimizin borçtan ziyade özkay-
nak ile büyüdüğü, daha yüksek katma de-
ğer üreten bir ekonomi olma yolunda ka-
rarlılıkla gerekli adımları atmak durumun-
dayız. Bu noktada, finansal sektörümüzün
ve daha da özelinde Sermaye Piyasaları-
mızın, reel sektörümüze yeterli finansman
desteğini sağlaması için yapılacaklar bü-
yük önem arz etmektedir. 

HÜKÜMETİN GÜNDEM MADDESİ
2009 yılında uygulamaya konulan İstanbul
Finans Merkezi projesini de bu noktada
önemli ilerlemelerden biri olarak değer-
lendirmek gerekmektedir. Proje, İstan-
bul’u ulusal ve uluslararası finans piyasası
katılımcılarının konumlandığı bir merkez
konumuna getirmeyi amaçlamaktadır. İs-
tanbul’un yeni finansal piyasaların sürdü-

rülebilir şekilde gelişmesi için gerekli fi-
nansal, hukuki ve teknik altyapının sağlan-
dığı, finansal faaliyetlerin diğer merkez-
lerden daha etkin ve hızlı bir şekilde yapı-
labildiği ve tasarruf sahipleri ile yatırımcı-
ların tercihlerine uygun finansal araçlara
erişebildiği bir merkez halini alması, reel
sektörümüzün finansman ihtiyaçlarının
karşılanması hususunda büyük katkı sağ-
layacaktır. Bu anlayışla 62. Hükümet Prog-
ramı’nda ‘İstanbul Uluslararası Finans
Merkezi Programı’ 25 öncelikli dönüşüm
programından biri olarak yer almıştır.
Bu bilinç çerçevesinde, Sermaye Piyasala-
rımızın geliştirilmesi konusu hükümetimi-
zin son dönemde önemle üzerinde durdu-
ğu bir konu haline gelmiştir. 2012 yılı sonu
itibarıyla yürürlüğe giren yeni Sermaye Pi-
yasası kanunu ve bu kanunu takip eden
yeni ikincil mevzuat düzenlemeleri serma-
ye piyasalarında hedeflediğimiz dönüşüm
sürecinin en önemli ayakları olmuştur. Bü-
tün bu düzenlemeler ile birlikte, Sermaye

Piyasalarımız 2023 İstanbul Finans Mer-
kezi hedeflerine uygun bir hukuki çerçe-
veye kavuşturulmuş, daha etkin ve geniş
kamuyu aydınlatma uygulamaları benim-
senmiş, yatırımcıları tazmin kapsamı ge-
nişletilmiş, yatırımcılara birçok yeni hak
getirilmiş, Merkezi Takas ve Merkezi
Saklama Kuruluşlarının yasal altyapısı
hazırlanmış, Merkezi Karşı Taraf uygula-
ması getirilmiştir.

YATAY KONSOLİDASYON SAĞLADIK
Bugün Borsa İstanbul, bünyesinde işlem
gören 423 şirket ve 268 milyar dolarlık
piyasa değeriyle kayda değer, ancak
2023 hedeflerimiz ışığında arzu edilen-
den düşük bir büyüklüğe erişmiş durum-
dadır. Bu çerçevede, yeni Sermaye Piya-
sası kanunumuzla, Borsa İstanbul’un ül-
kemiz kalkınmasında 2023 yılı ve İstan-
bul Finans Merkezi hedeflerimize uygun
bir rol oynayabilmesini temin etmek
amacıyla önemli değişiklikler gerçekleş-
tirilmiş, İstanbul Menkul Kıymetler Bor-
sası, İstanbul Altın Borsası ve İzmir Vade-
li İşlem ve Opsiyon Borsası, Borsa İstan-
bul anonim şirketi çatısı altında birleşti-
rilmiştir. Dünya borsalarının yüzde
74’ünün kâr amacı güden borsalar oldu-
ğu dikkate alındığında, Borsa İstanbul’un
anonim bir şirket olarak faaliyetlerine
devam edecek olması günümüz borsacı-
lık sektöründe yaşanan değişimle de
uyumludur. Bu noktada şirketleşme, çok
güçlü bir rekabetin yaşandığı sektörde
operasyonel verimliliğin artışında ve ku-
rumsallaşma yolunda kritik bir faktör ola-
rak ön plana çıkmaktadır.
Diğer taraftan, daha önce farklı borsalar-
da işlem gören birçok varlık sınıfının tek
bir platformda işlem görmeye başlama-
sıyla beraber borsalarımızda yatay kon-
solidasyon sağlanırken, işlemlerin etkin
ve hızlı bir şekilde tamamlanmasına im-
kân verecek takas ve saklama süreçleri-
nin yeniden yapılandırılması ve enteg-
rasyonu ile ilgili çalışmalar ise sürmekte-
dir. Alternatif işlem platformlarının es-
nek yapıları ve yüksek teknolojileri saye-
sinde dünya genelinde sektörde payları-
nı arttırdığı bir dönemde yerel borsala-
rın konsolidasyonu borsamızın, dolayısıy-
la da İstanbul’un bir finans merkezi ola-
rak rekabetçi gücünü de hiç kuşkusuz
destekleyecektir. 
Ayrıca, yeni Sermaye Piyasası Kanunu,
Borsa İstanbul ile kuruluş çalışmaları de-
vam eden Ürün Borsası ve Enerji Piyasa-
sı’nın ortak bir zeminde buluşabilmesi-
nin de önünü açmıştır. Bu noktada Borsa
İstanbul’a ilişkin çalışmalarımız, İstanbul
Finans Merkezi vizyonu ışığında; Borsa
İstanbul’u işlem hacmi ve likiditenin yük-
sek olduğu, uluslararası şirket ve yatırım-
cıların ilgi odağı olan, her türlü talebe
cevap verecek finansal ürün çeşitliliğine
ve teknolojik altyapıya sahip bir borsaya
dönüştürme yolunda devam etmektedir.

BÖLGE BORSALARIYLA ENTEGRE
Bölgesinde Sermaye Piyasası araçlarının
alınıp satıldığı bir merkez olmayı hedef-
leyen Borsa İstanbul, başta yakın bölge
borsaları olmak üzere uluslararası borsa-
larla olan ilişkilerini her geçen gün daha
da ileri noktalara taşımaktadır. Bu kap-
samda, en önemli hedeflerden bir tanesi
Balkanları, Orta Asya, Kuzey Afrika ve Or-
ta Doğu bölgelerini kapsayan bölgesel
bir borsalar ağı oluşturmaktır. Uluslarara-
sı işbirliği kapsamında Makedonya’dan
Japonya’ya uzanan coğrafyadaki çeşitli ül-
ke borsalarıyla ortak ürün geliştirme, Ser-
maye Piyasası araçlarının karşılıklı ola-
rak işlem görmesi, personel değişimi,
eğitim, ortak teknoloji geliştirme gibi çe-
şitli alanlarda mutabakat zabıtları imza-
lanmıştır. Önümüzdeki dönemde, özellik-
le bölgemizdeki doğrudan veya dolaylı
yatırımlar yoluyla bölge borsalarıyla en-
tegrasyonunun daha da artırılması hedef-
lenmektedir.
Teknolojik altyapısı, finansal araç çeşitli-
liği ve derinliği ile kurumsal yapısına iliş-
kin dönüşümünü tamamlamış bir Borsa
İstanbul, İstanbul’un uluslararası bir fi-
nans merkezi olması bakımında oldukça
önemlidir. Bu noktada, Borsa İstanbul’a
ilişkin çalışmalarımızı önümüzdeki dö-
nemde bu hedefler çerçevesinde daha
da yoğunlaştırarak Borsa İstanbul’un Ser-
maye Piyasalarımızdaki öncü rolünü yeri-
ne getirmesini temin edeceğiz. 

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan

Güçlü ekonominin 
önemli yapı taşı: İFM
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2023 yılında dünyanın en büyük 10
ekonomisinden biri olmayı hedefleyen
Türkiye, bu hedefe ulaşma yolunda
hızla ilerlemektedir. Gelişmiş ekono-
milerde tasarruf oranlarının daha yük-
sek olduğu, dış şoklara karşı kırılganlı-
ğın azaldığı, sürdürülebilir ekonomik
büyümenin yakalandığı ve bankacılık
sistemi ile sermaye piyasalarının güç-
lü ve etkin bir şekilde birbirini tamam-
ladığı görülmektedir. Bankacılık sektö-
rü geçtiğimiz 10 yılda çok iyi bir per-
formans göstermiş ve 2013 yılında sek-
törün aktif büyüklüğü ilk kez gayri safi
yurt içi hâsılayı geçerek gayri safi yurt
içi hasılanın yüzde 111’ine ulaşmıştır.
Büyüme evresini yaşayan bankacılık
sektörü ülkemiz finansal sisteminin
yüzde 71’ini oluşturarak Türkiye eko-
nomisinin de itici gücü olmuştur. 

2023 HEDEFLERİNİ BELİRLEDİK
Önümüzdeki dönem için, bankacılık
sektörünün belirli bir doygunluğa ulaştı-
ğını ve ekonomiyi ateşleme sırasının ar-
tık sermaye piyasalarında olduğunu
söyleyebiliriz. Hızlı büyüme evresini ya-
şamasını beklediğimiz sermaye piyasa-
larının 2023 yılında Türkiye’nin hedefle-
rini yakalamasında ana etken olacağı
inancı içerisinde sermaye piyasasının
en önemli kurumlarından olan Borsa İs-
tanbul’un 2023 hedeflerini belirledik. 

HEDEF ÇEKİM MERKEZİ OLMAK
Borsa İstanbul’un hedefi öncelikle bu-
lunduğu bölgenin en önemli borsası ol-
mak, nihai olarak da New York, Londra
ve Singapur gibi bulunduğu saat dili-
minde ilk akla gelen borsa olarak kü-
resel etkinliğin çekim merkezlerinden

birisi haline gelmektir. Başarının ve marka
olabilmenin anahtarı aslında her sektörde
aynıdır: Önce rakiplerine benzemek son-
ra da onlardan farklılaşarak rekabet üs-
tünlüğü elde etmek. Bu yoldaki en önemli
kilometre taşlarından biri 2012 yılı sonun-
da yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Ka-
nunudur. Yeni Kanunla sermaye piyasaları-
mızdaki büyümeyi destekleyecek ve küre-
sel sermayeyi Borsamıza çekecek Avrupa
Birliği müktesebatı ile uyumlu güçlü bir
hukuki çerçeve oluşturulmuş, İstanbul
Menkul Kıymetler Borsası ‘Borsa İstanbul’
adı altında şirketleştirilerek rekabet-yo-
ğun bu sektörün bir gereği olarak hızlı ka-
rar alabilen ve esnek hareket edebilen bir
kurum yapısına kavuşmuştur. 

MEVCUT ÜRÜNLERDE İYİLEŞTİRME
Rekabete ve küresel entegrasyona müsait
bir hukuki altyapının oluşturulmasını taki-
ben borsacılık sektörünün bir diğer önemli

gereksinimi teknolojik altyapıya yönelik
çok hızlı ve etkin bir adım attık. 2013 yılı so-
nunda küresel borsacılık devi Nasdaq
OMX ile imzaladığımız teknoloji tedariğine
dayanan stratejik iş birliği anlaşmasıyla
dünyadaki en gelişmiş işlem platformların-
dan birine kavuşmanın temellerini attık. 

Dünyanın önde gelen merkezlerini yakala-
mak, bu piyasalarda yatırımcılara sunulan
farklı özellikteki ürün ve hizmetlerin Borsa
İstanbul bünyesinde sağlanması ile müm-
kün olacaktır. Yeni Kanunla bunun da önü
açılmış; İMKB, İstanbul Altın Borsası (İAB)
ve İzmir Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsa-
sı’nın (VOBAŞ) Borsa İstanbul A.Ş. çatısı al-
tında birleştirilmesiyle yatırımcıların tek bir
platformdan çeşitli varlık sınıflarına ulaşabi-
leceği ve risk yönetimlerini yapabileceği
bir piyasa oluşturulmuştur. Buna ek olarak,
geride bıraktığımız dönemde mevcut ürün
ve hizmetlerde iyileştirmelere gittiğimiz gi-

bi yeni ürün ve piyasa geliştirmelerine yö-
nelik çalışmalarımızı da artırdık. Gelişmiş
bir finansal sistemin yatırımcılara riskten
korunmaya yönelik etkili ürünler sunması
gerektiğinin bilinciyle pay senedi ve en-
dekse dayalı vadeli işlem sözleşmeleri ile
opsiyonlarını 2013 yılında, döviz opsiyonla-
rını ise 2014 yılında yatırımcılara sunduk. 

Reel sektörün risk yönetimi ihtiyaçlarına
yönelik ise metal piyasası ve enerji piyasa-
sına dönük çalışmalarımızı hızlandırdık.
Metal piyasası oyuncularının riskten ko-
runma amaçlı işlemlerini gerçekleştirebi-
leceği organize bir türev piyasanın oluştu-
rulması ve bu şekilde bölgemizdeki metal
ticaretinin geliştirilmesini hedeflemekte-
yiz. Borsa İstanbul bünyesinde hayata ge-
çecek olan bu piyasa ile katılım bankaları-
na da likiditelerini yurtiçinde değerlendir-
me imkânı sağlanacak ve bu kapsamda
ülkemize gelen Körfez sermayesinin payı
artacaktır. Bu çerçevede, ilk aşama olarak
2014 yılı sonuna kadar nakdi uzlaşılı çelik
hurda endeksine dayalı vadeli işlem söz-
leşmelerini işleme açacağız. Önümüzdeki
yıllarda ise çelik ve diğer metallere yöne-
lik fiziki teslimatlı türev sözleşmeler Bor-
samızda işlem görmeye başlayacaktır. 

ENERJİ TÜREV ÜRÜNLERİ GELİYOR
Ülkemiz için kritik öneme sahip enerji
piyasasına yönelik faaliyetlerimiz ise
6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun
yürürlüğe girmesiyle yoğunlaşmıştır. Ka-
nunla, Borsa İstanbul’un yakın zamanda
kurulacak olan enerji borsası EPİAŞ’a
ortak olması öngörülmüştür. Buna ek ola-
rak enerji türev ürünleri de Borsa İstan-
bul’da işlem görecektir. Avrupa’nın ge-
lişmiş elektrik piyasalarını incelediği-
mizde risk yönetim araçlarının son dere-
ce yoğun şekilde kullanıldığı ve hatta tü-
rev ürün işlem hacminin spot piyasa iş-
lem hacminin 3 ila 5 katına kadar çıktığı-
nı gözlemledik. Bu sorumlulukla, yurtdı-
şındaki en iyi uygulamalar ve sektör
oyuncularının beklentileri doğrultusun-
da etkili ürün ve çözümler üretme çalış-
malarımız devam etmektedir.  

SUKUK PİYASASI OLUŞTURULACAK
Gelişme ve büyüme hedeflediğimiz bir
diğer alan da özellikle bölgemizde öne-
mi giderek artan ve Körfez bölgesi kay-
naklı yabancı sermayenin ülkemize çe-
kilmesini sağlayacak olan faizsiz finans-
man araçlarıdır. Borsa İstanbul çatısı al-
tında 2013 yılında faaliyete geçen Dünya
Bankası Küresel İslami Finans Geliştir-
me Merkezi, Dünya Bankası’nın İslami fi-
nans alanında açtığı ilk temsilciliktir. Bu
durum, önümüzdeki dönemde Borsa İs-
tanbul’un İslami finans alanında bir mer-
kez olacağını vurgulamaktadır. Öte yan-
dan, İslami finansmanın en çok tercih
edilen ürünlerinden Sukuk yani kira ser-
tifikaları Borsa İstanbul Borçlanma Araç-
ları Piyasası’nda 2012 yılından beri işlem
görmektedir. Kısa vadeli likidite sağla-
maya izin veren ve teminat olarak kira
sertifikalarının kullanılacağı bir piyasa
geliştirilmesi konusunda ise faaliyetleri-
miz sürmektedir. 
Yine yatırımcılar ve kaynak arayışındaki
şirketlerin farklı tercihlerine hitaben, hal-
ka açılmadan pay alım satımı amacıyla
şirketler ile yatırımcıları bir araya getiren
web bazlı bir piyasa olan ‘Özel Pazar’
Borsa İstanbul bünyesinde geçtiğimiz ay
devreye girmiştir. Özellikle ekonomik
kalkınmanın merkezinde yer alan ‘yeni
girişimleri’ desteklemeyi amaçlayan bu
platform, özellikleri bakımından şimdiye
kadar bir borsanın sıfırdan geliştirdiği ilk
‘Özel Pazar’ olma özelliğini taşımaktadır. 

VİZYONUMUZA KATKI YAPACAK
Sermaye piyasalarımızdaki yeni düzenle-
meler, Borsamızın Nasdaq OMX ile birlik-
te yürüttüğü teknolojik altyapı çalışmaları
ve yukarıda sıraladığımız ürün çeşitliliği-
ni artırmaya yönelik projelerimiz İstan-
bul’un uluslararası bir finans merkezi ol-
ma vizyonuna önemli katkılar sağlayacak-
tır. Kısa zamanda büyük adımlar atan Bor-
sa İstanbul için önümüzdeki dönem pro-
jelerimizi tamamladığımız ve dünyanın
önde gelen merkezleri seviyesine ulaştı-
ğımız bir dönem olacaktır. 

Sermaye piyasasında büyük
dönüşüm ve Borsa İstanbul  

Borsa İstanbul Genel Müdürü ve Yönetim
Kurulu Başkanı Dr. M. İbrahim Turhan
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NASDAQ OMX ortaklığı
BİST’e lig atlattı
borsa İstanbul, tarihinin en önemli kilometre taşlarından birini NASDAQ OMX ile imzaladığı stratejik
ortaklık anlaşmasıyla gerçekleştirdi. bİST Yönetim Kurulu başkanı Turhan “bu sadece bir işbirliği de-
ğil, NASDAQ OMX bize ortak geldi. bu, Türk piyasalarına duyulan güven açısından çok önemli” dedi.

Sermaye piyasaları tarihimiz 2014 yılında
önemli bir kilometre taşını daha gerçekleştir-
di. 2013 yılında anonim şirket statüsü kaza-
nan Borsa İstanbul, NASDAQ OMX ile imzala-
dığı stratejik ortaklık anlaşmasıyla yeni bir
evreye girdi. Borsa İstanbul, sadece en ileri
borsa teknolojisiyle tanışmakla kalmayacak,
aynı zamanda küresel bir oyuncu olarak ulus-
lararası yatırımcılara hizmet vermeye başla-
yacak. Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başka-
nı ve Genel Müdürü Dr. M. İbrahim Turhan
“NASDAQ OMX’in bir satıcı değil, ortak ola-
rak gelmiş olması, Borsa İstanbul ve Türk ser-
maye piyasalarına duyulan güveni göster-
mek açısından önemli” dedi. 

bİRLİKTE 30 PROJE YüRüTüLECEK
Aylar süren oldukça zorlu bir hazırlık ve
müzakere süreci yaşandı. 6362 sayılı yeni
Sermaye Piyasası Kanunu’nun ile başlayan
dönüşüm sürecinde NASDAQ OMX Grubu
ile stratejik işbirliği anlaşmasına onay ve-
rildiği duyuruldu. Artık Borsa İstanbul, pay
senedi, borçlanma, emtia ve enerji piyasa-
ları ile türev enstrümanlarında NASDAQ
OMX tarafından sağlanan yazılım ve tekno-
lojik altyapı ile yatırımcılara hizmet vere-
cek. Bu anlaşma hükümlerine göre NAS-
DAQ OMX, Borsa İstanbul’dan yüzde 5 pay
sahibi oldu. NASDAQ OMX’in ayrıca yüzde
2 pay daha alma opsiyonu bulunuyor. Buna
karşılık Borsa İstanbul da NASDAQ

OMX’den azınlık pay alabilecek. Yüzde 2
hissenin transferinin ise 2015 yılında yapıl-
ması planlanıyor. Pay takası yapılıp yapıl-
mayacağına bağlı olarak ayrıca Borsa İs-
tanbul’un NASDAQ OMX’e 16.5 milyon do-
lar veya 21.5 milyon dolar nakit ödeme
yapması söz konusu. Yeni endekslerin ge-
liştirilmesi, veri dağıtımı, pazarlama ve sa-
tışı da kapsayan çok geniş bir alanda, bir-
likte 30 proje yürütülecek. Gelirlerinin yüz-
de 40’ını sattığı teknoloji ve datadan sağla-
yan NASDAQ OMX, dünyanın ilk elektro-
nik pay senedi pazarını uygulayan borsası.
Halen dünyada 80 borsa müşterisi bulunan
NASDAQ OMX Group CEO’su Robert Grei-
feld, Borsa İstanbul ile NASDAQ OMX’in
stratejik ortaklığının duyurulduğu gong tö-
reninde; “Borsa İstanbul’un sürekli ve en
etkin biçimde hizmet verebilmesini sağla-
mak için çok zengin araçlarımız var” dedi.

SANİYEDE 5 bİN EMİR İŞLENİYOR
İstanbul Uluslararası Finans Merkezi pro-
jesinin en önemli unsurlarından biri olan
Borsa İstanbul’a NASDAQ OMX desteği
özellikle yabancı yatırımcıların İstanbul’a
çekilmesi açısından önem taşıyor. Yapı-
lan anlaşmadaki fazlar sonuçlandığında
10 yıl boyunca Borsa İstanbul’un teknolo-
jik ihtiyaçlarını karşılanabilecek. Bu dö-
nüşüm yatırımcı güveni açısından da bü-
yük önem taşıyor. Dr. M. İbrahim Turhan

“Borsamıza en son teknolojik yatırım 1998
yılında yapılmış. Burada 15 yıllık geçmişi
olan bir teknolojiden bahsediyoruz” diyor.
NASDAQ OMX ile imzalanan stratejik or-
taklık anlaşmasıyla hız kazanan değişim
aslında ana makinenin yenilenmesi ile
başladı. Emir işleme hızını artıran bu de-
ğişiklikle birlikte daha önce saniyede 2
bin 500 emir işleyebilen Borsa İstan-
bul’un altyapısı 25 Mart’tan itibaren sani-
yede 5 bin emire çıktı. Dr. M. İbrahim
Turhan teknolojik dönüşümün sağlanma-
sı ile birlikte işlem adedini saniyede 30
bine çıkarmayı hedef olarak koyuyor.

bÖLGEYLE PAYLAŞILACAK
Stratejik ortağı NASDAQ OMX ile yatırım-
cıya daha fazla güven veren Borsa İstan-
bul, Balkanlar, Orta Asya, Kuzey Afrika
borsalarıyla da temas halinde. NASDAQ
OMX’le birlikte bu bölgelerde faaliyette
olmayı planlayan Borsa İstanbul, sahip ol-
duğu teknolojileri bölge coğrafyalarıyla
paylaşabilecek. Dr. M. İbrahim Turhan “Bu
adımla Türkiye sermaye piyasaları, ülke
ekonomisini ve bölgenin potansiyelini ek-
siksiz bir şekilde yansıtabilecek, dünyanın
gelişmiş sermaye piyasalarıyla entegre
olabilecek ve bütün ihtiyaçları sıkıntısız
bir şekilde karşılayabilecek uluslararası
bir finans merkezi olma noktasında çok
önemli bir adım atacak” diye konuştu.

Dünyada kullanılan en ileri borsa
teknolojisi olarak kabul edilen
Genium INET Trading sistemi

Borsa İstanbul’a entegre olacak.
Yeni gelen teminat yönetimi sis-

temiyle beraber emir öncesi risk
yönetim modülü, işlem sonrası

risk ve teminat yönetim modülü
Borsa İstanbul’a eklenecek. Sis-

temlerdeki dönüşümle gündeme
gelecek yeni hesaplama teknolo-
jisi şeffaflaşmayı da beraberinde
getirecek. Sermaye Piyasası Ku-
rulu’nun (SPK) etkin bir gözetim
yapabilmesini mümkün kılacak

Smarts Integrity Surveillance sis-
temiyle, alım satım platformu da-

ha şeffaf bir hale gelebilecek. 

DAhA 
ŞEffAf bİR
PLATfORM

Bölgesel liderlik vurgusu yapan
NASDAQ OMX Başkan Yardımcı-

sı Sandy Frucher, Borsa İstan-
bul’la yaptıkları stratejik ortaklı-
ğın kendileri için çok değerli ol-
duğunu, Borsa İstanbul’un finans

ve teknoloji alanında bölgenin
merkezi olabileceğini söylüyor.

İstanbul Uluslararası Finans Mer-
kezi projesi kapsamında, küresel

know-how transferi Borsa İstan-
bul’un uluslararası arenada reka-
bet edebilmesinde, global bakış

açısı ve iş yapış tarzı açısından
çok kritik bir rol oynayacak. 2013

yılının Ağustos ayından itibaren
bu amaç kapsamında ele alına-
cak konuların belirlenmesi için

Borsa İstanbul Araştırma ve İş
Geliştirme Bölümü koordinasyon-
luğunda, Borsa’nın ilgili bölümle-

rinin yanı sıra Takasbank ve MKK
ile NASDAQ OMX yetkililerinin
katıldığı toplantılar düzenlendi.

Bu kapsamda proje; Piyasa ve İş
Geliştirme, Yönetim ve Kurumsal
Etkinlik, Takas ve Mutabakat Sü-

reçleri olmak üzere üç temel baş-
lık altında kurgulandı ve Özel

Projeler, Yapılandırılmış Çalıştay-
lar, Mentorluk Hizmetleri olarak

da üç farklı kategori oluşturuldu.
2014-2016 yılları arasında alına-

cak toplam 36 hizmetten oluşan
proje için gerekli çalışma süresi

1800 adam/gün olarak planlandı. 

KüRESEL 
KNOw-hOw

TRANSfERİ 

İLETİŞİM ALTYAPISI 
KONSOLİDE EDİLİYOR
Borsa İstanbul son yıllarda yaptığı teknoloji
yatırımlarıyla bölgesel liderliği hedefliyor.
Borsa İstanbul’un teknik altyapı ve insan
kaynaklarına yapılan yatırımların yanı sıra
İstinye kampüsüne yeni çalışma ofisleri ve
yeni bir veri merkezi kurulması çalışmaları-
na da 2013 yılında başlandı. Altyapısında
Türkiye’de ilk defa kullanılan teknolojileri
de barındıran veri merkezinde, yapım işleri
ile teknik testler tamamlandı. Merkezin te-
meli bugün atılıyor. Fiziki yapım işleri ta-
mamlanan veri merkezi bünyesinde, Borsa
İstanbul’un yanı sıra Takasbank ve Merkezi

Kayıt Kuruluşu’nun da sunucu sistemleri
barındırılacak ve bu kurumlar arasında
oluşturulacak olan ‘Ortak Veri Merkezi’ alt-
yapısı hayata geçirilecek. Böylece, iletişim
altyapısı konsolide edilmiş olacak. 

3 MİLİSANİYEDE VERİ İLETİMİ
Türkiye’de bir veri merkezinde ilk defa uy-
gulanan tam zamanlı çalışan free-cooling
sistemi, yine Türkiye’de tüm teknik altyapı-
nın merkezi olarak ve tek noktadan yöneti-
lebildiği en kapsamlı yönetim otomasyonu,
enerji verimliliğini ölçmek için kullanılan

Power Usage Effectiveness (PUE) değeri-
nin Türkiye’de şimdiye kadarki en düşük
değer (1.4’ten küçük) olarak hesaplanması,
deprem ve sarsıntılara karşı dayanıklı yük-
seltilmiş döşeme ve kabinet sistemleri hiz-
mete hazır. Mevcut durumda bir emrin ara-
cı kurumun bilgisayarından Borsa İstan-
bul’a iletilme süresi, bakır hatlar üzerinden
50 milisaniyeyi bulurken, fiber hatlar ve FI-
XAPI protokolü sayesinde 3-4 milisaniyele-
re indi. Yeni veri merkezinin devreye alın-
ması ve eş yerleşim hizmetleri ile 0.5 mili-
saniyelerin altına inmesi hedefleniyor.

NASDAQ OMX Başkan Yardımcısı Sandy Frucher ve Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. İbrahim Turhan

SERMAYE PİYASALARINDA 
EN ÖNEMLİ 

KİLOMETRE TAŞI
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Hisseler getiride 
enflasyona yenilmiyor

Yıllar

Hisse sayısı
BİST 100 
endeksi getiri (%)

Endeksten fazla
getiri sağlayan
hisse sayısı

Endeksten fazla 
getiri sağlayanların
toplama oranı (%)

Enflasyondan 
fazla getiri sağlayan
hisse sayısı

Enflasyondan fazla
getiri sağlayanların
toplama oranı (%)Enflasyon

Türkiye’de 2002’den sonra sağlanan siyasi istik-
rar beraberinde de ekonomik istikrarı getirme-
si, ‘paradan para kazanma’ dönemini de bitirir-
ken yatırım anlaşını da değiştirdi. 2002’de Hazi-
ne’nin yüzde 60’ın üzerinde faizle borçlandığı,
enflasyonun yüzde 30’a ulaştığı çift haneli ra-
kamlar, bugün tek haneye düştü. Türkiye ekono-
misiyle birlikte Borsa İstanbul’un da büyüyerek,
küresel bir aktör haline geldiği bu dönemde,
uzun vadeli düşünen yatırımcılar da kazandı.
Markroekonomik açıdan istikrarlı döneme 
geçilen 2002 sonrasında borsa, döviz, cumhuri-
yet altını, devlet tahvilleri ve meduat faizlerinin
getirileri karşılaştırıldığında, uzun vadede ve
istikralı bir ekonomide yatırımın yıldızının hisse
senedi olduğu gözleniyor. 2002’nin sonunda 
genel seçimlerle birlikte Türkiye’de başlayan
siyasi ve ekonomik gelişimin yatırım araçları-
na nasıl yansıdığıyla ilgili yaptığımız çalışmada,
2002 Aralık ayında 100 lirasını yatırım araçlarına

yatıran bir kişinin Temmuz 2014’te parasının
kaç lira olduğunu araştırdık. 

doları tercih eden üzüldü
Borsa endeksinin aynı dönemdeki değişimine

göre yaptığımız hesaplamaya göre aradan geçen
yaklaşık 12.5 yıllık sürede borsa, en fazla getiriyi
sağlarken, dolara da ciddi fark attı. 2002 Aralık so-
nunda 100 lirasını borsaya yatıran bir kişi, 2014
Temmuz’unda geriye 761 lira aldı. Yani yatırımcı-
nın serveti borsada 8 kata yakın 7.6 kat arttı. Aynı
dönemde 100 lira mevduat faizinde 698 lira, dev-
let tahvillerinde 658 lira oldu. Türk yatırımcısının
gözde yatırım araçlarından altın ve dolar ise söz
konusu dönemde getiride geride kaldı.
2002’de parasını altına yatıran bir kişinin
100 lirası 569 lira, dolara yatıranın 100 li-
rası ise sadece 131 lira oldu.

BORSA              İSTANBUL

Hisselerin yarıdan fazlası
endeksten daha fazla getiri sağlıyor
Bist’te işlem gören şirket hisseleri kriz yıllarında dahi yatırımcısının yüzünü güldürüyor. son 10 yılın altısında hisse 
senetlerinin yarıdan fazlası endeksten daha fazla değer kazandı. kriz yıllında bile enflasyona yenilmeyen hisseler var.

Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören
şirketlerin başarısı parmak ısırtıyor.
Şirketlerin son 10 yıllık borsa perfor-
mansları incelendiğinde borsada iş-
lem gören şirketlerin yüzde 50’sin-
den fazlası yatırımcısına borsa en-
deksinden daha fazla getiri sundu.
Kriz yılı olan 2008 yılında dahi 13 şir-
ket yatırımcısına enflasyonun üzerin-
de getiri sağladı. Borsa İstanbul’da

yıllar itibariyle endeksten fazla getiri
sağlayan hisseler incelendiğinde
son 10 yılın 8’inde hisselerin yüzde
40’tan fazlası, 6 yılda da yüzde 50’ye
yakını yatırımcısına endeksten fazla
getiri sundu. Endeksten fazla getiri
sağlayan hisseler liginde yüzde
52.9’luk oran ile 2009 yılı zirvede
olurken, onu hisselerin yüzde 56’sı-
nın endeksten fazla getiri sağladığı

2010 yılı takip etti. Üçüncü sırada ise
yüzde 53’lük oranla 2011 yılı yer aldı.  

2009 zirve Yılı oldU
Borsa İstanbul’da yıllar bazında şir-
ketlerin borsa performansları en-
flasyonla karşılaştırıldığında da zir-
ve yıl 2009 oldu. 2009 yılında borsa-
da işlem gören 311 hissenin yüzde
96’sı yani 298’i yatırımcısına enflas-

yondan fazla getiri sağlarken, onu
yüzde 83’lük getiri ile 2005 yılı takip
etti.  Enflasyon oranının yüzde 7. 7
olduğu 2005 yılında borsada işlem
göre 274 hissenin 228’inin yatırımcı-
sının parası enflasyon karşısında
erimezken, hisselerin yüzde 76’sı-
nın enflasyonun üzerinde getiri sağ-
ladığı 2010 yılı da başarı sıralama-
sında 3’üncü sırada yer aldı. 

ABD’li bankacılık devi
Lehman Brothers’ın

batmasıyla birlikte kü-
resel krizin patlak ver-
diği 2008 yılında dahi
borsada işlem gören
hisselerde enflasyo-
nun üzerinde getiri

sağlayan şirketler ol-
du. BİST 100 endeksi-
nin getirisinin yüzde

52 düştüğü 2008 yılın-
da işlem gören 309 şir-

ketin 13’ü yatırımcısı-
na enflasyonun üzerin-

de getiri sağladı. En-
flasyondan fazla getiri

sağlayan hisselerin
toplam hisselere oranı
ise o yıl yüzde 4 olarak

gerçekleşti. 

kriz 
Yılında 

‘13’ UğUrlU
Şirket

2014 44121,27 175 39,7 9,5 262 59,41

2013 432-13,31 204 47,2 7,4 104 24,07

2012 40752,55 80 19,7 6,2 239 58,72

2011 364-22,33 195 53,6 10,5 77 21,15

2010 33724,95 189 56,1 6,4 258 76,56

2009 31196,64 184 59,2 6,5 298 95,82

2008 309-51,63 128 41,4 10,1 13 4,21

2007 30741,98 80 26,1 8,4 169 55,05

2006 295-1,66 107 36,3 9,7 69 23,39

2005 27459,29 133 48,5 7,7 228 83,21

2004 26634,08 133 50,0 9,3 182 68,42

Not: Endesten fazla getiri sağlayanların toplama oranı ve enflasyondan fazla getiri sağlayanların toplama oranı, 
o yıl işlem gören toplam hisselere göre hesaplanmıştır.

12.5 yılda 100 lira
borsada 761
dolarda 131 lira oldu

Faiz ve enflasyonun çift hanelerde olduğu 2002 yılında, borsayı tercih
edenler kazandı. siyasi ve ekonomik istikrarla birlikte 2002 aralık
ayında borsaya yatırılan 100 lira, 2014 temmuzunda 761 liraya 
yükseldi. reel getiride de borsa şampiyon olurken, dolar kaybettirdi.

Reel olarak değerlendirme yapıldığında da söz ko-
nusu dönemde yatırımcının parası borsada enflas-
yon karşısında erimedi. 2002 Aralık ayından 2014

Temmuz’una kadar olan dönemde TÜFE baz alındı-
ğında fiyatlar yüzde 163 arttış gösterdi. Buna göre

yatırım araçlarının getirileri reel bazda hesaplandı-
ğında BİST-100 endeksi yüzde 190 reel getiriyle ilk

sırada yer aldı. Borsayı, yüzde 165 reel getiriyle
mevduaz faizi ve yüzde 150 reel getiriyle devlet iç

borçlanma senetleri izledi. Aynı dönemde altının
reel getirisi yüzde 116 seviyesinde kalırken, doları

tercih edenler reel bazda yarı yarıya zarar etti.

reel Getirinin de ŞaMPiYonU

BorsaYı tercih eden 
lüks Mercedes aldı
2002 Aralık ayından Temmuz 2014’e kadar geçen dönemde hisse se-
netleri yüzde 661 artışla en fazla kazandıran yatırım aracı olurken,
uzun vadeli tercihlerin insan hayatına yasıması da farklı olabiliyor.
Örneğin, 2002 yılında otomobil yerine parasını borsaya yatırmış ol-
saydı bugün daha lüks bir otomobile binecekti. 2002’de fiyatı 30 bin
lira (eski parayla 31 milyar) civarında normal standartlarda bir oto-
mobil almayıp, parasını borsaya yatıran kişinin, bugün 240 bin lirası
olacak ve bu parayla Mercedes’in en lüks modelini alabilecekti.

Yelda Şumnulu
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Borsa İstanbul
bölgesel merkez
küresel oyuncu 
istanbul uluslararası finans merkezi projesinin temel
taşı Borsa istanbul’u önce bölgesel bir çekim merkezi,
nihai olarak da küresel bir oyuncu haline dönüştürme
yönündeki çalışmalar hız kazanarak devam ediyor.

Borsa İstanbul, uluslararası alanda-
ki faaliyetlerinde, İstanbul Uluslar-
arası Finans Merkezi Projesi, glo-
bal borsalarla yapılan işbirliği ça-
lışmaları ve Avrasya bölgesindeki
borsalarla işbirliğinden oluşan üç-
lü bir strateji izliyor. Bunların içinde
İstanbul Uluslararası Finans Mer-
kezi Projesi’nin ayrı bir yeri bulunu-
yor. Bu çerçevede Borsa İstanbul,
2009 Ekim ayında yayınlanan İstan-
bul Uluslararası Finans Merkezi
Stratejisi ve Eylem Planı’nda şehrin
uluslararası bir finans merkezi ol-
masına en önemli katkıyı sağlaya-
cak kurumlar arasında gösterilmiş-
ti. Bu bağlamda, Borsa İstanbul’un
uluslararası ilişkileri ve işbirlikleri-
ni İstanbul Uluslararası Finans
Merkezi Projesi hedefi bağlamın-
da düşünmek mümkün.

Dünyada 60 borsanın temsil edil-
diği Dünya Borsalar Federasyo-
nu’nun (WFE) üyesi olan Borsa İs-
tanbul, aynı zamanda 30 ülkeden
50 kuruluşu bir araya getiren ve
bölge borsalarına önemli bir plat-
form sağlayan Avrasya Borsalar
Federasyonu’nun (FEAS) başkan-
lığını da yürütüyor. Borsa İstan-
bul’un üyesi olduğu bir diğer Fe-
derasyon da Avrupa Borsalar Fe-
derasyonu (FESE). 30 ülkeden 41
borsanın üyesi olduğu FESE ara-
cılığıyla Borsa İstanbul,  Avrupa
sermaye piyasalarındaki gelişme-
leri yakından takip ediyor. 

islami finans merkezi
Son dönemde tüm dünyada
önemli bir büyüme trendi yaka-
layan İslami finans alanında da
ülkemiz adına çok önemli adım-
lar atıldı. Dünya Bankası öncülü-
ğünde ve Hazine Müsteşarlığı,
Türkiye Cumhuriyeti Merkez
Bankası, BDDK, Borsa İstanbul
ve Sermaye Piyasası Kurulu iş-
birliğiyle Borsa İstanbul yerleş-
kesinde faaliyete geçecek ‘Dün-
ya Bankası Küresel İslami Fi-
nans Geliştirme Merkezi’nin res-
mi açılışı gerçekleştirildi. Bu
Merkez, Dünya Bankası’nın İsla-
mi Finans alanında tek temsilci-
liği olma özelliğine sahip. Diğer
taraftan, Merkez Bankası ve Tür-
kiye Katılım Bankaları Birliği
desteğiyle Islamic Finance
News Roadshow (IFN Roads-

how) organizasyonu, İslam İşbir-
liği Teşkilatı (İİT) Üye Ülke Bor-
saları Forumu ve Türk-Arap Ser-
maye Piyasaları Forumu (TAF-
CM) Borsa İstanbul ev sahipli-
ğinde İstanbul’da gerçekleştiril-
di. Ayrıca, İslam İşbirliği Teşkila-
tı (İİT) Üye Ülke Borsaları Foru-
mu kapsamında, 19 ülkeden 50
büyük şirketi kapsayan S&P Indi-
ces ile yapılan ortak çalışma so-
nucunda hazırlanan ‘S&P OIC
COMCEC 50 Shariah Index’
(S&P İİT İSEDAK 50 İslami En-
deksi) 22 Haziran 2012 itibariyle
hesaplanmaya başlandı. 

Borsa işBirlikleri
Borsa İstanbul, uluslararası işbir-
liklerinin yanı sıra ikili anlaşma-
lar ile birçok yabancı borsa ve
kurumla da işbirliği içinde. 2012
yılının başından bu yana Singa-
pur Borsası, Kore Borsası, Japan
Exchange Group, Makedonya
Borsası, Tiran Borsası, Karaçi Bor-
sası, Mısır Borsası, Taşkent Bor-
sası, Libya Borsası ve Bahreyn
Borsası ile mutabakat zabıtları
imzalandı. Başta teknoloji olmak
üzere, ortak ürün geliştirme, kar-
şılıklı eğitimler gibi birçok konu-
da bu borsalarla projeler gerçek-
leştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca,
Borsada işlem gören şirketlerden
oluşan piyasa değeri ağırlıklı en-
dekslerin hesaplanması ve yayını
için Viyana Borsası ile işbirliği
anlaşmasına varıldı. 

istanBul’un tanıtımı 
Borsa İstanbul, uluslararası faali-
yetlerini İstanbul’un uluslararası
bir finans merkezi olması hedefi-
ne yönelik şekillendiriyor. Bunu
gerçekleştirme yolundaki önem-
li etkinliklerinden biri de ‘İstan-
bul: Bölgesel Merkez, Küresel
Aktör’ konulu forum dizisi oldu.
İlki 2013 yılında Amerika Birle-
şik Devletleri’nin başkenti Was-
hington DC’de gerçekleştirilen
bu forumun ikincisi 2014 yılında
New York’ta gerçekleştirildi. İs-
tanbul’un bir finansal merkez
olarak sahip olduğu potansiyel,
olanaklar ve ileride atılması ge-
reken adımların tartışıldığı bu
etkinlerin bir başka amacı da
dünyanın dört bir yanında tİstan-
bul’un anıtımının yapılması. 

Borsa İstanbul’un  uluslararası işbirlik-
lerinin yanında yurtdışındaki iştirakleri
de İstanbul’un bir finansal merkez ol-
ma hedefine önemli katkı sağlıyor. Bor-
sa İstanbul, Kırgız Borsası’nda yüzde
24.51; Karadağ Borsası’nda yüzde
24,39; Saraybosna Borsası’nda yüzde 5
ve Bakü Borsası’nda yüzde 4.76, oranın-
da paya sahip. Son olarak Kazakistan
Borsası ile de ortaklık yapan Borsa İs-
tanbul, elinde bulundurduğu hisselerle
bu borsaların sadece yönetimlerinde
yer almıyor, aynı zamanda gelişmeleri-
ne de teknik yardım ve kapasite artırı-
cı faaliyetlerle destek oluyor. Borsa İs-
tanbul’un kurduğu uluslararası ortaklık-
lar İstanbul’un özellikle sermaye piya-
salarındaki bölgesel merkez konumu-
na katkı sağlıyor. İstanbul’un bölgesel

merkez ve ardından küresel bir aktöre
dönüşmesinde en önemli aşamalardan
biri de 31 Aralık 2013’te NASDAQ OMX
ile imzalanan stratejik ortaklık anlaş-
ması. Anlaşma, Borsa İstanbul’a NAS-
DAQ OMX’in sahip olduğu dünyanın en
gelişmiş teknoloji uygulamalarına kay-
nak kodları ile beraber sahip olma im-
kanının yanısıra, söz konusu teknolojiyi
geliştirme ve bölge ülkelerine doğru-
dan satabilme imkanı da sağladı. Bu
anlaşmayla birlikte NASDAQ OMX Bor-
sa İstanbul’un sermayesine yüzde 5
oranında ortak oldu, iki borsa arasında
uzun soluklu işbirliğinin adımları atıldı
ve bundan sonra yürütülecek başka
stratejik ortaklık görüşmeleri ve ulus-
lararası işbirliği çalışmaları için çok
önemli bir referans oluşturuldu.

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesinin temel taşı Borsa
İstanbul’u önce bölgesel, nihai olarak da uluslararası bir oyuncu
haline getirme yönündeki çalışmalar hız kazanarak devam edi-
yor. Bu çabaların sonucunda Borsa İstanbul, finansal sistemimi-
zin ve İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesinin temel taşı
olacak. Borsa İstanbul çatısı altında gerçekleşen, başta “dönü-
şüm” olmak üzere tüm projeler, yatırımlar ve ortaklıklar, Türkiye
ekonomisinin 2023 hedeflerine katkı sağlayacak şekilde gerçek-
leştiriliyor. Borsa İstanbul; küresel bir oyuncu, bölgesel bir çe-
kim merkezi olma yolunda; yerli ve yabancı sermaye piyasası
araçlarının işlem göreceği bir platform olma, bu atılımların altya-
pısını oluşturma, dünya  borsalarıyla işbirliğini artırma, stratejik
ortaklıklar kurma hedeflerine başarı ile ilerliyor. 

Borsa
istanBul
peş peşe 

ortaklıklar
yapıyor

Bölgesel güç küresel finans
merkezi olmak ne demek ?

Anlaşmayı Kazakistan Borsası Başkanı Maxat Kabashev ve Borsa İstanbul Başkanı Dr. İbrahim Turhan imzaladı.
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BORSA              İSTANBUL

İstanbul’un uluslararası finans mer-
kezi olması için yapılan çalışmalar
aynı zamanda sermaye piyasaları-
nın da geleceğini şekillendiriyor.
Bu çerçevede 40’ın üzerinde proje
hayata geçiriliyor. Öncelikle Türki-
ye sermaye piyasalarında hukuksal
altyapının yenilenmesi noktasında
çalışmalara başlandı ve yeni Ser-
maye Piyasası Kanunu’nun yürürlü-
ğe girmesi ile Türkiye dünya stan-
dartlarında bir hukuksal altyapıya
kavuştu. Borsa’nın temel stratejik
hedeflerinden biri; yatırımcıların
tüm sermaye piyasası araçlarına
tek bir yatırımcı ve saklama hesabı
üzerinden ve tek bir platform üze-
rinden erişebildikleri, diledikleri
yatırım aracına yatırım yapabildik-
leri bir sermaye piyasası süper
marketi oluşturmak. Bu amaçla,
sektörün yatay ve dikey entegras-
yonuna yönelik çalışmaların ta-
mamlanmasına öncelik verildi. 

rekaBeT gücü kazandı
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası,
İstanbul Altın Borsası ve İzmir Va-
deli İşlem ve Opsiyon Borsası bir-
leşti ve bir anonim şirket olan Borsa
İstanbul kuruldu. Diğer taraftan di-
key entegrasyon sürecinin tamam-
lanması da Borsa İstanbul’un önce-
likleri arasında yer aldı. Bu süreçte,
Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuru-
luşu (MKK) ve Takas ve Saklama
A.Ş.’de (Takasbank) ortaklık payla-
rını artırdı ve her iki şirkette de ha-

kim ortak oldu. Şirketleşme ve kon-
solidasyon, BİST’e İstanbul’u bir fi-
nansal merkez haline getirme yo-
lunda yapacağı stratejik hamleler-
de, teknolojisini geliştirmek için ya-
pacağı atılımlarda, markalaşma,
bölgesel ve küresel birlikteliklerde
esnek hareket edebilme kabiliyeti
ve rekabet gücü kazandırdı.

Teknolojİde dünya lİgİ
Dünya çapında bir teknolojik altya-
pıya sahip olmak tek bir platform
üzerinden tüm piyasalara erişim
hedefine ulaşabilmenin anahtarı
konumunda. NASDAQ OMX ile
gerçekleştirilen stratejik ortaklık,
dünya çapında kullanılan bu tek-
nolojiye sahip olabilme ve orta va-
dede kendi finans teknolojisini
oluşturarak, bu alanda bilgi ve in-
san kaynağı ihtiyacını da karşılaya-
bilme imkanı sundu. 

genİş ürün gamı
İFM’ye katkı yaparak, borsayı glo-
bal boyutlara taşıyabilmek için yatı-
rımcıların tercihlerine göre çeşit-
lendirilmiş ve onların tüm ihtiyaçla-
rına cevap verecek bir ürün gamı-
na sahip olmak gerekiyor. Şirketleş-
me ve konsolidasyon, teknolojik alt-
yapının yenilenmesi, uluslararası iş-
birlikleri ile bu yönde adımlar atıl-
dı.  Önemli yeniliklerden biri olarak
endekse dayalı opsiyon sözleşme-
leri ve döviz opsiyonları BİST’te iş-
lem görmeye başladı. 

40’ın üzerinde proje devrede

Dünya Bankası’nın öncülü-
ğünde Hazine Müsteşarlığı,
BDDK, SPK, Borsa İstanbul
ve TCMB’nin katkılarıyla
Borsa İstanbul yerleşkesin-
de Dünya Bankası Küresel
İslami Finans Geliştirme
Merkezi kuruldu. Merkez,
Dünya Bankası’nın bu alan-
daki ilk temsilciliği özelliği
taşıyor. Bilindiği üzere, dün-
ya ekonomilerini derinden
etkileyen 2007 yılında başla-
yan finansal krizle birlikte fi-
nans sistemini daha güveni-
lir bir yapıya kavuşturmak
amacıyla yeni sistemler ve
ürünler için çalışmalar hız
kazandı. Küresel finansal
kriz, ekonomiyle ilgili bili-
nen bazı temel gerçeklerin
de sorgulanmasına sebep
oldu, yeni arayışların önünü
açtı. 1960’lı yıllardan itibaren
var olan ve göreceli olarak
düşük risk modeli üzerine
inşa edilmiş olan İslami fi-
nans, bu arayışlar çerçeve-
sinde dünyanın gündemin-
de önemli yer kazanmaya
başladı. Ortadoğu ve Asya
bölgelerinden sonra Avrupa
ve Amerika gibi gelişmiş ül-
ke ekonomilerinde de ilgi
uyandırdı. Hatta 2013 yılı
Ekim ayında İngiltere’de dü-
zenlenen Dünya İslam Eko-

nomik Forumu’nda İngiltere
Başbakanı David Cameron,
Londra Borsası’nda İslami
kurallara uygun bir endeks
oluşturulacağını, İslami fi-
nans varlıklarındaki büyü-
meye dikkat çekerek bu ya-
tırımların büyük çoğunluğu-
nun İngiltere’de yapılması
için ellerinden geleni yapa-
caklarını da ekledi.  

İşBİrlİğİ yapılacak
Türkiye de hem Ortadoğu
hem de Körfez ülkeleri ile
olan bağlarını kuvvetlendir-
mek ve bahsi geçen bölge-
lerden yatırım çekmek ama-
cıyla İslami finans alanında
atılımlar yapmakta. Bu kap-
samda 30 Ekim 2013’te Dün-
ya Bankası’nın öncülüğünde
Hazine Müsteşarlığı, BDDK,
SPK, Borsa İstanbul ve
TCMB’nin katkılarıyla Borsa
İstanbul yerleşkesinde Dün-
ya Bankası Küresel İslami Fi-
nans Geliştirme Merkezi adı
altında bir merkez kuruldu.
Önümüzdeki günlerde İsla-
mi finans alanında yurtdışı
kuruluşlarla işbirliği yapıl-
ması, İslami finans enstrü-
manlarının finansal sisteme
entegre edilmesi gibi konu-
larda çalışma yapılması
planlanmakta.

Dünya Bankası Küresel 
İslami Finans 
Geliştirme Merkezi
BİST Yerleşkesi’nde

Türkiye sermaye piyasasının derinlik kazanmasını destekleyecek
en önemli faktörlerden birisi hiç şüphesiz halka açık şirket sayısı-
nın artırılması olarak öne çıkıyor. 2012 - 2013 yıllarını kapsayan iki
yıllık dönemde, ikisi ikincil halka arz olmak üzere toplam 46 adet
şirketin, 5 adet borsa yatırım fonunun ve kira sertifikaları dahil 
567 adet borçlanma aracının halka arzı gerçekleşti. Söz konusu 
ihraçlar ile ekonomiye, pay piyasasında 9.8 milyar TL, borçlanma
araçları piyasasında 98.4 milyar TL kaynak sağlandı. Benzer çalış-
malara 2014 yılında da aynı hızla devam edilmekte. Borsa İstan-
bul’un stratejik planının ana temaları kolay anlaşılabilir ve akılda
kalıcı olması açısından ‘BİST’i ifade edecek şekilde, Bölgesel
Güç, İnovasyon ve Çeşitlendirme, Sürdürülebilir ve Kårlı Büyüme
ile Teknoloji başlıklarından oluşturuldu ve önümüzdeki dönemde,
bu dört ana tema çevresinde 40’ın üzerinde stratejik proje hayata
geçirilmeye devam edecek. Borsa İstanbul’un halka arz sürecini
tamamlamak ise 2015’in en önemli önceliği olacak.

Sermaye piyasalarının en önemli aktörü Borsa İstanbul’un Türkiye’nin ekonomik vizyonunu
gerçekleştirmede önemli paya sahip kuruluşlarından biri olacağı öngörülerek stratejik planlar

bu doğrultuda oluşturuluyor.  Bu  kapsamda 40’ın üzerinde stratejik plan devreye girdi.

BİST’Te 2015’İn
öncelİğİ halka arzı
Tamamlamak
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Halka arzın faydası 
çok zararı hiç yok
şirketlere en başta kurumsallaşma, kolay finansman ve itibar kazandıran halka arz
sermayenin tabana yayılmasıyla yatırımcıların da ekonomik kalkınmadan pay almasını
sağlar. sermayenin tabana yayılması da gelir dağılımını daha homojen hale getirir.

Şirketler için sadece banka kredi-
siyle ve yatırım modeliyle büyü-
mek kısa vadeli bir yöntem. Şir-
ketlere en başta kurumsallaşma,
kolay finansman ve itibar kazandı-
ran halka arz ise sermayenin ta-
bana yayılmasıyla yatırımcıların
da ekonomik kalkınmadan pay al-
masını sağlar. Halka arz, sermaye
piyasası araçlarının satın alınması
için her türlü yoldan yapılan genel
bir çağrı ve bu çağrının devamın-
da sermaye piyasası araçlarının
yatırımcılara satışı olarak tanımla-
nır. Halka arz yolu ile başta hisse
senetleri (pay) olmak üzere, tah-
vil, bono, kira sertifikası gibi ser-
maye piyasası araçları satılabilir.
Şirketler özellikle paylarını halka
arz etmek suretiyle, kurumsal ve
bireysel yatırımcıları kendilerine
yeni ortak olarak alır, halka arz-
dan sağladıkları geri ödemesiz
kaynakla yatırım yapar, istihdam
sağlar ve ülke ekonomisinin kal-
kınmasında daha aktif rol oynar.
Bireysel yatırımcılar diğer bir ifa-
de ile halk ise halka arz edilen
payları satın alarak şirketlerin bü-
yümesi ve kazanç elde etmesi ile
yaratılacak ekonomik kalkınma-
dan pay alır. Ayrıca sermayenin
tabana yayılması ile de gelir dağı-
lımı daha homojen hale gelir. 

eYlül itibariYle 
424 şirKet var
Borsa İstanbul, bünyesinde oluş-
turulmuş olan farklı pazarlar vası-
tasıyla farklı ölçeklerdeki şirket-
lerin halka arz yoluyla fon temini-
ne olanak sağlıyor. Bu çerçeve-
de, ülkemizin en büyük şirketleri-
nin payları Borsa İstanbul pazar-
larında işlem görebildiği gibi,
KOBİ ölçeğindeki şirketlerin pay-
ları da Borsa İstanbul’da işlem
görür. 1 Eylül 2014 itibariyle pay-
ları Borsa İstanbul pazarlarında
işlem gören 424 şirket bulunuyor.
Borsa İstanbul’un ilgili piyasasın-
da işlem görmesi için halihazırda
başvurusu bulunan 9 şirketle bir-
likte, henüz resmi başvurularını
gerçekleştirmemiş ancak halka
arza hazırlık çalışmalarını sürdür-
mekte olan birçok şirketin payla-
rının, 2015 ve 2016 yılları içinde
Borsa İstanbul’da işlem görmeye
başlamaları ve Borsa İstanbul’da
işlem gören şirket sayısının hızla
artması bekleniyor. 

itibar, kurumsallaşma, finansmana erişim
Halka arz, düşük maliyetle sermaye eş değeri bir finansman kaynağına ulaşabilmenin yanı sıra şirketlerin kurumsallaşma süreçlerine ivme
kazandırır, yurt içi ve yurt dışı yaygın tanıtımlarına katkıda bulunur, şirketlerin müşterileri, tedarikçileri ve finans kuruluşları nezdinde kredi-
bilitelerinin artmasına yardımcı olur ve bu sayede şirketlerin uluslararası pazarlarda rakabet edebilir hale gelmesinde önemli rol oynar.

Beher payını, belir-
lenen firma değeri
üzerinden ve primli
bir fiyatla halka arz
etmekle şirketler,
alternatif finans-
man yöntemlerine
göre daha düşük
maliyetle, uzun va-
deli ve geri ödeme-
si olmayan bir fi-
nansmana ulaşırlar.
Ayrıca şirketler,
halka açıldıktan ve
payları Borsa İstan-
bul’da işlem gör-
meye başladıktan
sonra da paylarını
kolaylıkla teminat
göstererek kredi
kullanabilme, borç
senedi ihraç ede-
bilme gibi imkan-
lardan yararlanmak
suretiyle finansman
sağlayabilirler.

Finansmana
erişim Payları Borsa İstan-

bul’da işlem gören
şirketler hakkında-
ki çeşitli bilgiler,
sermaye piyasaları-
nın şeffaflık ve ka-
muyu aydınlatma
işlevi çerçevesinde
başta Kamuyu Ay-
dınlatma Platformu
(www.kap.gov.tr) ol-
mak üzere çeşitli
veri yayın kuruluş-
ları, basın ve yayın
kuruluşları ile di-
ğer görsel yayın ku-
ruluşları vasıtası ile
yurt içi ve yurt dışı
yatırımcılara sürek-
li olarak ulaştırılır.
Söz konusu bilgi
dağıtımı şirketlerin
ve şirket ürünleri-
nin hem yurt içinde
hem de yurt dışın-
da tanınmalarına
yardımcı olur. Şir-
ket hakkında artan
farkındalık ve bili-
nirliğin sağladığı
avantaj çerçevesin-
de gerek yurt içi,
gerekse yurt dı-
şında şirketlerle
çeşitli işbirliği im-
kanları artar.

Yurt içi ve 
dışında YaYGın
tanıtım

Halka arz edilen
payların organize
bir pazarda, istenil-
diği anda, piyasa
arz ve talebine gö-
re oluşan fiyatlar-
dan şeffaflık içinde
alınıp satılmasının
mümkün kılınması,
paylara likidite ka-
zandırır ve böylece
şirketlerin mevcut
ortakları ihtiyaç ol-
ması halinde kısa
sürede nakde ulaş-
mada önemli bir
imkan elde ederler.

liKidite

Şirketler payları Borsa İstanbul’da
işlem görürken de yatırım ve diğer
ihtiyaçları nedeniyle ortaya çıkan
ek kaynak gereksinimlerini, mev-
cut ortaklarının rüçhan haklarını
kısıtlamak suretiyle ‘İkincil Halka
Arz’ ile karşılayarak yeniden fi-
nansman imkanı yaratabilirler.

iKincil halKa arz imKanı

Şirketlerin paylarının
halka arzı ve Borsa İs-
tanbul’da işlem görmesi,
Şirketlerin bankacılık
ve para piyasası nezdin-
deki kredibilitelerini ar-
tırır, daha kolay ve uy-
gun maliyetlerle kredi
bulma imkanı kazanma-
larını sağlar.

Kredibilite
Paylarının halka arzı ve Borsa
İstanbul’da işlem görmeye
başlaması ile birlikte şirketler,
yabancı ülkelerde de kolayca
sermaye piyasası aracı ihraç
edebilir ve yabancı bir ülke de
sermaye piyasası araçlarını ko-
te ettirerek işlem görmesini
sağlayabilirler. Böylece yurt dı-
şı piyasalara ulaşabilirler

Globalleşme

Ülkemizde faaliyet-
te bulunan şirketle-
rin karakteristik
özelliği aile şirketi
hüviyetine sahip ol-
maları (Sektöründe
önde gelen uluslar-
arası bir danışman-
lık firması tarafın-
dan 2012 yılında ya-
pılan Küresel Aile
Şirketleri Araştır-
masının Türkiye so-
nuçlarına göre,
Türk şirketlerinin
yüzde 95’i aile şir-
ketlerinden oluşu-
yor). Bu durum ge-
nellikle, şirketin
ömrünün kurucu ya
da yönetimde söz
sahibi olan aile bi-
reylerinin ömürleri
ile sınırlı olmasını
beraberinde getirir.
Halka açılmak su-
retiyle gerek şirket
yönetim ve organi-
zasyonunun gerek-
se şirket ortaklık
yapısının kurumsal-
laşması, aile şirket-
lerinin nesilden ne-
sile sorunsuz ve da-
ha başarılı şekilde
aktarımını sağlar.

Kurumsallaşma

Şirketlerin paylarını halka arz etmele-
ri  ve Borsa’da işlem görmeye başla-
maları, SPK ve Borsa İstanbul’un ince-
lemelerini içeren bir süreç dahilinde
gerçekleşir. Ayrıca şirketler, işlem
görmeye başladıktan sonra finansal
tablolarını belirli dönemlerde bağım-
sız denetimden geçirerek, ortaklarını
ve kamuyu bilgilendirir. Bu çerçevede
halka açılmak ve paylarının işlem gör-
mesini sağlamakla şirketler, kurum-
sallaşma sürecini hızlandırırlar.

Gelişmekte olan ülkelerdeki sermaye birikiminin yeter-
sizliği ülkelerin ekonomik gelişim sürecini olumsuz
yönde etkiliyor. Bu çerçevede şirketler büyümek, geliş-
mek, yatırım yapmak ve globalleşen dünyada rakipleri
ile rekabet edebilmek için gerekli olan sermayeyi bul-
makta zorlanıyorlar. Borsa şirketi olarak sermaye piya-
sasından temin edilen finansmanın şirketlerin kaynak
probleminin çözümüne sağladığı katkı, son yıllarda gi-
derek daha fazla önem kazanıyor.

BORSA              İSTANBUL
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30 toplantı 2 bin katılımcı

Borçlanma aracı ve kira sertifikası

Şirketlerin sermaye piyasalarının
sunduğu imkanlardan daha etkin
bir biçimde faydalanmasına yar-
dımcı olmak amacıyla Borsa İs-
tanbul, 2012 yılının eylül ayından
itibaren yeni bir hamle başlattı.
Bu çerçevede, İstanbul Sanayi
Odası (İSO) tarafından her yıl
ilan edilen ISO I. ve II. 500 Büyük
Sanayi Kuruluşu listelerinde yer
alan şirketler başta olmak üzere,
ülkemizin önde gelen şirketleri
Borsa İstanbul yetkilileri tarafın-
dan ziyaret edilmeye başlandı. 

2 Bİn KAtILIMCI BİLGİLendİ
2 yılda 525 şirket ziyaret edile-
rek şirketlerin geleceği üzerin-
de doğrudan karar verme yetki-
sine sahip olan hakim ortaklar
ile görüşüldü, Borsa İstanbul’un
sunduğu fırsatlar, halka arz ve
Borsa İstanbul’da işlem görme
süreci ile ilgili bilgilendirmeler
yapıldı. Yapılan bu görüşmeler
sonucunda, ziyaret edilen 525
şirketin yaklaşık yüzde 70’inin
halka açılmayı gündemlerine al-
dıkları anlaşıldı. Gerçekleştiri-
len bire bir ziyaretlere ek ola-

rak, çeşitli illerde geniş katılımlı
halka arz zirveleri düzenlendi,
sanayi ve ticaret odaları, çeşitli
meslek örgütleri, dernekler ve
diğer sivil toplum kuruluşları ile
birlikte 30’un üzerinde organi-
zasyon gerçekleştirildi ve 2 bini
aşkın katılımcı halka arz ve Bor-
sa İstanbul’un sunduğu diğer
olanaklar hakkında bilgilendiril-
di. Yapılan görüşmelerde şirket-
lerin halka arzla ilgili belli kay-
gılar taşıdıkları ve bir takım hu-
suslarla ilgili bilgi eksikliği bu-
lunduğu görüldü. Bu hususlarla
ilgili gerek geçmişte halka arz
gerçekleştiren şirketlere ilişkin
başarılı örneklerin gerekse ye-
ni Sermaye Piyasası Kanunu ile
getirilen tedbirlerin paylaşımı
yoluyla şirketlere bilgilendirme
yapılarak eksik ve yanlış bilgi-
den kaynaklanan çekinceler
büyük oranda giderildi.

şİRKetLeRİn HALKA ARzLA
İLGİLİ endİşeLeRİ şunLAR:
Halka açık olmanın iş süreçle-

rini yavaşlatacağı endişesi:
SPK’nın ve Borsa İstanbul’un

şirketin Borsada işlem görme-
si sonrasında şirketin iş süreç-
lerine ve iş yapış yöntemleri-
ne müdahil olmadığı ve faali-
yetlerin yavaşlamasına neden
olacak bir onay mekanizması
bulunmadığı aktarılarak bu
konudaki çekinceler giderildi.

Şirketin kontrolünde zaafa uğ-
ranılacağı endişesi: Halka arz-
dan pay alacak ortakların şir-
ketin yönetimine müdahil ol-
mak gibi bir tutumları ve ola-
nakları bulunmadığı, şirketin
başarılı yönetimini devam et-
tirmesi ve halka arzdan elde
edilen kaynakla birlikte büyü-
mesini artırarak sürdürmesi
beklentisinde oldukları görüş-
melerde ifade edildi.

Aile şirketlerinin gelecek ne-
sillere aktarımında risk bulun-
madığı düşüncesi: Şirketin
sonraki nesillere iletilmesinde
karşılaşılabilecek riskler, ku-
rumsallaşmanın ve halka arzın
bu risklerin minimize edilme-
sinde oynadığı rol görüşmeler-
de dile getirilerek bu konuda-

ki bilinç düzeyinin artırılması
yönünde çaba sarfedildi.

Borsa İstanbul’da işlem göre-
bilecek büyüklüğe henüz eri-
şilmediği düşüncesi: Şirket
ortaklarına Borsa İstanbul
bünyesinde her büyüklükte
şirketin işlem görebileceği
pazarlar oluşturulduğu ifade
edilerek pazarlar hakkında
bilgi verildi.

Kamuyu aydınlatma yükümlü-
lüklerinin rekabet gücünü
olumsuz etkileyebileceği en-
dişesi: SPK düzenlemelerinin
ticari sırların korunması ve ba-
zı önemli açıklamaların ertele-
nebilmesi imkanı sağladığı
vurgulanarak rekabet gücü
üzerinde olumsuz etkisi olma-
yacağı ifade edildi.

Halka arz sonrası şirket pay-
larında yapay fiyat hareketle-
ri olacağı endişesi: Borsa
bünyesinde oluşturulmuş
olan etkin denetim ve göze-
tim mekanizmalarına ilişkin
bilgilendirmede bulunularak
bu kaygılar giderildi.

Borsa İstanbul, 2012 yılında halka arz hamlesi başlattı. Her yıl ilan edilen İSo I. ve II. 500 Büyük Sanayi
Kuruluşu listesinde yer alan şirketler Borsa İstanbul yetkilileri tarafından ziyaret edildi. düzenlenen 30’un
üzerinde organizasyonla 2 bini aşkın katılımcı halka arz hakkında bilgilendirildi.

Ziyaret edilen şirketler Şirket sayısı Oran (%)

Toplam 525 100

halka arzı düşünmeyen 164 31,2

Halka arza olumlu bakan 361 68,8

halka arz süresi 0-3 yıl 128 24,4

Halka arz süresi 3 yıldan uzun 233 44,4

525 şirket ziyaret edildi

yIl

İhRaÇ SayISI (adet)

Pay Pay Pay
BORÇlanMa

aRaCI
BORÇlanMa

aRaCI

Sağlanan kaynak

Gelişen İşletmeler Piyasası
(GİP), yeni kurulmuş veya er-

ken aşama olarak adlandırılan
ve henüz hayat eğrisinin baş-
larında olan, hızlı büyüme po-

tansiyeline sahip şirketlerin
paylarını halka arz etmeleri

için Borsa İstanbul tarafından
oluşturulmuş bir piyasa. Bu pi-
yasada işlem gören şirketler,
sermaye piyasalarından uzun
vadeli ve geri ödemesiz kay-

nak temin edebiliyorlar.

SAYISAL KoşuL YoK
GİP’te işlem görecek şirketle-

rin anonim şirket statüsünde
olması gerekiyor. Bunun dışın-

da borsanın ana pazarı olan
Pay Piyasası’nda olduğu gibi
GİP’te işlem görecek şirket-

ler için kârlılık, asgari faaliyet
süresi, minimum sermaye ve-

ya minimum piyasa değeri
büyüklüğü gibi herhangi bir
sayısal koşul aranmıyor. Pay

Piyasası’na göre GİP’te işlem
görmeye başlama süreci da-
ha kısa ve şirketlerin yerine

getirmeleri gereken bürokra-
tik gereklilikler oldukça sade.

25 şİRKet AÇILdI
2011 yılında kurulan GİP’te
bugüne kadar halka açılan

şirket sayısı 25 olurken, bun-
lardan 2’si şartlarını sağlaya-
rak Borsa İstanbul’un ana pa-
zarı olan Pay Piyasası’na geç-
ti. GİP’te halka arz olan şirket-

lerin büyüklükleri incelendi-
ğinde ise ortalama şirket bü-

yüklüğünün 30 milyon lira, şir-
ketlerin halka arzdan sağla-

dıkları kaynak büyüklüğünün
ise 5-10 milyon lira aralığında 

olduğu görülüyor.

KoBİ’LeR 
İÇİn GeLİşen
İşLetMeLeR 

PİYASASI 
oLuştuRuLdu

SAğLAnAn KAYnAK 
148 MİLYAR LİRAYI AştI

Kaynak temininde alternatif bir yöntem:

Borsa İstanbul, pay halka arzının
yanı sıra alternatif fırsatlarla da şir-
ketlerin fon temin etmelerini ko-
laylaştırma yolunda önemli imkan-
lar sunuyor. Bu çerçevede, borç-
lanma aracı ihracı da, şirketlerin fi-
nansmana erişiminde önemli bir
işlevi yerine getiriyor. Özel sektör
tahvili ve finansman bonosu, varlı-
ğa dayalı menkul kıymet, kira ser-
tifikası ihraçları şirketlere daha uy-
gun koşullarda borçlanma imkanı
sağlarken, finansman kaynaklarını
çeşitlendirme ve borçlanma vade-
lerini uzatma imkanı sunar. Böyle-
ce şirketler, banka limitlerini kul-
lanmadan, uzun vadeli ve teminat-
sız borçlanma imkanlarına erişebi-
lirler. Borsa İstanbul Borçlanma
Araçları Piyasası, kamu menkul
kıymetlerinin ikinci el işlemlerinin
yanı sıra özel sektör borçlanma
araçlarının ve kira sertifikalarının
şeffaf, etkin ve organize bir piyasa-

da işlem görmesini sağlayarak
borçlanma araçlarına ve kira serti-
fikalarına likidite kazandırır, yatı-
rımcılara güvenli bir yatırım orta-
mı sağlar, şirketlerin daha ucuz
maliyetle borçlanabilmelerini
mümkün kılar. 

50 MİLYAR LİRALIK İHRAÇ
Borçlanma Araçları Piyasası’nda
özel sektör şirketleri tarafından ya-
pılan ihraçlar özellikle son üç yıl-
da enflasyon ve faizlerin düşmesi
ile büyük oranda arttı. Özel sektör
şirketleri son üç yılda yaklaşık ola-
rak yıllık ortalama 50 milyar liralık
borçlanma aracı ihraç ederek kay-
nak temin ettiler. Bu artışın bir ne-
deni de, borçlanma araçlarının ih-
racında halka arz yöntemi dışında,
şirketlerin ‘Nitelikli Yatırımcıya İh-
raç’ yöntemini kullanabilmeleridir.
Borçlanma aracı ihracına yönelik
olan bu yöntemde şirketler, Serma-

ye Piyasası mevzuatının halka arz
yönteminde aradığı birçok belge
ve süreçlerden muaf olarak bono,
tahvil, kira sertifikası vb borçlan-
ma araçlarını 4 ila 6 hafta gibi kısa
bir sürede tüm gereklilikler yerine
getirilmek suretiyle borçlanabilme
imkanına sahipler.

KİRA SeRtİfİKASI ARtIYoR
Kira sertifikaları ise ülkemizde de
hızla gelişen, önümüzdeki dönem-
de finansal piyasalar içinde çok
daha fazla yer alması beklenen bir
enstrüman olarak göze çarpıyor.
İhraç eden açısından faizsiz borç-
lanma imkanı sunan kira sertifika-
ları, faiz hassasiyeti olan yatırımcı-
ların birikimlerinin de ekonomiye
kazandırılması açısından önem ta-
şır. Özel sektör tarafından 2012 ve
2013 yıllarında ihraç edilen kira
sertifikalarının toplam tutarları sı-
rasıyla 662 ve 463 milyon lira oldu.

Son yıllarda şirketlerin sermaye piyasala-
rına olan ilgisi giderek arttı. Özellikle,
2012 yılından bu yana gerek pay halka
arzı yoluyla gerekse borçlanma aracı ih-
racı yoluyla şirketler sermaye piyasala-
rından önemli miktarda fon temin ettiler.
2012 yılından bu yana şirketlerin serma-
ye piyasalarının imkanları ile temin ettik-
leri fon tutarı 148 milyar lirayı aştı.

2012 27 237 5.134 42.749 47.883
2013 19 330 4.624 55.649 60.273
2014/9 9 295 130 40.476 40.606

2 yılda 30 organizasyonla 525 şirket ziyaret edildi.
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Ekonomi yönetimi, halka arzın yaygınlaştırıl-
ması için önemli çalışmalar yürütüyor. Yakın
tarihte sonuçlanması beklenen çalışmaya
göre halka açılan, temettü dağıtan, sermaye
koyan şirketlere vergi teşviği planlanıyor.
Çalışma, Başbakan Yardımcısı Ali Baba-
can’ın açıkladığı bin 200 eylemden oluşan
plan kapsamında yürütülüyor. Sermaye Pi-
yasası Kurulu (SPK) da, Ekonomi Koordinas-
yon Kurulu’nda (EKK) tasarruf oranının artı-
rılmasıyla ilgili kapsamlı eylem planı üzerin-
de çalışmalar yürütüyor. İstanbul Finans Zir-
vesi’nde de SPK Başkanı Vahdettin Ertaş ko-
nuyla ilgili ‘halka açılmayı’, ‘ikinci temettü
dağıtmayı’ teşvik eden, ‘öz kaynaklarını
güçlendiren’ ve ‘halka açılan şirketlere teş-

vik getiren’ bir düzenleme üzerinde çalış-
tıklarını, takvimin ekim ayında açıklanaca-
ğını söyledi. Ertaş, şunları söyledi:
“Türkiye’de şirketleri halka açılmaya teşvik
etmemiz gerekiyor. Çaba sarf ediyoruz ama
belli bir noktaya kadar geliyoruz. Son yıllar-
da özellikle küresel krizle birlikte hem Av-
rupa’da hem Amerika’da hem de Japon-
ya’da faiz oranları adeta yüzde 0’lara çekil-
di. Bu, şirketleri halka açılmaktan uzaklaş-
tırdı, borçla finansmana yönlendirdi. Sade-
ce bizde değil dış dünyada da böyleydi.”

daha Yolumuz var 
Ertaş, bugün sermaye piyasası mevzuatın-
da yurt dışında olup da Türkiye’de olma-

yan hiç bir enstrüman bulunmadığının 
altını çizerek, ancak bunun kullanımıyla
ilgili bazı eksikliklerin olduğunu söyledi.
Bunun çeşitli nedenleri olduğuna dikkati
çeken Ertaş “Tasarruf oranlarımız düşük.
Kurumsal yatırımcılarımız yeterince geliş-
miş değil. Ancak son dönemde olumlu ge-
lişmeleri de gözardı edemeyiz. Kamunun
ve özel sektörün yaklaşık 18 milyar dolar-
lık kira sertifikası ihracı oldu. Teminatlı,
ipotekli, varlığa dayalı menkul kıymetler
gibi yeni düzenlemelerimiz de uygulama-
larını görüyoruz. Düzenleme olarak eksik-
lik yok ama uygulama ve yatırımcı algısın-
da katetmemiz gereken mesafe var” de-
ğerlendirmesinde bulundu.

Türkiye�de ilk ve tek yerinde 
uygulama sistemini hayata geçi-
ren  tekn l ik ve i iki ya s yla 

ark yaratan stan ul yd n niversi-
tesi kurdu u rsa eans imülasy n 

al nu inans a ratuvar  ile  ren-
ilerine ayr al kl  ve ça da  ir e itim 

sunuyor.

inans y neti ilerini ve inans dünya-
s nda ihtiyaç duyulan nitelikli eleman-
lar  yeti tirmeyi hede leyen stan ul 

yd n niversitesi ktisadi ve dari 
ilimler akültesi  gerçek amanl  
orsa seans similasyon salonu ile orsa 
aaliyetlerini uygulamal  olarak ren-
ilerine sunuyor. ren ilerin ro es-

yonel hayatta kullan lan tüm araçlara 
h kim olmas  ve iyasaya ratik ola-
rak ileri dü eyde ha rlanmas n  sa la-
yan stan ul yd n niversitesi orsa 

eans imülasyon alonu ile ark 
yarat yor. iyasalara y nelik ha rlan-
m  ya l m ile inans ve orsa ilgile-
rini e  amanl  olarak ilgili derslerde 
kullanan stan ul yd n niversi-
tesi ren ileri   sanal ara ve onlarla  
inans u man  gi i i lem ya a iliyor. 
imülasyon salonunda yer alan ilgi 

ekranlar ndan i lemleri taki  eden 
ren iler  gerçek iyasa ü erinde 

de erlendirmelerde ulunarak veri 

i leme  al m-sat m ve ort y y netimi 
konular nda e itim g rüyor. stan ul 

yd n niversitesi orsa eans imü-
lasyon alonu�nda  T ve  a ta 
olmak ü ere Türkiye ve yurtd n-
daki iyasalar n gerçek amanl  taki i 
de ya larak iyasa ini  ç k lar  kar-

la t r l yor. ra ik  derinlik ilgisi  
ha er  d vi  kotasyonlar  ara  kurum 
da l mlar  ara  kurum i lem de -
teri ve takas gi i modüllere rahatl kla 
ula ma imk n  sa layan eans alonu  
veri terminali  geli mi  takas anali -
leri  eta anali i  mevsimsellik anali i  

i irve anali i  atriks edekt r  
atriks adar  ra  urum da l m-

lar  Temel nali  ormasyon nali i  
ating anali i ve ali nali  gi i ir 

çok zengin modül seçenekleri içeriyor. 
Teknolo inin tüm imk nlar  kullan la-
rak olu turulan sanal ortamda   

isse enetleri iyasas  ilgileri ve 
derinlik ilgisinden üretilmi  analiz-
ler   verileri  ünya isse enedi 

iyasas  endeksleri  urtd  iyasalar 
veri aç klanma takvimleri  gi i irçok 
de erli veriye ula a ilmek mümkün. 

inans sekt ründeki uzmanlarla i ir-
li i ya arak gerçek ya amdaki sorun-
lara ç zümler geli tirmeyi hede leyen 
stan ul yd n niversitesi ktisadi ve 
dari ilimler akültesi  alan nda isim 

ya m  ki ileri ren ilerle salonda ir 
araya getiriyor.

Borsaya gelen şirketlere
vergi teşviği yolda

başbakan Yardımcısı babacan’ın açıkladığı eylem planı çerçevesinde halka arzı teşvik etmek için çalışma başlatıldı.
sPk, ekimde detayları belli olacak ‘halka açılmayı’ ve ‘temettü vermeyi’ teşvik eden düzenlemeler üzerinde çalışıyor.

Borsa İstanbul’un 2012 yılından itibaren yoğun bir şekilde sürdürdü-
ğü şirketlerin sermaye piyasalarının sunduğu imkanlardan daha et-
kin bir biçimde faydalanmasına yönelik ‘halka arz’ seferberliği kap-
samında bilgilendirme toplantılarının etkileri her geçen gün artarak
devam ediyor. Özellikle Anadolu’da faaliyet gösteren şirketler için
büyük önem taşıyan halka arz,  tanıtımdan, kolay finansmana kadar
birçok fayda sağlarken, şirketlere en önemli getirilerden birisi de
sağlanan büyüme. Anadolu’daki halka açılan şirketlerin, borsaya gel-
dikten sonra çarpıcı büyüme rakamlarına ulaştığı görülüyor. Halka
açıldıktan sonra aktif büyüklüğü 3 yıl gibi kısa sürede 10 kattan fazla
artan şirketler bile var. Bunlara en güzel örneklerden birisi Çemaş

Döküm. Devlet tarafından 1976 yılında çimento ve madencilik sektö-
rüne alaşımlı öğütme elemanları üretimi için Kırşehir’de kurulan Çe-
maş Döküm, 2010 yılının mart sonunda halka açıldı. 2014 Haziran so-
nu itibariyle şirketin toplam aktifleri 10 kata yakın yani yüzde 940 ar-
tış gösterdi. Borsa İstanbul’un halka arz toplantılarında hedef şirketle-
rin yer aldığı ISO 2. 500 Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan Katmerci-
ler Ekipman da borsaya geldikten sonra hızlı büyüyen şirketlerin ba-
şında geliyor. İzmir’de kurulu olan ve 42 ülkeye ihracat yapan Katmer-
ciler Ekipman, halka açıldığı Haziran 2010’dan bu yana yüzde 374 bü-
yüdü. Geçen yıl halka açılan şirketlerden Sekuro Plastik Ambalaj’ın
toplam aktifleri bir yıl gibi kısa sürede yüzde 58’den fazla arttı. 

YatırımcıYla tanıştıktan sonra 
üç Yılda 10 kattan fazla büYüYen var
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Türkiye ekonomisinde son 12 yılda yaşanan istik-
rar, Borsa İstanbul’da (BİST) kendini gözler önü-
ne seriyor. Ekonomiye duyulan güvenle pay piya-
sasında yatırımcıların yüzde 64’ünü yabancı ku-
rumsal yatırımcılar oluşturuyor. Pay Piyasası ile il-
gili 2014 yılı Temmuz ayına ait veriler Borsa İstan-
bul yatırımcı profili hakkında önemli detaylar su-
nuyor. Söz konusu verilere göre Temmuz ayı iti-

bariyle halka açık şirketlerin fiili dolaşımdaki
pay senetlerinin  toplam değeri 236 milyar TL se-
viyesindeyken, yabancı kurumsal yatırımcıların
payı yüzde 64.3 olarak gerçekleşti.  

Tasarruf TeşvİklerİYle Yerlİ de aTakTa
2002 yılında bu oranın yüzde 43 düzeyinde oldu-
ğu göz önüne alındığında; Türkiye piyasasına ya-

bancı yatırımcıların duyduğu güven çok daha net
ortaya çıkıyor. Yabancı kurumsal yatırımcıları ise
yüzde 17.9 ile yerli kurumsal yatırımcılar ve yüz-
de 17.5 ile yerli bireysel yatırımcılar takip ediyor.
Türkiye’de tasarrufları artırmak için milat kabul
edilen bireysel emeklilik reformuyla beraber
yerli kurumsal yatırımcı sahiplik oranının çok da-
ha yukarı seviyelere çıkması hedefleniyor.

Borsa İstanbul’da (BİST) yerli ve yabancı yatı-
rımcının tercih sıralamaları değişiklik göste-
rirken, ilk 10 arasında sektörel bazda ayrım
yapıldığında her ikisinin de tercihi bankalar
oldu. Gerek yerli gerekse yabancı yatırımcı
sayısı bazında incelendiğinde geçen yıl en
çok talep gören ilk 10 hisseden 4’ü banka
hisselerinden oluşuyor. 

İlk 10’da 4 Banka
Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) 2013 yılı veri-
lerine göre, yerli yatırımcı ilk 10 sıralama içinde
İş Bankası, Yapı Kredi, Akbank ve Garanti Ban-

kası hisselerine yönelirken, yabancıların tercihi
ise İş Bankası, Garanti, Halkbank ve Akbank ol-
du. Gerek yerli gerekse yabancı yatırımcı için
zirvenin ismi İş Bankası oldu. Geçen yıl 201 bin
yerli yatırımcı ve yaklaşık 2 bin yabancı yatırım-
cı parasını İş Bankası hisselerine yatırdı. Yerli
yatırımcının ikinci tercihi ise Tüpraş oldu. Top-
lam 91 bin 880 yerli yatırımcı Tüpraş hisselerine
yatırım yaparken, onu 80 bin 771 yerli yatırımcı-
nın tercihi olarak Turkcell izledi. Yabancı yatı-
rımcıların ilk 2 tercihi banka oldu. İş Bankası’nın
arkasından 1.642 yabancı yatırımcının hisse al-
dığı Garanti 2’nci sırada yer aldı. 

Yabancı BİST’e güveniyor
payı yüzde 64’e ulaştı

Yerli de yabancı da ‘banka’ diyor
BİsT’te geçen yıl yerli yatırımcının da yabancı yatırımcının da ilk 10 tercihinden 
4’ü banka hisseleri oldu. Yerli yatırımcı parasını İş Bankası, Yapı kredi, akbank ve Garanti
Bankası’na yatırırken, yabancıların tercihleri arasında ise halkbank yer aldı.

Pay Piyasası’nda gerçekleşen işlem hacmi içinde yatırımcı grupla-
rının payları analiz edildiğinde yerli bireysel yatırımcı zirvede ko-
numlanıyor. 2014 yılı Temmuz ayı verilerine göre, yerli bireysel ya-
tırımcılar yılın ilk 7 ayında toplam işlem hacminin yüzde 68.2’sini
gerçekleştirirken, bu grubu yüzde 20.3 ile yabancı kurumsal yatı-
rımcılar ve yüzde 11.1 ile yerli kurumsal yatırımcılar takip ediyor.
Yüzde 17.5 oranında hisseye sahip oldukları halde işlem hacminin
yüzde 68.2’sini gerçekleştiren yerli bireysel yatırımcılar diğer yatı-
rımcı gruplarına göre daha sık işlem yapma eğiliminde. Bu eğilim
Borsa İstanbul’u 2013 yılında işlem hacmi açısından gelişmekte
olan piyasalar arasında 6’ncı sıraya yerleştirmiş durumda. 

Yerlİ daha sık İşlem YaPıYor
İşlem hacmİnde 6’ncıYız

Yatırımcılar tercihlerini banka hiselerinden yana kullandı. 

BORSA              İSTANBUL

Borsa İstanbul Pay Piyasası’ndaki yabancı ağırlığı Türk ekonomisine duyulan güveni perçinliyor. 2002 yılında 
yabancı kurumsal yatırımcının yüzde 43 düzeyindeki payı, 2014 yılı Temmuz ayı itibariyle yüzde 64’ü aştı.
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Borsada ‘al-sat’a meyilli Anadolu halkının verilen seminer ve konferanslarla borsada kalma
süresi giderek artıyor. eskiden su içene kadar olan bu süre, son yıllarda 1 yılı aştı. 
Anadolu’da yatırımcı al-sata meyilliy-
ken, son yıllarda verilen eğitimlerle
borsada kalma süresi giderek uzu-
yor. Su içmeden önce hisse alıp, su
bittikten sonra satan yatırımcıların
yerini artık, 6-7 yıl hissesini tutan ya-
tırımcı alıyor. Anadolu’da yeterli bil-
gi sahibi olmaksızın yatırımcıların
kolay para kazanma peşinde koştu-
ğuna işaret eden uzmanlar, halkı bi-

linçlendirmek için seminer ve kon-
feranslara ağırlık veriyor. 

Anadolu’daki yatırımcıların ge-
nel profili incelendiğinde ise en çok
tercih ettikleri enstrümanların hisse
senedi olduğu ortaya çıkıyor. Mesle-
ki gruplar açısından ise yatırımcı
profili il bazında değişiklik gösteri-
yor. Konya’da borsa yatırımlarında
emekli grubu ağır basarken, Akde-

niz bölgesinde ise milli piyangocu-
sundan kuaförüne geniş bir yelpa-
zede yatırımcı grubu bulunuyor. 

Antep’in hAnım AğAlArı
Gaziantep’te ise doktorlar ve öğret-
menlerin yanı sıra ev hanımları da
hisse alıp satıyor. Yatırımcıların or-
talama portföy büyüklüğü incelen-
diğinde ise ortalama portföy büyük-

lükleri 50 bin ila 100 bin arasında
değişiyor. Son dönemde sıklıkla va-
rant soruları gelse de yatırımcılar
hâlâ bildikleri enstrümanla-
ra ya da büyük şirketlere
yatırım yapmayı tercih edi-
yorlar. 

Anadolu’da yatırımcı eğitimle
uzun vadeye dönmeye başladı

Doğu ve Güneydoğu Anado-
lu’da yatırımcı özellikle kentsel
dönüşüm sonrasında arsa al sat
işlerine yöneliyor. Genel olarak
paranın çoğunu emlak işlerinde
değerlendiriyor. Borsa tarafında
ise yatırımcılarımızın yüzde 90’ı
doktor, mühendis, öğretmenler-
den oluşan kamu kurumlarında
çalışan devlet memurları. Yatı-
rımcılarımızın yüzde 97’si hisse
senetlerine yatırım yapmayı ter-
cih ederken, altın, döviz ve
repo hesaplarına ise ilgi sınırlı
kalıyor. Yatırımcılarımız bilinçli
yatırımcılar, BİST 30’dan hisse
senedi alıyorlar. Yani müşterile-
rimizin yüzde 70-80’inin tercihi
BİST 30. 2001 krizinden sonra 
temettü verimliliği olan, ivmesi
olan büyük şirketlere ilgisi arttı.
50-60 bin lira ortalama portföy
büyüklüğümüz var burada. 
2001 krizi sonrası yerel medya-
da sıklıkla yer almaya çalışarak
bilgilendirmeye çalıştık. Bunun
bir sonucu olarak da kısa vadeli
yatırım yapanların çoğu gitti.
Şu anda 6-7 sene bekleyen var.
Muhafazakar bir şehir olduğu-
muz için banka hisseleri genel-
de ilgi görmüyor. Büyük sanayi
şirketlerine, icazet verilen şir-
ketlere yatırım yapıyorlar.

Bize gelen yatırımcıların yüzde
70-80’i hisse senedini tercih edi-
yor. Bunun dışında vadeli işlem-
ler ve vadeli mevduatlar da risk
almak istemeyen yatırımcıları-
mızın tercihi olmaya devam edi-
yor. Bunun dışında günlük faiz
oranlarıyla hareket edenler de
var. Son zamanlarda bazı spekü-
latif hareketler olduğu için halk
da bilinçlendi ve temeli sağlam,
bilançosu sağlam kağıtlara doğ-
ru bir hareketlilik var. Konya’da
emekli grubu ağır basıyor. 100 li-
rası olan da bir milyon lirası olan
da bize geliyor. Halka arz için
ise bizler yerine Genel Merke-
zi’mizle irtibat haline geçiyorlar.

HALKA ARZ İÇİN 
GENEL MERKEZLE
İRTİBATTALAR

İCAZET VERİLEN 
ŞİRKETLERE 
İLGİ VAR

Uluslararası kredi dere-
celendirme kuruluşları-
nın Türkiye’nin notunu ya-
tırım yapılabilir seviyeye
alması ve yatırım banka-
larının ‘Al’ tavsiyesi ver-
mesiyle bu hisselere atla-
yanlar oldu. Biz o dönem-
de fiyatların şiştiğini be-
lirttik. Şu anda sıkışmalar
oluyor. Mersin’de yatırım-
cı hisse senedine ilgi
gösteriyor. Kurum olarak
biz kaldıraçları tavsiye et-
miyoruz. Uzmanlığımız da
hisse senedi konusunda.
Bugünlerde varantlara il-
gi artmaya başladı. Piya-
sada çok söz edilir olma-
sı ve büyük bankaların
burada seminer vermesi
bu ilgiyi tetikledi. Mer-
sin’de yatırımcı çok sek-
törel bazlı yatırım yapmı-
yor. Ancak yine de bura-
da yoğun faaliyette bulu-
nan çimento cam sanayii-
ni tercih ediyorlar. Bildik-
leri ve tanıdıkları için. Ya-
tırımcılarımızın ortalama
porföy büyüklüğü 50 bin
lira civarında. Kaldıraçlı
da olsa al-sata meyilliler. 

(Global Menkul Değerler 
Mersin Şube Müdür 
Yardımcısı)

(Tacirler Yatırım 
Akdeniz Bölge 
Müdürü)

(Global Menkul  
Değerler 
Kayseri Şube Müdürü)

(Global Menkul 
Değerler Bursa Şube 
Müdür Yardımcısı)

(Tacirler Yatırım 
Antep Şube Müdürü)

(Gedik Yatırım Elazığ Şube Müdürü)

Bursa’daki yatırımcı ço-
ğunlukla hisse senedi ala-
rak direkt borsada işlem
yapıyor. Fon veya VİOP’a
da yani vadeli işlemlere
de ilgi var. Genellikle fi-
nans sektörüne, banka
kâğıtlarına yatırım yapma-
yı tercih ediyorlar. Ortala-
ma portföy büyüklükleri
ise 100-150 bin lira civa-
rında. Son dönemde sık-
lıkla varant soruları gelse
de Bursa’da yatırımcılar
bildikleri enstrümanlara
yatırım yapmayı tercih
ediyorlar. Son dönemde
yurt dışı ve yurt içi geliş-
melerle gidişatı net göre-
medikleri için bildikleri
enstrümanlardan şaşma-
maya çalışıyorlar. Bor-
sa’da kalma süreleri ise
giderek kısaldı. Bırakın
birkaç günü gün içinde
dahi pozisyon kapatabili-
yorlar. Güvendiği hisseye
yatırım yapanlarda ortala-
ma vade süresi 3-6 ay
iken, onun haricinde 3-4
gün içinde borsadan çı-
kışlar yaşanıyor. 

Gaziantep sanayi bölge-
si olduğu için insanların
yüzde 70’i 80’i bankalara
borçlu. Buradaki insanla-
rın Forex ya da hisse se-
nedine yatırabileceği
para kısıtlı. Portföy bü-
yüklükleri de ortalama
50-100 bin lira arasında.
En çok hisse senedi ve
vadeli işlemler için kapı-
mızı çalıyorlar. Emniyet
mensupları, öğretmen-
ler, doktorlar, ev hanım-
ları, emekliler gibi çok
geniş bir yelpazeye hiz-
met veriyoruz. Çünkü sa-
bit gelirleri var ve yatı-
rım yapıyorlar ancak es-
naf borcundan dolayı
tercih etmiyor. Genellik-
le müşterilerimiz banka-
cılık sektörünü tercih et-
miyor. Çünkü kısa vade-
de çok para kazanmak
istiyor. Türkiye’de kısa
vade artık bir hatta ya-
rım seans. Sabah alıp öğ-
len, öğlen alıp akşam sa-
tıyorlar. 

Yatırımcılar genelde ko-
lay para kazanma peşin-
deler. Piyasalar da ona
yönlendiriyor, arada yatı-
rımcı eziliyor. Küçük ya-
tırımcı da artık borsayı
yatırım olarak görmüyor,
para kazanmak olarak
görüyor. Bizler müşteri
tercihlerine göre spekü-
latif mi muhafazakar mı
önce onu öğrenip daha
sonra hisse önerisinde
bulunuyoruz. Ağırlıklı
olarak BİST 100 endek-
sinden tavsiyelerde bu-
lunuyoruz. Hisse senedi
ağırlıklı çalışıyoruz. Bin
lirası olan da bir milyo-
nu olan da geliyor. Va-
rantı tanımadıkları için
henüz mesafeliler. 

1’e 100 kaldıraç oranı oldu-
ğu için son dönemde yatı-
rımcılarımıza Forex piyasa-
sı cazip geliyor. Dış enstrü-
manlara ilgi giderek artı-
yor. Çünkü kısa vadeli dü-
şünüyorlar. Bölgede yatı-
rımcıların yüzde 70’i hisse
senedini tercih ederken,
yüzde 30’u Forex’te yatı-
rımlarını değerlendiriyor.
Milli piyangocusundan
kuaförüne her kesimden
müşterimiz var. Müşterile-
rimizin ortalama portföy
büyüklüğü 100 bin lira ci-
varında. Eskiden gençler
yoğun ilgi gösteriyordu.
Öğrenci kredilerini dahi
çekip hisse senedi piyasa-
sına yatıran vardı. Ancak
son yıllarda orta yaş ve
üzeri yaş grubunun ilgisi-
nin daha yoğun olduğunu
görüyoruz. Biz genelde
müşterilerimizi Endeks
30’a yönlendiriyoruz. An-
cak müşterilerimiz kısa sü-
rede zengin olmak isteyip
grup kağıtlarına yatırımı
tercih ediyorlar. Bu neden-
le 3-5 gün borsada kalıp çı-
kıyorlar, 1-2 ayı bulmak
mümkün değil. 

BORSA              İSTANBUL

Yaşar Kızılbağ

Nebil Çoğun Savaş Çokangın Gülderen Közer Tuba Barlas Murat Türkmen 

Veysel Arpaca

(Gedik Yatırım Konya Şube Müdürü)
Hakan Öyken
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YaTırımcı 
arTıŞının 

kahraman’ı

K.MARAŞ 152.648 1.214

YOZGAT 94.769 1.193

OSMANİYE 99.292 1.070

KIRŞEHİR 49.562 1.039

ADIYAMAN 77.295 1.032

MUŞ 27.307 1.007

VAN 91.394 980

ŞANLIURFA 139.408 974

KİLİS 17.020 951

DÜZCE 87.503 929

GÜMÜŞHANE 21.831 860

KAYSERİ 332.932 856

NİĞDE 68.497 847

ŞIRNAK 34.866 844

GAZİANTEP 319.316 803

AĞRI 49.034 802

BİTLİS 26.706 779

AKSARAY 66.911 768

BATMAN 54.226 756

MARDİN 71.220 747

SİİRT 24.059 729

NEVŞEHİR 83.806 703

HAKKARİ 17.715 694

IĞDIR 25.974 676

ERZURUM 112.695 673

KONYA 380.830 667

ORDU 132.848 658

BAYBURT 13.924 643

KARAMAN 58.313 627

ELAZIĞ 87.405 620

BİLECİK 71.563 620

TOKAT 115.074 616

ERZİNCAN 50.342 608

ÇANKIRI 31.706 600

DİYARBAKIR 169.575 594

HATAY 353.933 592

SAKARYA 220.952 579

RİZE 88.478 563

SİVAS 108.872 561

ÇORUM 125.015 544

KÜTAHYA 142.538 531

BURDUR 68.056 529

SİNOP 53.742 528

MALATYA 128.467 524

AFYON 149.360 515

KOCAELİ 587.667 512

TUNCELİ 19.296 511

SAMSUN 307.459 511

BİNGÖL 23.325 508

KARS 47.689 501

AMASYA 84.202 497

KASTAMONU 75.626 496

BOLU 90.422 479

MERSİN 477.505 468

TEKİRDAĞ 350.151 464

KIRIKKALE 56.010 462

BURSA 929.412 456

ESKİŞEHİR 257.021 449

ANTALYA 851.936 446

ARTVİN 45.029 445

TRABZON 194.135 444

AYDIN 353.430 423

BARTIN 55.934 422

GİRESUN 95.368 418

MANİSA 405.521 409

UŞAK 100.196 408

ISPARTA 112.738 407

ADANA 616.515 401

DENİZLİ 308.317 398

KIRKLARELİ 130.690 373

BALIKESİR 367.864 343

ZONGULDAK 202.821 335

İSTANBUL 5.670.922 329

EDİRNE 141.727 329

MUĞLA 378.831 329

İZMİR 1.686.957 322

ÇANAKKALE 156.428 319

YALOVA 69.045 318

ANKARA 1.951.280 286

DİĞER 74.074 284

ARDAHAN 13.376 264

KARABÜK 66.903 162

NOT: 2005-2013 yılları arasında
iller bazında borsadaki toplam
yatırımcı sayısındaki değişimin

yüzdesini gösterir.

Türkiye’de milyoner sayısı artarken, borsa-
da yatırım yapan yatırımcıların da portföy
büyüklüğünde sıçrama yaşanıyor. Borsada
son 8 yılda 1 milyonun üzerinde portföyü
olan yatırımcı sayısı yüzde 26 artarak 3 bin
552’ye yükseldi. Yatırımcı sayısı en çok yük-
selen de yüzde 66’lık artış oranıyla 500 bin
ila 1 milyon liralık portföy aralığı oldu. Mer-
kezi Kayıt Kuruluşu’ndan (MKK) derlediği-
miz verilere göre, portföy aralıkları bazında
BİST hâlâ küçük yatırımcının adresi. 

adreS değİŞİYor
Ancak 2005-2013 yılları arasındaki değişim
oranları gözönünde bulundurulduğunda ya-
tırımcının giderek daha büyük miktarda pa-
ralarla borsaya yatırım yaptığı görülüyor.
2005 yılında 1-10 bin lira arasındaki yatırım-
cı sayısı 718 bin iken bu sayı 2013 yılında
yüzde 3.37 artışla 742 bine yükseldi. Yatı-
rımcı sayısı her ne kadar en düşük portföy
aralığında yüksek olsa da değişim oranı en
düşük olan portföy aralığı da yine 1-10 bin li-
ralık dilim oldu. 

küçük YaTırımcılar
10 bin ila 50 bin lira arasında borsaya yatı-
rım yapan yatırımcıların sayısında yüzde
21.02’lik artış olurken, 50 bin-100 bin lira ara-
sında artış oranı yüzde 44.35, 100 bin ila 500
bin lira arasında yüzde 60.72, 500 bin ila 1
milyon lira arasında yüzde 65.91 ve 1 milyon
ve üzerinde yüzde 26.19 olarak gerçekleşti.
Öte yandan portföy değerleri açısından son
8 yıl değerlendirildiğinde ise 1 ila 10 bin TL
arasında 2005 yılında 1 milyar liranın üzerin-
de olan portföy değeri 2013 yılında 966 mil-
yon liraya geriledi. Söz konusu dönem-
de diğer aralıklarda sıçrama yaşa-
nırken en büyük artış 100 bin ila
500 bin lira arasında gerçekleşti. 

Toplam yatırımcı
Sayısı (2013) Artış (%)İller   

zengin yatırımcı çoğalıyor

10 bin †’nin altı portföy azaldı

Milyoner yatırımcı sayısı 
8 yılda yüzde 26 arttı

0-19 156 123

20-24 38 161

25-29 116 624

30-34 284 1.320

35-39 674 2.069

40-44 687 4.636

45-49 2.095 4.223

50-54 837 4.181

55-59 678 2.860

60-64 977 2.272

65-69 514 2.716

70-74 469 1.250

75+ 559 2.431

Yaş
aralığı 

Kadın 
(milyon TL)

Erkek
(milyon TL)

Babalar yatırımda  ‘önce kızım’ diyor
Kız çocukları babaya, erkek çocuklar
anneye düşkündür söylemini borsadaki
yatırımlar da doğruluyor. Çocuklarının
üniversite eğitimi ve gelecekteki benze-
ri ihtiyaçları için pay senedi de son yıl-
larda önemli bir yatırım tercihi haline
geldi. Ebeveynlerin borsada yatırım ya-
parken daha çok kız çocuklarının gele-
ceğini düşündükleri gözleniyor. Borsa
İstanbul’da (BİST), 0-19 yaş aralığındaki
yatırımcılarda kadının portföy büyüklü-
ğü erkeklerin portföy büyüklüğüne fark
atıyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun 2013
verilerinden yaptığımız araştırmaya gö-
re, 0-19 yaş arasındaki kadın yatırımcıla-
rın portföy büyüklüğü tutarı 155.6 milyon
lira iken, erkek yatırımcılarda ise bu tu-

tar 122.7 milyon lira seviyesinde. Diğer
yaş grupları incelendiğinde ise erkek-
ler kadınlara kat be kat fark atıyor. 20-24
yaş arası erkek yatırımcının bakiye tuta-
rı 161.18 milyon lira iken, bu tutar kadın-
larda sadece 37.76 milyon lirada kalıyor. 

erkekler fark aTıYor 
25-29 yaş kadın yatırımcıların portföy bü-
yüklükleri arasındaki fark 508 milyon li-
ra, 30-34 yaş aralığında fark 1 milyar lira,
40-44 yaş ise 4 milyar liraya ulaşıyor. Top-
lama bakıldığında da kadın yatırımcıla-
rın portföy büyüklüğü geçen yıl 8 milyar
lira iken, erkek yatırımcıların portföy bü-
yüklüğü kadın yatırımcıların portföy bü-
yüklüğünden 20 milyar lira fazla.

Borsa İstanbul’da her ne kadar küçük yatırımcılar sayıca daha çok olsa da para
artık daha büyük yatırımlara kayıyor. Son 8 yılda 1 milyon liranın üzerinde
portföyü olan yatırımcı sayısı yüzde 26 artarak 3 bin 932’ye yükseldi.

Borsada son 8 yılda anadolu illeri atağa kalktı.Yatırımcı sayısı açısından
ilk 3 İstanbul, ankara ve İzmir olarak değişmezken, kahramanmaraş,
Yozgat ve osmaniye yatırımcı artış hızında şampiyon oldular.

Maraş ve Yozgatlılar
borsada atağa kalktı

Borsaya Anadolu illerinin ilgisi giderek
artıyor. Borsa İstanbul’daki (BİST) yatırım-
cı sayısı 3 büyük ilde yoğunlaşırken, Kah-
ramanmaraş, Yozgat ve Osmaniyeli yatı-
rımcılar atağa geçti. Son 8 yılda il bazın-
da yatırımcı sayısı değerlendirildiğinde
ilk 3’te sıralama İstanbul, Ankara ve İzmir
olarak değişmedi. Ancak yatırımcı sayı-
sındaki artış oranı dikkate alındığında
söz konusu dönemde Kahramanmaraş
yüzde 1.214 artışla ilk sırada yer alırken,
onu yüzde 1.193 artışla Yozgat ve yüzde
1.070 artışla Osmaniye takip etti. 

3 BüYük Şehİr zİrvede
Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan (MKK) der-
lediğimiz verilere göre, 2005 yılında 1.32
milyon olan İstanbullu yatırımcı sayısı

2013 yılında 4.35 milyon artışla 5.67 milyo-
na ulaştı. İstanbul yatırımcı sayısıyla zir-
veye otururken, onu son 8 yılda yatırımcı
sayısı 1.44 milyon kişilik artışla 1.95 milyo-
na ulaşan Ankara ve 1.29 milyon artışla
1.69 milyona ulaşan İzmir izledi. 

konYa ve manİSa İlk 10’da
Listenin ilk 10 sırasında taşlar yerinden
çok oynamadı ancak 2005 yılında 79 bin
618 yatırımcı ile 11’inci sırada yer alan
Manisa’da son 8 yılda yatırımcı sayısı 325
bin 903 artınca il, 405 bin 521 yatırımcı sa-
yısıyla ilk 10’a giriş yaptı. Benzer şekilde
49 bin 647 yatırımcı ile 2005 yılında liste-
de 172nci sırada bulunan Konya da atağa
geçerek, 380 bin 830’a ulaşan yatırımcı
sayısıyla ilk 10’a giriş yaptı.  

BORSA              İSTANBUL

Yelda Şumnulu

BİST’Te 
erkekler 
egemen
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Aral, 2012 sonuna kadar ekonomi yönetimi tara-
fından sağlanan halka arzları kolaylaştırıcı adım-

lar çerçevesinde küçük ölçekli ve kurumsallaşma-
ya hazır olmayan çok sayıda şirketin halka arz

edildiğini söyledi. Arz edilen bu şirketlerin ikinci
el piyasasındaki kötü performanslarının ve yete-
rince kurumsallaşmamış olmalarının yatırımcı ta-
banında yarattığı sıkıntıların önüne geçmek ama-
cıyla SPK tarafından arz edilen şirketlerin kalite-
sini yükseltmeye yönelik mevzuat düzenlemeleri
hayata geçirildiğini belirten Aral “2013’ün ikinci

yarısı itibariyle FED’in faiz politikası ile ilgili ver-
diği değişiklik sinyalleri gelişen piyasalar başta

olmak üzere küresel piyasalar üzerinde ciddi oy-
naklık yarattı. Yine aynı dönemden başlayarak

yerel seçimlere kadar uzanan dönemde yurt için-
deki gelişmelerin de etkisiyle piyasalarımıza dö-

nük risk iştahının düşmesi halka arz piyasasını
olumsuz etkiledi. Bu süreçte büyük ölçekli halka

arz olarak sadece Kasım 2013’te gerçekleşen
Emlak Konut GYO’nun ikincil arzı gösterilebilir”

dedi. Bu yıl itibarı ile küresel piyasalarda oynak-
lığın azaldığını ve dünya genelinde arzlarda

önemli bir artış kaydedildiğini ifade eden Aral
“Ernst&Young’ın bir raporuna göre, yılın ilk yarı-

sında küresel bazda toplam 588 halka arzda
117.7 milyar dolar ile son 7 yılın en yüksek hası-
latı elde edildi. Türkiye piyasalarında dalgalı sey-

rin henüz durulduğunu ve halka arz piyasasının
beklemede olduğunu söyleyebiliriz” dedi. İş Yatı-
rım olarak belirli bir kurumsallığı sağlamış şirket-
lerin arz sonrası ikincil piyasa performansını sağ-

layacak yapıda halka arzlarını gerçekleştirmeyi
hedeflediklerini aktaran Aral “Danışmanlık yaptı-
ğımız şirketlerden bazıları için yıl sonu itibariyle

halka arzlarını gerçekleştirmek hedefiyle çalış-
malar yürütüyoruz” dedi.

Kaan Zenginli

Türkiye sermaye piyasaları
farkı kapatacak potansiyele sahip

MİSYONUMUZ DESTEĞİMİZİN
GÖSTERGESİ

İLK YARIDA SON 
7 YILIN KÜRESEL 

HASILAT 
REKORU KIRILDI

İş Yatırım Genel Müdürü A. Erdal Aral, İş Yatırım’ın İstanbul’un finans merkezi olması hedefin-
de doğal bir misyon üstlendiğini belirtti. İş Yatırım’ın kamuya açıklamış olduğu misyonlarının
her türlü yatırım bankacılığı hizmetini tek çatı altında sunmak, nitelikli bilgi üretmek, bilgiye
dayalı stratejiler oluşturmak ve değer yaratmak, ürün ve hizmet geliştirmede yenilikçi olmak,
sermaye piyasalarının gelişmesine öncülük etmek, teknolojik gelişmeleri takip etmek ve faali-
yetlere uygulamak ve müşteri memnuniyetini sağlamak olduğuna dikkati çeken Aral “Bu da İş
Yatırım’ın aslında kuruluşundan bu yana İstanbul’un finans merkezi olması yönünde önemli
çabalar sarf ettiğini gösteriyor. Bu doğrultuda birçok başarı ve yeniliğe de imza attık. İş Yatı-
rım sadece yeni ürün geliştirme, piyasalardaki lider konumu ve teknolojiyi etkin kullanmanın
yanı sıra sermaye piyasası mevzuatının yenilenmesi/geliştirilmesi ve benzeri her türlü süreç-
te hazırladığı detaylı görüşlerle otoriteye destek oldu. Yine kamuya açıklamış olduğumuz Tür-
kiye’nin ve bölgenin, en çok tercih edilen, lider ve güvenilir yatırım kuruluşu olma vizyonu-
muzla da bu hedefe önemli katkılar sağlamaya devam edeceğiz” dedi. 

İş Yatırım Genel Müdürü Aral, Türkiye’nin sermaye piyasalarını geliştirebilecek sayılı ülkelerden biri olduğunu belirtti. Aral “Yapısal
reformları devam ettirerek, iyi ve sürdürülebilir bir ekonomik büyümeyle Türkiye, diğer ülkelerle farkı kapatabilir” dedi. 

Türkiye’de sermaye piyasaları önemli
bir potansiyel barındırıyor. İş Yatırım Ge-
nel Müdürü A. Erdal Aral, Türkiye’de
sermaye piyasalarının yurt dışı piyasala-
ra göre durumunun belirlenmesi için ya-
pılan karşılaştırmalarda aslında sadece
Türkiye’nin mevcut durumunun değil,
sahip olunan gelişim potansiyelinin de
dikkate alınması gerektiğini ifade ede-
rek “Türkiye, yapısal reformlarını devam
ettirerek iyi ve sürdürülebilir bir ekono-
mik büyüme ile potansiyelini kullanarak
sermaye piyasalarını geliştirebilecek sa-
yılı ülkelerden biri. Bu açıdan baktığı-
mızda, önümüzdeki yıllarda fark kapana-
caktır” dedi. Sermaye piyasaları açısın-
dan karşılaştırmaların çok titizlikle ya-
pılması gerektiğine vurgu yapan Aral,
karşılaştırmada kullanılan kıstasların de-
ğerlendirmeler üzerinde doğrudan etki-
li olduğunu belirtti. 

DEĞERLENDİRMELER FARKLILIK 
GÖSTEREBİLİR
Bütün gelişmekte olan ülkelere göre ya-
pılan kıyaslamadaki sıralama ile milli ge-
liri Türkiye’ye yakın olan iki tane art arda
gelişmekte olan ülkelere göre yapılan kı-
yaslamadaki sıralamanın farklı olabilece-
ğine işaret eden Aral “Ancak genel ola-
rak bir değerlendirme yaptığımızda, Tür-
kiye sermaye piyasalarının gelişimi için
önemli bir potansiyele sahiptir. Bir başka
açıdan bakıldığında ise, bu durum mev-
cut bir eksiklik olarak da yorumlanabilir
tabi. Örneğin, 2013 verilerine göre Türki-
ye’de borsanın piyasa değerinin milli ge-
lir içindeki payı yüzde 24 ile önceki sene-
ye göre gerilerken, Singapur’da  yüzde
250, Malezya’da yüzde 160, G. Kore’de
yüzde 95, Filipinler’de yüzde 80 ve Hin-
distan’da yüzde 65 ile önceki seneye gö-
re artış göstermiştir. Ancak daha analitik
baktığımızda, Türkiye’nin sıklıkla karşı-
laştırıldığı Polonya’da bu oranın yüzde
30’larda olduğunu biliyoruz” dedi. İstan-
bul’un uluslararası finans merkezi olma
hedefi yolundaki avantaj ve dezavantajla-
ra da değinen Aral, bir kentin finans mer-
kezi olabilmesi için dış dinamiklerden
önce iç dinamiklerin uygun hale gelmesi
gerektiğini vurguladı. Ancak bu durumda
finans merkezi durumunun sürdürülebilir
olabileceğine ve olumsuz küresel geliş-

melerden mümkün olan en az seviyede
etkileneceğine dikkati çeken Aral, İstan-
bul’un finans merkezi olma hedefi iç di-
namikler açısından değerlendirildiğinde
dikkat çeken sorunları şöyle sıraladı:
“Hesaplamalarımıza göre, Türkiye’de ha-
ne halkı tasarruflarının yurtiçi hasılaya
oranı yüzde 5 gibi düşük seviyelerde ve
bu oran son yıllarda düşüş eğiliminde.
Türkiye’de son yıllarda tasarruf oranının
düşmesinin en önemli nedeni de hane-
halkı tasarruflarının kolay borçlanma ve
yüksek tüketim nedeniyle azalmasıdır.”

FAİZ, MEVDUATI CAZİP KILIYOR
Buna ek olarak toplumda finansal okur-
yazarlık oranının da düşük olduğunu ifa-
de eden Aral “Sermaye piyasalarının en
geçerli göstergelerinden pay piyasası ya-
tırımcı sayısı yıllardır 1-1.1 milyon aralı-
ğında seyrediyor. Bu sayının yüzde 67’si-
nin bakiyesi 1-10 bin TL arası olan hesap
sahipleri oluşturuyor. 100 bin TL ve üzeri
hesap sahibi oranı yüzde 3” dedi. Yüksek
reel faizlerin uzun yıllardır vadeli mevdu-
at ve kamu borçlanma araçlarını serma-
ye piyasası enstrümanlarına göre daha
cazip kıldığına dikkati çeken Aral “Bunun
en önemli sonucu tasarruf sahiplerinin
mevduat ve kamu borçlanma araçlarına
yönelmesi oldu” diye konuştu.

Türkiye’de konut fiyat endeksinin de sü-
rekli artış eğiliminde olduğunu belirten
Aral, bu durumun da tasarrufların değer-
lendirilmesi konusunda sermaye piyasa-
larının aleyhine olduğunu kaydetti.

İHTİSAS MAHKEMELERİ 
HAYATA GEÇİRİLMELİ
Borsa İstanbul Ulusal Pazar’da işlem gö-
ren şirket sayısı Haziran 2014 itibariyle
sadece 223 olduğuna İşaret eden Aral,
bu sayının 2013 ve 2012 yıllarında da sı-
rasıyla 228 ve 242 olduğunu söyledi. Yani
yatırımcıların yatırım yapabileceği pay
sayısının yıldan yıla azaldığını kaydeden
Aral “Bu şirketler içinde halka açık pay
senetlerinin piyasa değeri ve günlük or-
talama işlem hacmi bakımından dünya-
nın büyük fonlarının ilgisini çekebilecek
seviyede olanların sayısı ise çok az” de-
di. İşlem gören şirketlerin ortalama hal-
ka açıklık oranlarının yüzde 28-29 seviye-
sinde olduğunu aktaran Aral, diğer deza-

vantajları ise şöyle sıraladı: “Fiili dolaşım
seviyesinin yüksekliği, işlem hacmi ve
dolayısıyla dengeli fiyat seviyelerinin olu-
şumu için önemlidir. Borsa İstanbul Ku-
rumsal Yönetim Endeksi’nde işlem gören
sayısı düşük kalmış şirketin, bütün teş-
viklere rağmen kurumsal yönetim ilkele-
rine yurt dışındaki şirketlere göre uyum
seviyesinin düşüklüğü, sermaye piyasa-
ları için ihtisas mahkemelerinin hayata
geçirilmemiş olmaması, karmaşık vergi
düzenlemeleri ve aracılık sektöründe ak-
sak rekabet yatırımcıların BİST Pay Piya-
sası’na yatırım yapmaktan çekinmesine
neden oluyor.” 

DÜZENLEMELER VE DEVLET 
KATKISI BÜYÜK AVANTAJ
Diğer yandan, İstanbul’un finans merkezi
olma hedefinde başka birçok kente göre
çok önemli avantajları da bulunduğunu
ifade eden Aral, Türkiye’nin jeopolitik ko-
numunun, genç ve dinamik nüfusunun, ni-
telikli iş gücünün, tedarikçilere ve uluslar-
arası yatırımcılara erişim kabiliyetininyanı
sıra doğrudan sermaye piyasaları açısın-
dan bakıldığında avantajları şöyle sıraladı:
“Önemli krizlerde ayakta kalmış finans
sektörü, pay sahiplerine satma hakkı gibi
önemli haklar tanıyan ve aracılık sektörü-
nün niteliğini önemli derecede artıran ye-
ni sermaye piyasası düzenlemeleri, 2013
yılında yürürlüğe giren ve bireysel emekli-
lik sistemini önemli ölçüde destekleyen
‘devlet katkısı’ düzenlemesi; bu düzenle-
me ile Türkiye’de tasarruf miktarının artı-
rılması ve buna paralel olarak kurumsal
yatırımcı tabanının gelişecek olması, elek-
tronik genel kurul sistemi ve özel sektör
borçlanma araçları, kira sertifikaları (su-
kuk) ve yatırım kuruluşu varantları gibi
farklı yatırım araçlarının günden güne ge-
lişmesi ve daha fazla ilgi görmesi gibi ko-
nular bize önemli avantajlar sağlıyor. Ayrı-
ca düşük jeopolitik risk, ılımlı bir siyasi ik-
lim ile ekonomik ve politik alanda istikrar
İstanbul’un finans merkezi olma hedefinde
olmazsa olmazlarındandır.”
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Ülkemizde sermaye piyasalarında ol-
duğu gibi enerji piyasalarında da hızlı
bir yeniden yapılanma süreci yaşan-
makta. Enerji piyasalarında 1980’li yıl-
larda başlayan liberalleşme süreci 30
Mart 2013 tarihli “Elektrik Piyasası Ka-
nunu” ile birlikte yeni bir aşamaya gir-
di. Bu kanunla TEİAŞ tarafından işleti-
len spot elektrik piyasalarının, yeni ku-
rulacak Enerji Piyasaları İşletme Ano-
nim Şirketi (EPİAŞ) tarafından işletil-
mesi öngörülüyor. 

HİSSE DAğıTımı TAmAmlAnıyor
Borsa İstanbul kurulacak olan Enerji
Borsası’nda yüzde 30 paya sahip olacak
ve borsacılık tecrübesini ve bilgi biriki-
mini Elektrik Piyasası katılımcılarıyla
paylaşacak. Enerji Borsası’nın diğer or-
takları yüzde 30 pay ile TEİAŞ ve yüzde
40 pay ile özel sektör katılımcıları ola-
cak. Enerji Piyasaları İşletme Anonim
Şirketi’nde (EPİAŞ), sermayenin yüzde
40`ına karşılık gelen C grubu hisseler-
den pay edinmek isteyen 114 şirket
EPDK’ya başvuru yaptı. Bu şirketlerin
100’ü elektrik sektöründe, 14’ü ise doğal
gaz sektöründe faaliyet gösteriyor. Özel
sektöre hisse dağıtım işleminin bitmesi-
nin ardından EPDK’nın en fazla altı ay

içinde EPİAŞ’a piyasada işlem yapması
için yetki vermesi gerekiyor.
EPİAŞ’ın faaliyete geçmesi ile birlikte
spot enerji piyasalarında dinamik ve
geniş katılımlı bir karar alma yapısının
oluşması ve sektör tarafından spot fiyat
oluşumunda talep edilen şeffaflığın
sağlanması bekleniyor. EPİAŞ’ta oluşan
sağlıklı ve güvenilir spot piyasa, Borsa
İstanbul’da işlem gören elektrik vadeli
sözleşmelerine olan talebi de artıra-
cak. Spot piyasanın yanında mevcut tü-
rev ürünler ile birlikte yeni türev ürün-
lerin çıkarılmasıyla piyasa katılımcıları
fiyat dalgalanmalarına karşı korunma
sağlayabilecek, ayrıca arz ve talep
dengesi etkin bir şekilde kurularak
üreticilerin ve tüketicilerin kararlarını
daha sağlıklı vermelerine katkıda bulu-
nulacak. Öncelikle elektrik sözleşme-
leri ile işlemeye başlayacak enerji pi-
yasasında, başta doğalgaz olmak üze-
re kömür ve karbon gibi diğer enerji
ürünlerinin işlem görmesi de günde-
me gelecek. Kurulacak olan enerji pi-
yasası İstanbul’un finans merkezi olma-
sının yanında, Türkiye’nin elektrik ve
doğalgaz ürünlerinde önemli bir mer-
kez olma hedefine de önemli katkılar-
da bulunacak.

Enerji üssü
hedefine
uygun adım
Elektrik ve doğalgaz ticaretinde küresel merkez olma hedefindeki Türkiye,
Enerji Borsası için ilk adımı attı. Borsanın yüzde 30’una BİST sahip olacak.
Enerji Borsası’nın diğer ortağı ise yüzde 30’la TEİAŞ. Kalan yüzde 40’lık
hisseden pay almak için de 114 elektrik ve gaz şirketi EPDK’ya başvurdu. 
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Borsası
Borsa              İstanBul26 EYLÜL 2014 CUMA

Yapısı itibariyle küresel finans merkezi olmanın koşullarını barındıran İstanbul
büyük oynuyor. 4 saatlik uçuşla 60 ülkenin kalbi noktasındaki İstanbul, birçok
kurumun desteğiyle uluslararası finans merkezi olma yolunda hızla ilerliyor.

Doğu ve Batı’ya 
finansta da köprü

 İstanbul’u finans merkezi yapacak eylem planı kapsamında bugüne kadar birçok adım atıldı. 
3.2 milyon metrekare inşaat alanıyla göz dolduran İstanbul Finans Merkezi’nin (İFM) yapımına başlandı. 4.5

milyar dolara mal olacak proje 50 bin kişiye iş imkanı sağlayacak.
Eylem planı kapsamında önce anonim şirkete dönüşen Borsa İstanbul, Nasdaq-OMX ile ortaklık, enerji borsası

ve finans teknoparkının da aralarında bulunduğu birçok girişime imza attı. 
Borsa İstanbul, yeni piyasalar ve ürünler geliştirmek için de çalışmalara hız verdi.

Güler saBancı 

SPK Başkanı
Vahdettin ERTAŞ 

2023 
hedefleri 

ve sermaye 
piyasaları

Veri merkezi 
yenilendi

İşlem hacmi 
rekor kırdı

Dünyada 
bir ilk

Borsa İstanbul 
Özel Pazar
Platformu

Borsanın 
beyin, kalp 

ve yüzü

mustafa koç 

Borsa İstanbul
ve VOB’un

birleşmesiyle
VİOP tarih 
yazıyor
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Mustafa Koç (Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı)

Hızla artan küreselleşme eğilimleri, tek-
nolojik gelişmeler ve sermaye hareketli-
liği ile dünya üzerindeki dengelerin ye-
niden şekillendiği bir dönemde, ülkemi-
zin ve Türk şirketlerinin bu piyasalardan
olumlu şekilde faydalanabilmesinde ve
daha çok potansiyel yatırımcıya ulaşabil-
mesinde ekonomik altyapı ile birlikte,
mali piyasaların yapısı ve derinliği de et-
kili olmuştur. Ülkemizde halka açık şir-
ket sayısı, işlem hacimleri ve yabancı ya-
tırımcı ilgisi hızla artmış olsa da özellikle
gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında
hisse senedi piyasalarının henüz isteni-
len ölçüde derinlik kazanmadığını da
gözlemliyoruz. 
Sermaye piyasaları bir yandan tasarruf-
ların yatırımlara aktarılmasına hız kazan-
dırırken; bir yandan da şirketlerin daha
düşük maliyetli fon temin etmesini sağla-
yan önemli iki özelliğe sahip. Özellikle
Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomi-
lerde, profesyonel ve kurumsal yönetim
anlayışını benimsenmesi açısından hal-
ka açılmanın önemli faydaları olduğu gö-

ze çarpmaktadır.
Görüyoruz ki, bugünün küreselleşen dün-
yasında, şirketlerimizin sürdürülebilir bü-
yüme sağlayabilmesi için uluslar arası bo-
yutta rekabet etme gücüne sahip olmaları
ön şart halini almıştır. Rekabet gücü ise an-
cak yatırımla elde edilebilir. Şirketlerimi-
zin hem sağlıklı şekilde yeni yatırımlar ya-
pabilmeleri hem de operasyonel perfor-
manslarını yüksek tutabilmeleri için uygun
koşullarda elde edilen dış kaynak çok
önemli. Şirketlerimiz sermaye piyasaların-
dan elde ettikleri kaynakları yatırıma dö-
nüştürürken, ekonomi de büyümekte ve
sermaye geniş bir tabana yayılmaktadır.
Tüm bu sebeplerle biz de Koç Topluluğu
olarak kurumsallaşmaya ve büyümeye
verdiğimiz önem neticesinde, şirketleri-
mizde halka açılmayı her zaman teşvik et-
tik. Borsa İstanbul’da işlem gören şirket-
lerimiz uzun zamandır halka açık şirket-
ler olup, ne mutlu ki Koç Topluluğu Şirket-
leri yılsonu itibariyle Borsa İstanbul’daki
toplam piyasa değerinin yüzde 16’sını teş-
kil etmektedirler.   

Türkiye 2002’den 2013’e gelirken GSYİH’ını 231 milyar dolar-
dan 820 milyar dolara çıkarmayı başardı. Siyasi istikrar, ön-
görülebilir bir ekonomi politikasıyla küresel ölçekteki geliş-
meleri fırsata çevirerek ekonomisini büyüttü. 
Ancak Türkiye’yi bugüne getiren yetkinlikleri daha ileri taşı-
mayabilir. Orta gelir seviyesinden yüksek gelirli ülkeler ara-
sına çıkmak için yeni beceriler kazanmamız gerekmektedir. 
Genç ve dinamik bir nüfusa sahibiz. Nüfusumuzun yüzde
67.7’si 15-64 yaş grubunda. AB ülkeleri arasında en genç nü-
fus Türkiye’de bulunuyor. 
Bu genç nüfus Türkiye’yi küresel rekabette öne çıkaracak
önemli bir avantajdır. Bunu gerçekleştirmek için istihdam
yaratmak zorundayız. İstihdam yaratırken, eğitim seviyemizi
artırmak durumundayız. 
Ancak bu şekilde dünyanın her yerinde iş yapabilecek, de-
ğişen koşullara uyum sağlayabilecek, inovasyon yapabile-
cek, akıllı riskler alabilecek bir işgücüne ulaşabiliriz. 
Küreselleşen dünyada şirketler önemli ölçüde güç kazandı.
Küresel markalar başardıkları ve başaramadıkları ülkelerin
ekonomilerini, politikalarını etkileyebiliyor. 
Bu güç şirketlere aynı oranda büyük bir sorumluluk da yük-
lüyor. İşletmenin ana hedefinin kâr maksimizasyonu olduğu-
nu söyleyen iktisat teorileri artık eksik kalıyor. 
Finansal kâr peşinde koşarken sosyal fayda yaratmayı da
amaçlamayan şirketlerin günümüz dünyasında sürdürülebi-
lir bir büyüme yakalaması mümkün görünmüyor.
Piyasa düzenleyici kurumlar, borsalar, bu açıdan önemli gö-
revler üstleniyor. 
Halka açılan şirketler, işlerini bir düzey daha ileri taşıyacak
sermayeyi toplarken, yatırımcılara olan sorumluluklarını şef-
faflık, hesap verebilirlik ve adalet ilkeleri çerçevesinde yeri-
ne getirmeye yöneliyor. 

İyi yönetişim, gerek şirketlerin ortakları ve yatı-
rımcıları için getiri sağlamak, gerekse de ça-
lışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve yerel top-
lum gibi paydaşlar için fayda yaratmak için

gereklidir. En önemlisi, bu getiri ve fay-
danın sürekli, sürdürülebilir olması
için önemlidir. 
Eskiden kanun ve kurallara uyum
(compliance) yeterliydi. Sonra iyi
yönetişim (good governance)
önem kazandı. Bugün sürdürülebi-
lir kalkınmadan bahsedilmektedir. 
Çevrenin korunması, doğal kay-
nakların durumu, fırsat eşitliği ve
yerel toplulukların gelişimi de ar-

tık şirketlerin sorumluluk alanları
arasına girmektedir.
Borsa İstanbul, Türkiye’nin büyüme-
sini sürdürülebilir kılmak ve gele-
cek nesillere olan sorumluluğumuzu
yerine getirmek için ciddi katkılar
sunmaktadır. 
Bu çabaları geliştirmek üzere tüm ta-
rafların üzerine düşenleri yapacağı-
na ve elbirliğiyle ülkemizi hak ettiği
yere taşıyacağımıza inanıyorum. Bizi
hedeflerimize devamlı değişim, sü-
rekli inovasyon ve yenileme becerile-
rimiz götürebilir.

Şirketlerimizde
halka açılmayı her
zaman teşvik ettik

Güler Sabancı (Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı)

Ulusal pazarda 1990 yılında işlem gören
110 şirket bulunurken, günümüzde bu
rakam 217’ye yükselmiştir. Borsa İstan-
bul’un göstermiş olduğu çabalar ile pi-
yasamız daha şeffaf hale gelmiş, Türki-
ye’deki kurumsal şirketlerin halka arza
yönelik çalışmaları artmıştır. Ayrıca ser-
maye piyasasının daha da güvenilir, şef-
faf, etkin, istikrarlı ve rekabetçi bir or-
tamda işleyişi için çalışmaların devam
ettiğini biliyoruz.
Halka açılma şirketlere birçok alanda
katma değer sağlamaktadır. Bunların
başında halka açık olmanın, şeffaf ve
düzenli finansal raporlamayı gerektir-
mesi sebebiyle şirketlere iç disiplin ka-
zandırması, şeffaflık ve kurumsal yöne-
tim açısından iş ortaklarına güven ver-
mesi gelmektedir. Halka açılmanın, şir-
ketlere toplumda ve medyada daha faz-
la görünürlük kazandırmasıyla, şirketle-
rin ürün ve hizmetleri daha bilinir hale
gelir. Bu durum pazar payındaki artışa
da katkıda bulunabilir. Ayrıca halka
açılma, şirketlerin büyümesi için fon

sağlamaktadır.
Halka açık şirketlerde yatırımcıların gö-
rüşleri ve bakış açıları şirket yönetimi-
ne farklı bir perspektif sunmaktadır.
Farklı gelişmekte olan ülkelerdeki hal-
ka açık şirketlerle temasta bulunan yatı-
rımcılar görüşlerini bizlerle paylaşmak-
ta, karşılıklı bu paylaşım yönetim anlayı-
şımıza katkıda bulunmaktadır.
Halka arza hazırlık sırasında geçen sü-
reç zorlu olsa da şirketler açısından ol-
dukça öğreticidir. Bu sayede şirketler iç
süreçlerini, organizasyonel yapılarını ve
esas faaliyetlerindeki verimliliği değer-
lendirme fırsatını bulurlar. 
Biz Sabancı Topluluğu olarak 11 şirketi-
mizle Borsa İstanbul’da bulunuyoruz. Sa-
bancı Topluluğu şirketleri, Borsa İstan-
bul’un piyasa değerinin yüzde 11’ini
oluşturmaktadır. Borsa İstanbul’un sun-
duğu olanakları göz önüne alarak, pay-
daşlarımıza daha fazla değer yaratmak
amacıyla, önümüzdeki dönemde Toplu-
luğumuzun diğer şirketlerinin de halka
arzını planlıyoruz.

Borsa İstanbul 
Türkiye’ye 
kazandırıyor

Dr. Sani Şener (TAV Grubu Ceo’su)

Sürdürülebilir 
büyüme için 
sürekli inovasyon
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BORSA              İSTANBUL

Dünyadaki gelişmeler ekonomik aktivi-
tenin yavaş yavaş gelişmiş ülkelerden
gelişen ülkelere doğru kaydığını gösteri-
yor. Gelişen ülke ekonomilerinin dünya
ekonomisindeki payı yüzde 50 civarına
gelmiş durumda. OECD’nin bir çalışma-
sına göre bu payın 2030 yılında  yüzde
60’lara  ulaşması bekleniyor. Bir başka
uluslar arası çalışmada da Asya-Pasifik
(Japonya hariç) bölgesindeki finansal
servetin 2018 yılında Kuzey Amerika böl-
gesindeki finansal serveti geçmesi bek-
leniyor. Gelişen ekonomilerde yatırımla-
rın nasıl finanse edildiğine bakıldığında
özel sektör yatırımlarının halen yüzde
90’ının kısa vadeli banka kredileri ile fi-
nanse edildiği görülmektedir. Öte yan-
dan başta Çin olmak üzere, Güney Doğu
Asya ülkelerinde sermaye piyasalarının
artan rolü dikkati çekiyor. Gelişen ülke
şirketleri 1993-2003 döneminde toplam
küresel halka arz gelirinin yüzde 20’sin-
den daha azını elde etmekte iken, bu
oranın son beş yılda yüzde 60 düzeyine
ulaştığı görülüyor. 

Ayrıca yapılan tahminlere göre, önümüz-
deki 10 yılda yükselen ekonomilerin yak-
laşık 10 trilyon dolarlık bir öz kaynağa ih-
tiyaçları olması bekleniyor. Tüm bu geliş-
meler gelişmiş ülkelerde yoğunlaşmış
olan finans merkezlerinin gelişen ülkele-
re doğru kayacağına ve yeni finans mer-
kezlerinin oluşacağına yönelik işaretler
veriyor. Ülkemiz de bu yeni küresel tren-
di yakınen izleyerek İstanbul’u bölgesel
ve uzun vadede küresel finans merkezle-
rinden biri haline getirme hedefini orta-
ya koymuştur. Türkiye, finans endüstrisi
ve piyasaları ile kendi bölgesindeki en
güçlü ekonomi konumundadır. Türk eko-
nomisi son 12 yılda sağladığı siyasi ve
ekonomik istikrar, düşük kamu borcu,
bütçe disiplini ve son yıllarda finansal pi-
yasalarımızı düzenleyen Avrupa Birliği
standartlarındaki hukuki altyapısı ile de
ön plana çıkmaktadır. Bu bağlamda ge-
çen yıl yeni baştan hazırladığımız serma-
ye piyasası mevzuatı bizim açımızdan
önemli bir avantaj sağlayacak,  günümüz
ve gelecekte karşılaşacağımız muhte-
mel ihtiyaçlara cevap verebilecek ve
uluslararası örnek alınabilecek en yeni
ve en ileri klavuzlardan biridir.  

Ekonomik büyüklük AVAnTAj
Türkiye ekonomisinin büyüklüğünün fi-
nans sektörünün belli bir ölçeğe ulaş-
masını sağlayacak kapasitede  olması
daha küçük ülkelerle karşılaştırıldığın-
da bir avantajdır. Bu çerçevede kendi
piyasalarımız yerel ihtiyaçlar çerçeve-
sinde büyüdükçe ve likiditesi arttıkça
bölgesel bir çekim ve cazibe merkezi
haline gelecektir. İstanbul’un uluslar-
arası bir finans merkezi haline gelebil-
mek için birçok avantajı bulunuyor. Böl-
gesel ve uluslararası finans merkezleri-
ne göz attığımızda coğrafi/jeopolitik
açıdan geçiş noktası sağlayan nokta-
larda konumlandıklarını görüyoruz.
Türkiye, Boğazlar ve İstanbul’da Avru-
pa, Orta Doğu, Orta Asya, Kuzey Afrika
bölgeleri arasında ticaret, enerji ve fi-
nansın geçiş noktası konumundadır. İs-
tanbul’un doğal güzelliği ve bir şehir
olarak cazibesi ve finans sektöründeki
yetişmiş işgücü ve uluslar arası deneyi-
mi diğer artılarımız olarak sayılabilir.

İstanbul Finans Merkezi vizyonunun
önemli bir parçası da Borsa İstanbul’dur.
Dünyaya baktığımızda tezgahüstü piya-
saların önemi her geçen gün artmakla
birlikte borsalar ve takas saklama ku-
rumları halen sermaye piyasalarında kilit
bir öneme sahiptir.  Mevcut durum itiba-
riyle piyasa değeri 260 milyar doları
aşan Borsa İstanbul’da halen 423 şirket
işlem görüyor. Piyasa değerinin GSYH’ye
oranı ise yüzde30’lar seviyesindedir. Tür-
kiye’nin benzeri olan diğer gelişmekte
olan ülkelere baktığımızda ise bu oranın
yüzde100’ü aştığını görüyoruz. Bizim ora-
nımızın küçük olması önümüzdeki fırsat
penceresinin ne kadar büyük olduğuna
da işaret etmektedir. İnşallah 2023 yılına
kadar yüzde 30’luk oran çok daha yukarı-
lara taşınacaktır.  

Talep yönünden bakıldığında ise borsa-
mızda küresel  yatırımcıların büyük ağır-
lık taşıdığı ve borsada işlem gören payla-
rın yaklaşık  yüzde64’ünün dünyanın dört
bir tarafında yerleşik küresel yatırımcıla-
ra ait olduğunu, geriye kalan 1/3’ün ise
yerli bireysel ve kurumsal yatırımcılara
ait olduğunu görüyoruz. Aslında bu ra-
kamlar küresel yatırımcıların Türkiye’ye
olan ilgisini göstermekte olup, Borsadaki
şirketlerin sayısı ve piyasa değerleri art-
tıkça ülkemize gelecek uluslar arası
sermaye de o oranda artacaktır. 

Tüm bu rakamlar Türkiye büyüklüğünde
bir ülkenin potansiyelinin gerisinde kalı-
yor. Türkiye’nin en büyük sanayi şirketle-
rinin büyük bir kısmının halen borsamız-
da işlem görmediğini görüyoruz. 2013
verilerine göre İSO 500 şirketleri esas
faaliyetlerinden elde ettikleri karlarının
yarısından fazlasını finansman giderleri-

ne harcadı. Bu rakam, şirketlerimizin serma-
ye piyasalarına olan ihtiyaçlarının yüksek ol-
duğunu ve her geçen gün arttığını göster-
mektedir. 

finAnsAl imkAnlAR çEŞiTlEnmEli
Önümüzdeki 10 yıllık dönem için şirketle-
rimizin de finansman alışkanlıklarını de-
ğiştirmesi, halka açılma, tahvil, finansman
bonosu, sukuk gibi alternatif finansman
araçlarını kullanmaları hem çeşitlilik, hem
maliyet tasarrufu hem de vade uyarlaması
açısından kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Şirket-
lerimizin finansal yapılarını çeşitlendirme-
si, özkaynaklarını güçlendirmeleri, küre-
sel rekabette avantaj sağlamak için de
son derece önemlidir.

Hükümetimizin 2023 yılı için belirlediği 2
trilyon dolarlık bir ekonomi, 500 milyar do-
lar ihracat, 25.000 dolar kişi başına gelir
hedeflerine ulaşılabilmesi için finansman
imkanlarının çeşitlendirilmesi, vadelerin
uzaması ve yerli kaynakların ön plana çı-
karılması şarttır. Mevcut durumda ülkemi-
zin ihtiyacı olan uzun vadeli kaynaklar ge-
nellikle bankacılık sistemi üzerinden kul-
landırılmakta, bankalar söz konusu kay-
nakları yurtdışı piyasalardan borçlanmalar
yoluyla ülkemize getirebilmektedir.

2008 yılında başlayan küresel krizle birlikte
merkez bankalarının uyguladıkları düşük fa-
iz, bol likidite politikası, şirketler açısından
borçla finansmanı cazip hale getirmiş, Türk
firmaları ve bankaları da yurt dışından kolay-
lıkla ve uygun maliyetle finansman sağlamış-
lardır. Yayınlanan bir rapora göre 2009-2014
arasında bankacılık sistemi bu yolla 164 mil-
yar dolarlık bir kaynağı ülkemize getirmiştir.

Bu durumun parasal genişlemenin sonlan-
ması ve FED’in faiz artırımıyla birlikte  sür-
dürülebilirliğinin bugünkünden daha mali-
yetli olabileceği ihtimaline hazırlıklı olma-
mız gerekiyor. Bu nedenle, Türkiye’nin bü-
yüme hedefleri ve bankacılık sistemimizin
mevcut yapısı beraber değerlendirildiğin-
de yurtiçi tasarrufları özendiren, sermaye

piyasalarına dayalıbir modelin hedefleri-
mize bizi taşıyabileceğine inanıyoruz. 

Bu çerçevede 62. Hükümet programında da
belirtildiği üzere son dönemde yüzde13’e
kadar düşen tasarruf oranları da göz önüne
alındığında, ülkemizin yüksek büyüme oran-
larını yakalayabilmesi için tasarruf oranını
hızla yükseltmesi ve finansal yatırımların va-
delerinin uzatılması önümüzdeki dönemde
öncelikli konular arasında yer alacaktır. 

Sermaye piyasalarımızın iç tasarrufları artır-
mak için önemli bir vasıta olacağına ve ülke-
mizin 2023 hedeflerine ulaşabilmesinde
önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz. Bu-
nun bir örneğini Devletimizin verdiği teşvi-
kin de etkisiyle bireysel emeklilik sistemin-
de yaşanan hızlı büyümede tecrübe ediyo-
ruz. yüzde 25 devlet katkısına geçilmesi ile
birlikte 2013 yılında önemli gelişmeler ya-
şandı. 2012 yılı sonu itibariyle 20 milyar TL
olan fon büyüklüğü son durum itibariyle 33
milyar TL’ye ulaşmıştır. 2023 yılına kadar sis-
temde 150-200 milyar dolar portföy büyüklü-
ğüne ulaşmak sürpriz olamayacaktır.   Birey-
sel Emeklilik Sistemindeki büyüme sermaye
piyasamızın orta ve uzun vadeli gelişmesi
açısından büyük umut vaat ediyor.

sTRATEjik plAn hAzıRlAndı
SPK olarak sermaye piyasalarımızın uluslar-
arası ölçeğe ulaşmasına yönelik olarak mev-
zuatımızda bir yeniden yapılanma gerçek-
leştirdik. Şimdi ise yaptığımız düzenlemele-
rin uygulamasını takip etmeyi, mikro sorun-
lara yönelerek dar boğazları gidermeyi, fi-
nansal eğitime ağırlık vererek hem yatırımcı
hem de şirketlerimize sermaye piyasalarını
tanıtmayı; böylece hem arz hem de talep ta-
rafında büyümeyi hedefliyoruz.

Ülkemizin 2023 hedeflerine paralel olarak
SPK’nın önümüzdeki üç yıl içerisinde na-
sıl bir yol haritası izleyeceğini belirleyen
2014 - 2016 dönemine ilişkin Stratejik Pla-
nımızı hazırladık ve web sitemizde tüm
paydaşlarımızla paylaştık. 

Stratejik Plan kapsamında mevcut düzenle-

me ve kurumsal altyapı, Türkiye ve dünya
piyasalarında ortaya çıkan son gelişmeler,
üst politika metinleri kapsamında yapılan
durum analizine bağlı olarak 3 temel amaç
altında 12 hedef ve 48 strateji belirledik.

Bu çerçevede birincil amaç olarak belirle-
nen sermaye piyasalarının arz ve talep yön-
lerinin güçlendirilmesi kapsamında finan-
sal ürün çeşitliliğinin artırılması, finansal
farkındalığın artırılması ve kolektif yatırım
kuruluşlarının geliştirilmesi için çalışmalar
yapılması hedeflenmektedir. 

İkinci temel amaç olarak belirlenen serma-
ye piyasalarında güven ve etkinliğin artırıl-
ması kapsamında düzenlemelerin uluslar-
arası uygulamalar ve piyasa koşulları dik-
kate alınarak sürekli güncellenmesi,  göze-
tim ve denetimlerin etkinliğinin artırılması,
uluslararası kuruluşlarla işbirliği çalışmala-
rının güçlendirilmesi, kurumsal yönetim uy-
gulamalarının geliştirilmesi ve finansal pi-
yasa altyapısının güçlendirilmesi hedeflen-
mektedir. Kurumsal kapasitenin güçlendi-
rilmesi ise son amaç olarak belirlenmiştir.

Ülkemizin 2023 hedefleri ve SPK’nın strate-
jik planı kapsamında önümüzdeki dönem-
de hedeflerimizden biri de sermaye piya-
salarının Türk finans sistemi içindeki ağırlı-
ğının yükseltilmesi olacaktır. Bu amaçla
İSO 500 listesinde yer alan şirketlerin tama-
mını ya halka açılma ya da diğer sermaye
piyasası araçlarının ihracı suretiyle serma-
ye piyasalarımızla tanıştırmayı amaçlıyoruz.
Öz kaynakla finansmanı teşvik edecek bir
model üzerinde çalışıyoruz.

Fon sektörüne yönelik olarak gerçekleştiri-
lecek en önemli değişikliklerden biri de
TEFAS olarak adlandırdığımız ve bu yıl
içinde uygulamaya alacağımız yatırımcıla-
ra tek sistem üzerinden fon alım-satım im-
kânı sunacak olan fon platformu olacaktır.
Yabancı kuruluşlar yayınladıkları raporlar-
da, oluşturulan fon platformunun sektöre
sermaye girişini artırarak yönetilen aktifle-
ri büyüteceğini ve rekabeti artıracağını da-
ha şimdiden raporlamışlardır. 

Aracı kurumlara yönelik olarak yapılan son
düzenlemelerle aracı kurumların güçlü bir
mali yapının yanında, etkili bir kurumsal ya-
pıya sahip olmalarını amaçladık. Aracı ku-
rumlar sektörüne yönelik asgari sermaye
şartı ile sektörde birleşme ve konsolidas-
yonun artması ve bu çerçevede sektörde
daha büyük ve güçlü kurumların oluşması-
nı bekliyoruz.

islAmi finAns sisTEmi gEliŞmEli
Ülke olarak daha fazla önem vermemiz ge-
reken konulardan biri ise İslami finans sis-
teminin geliştirilmesidir. Tüm dünyada İsla-
mi finansın geleneksel bankacılığa göre
yüzde 50 daha hızlı büyümesi Müslüman ol-
mayan ülkelerin de pazardan pay kapmaya
çalışmasına sebep olmaktadır. Örneğin İn-
giltere sukuk ihraç eden ilk Batılı ülke oldu
ve Lüksemburg’un da benzer bir ihraç için
hazırlık yapıyor. Faizsiz finansman alanında
yaptığımız ve 2013 yılının Haziran ayında
yürürlüğe giren sukuk (kira sertifikasına)
düzenlememiz ile uluslararası sermaye pi-
yasalarında öne çıkan ve sektörün sıklıkla
talep ettiği yeni sukuk türlerini mevzuatımı-
za kazandırdık. Türkiye’nin bu alanda ilgisi
neticesinde Dünya Bankası ilk ve tek Küre-
sel İslami Finans Geliştirme Merkezini
2013 yılında İstanbul’da açmıştır.

Sonuç olarak İstanbul’u, jeopolitik ve
stratejik konumu dışında rakiplerine gö-
re avantajlı kılan birçok özelliği mevcut-
tur. Bunların başında İstanbul’un bir fi-
nans merkezi olma koşullarının tümünü,
belli ölçülerde ama bir paket halinde
sağlayabiliyor olmasıdır. 

Öncelikli hedefimiz yurtiçi piyasamızda-
ki potansiyeli ortaya çıkarmak, bölge ül-
ke şirketlerini de Borsa İstanbul’da iş-
lem görmeye davet etmek, faizsiz finan-
sal araçlar alanında öncü olmak ve
2023 yılına kadar da küresel sermaye
merkezleri arasına İstanbul’u dahil ede-
bilmektir. Bu hedefin gerçekleşmesi ül-
kemizin 2023 hedeflerinin gerçekleştir-
mesine önemli katkı sağlayacak, Türk
firmalarının rekabet gücünü artıracak,
fon kaynaklarına erişimi kolaylaştıracak
ve Türkiye orta gelir tuzağına takılma-
dan gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşabi-
lecektir.

2023 hedefleri ve
sermaye piyasaları

Vahdettin ERTAŞ (Sermaye Piyasası Kurumu Başkanı) 
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EN gENİŞ KAPSAMLI VE EN
güVENİLİR PLATFORM

Borsa İstanbul halka açık şir-
ketlerin paylarının işlem gör-
düğü klasik borsacılık faali
yetinden farklı olarak, giri-
şimcilik ekosisteminin geliş-
tirilmesi amacıyla şirketler
ile yatırımcıları bir araya ge-
tiren web tabanlı ve üyelik
bazlı, dünyada bir borsanın
sıfırdan kurduğu ilk ve en

geniş kapsamlı platformuna üye kabü-
lüne başladı. Özel Pazar isimli bu plat-
form şirketlere halka açılmadan finans-
man bulma, ortak olduğu şirketteki pa-
yını satmak isteyen şirket ortaklarına li-
kidite sağlama, yatırımcılara ise hem
pek çok farklı sektörde ve büyüklükte-
ki şirketlere yatırım alternatifleri hem
de yaptıkları yatırımları likidite edebi-
lecek alıcıları bulma imkanı sağlıyor.

ABD ÖRNEKLERİ İNCELENDİ
ABD’deki örnekleri incelenerek ve ül-
kemizdeki konu ile ilgili tüm tarafların
katkıları ile dizayn edilen Özel Pazar,
sermaye piyasaları için büyük bir deği-
şim ve önemli nitelikte bir gelişme ola-
rak değerlendiriliyor. Bir taraftan Özel
Pazar’daki şirketler, halka açık şirketle-
rin tabi oldukları izahname düzenleme,
kamuyu aydınlatma vb yükümlülükler-
den muafken, diğer taraftan yatırımcı-
lar gerek melek yatırımcılara tanınan
vergi teşviklerinden gerekse de nite-
likli yatırımcı olarak halka açık olma-
yan seçkin bir yatırımcı grubuna sunu-
lan imkanlardan yararlanabiliyor. 

ŞİRKET UNVANI gİZLENEBİLİR
Özel Pazar’da ortaklık ve pay devri an-
laşmaları için gerekli tüm hizmetler tek
bir platformdan sağlanıyor. Şöyle ki; ya-
tırımcılar ve likidite amaçlayan şirket
ortaklarının yanı sıra fikrini ticarileştir-
miş en az 6 aylık yeni girişimler (start
up) ve üst limit bulunmaksızın 5 milyon
liralık aktif veya ciro rakamını geçmiş
en az 2 yıllık yükselen girişimler (pre-
ipo) anonim şirket olarak üye oluyor.
Üye şirketler ilk aşamada yalnızca şir-
ket ile ilgili temel bilgileri yatırımcılara
sunuyor. İstenirse şirket unvanı ve yatı-
rımcı ismi gizlenebiliyor. Yatırımcı ile
şirketin birbirleri hakkında görüş oluş-
turmalarını sağlayacak temel bilgiler
tüm üyelere sunulduktan sonra Özel
Pazar, şirketlerin ve yatırımcıların ter-
cihlerine uygun algoritmik bir eşleştir-
me yaparak üyelerini yönlendiriyor. Bu
yönlendirme haricinde de üyeler kap-
samlı bir arama motoru ile tercihlerine
göre yatırımcı ya da şirket seçme im-
kânına sahip oluyor. 

KRİPTOLU SAKLAMA YAPILIYOR
Karşı taraf ile ilgilenen bir yatırımcı ya
da şirket diğerine ilgi bildirimi gönde-
riyor. Karşı taraf bu bildirimi kabul etti-
ği takdirde her iki taraf kapalı devre
çalışan sanal ya da borsa ortamında
oluşturulan fiziki bir görüşme odasına
(deal room) dahil ediliyor. Sanal ortam-
da paylaşılan tüm bilgi ve belgeler
kriptolu olarak saklanıyor. Görüşme
sonunda anlaşmaya varıldığı takdirde
Özel Pazar’da gerçekleşen alım satım
işlemleri sonucunda pay devri ve öde-
meler Özel Pazar’ın anlaşmalı olduğu
bir banka ya da aracı kurum vasıtasıy-
la yapılabileceği gibi Özel Pazar dışın-
da belirledikleri yerde de serbestçe
yapılabiliyor. Üye yatırımcılar, bir şir-
kete ortak olduklarında şirket ortağı
olarak sisteme giriş yapabilir ve pay-
larını yine Özel Pazar üzerinden baş-
ka yatırımcılara satabilir. 

gENİŞ YATIRIM ALTERNATİFLERİ
Böylelikle yatırımlarında finansmana
ihtiyaç duyan şirketler Özel Pazar ile
sermayeleri kendi kontrolleri altında
olacak şekilde finansman ve likidite
ihtiyaçlarını ortaklarını kendileri seçe-
rek kolay, hızlı ve düşük maliyetlerle
giderebiliyor. Satın alarak büyümek is-
teyen şirketler, ilgilendikleri şirketleri
bu pazarda bulma, yatırımcılar ise
farklı sektörlerden farklı büyüklükler-
de pek çok şirkete yatırım yapma fır-
satlarına sahip olabiliyor.

Dünyada bir ilk:
Borsa İstanbul 
Özel Pazar
Borsa İstanbul, dünyada bir borsanın sıfırdan ilk kez kurduğu Özel
Pazar Platformu ile şirketlere halka açılmadan finasman 
bulabilme, yatırımcılara da farklı sektörlere yatırım imkanı sunuyor.

Bir şirketin veya ortağı-
nın en çok yatırımcı al-
ternatifi bulabileceği,

Bir yatırımcının en çok
girişimci şirketten olu-
şan yatırım alternatifleri-
ni bulabileceği,

Bulunan alternatiflerle gizli
ve güvenli bir şekilde gö-
rüşme yapılabileceği,

Görüşmelerde ihtiyaç du-
yulacak her türlü danış-
manlık ve rapor hizmeti-
nin alınabileceği,

Tanışmadan anlaşmaya
kadar tüm ortaklık süre-
cinin aynı ortamda yürü-

tülebileceği,

Halka açılmanın olmadı-
ğı ve halka açılma prose-
dürünün yaşanmadığı,

Türkiye’nin en geniş kap-
samlı ve en güvenli plat-
formunun bulunduğu,

 Şirketlerin ve yatırımcı-
ların tüm ihtiyaçlarına gö-
re dizayn edilmiş,

Dünyanın bir borsa tara-
fından sıfırdan kurulan
ilk platformu olan Özel
Pazar’a www.bistozelpa-
zar.com adresinden üye
olabilir veya daha detaylı
bilgi edinebilirsiniz. 

BORSA              İSTANBUL
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İstanbul’u finans merkezi yapacak eylem planı kapsamında Borsa İstanbul birçok adım atıyor. 
eylem planı kapsamında önce anonim şirkete dönüşen Borsa İstanbul, nasDaq oMX  ile ortaklık,
enerji borsası ve finans teknoparkının da aralarında bulunduğu birçok girişime imza attı.

Dünyanın ekonomisi ağırlık merkezi gelişen
ekonomilere kayıyor. 20 yıl önce küresel ekono-
mide payı üçte birin altında olan gelişen ekono-
miler bugün dünya ekonomisinin neredeyse ya-
rısını oluşturmakta. Bu ülke ekonomilerinin fi-
nans merkezleri de küresel piyasalarda öne çı-
kan merkezler arasında yer almak için kıyasıya
rekabet içindeler. İstanbul da, bu rekabetin
önemli adaylarından biri. İstanbul halihazırdaki
yapısı itibariyle küresel finans merkezi olmanın
gerekli koşulların birçoğunun barındırmakta.
Türk ekonomisi  İstanbul’a 4 saatlik uçuş uzaklı-
ğındaki 60 ülkenin ekonomik kalbi konumunda,
İstanbul da Türk ekonomisinin kalbi. Türkiye
GSYİH’sinin yüzde 27’si İstanbul’dan sağlan-
makta ve tarihinde 3 imparatorluğa başkentlik
yapmanın kültürel ve tarhihi zenginliğini barın-
dırıyor. Ekonomisi, nitelikli iş gücü, gelişmiş
teknoloji altyapısı ve stratejik lokasyonu ile öne
çıkan ve hali hazırda birçok uluslararası kurulu-
şa ev sahipliği yapan İstanbul, uluslararası fi-
nans merkezi olma yönünde emin adımlarla
ilerlemekte. Bu durumun en önemli göstergesi
de İstanbul’un GFCI uluslararası finans merkez-
leri sıralamasında son 5 yılda 37 sıra birden
yükselmesi.

Yenİ Yasa İle Önce ŞİrKeTleŞTİ
İstanbul şu an 42. sırada ve daha gidecek çok
yolu var ancak uzmanların sermaye piyasaların-
da gerçekleşmekte olan dönüşümün tamamlan-
ması ile birlikte İstanbul’un hak ettiği merkez hü-
viyetine kavuşacağına inancı tam. İşte bu nokta-
da Borsa İstanbul, İFM’nin kalbinde yer alan ku-
rum olarak, çalışmalarına hızlı bir şekilde devam
ediyor. Bunun ilk adımı ise Aralık 2012 tarihinde
yürürlüğe giren yeni Sermaye Piyasaları Kanunu
ile atıldı. Yeni kanun ile birlikte İstanbul Menkul
Kıymetler Borsası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Bor-
sası ve de İstanbul Atın Borsası bir araya gele-
rek Borsa İstanbul anonim şirketini oluşturdu. Bu
yeni yapı ile birlikte, tüm sermaye piyasası iş-
lemlerinin gerçekleştirilebileceği küresel reka-
betçi ortamda öne çıkabilecek bir borsa yapısı

tesis edildi. Borsa İstanbul son bir yıldır sürdür-
düğü görüşmeleri de tamamlayarak dünyanın en
büyük borsa gruplarından NASDAq OMX ile 3
Temmuz 2013 tarihinde teknoloji tedarikine da-
yalı stratejik ortaklık ön anlaşması imzaladı. Söz
konusu anlaşma ile Borsa İstanbul dünyanın en
seçkin borsalarında kullanılan yüksek standart-
larda teknolojiye sahip bir işlem platformuna ka-
vuşacak; birden fazla varlık sınıfının, farklı para
birimlerinde eş anlı olarak alınıp satılabildiği ve
işlem sonrası süreçlerle tam bir entegrasyonun
sağlandığı bir altyapı devreye girecek. Bu saye-
de, İFM eylem planında yer alan ‘teknolojik alt-
yapının güçlendirilmesi’ noktasında en önemli
adım atıldı.

İslaMİ Fİnans aTaĞI
Borsa İstanbul, İFM eylem planında yer alan ‘fi-
nansal ürün ve hizmet çeşitliliğinin artırılması’
maddesinden sorumlu kuruluş olarak çalışma-
larına hızla devam ediyor. Bu kapsamda finan-
sal ürün yelpazesinin geliştirilmesine yönelik
çalışmalar kapsamında, Borsa İstanbul yerleş-
kesinde Dünya Bankası Küresel İslami Finans
Geliştirme Merkezi 2013’te faaliyete geçti. Bu
merkez, Dünya Bankası’nın uluslararası düzey-
de, İslami finans alanında açtığı ilk ofis. İslami
finans ürünlerinin geliştirilmesine önemli katkı-
lar sağlayacak merkez, aynı zamanda İstan-
bul’un İslami finans alanında bölgesel en önem-
li finans merkezi olmasına katkı sağlayacak.

BorsaYa enerJİ GelİYor
Finansal ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla
Borsa İstanbul’un tüm emtia ürünlerinin ve aynı
zamanda emtia ve enerji ürünlerine dayalı tü-
rev ürünlerin alım-satımına imkân sağlayan
‘alım-satım platformu’ hüviyeti kazanması önem
arz etmekte. Mart 2013 tarihinde çıkan yeni
Elektrik Piyasası Kanunu ile elektrik piyasası
kurulacak ve elektrik türev ürünleri BİST’te iş-
lem görecek. Böylelikle, yatırımcıların enerji pi-
yasasında riskleri daha etkin yönetilmesine im-
kan sağlayan yapıya kavuşulacak.

Borsa İstanbul: İFM’nin kalbinde

raKaMlarla İsTanBul 
Fİnans MerKeZİ

4.5 milyar TL yatırım maliyeti 
2 milyon metrekare planlama alanı 
3.2 milyon metrekare inşaat alanı 

50 bin kişiye istihdam 
11 bin kişiye yaşam 

30 binlik günlük ziyaretçi
100 bin metrekare ticari alan 

600 bin metrekare ofis
130 bin metrekare rezidans

105 bin metrekare otel
10 bin metrekare konferans salonu 

3.2 milyon metrekare
inşaat alanıyla göz dol-
duran İstanbul Finans

Merkezi toplamda 4
ana bölgeden oluşuyor.

İlk bölge, özel kurum
ve denetim kuruluşları-

na ait. Projenin ikinci
bölgesi ise Ziraat Ban-
kası, Vakıfbank, Halk-
bank gibi banka ve fi-

nans merkezlerinin bi-
nalarından oluşuyor.
Projenin üçüncü ana

bölgesinde de kongre
ve kültür merkezleri,

konutlar, oteller ko-
numlu. Yanı sıra bu bö-
lümde 90 bin metreka-
relik bir alışveriş mer-

kezi de bulunuyor. İtfai-
ye, polis, camii, okul gi-

bi hizmet binaları ise
projenin dördüncü ana

bölgesinde yer alıyor. 

3.2 MİlYon
MeTreKare

alana 
KurulacaK

Borsa İstanbul, Boğazi-
çi Üniversitesi ile de iş-

birliğine giderek son
dönemde iki önemli

proje başlattı. Bunlar-
dan birincisi, halen ku-

ruluş çalışmaları de-
vam eden ‘Finans Tek-

noparkı’, ikincisi de ‘Fi-
nans Uygulama ve

Araştırma Merkezi’.
Her iki projenin daya-

nak noktasını  İstanbul
Uluslararası Finans

Merkezi projesi oluş-
turmakta. 

TeKnoparK
Ve Yenİ 
MerKeZ

Borsa İstanbul, piyasalardaki gereksinime paralel
olarak, hem çelik sektöründeki belirsizliklerin gi-
derilmesine imkân verecek hem de finansal yatı-
rımcılar için yeni bir yatırım aracı olacak olan çe-
lik hurdasına dayalı vadeli işlem sözleşmesini iş-
leme açmayı planlamakta. Yüksek ticaret hacmi
nedeniyle Türkiye ithal çelik hurdasının piyasalar-
ca referans ürün olarak kabul ediliyor olması hur-
da türevlerinin Türkiye’de işleme açılacak olma-
sında önemli bir etken. Bu çalışmalar ile finansal
ürün çeşitliliği sağlanırken, risklerin daha sağlıklı
yönetilmesine imkân sağlanacak.

Yenİ reFerans 
ürünler

Yurt dışından şirketle-
rin de Borsa İstan-

bul’da işlem görmesini
sağlamak amacıyla

2013 yılı Nisan ayında
başlatılan “Listingİstan-

bul” Programı kapsa-
mında faaliyetler de-

vam etmekte. 17 prog-
ram ortağıyla sürdürü-
len çalışmalar çerçe-

vesinde, yurt içinde iki
organizasyona katılım
sağlandı, Kazakistan,
Gürcistan, Romanya,
Arnavutluk’ta da tanı-

tım yapıldı.

lİsTİnG-
İsTanBul

Dünyanın bilinen en eski bor-
sası burada doğdu. İlk altın
para burada basıldı ve ilk va-
deli işlemler burada yapıldı.

Dünyanın ilk ör-
gütlü alışveriş
merkezi oldu.

Yüzyıllardır ticaret yolu-
nun geçiş noktası oldu.

KüTahYa KapalIÇarŞIİpeK Yolu Ve 
BaharaT Yolu

1985 yılında kurulan İstanbul
Menkul Kıymetler Borsası serma-
ye piyasalarının gelişimini sağladı.

İMKB
140 yıl önce finansın
kalbi Dersaadet Tahvilat
Borsası’nda atıyordu.

GalaTa
İMKB, 30.12.2012 tarihi itibariyle İstanbul’u
uluslararı bir finans marketi yapma hedefiyle
Borsa İstanbul adıyla yeni bir kimliğe dönüştü.

Ve Borsa İsTanBul

Kırım Savaşı’nın (1853-55) yükselen maliyeti Osmanlı’da borçlanma ihtiyacını doğrunca önce
Galata Bankerleri ortaya çıktı. İlk yıllarda gayrı resmi çalışan bankerler hükümet tarafından ka-
yıt altına alınarak 1873 yılında Dersaadet Tahvilat Borsası çatısı altında toplandı. Bu borsa
Cumhuriyet döneminde önce Ankara’ya taşındı ardından da 1941 yılında İstanbul’a döndü. Bu
dönemde borsa işlemlerinin mekânı Eminönü 4. Vakıf Han civarı oldu. 24 Ocak 1980 Kararları
ile birlikte çıkan yasa doğrultusunda Aralık 1985’te İMKB kuruldu. İlk gong ise 1986’da Turgut
Özal tarafından çalındı. İlk işlemler ise Ziraat’in Cağaloğlu binasında yapıldı. Burası yetmeyince
Karaköy’deki Erenhan’a geçildi. 1993’te ise devrim olan ilk bilgisayarlı alım satım işlemleri baş-
larken İMKB’nin yeni adresi ise İstinye oldu. 30 Aralık 2012’de ise Borsa İstanbul doğdu.

Dersaadet Tahvilat Borsası’ndan Borsa İstanbul’a
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SERMAYE 

www.parahaberi.com

BİST’ten üç
yeni endeks

Borsa İstanbul (BİST), şir-
ketlerin sadece finansal
verilerine göre değil, ku-
rumsal yönetim, sürdürüle-
bilirlik gibi konularda da
performanslarını ölçmek
için de çalışıyor. Bu çerçe-
vede öncelikle Borsa İstan-
bul ile Ethical Investment
Research Services Limi-

ted (EIRIS) arasında geçen yıl ekim
ayında şirketlerin çevresel, sosyal ve
kurumsal yönetim konularındaki per-
formanslarını baz alan BIST Sürdürü-
lebilirlik Endeksi’nin hesaplanması
amacıyla bir işbirliği anlaşması imza-
lanarak, çalışmalara başlandı.

Buna göre EIRIS, Borsa İstanbul şirket-
lerini uluslararası sürdürülebilirlik kri-
terlerine göre değerlemeye tabi tuta-
cak, değerlemelerde sadece ‘kamuya
açık’ bilgiler kullanılacak.

İlKElER OlUşTURUldU
Dünyada kurumsal yönetim alanında
belirli bir çerçeve oluşturmaya yöne-
lik olarak yapılan çalışmalar bütün hı-
zı ile devam ediyor. Bu konuda Dünya
Bankası, Ekonomik İşbirliği ve Kalkın-
ma Örgütü (OECD) ve bu iki örgütün
özel sektör temsilcilerinin katılımı ile
birlikte oluşturduğu Global Kurumsal
Yönetim Forumu (GCGF) öncülük ya-
pıyor. Dünyadaki uygulamalara para-
lel olarak, Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından, kurumsal yönetim ilkeleri
(İlkeler) oluşturuldu. Oluşturulan
BIST Kurumsal Yönetim Endeksi de,
Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni uygula-
yan şirketlerin dahil edildiği endeks.
BIST Kurumsal Yönetim Endeksi’nin
amacı, payları Borsa İstanbul pazar-
larında (Gözaltı Pazarı ve C Listesi
hariç) işlem gören ve kurumsal yö-
netim ilkelerine uyum notu 10 üzerin-
den en az 7, her bir ana başlık itiba-
riyle 10 üzerinden en az 6.5 olan şir-
ketlerin fiyat ve getiri performansı-
nın ölçülmesi. Kurumsal Yönetim En-
deksi’nin hesaplanmasına 31.08.2007
tarihinde başlandı, endeksin başlan-
gıç değeri 48.082,17.

VOlaTİlİTE RİSKİndEn KORUYOR
Borsa İstanbul’un sunduğu BIST Risk
Kontrol Endeksleri ise yatırımcıyı
riskten uzaklaştırıyor. 2 farklı sınıftan
yatırım aracı içeren endekste port-
föy ağırlığı volatiliteye göre günlük
değişiyor. Yüksek volatilite dönemle-
rinde pay endeksinin portföydeki
ağırlığı azaltılarak yatırımcılar yük-
sek volatiliteyle gelen fiyat düşüşle-
rinden korunuyor. Volatilitenin düşük
olduğu dönemlerde ise potansiyel
getiriden mümkün olduğunca yarar-
lanmak için BIST Risk Kontrol En-
deksleri yüzde 150 kaldıraç oranına
kadar yatırım yapma imkanı sunuyor.

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, ilk etapta
BIST 30 şirketlerini kapsayacak, ilerle-
yen dönemde genişleyecek. Kasımda
lansmanı yapılacak olan endeksin he-
saplanmaya başlanmasıyla kurumsal
risklerini ve fırsatlarını etkin bir şekilde
yöneten şirketlere rekabet avantajı sağ-
lanırken, sermaye çekmek ve finansman
sağlamak amacıyla yeni yatırım ürünleri
geliştirebilen, yatırım yapılabilir bir en-
deks ortaya çıkacak. Sürdürülebilirlik
Endeksi, şirketlerin finansın yanı sıra
sosyal, çevresel ve kurumsal yönetime
ilişkin performanslarını da ortaya koyan
bir karşılaştırma ölçütü olacak.

SüRdüRülEBİlİRlİK 
EndEKSİ BIST 30’la 
BaşlaYacaK

Borsa İstanbul, uluslararası anlaşmalarla yeni endeksler
oluşturdu. Sürdürülebilirlik, Kurumsal Yönetim ve Risk
Kontrol Endeksi’ne dahil şirketler sadece finansal değil,
çevresel ve yönetimsel verilerine göre de değerlenecek.
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Beyin, kalp ve yüz nakliyle
BİST’te yükseliş hızlanacak

Dünya devleriyle yaptığı iş-
birlikleriyle adından söz etti-
ren Borsa İstanbul (BİST),
uluslararası finans merkezi ol-
ma hedefi doğrultusunda hız-
la ilerliyor. Dünyanın en bü-
yük borsa kuruluşlarından
ABD’li Nasdaq ile know-how
aktarımı konusundan ortaklık
anlaşmasına imza atan BİST,
teknolojik altyapı yatırımları-
na yoğunlaştı. BİST, 14 milyon
liralık yatırımla ‘borsanın kal-
bi’ olarak nitelendirilen veri
merkezini tamamlarken, ‘bor-
sanın yüzü’ olarak tanımlanan
veri ekranını da yenileyerek
hizmete soktu. Bunun yanı sı-
ra BİST’in 1.75 milyon dolara
mal olan yeni veri ekranıyla
dijitalden ileri dijital teknoloji-
ye geçilirken, 50 inçlik 36 ek-
ranın bir araya gelmesiyle

oluşturulan ekranda borsanın
ürettiği verilerin yanı sıra
dünyanın önde gelen borsala-
rının verileri de artık gözler
önünde. 

ileRi dijitAle geçiş 
Artık borsa verileri çubuk,
bar grafiklerle görünürken,
en çok düşen ve yükselen
hisseler, VİOP verileri, hisse-
lerdeki yerli-yabancı payları
da ekranda yer alıyor ve 2-3
dakikada bir veriler yenileni-
yor. Öte yandan ekranda yapı-
lan değişikliğin yanı sıra
BİST’te veri merkezi kurulma-
sı çalışmaları tamamlandı ve
hizmete açıldı. Bu kapsamda-
ki çalışma, mevcut veri mer-
kezinin teknolojik olarak yeni-
lenmesi ve kapasitesinin artı-
rılmasını sağladı. 

Türkiye’de bir veri merkezin-
de ilk defa uygulanan tam
zamanlı çalışan free-cooling
sistemi, yine Türkiye’de tüm
teknik altyapının merkezi
olarak ve tek noktadan yöne-
tilebildiği en kapsamlı ilk yö-
netim otomasyonu, enerji ve-
rimliliğini ölçmek için kulla-
nılan PUE (Power Usage Ef-
fectiveness) değerinin Türki-
ye’de şimdiye kadarki en dü-
şük değer (1.4’ten küçük)
olarak hesaplanması, dep-
rem ve sarsıntılara karşı da-
yanıklı yükseltilmiş döşeme
ve kabinet sistemleri, tam
yedekli (2N) elektrik ve so-
ğutma sistemleri, üst düzey
yangın tespit/söndürme, gü-
venlik kamerası, kartlı geçiş
ve diğer güvenlik önlemleri
ile öne çıkan veri merkezin-

de, endüstri standartı olan
en yüksek hızlarda veri
transferi yapılabilecek güve-
nilir bir altyapıya geçilmiştir. 

ARAcIlARA kiRAlAmA
Son dönemde yapılan IT ya-
tırımları sonrasında aracı
kurumların emir iletim hızı
ciddi şekilde artmaya baş-
ladı. Emirlerin daha hızlı
iletilmesi için binada maki-
naların yanına aracı kurum-
lara da yer verilecek. Böyle-
ce dışarıdan gelecek emir-
ler en hızlı bir şekilde ileti-
lecek. Aracı kurumların su-
nucuları için kampüs içinde
bir co-location oluşturmayı
ve bu alanı aracı kuruluşla-
ra kiralamayı hedefliyor. Bu-
nun için de uygun alt yapı
oluşturuldu. 

Finansal krizden çıkma konu-
sunda, ‘teknolojik gelişim ve
inovasyon’  hükümetçe alınan
tedbirlerden sonraki en büyük
etmenlerden biri olarak göze
çarpıyor. Gelişmeler ışığında
finans ve bankacılık alanında
da inovasyon ve teknolojik ge-
lişmişliğe rekabetin etkisi bü-
yük oldu. Bölgesel ve küresel
bazda diğer rakiplerle reka-
bet edebilmek ve müşteri ka-
zanmak için bankalar, özel fi-
nans kurumları, borsalar tek-
nolojik yenilik ve yatırımlara
ağırlık verdiler. İnternet tekno-
lojilerinin gelişmesi ve sosyal
ağların yaygınlaşması yeni
müşterilere erişimde ve finan-
sal faaliyetlerin kolaylaştırıl-
masında etken oldu. 

siBeR güVenliğe geçiş
Örneğin, internet bankacılığı,
Borsa’ya uzaktan erişim kolay-
lığı gibi gelişmeler yeni kulla-
nıcılara erişim sağladı. Finans

alanındaki teknolojik gelişme-
ler diğer taraftan güvenlik
kavramına da ayrı bir boyut
getirdi. Klasik güvenlik tedbir-
lerinin yerini teknolojik ve si-
ber güvenlik tedbirleri almaya
başlamıştır. Borsa İstanbul ta-
rafında da teknoloji eksenli
büyüme ön plana çıktı. 

FiBeR BAğlAntI 
Vadeli İşlem ve Opsiyon Bor-
sası (VOB) ile Borsa İstanbul
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piya-
sası (VİOP) alım satım plat-
formları 5 Ağustos 2013 tarihi
itibariyle birleşti. O tarihinden
itibaren VOB’un BİAŞ VİOP pi-
yasası ile entegre olmasının
ardından Türkiye’deki tüm va-
deli işlem ve opsiyon sözleş-
meleri, Borsa İstanbul VİOP
bünyesinde tek bir alım-satım
platformunda işlem görmeye
başladı. İstanbul Altın Borsası
ise Kıymetli Taşlar ve Maden-
ler Piyasası olarak Borsa İs-

tanbul A.Ş. organizasyonu al-
tında faaliyete geçirildi. Bu
şekilde öncelikle işlem alt ya-
pılarının işletim sorumluluğu-
nun konsolidasyonu tamam-
lanmıştır. Bugün tüm borsaları
bünyesinde bulunduran Bor-
sa İstanbul’da sistemlerin bir-
birine entegre, hızlı ve güve-
nilir olarak yatırımcıyla buluş-
ması için söz konusu dönü-
şüm yapıldı. Üyelerle fiber
bağlantıya geçilmiş ayrıca
dünya standartlarında emir
iletim altyapısı olan Fix ile
emir iletimine Pay Piyasası ve
VİOP’ta başlanmıştır. Üye
bağlantı ve emir gönderme
hızlarına paralel olarak mev-
cut Pay Piyasası İşlem Siste-
mi’nin (Stratus V500) kapasi-
tesi artırılmış ve yeni nesil do-
nanıma (Stratus V600) geçil-
miştir.  23 Mart 2013 tarihinde
devreye alınan sistem ile kap-
asite yaklaşık 2 kat artarak
5000 emir/sn. hızına ulaştı.  

teknOlOji Ve inOVAsyOn 
BORsA istAnBul’un dA önceliği
Hükümet tedbirlerinde ilk sıralarda yer alan teknolojik gelişim ve inovasyon Borsa istanbul’un da öncelikleri arasında
ilk sıralarda bulunuyor. yapılan pek çok gelişmeyle güvenlik ve hız artırılırken IFm projesine de destek olunuyor. 

2012 Aralık ayında Tür-
kiye’de bir ilk olarak

tek hisseye dayalı opsi-
yonlar ve 2013 Nisan

ayında da endeks opsi-
yonları kendi yazılımla-
rı devreye alındı. Tüm

bu geliştirmeler parale-
linde yaklaşık 300 fizik-

sel sunucunun sistem
işletimi ve yüksek de-

recede hataya dayanık-
lı (fault-tolerant) altyapı
ve sanallaştırma tekno-
lojileri ile borsada gün-
lük olarak yaklaşık; Pay

Piyasası’nda 900 bin,
borçlanma araçlarında
20 bin, VİOP’ta 110 bin
emir sayısı, Pay Piyasa-
sı’nda 400 bin, borçlan-

ma araçlarında 8 bin,
VİOP’ta 35 bin işlem sa-
yısı gerçekleşiyor. Öte
yandan Borsa İstanbul

bünyesinde, mevcut pi-
yasalar ve Borsa içi/dı-
şı verileri raporlamak

amacıyla, İş Zekası ürü-
nü ‘MicroStrategy’ye

geçildi. 

ViOP’tA 
işlem sAyIsI
35 Bini AştI

Odm
AnkARA’dA 

İstanbul Finans Merkezi
(IFM) İstanbul’un, öncelik-
le bölgesel, nihai olarak
da küresel finans merkezi
olma vizyonunu içerirken,
IFM kapsamında birisi
teknoloji olmak üzere 8
adet komite kuruldu. 80’in
üzerinde kamu ve özel
sektör kurumu 300’den
fazla sivil toplum kuruluşu
ve üniversite temsilcisi gö-
rev alıyor. Borsa İstanbul
günlük 1.5 milyar dolarlık
Pay Piyasası, 15 milyar do-
larlık BAP işlem hacimleri
ile bölgesinde lider, böl-
genin ve dünyanın en likit
borsalarından biri olarak
konumlanıyor. Finans Mer-
kezi Projesi çerçevesinde
küresel yatırımcıların bor-
samıza erişiminin kolay-
laşması hedefleniyor. 

IFm için
8 kOmite
kuRuldu

BİAŞ İş Sürekliliği sü-
reçleri kapsamında,

içerdiği kısıtlar nedeni
ile Takasbank binasın-
daki ‘geçici’ olarak ad-
landırılan yedek mer-

kez mekanı (GYM)
Ekim 2012’ye kadar ak-

tif olarak kullanıldı.
Sonrasında BİAŞ yedek
merkez mekanı olarak
mevcut GYM’de bulu-

nan kısıt ve riskleri
içermeyen, İstanbul ili

sınırları dışında bir
‘Olağanüstü Durum

Merkezi’ (ODM) ile ilgi-
li çalışmalar yürütüldü.

Bu kapsamda yapılan
araştırmalar sonucun-

da, Türk Telekom (TT)
tarafından Ankara

Ümitköy’de sunulan ve-
ri merkezi hizmetleri

incelendi ve borsanın
ODM olarak kullanıl-
ması uygun bulundu.

BİAŞ ODM Ekim
2012’den bu yana bura-

da faaliyet gösteriyor. 

Pay Piyasası’nda kulla-
nılmakta olan temsilci
terminali ve ExAPI emir
iletim yöntemlerine ila-
ve olarak, ‘Financial In-
formation exchange
(FIX)  Protokolü’ tabanlı
bir emir iletim altyapısı
2013 yılında devreye
alındı. Böylece üyeler,
üç farklı yöntemle siste-
me emir iletebilme im-
kanına kavuştu. Vadeli
İşlem ve Opsiyon Piya-
sası’nda da ViopFIX uy-
gulaması 3 Nisan 2014
tarihinde devreye alın-
dı. Diğer borsalarda da
kullanılmakta olan FIX
protokolünün uygula-
maya alınması ile birlik-
te üyelere, uluslararası
ortamda geçerli stan-
dartlarda emir toplayıp
sisteme iletebilme im-
kanı sağlandı. Mevcut
durumda bir emrin ara-
cı kurumun bilgisaya-
rından Borsa İstanbul’a
iletilmesi bakır hatlar
üzerinden 50  milisani-
yeyi bulurken, fiber hat-
lar ve FİXAPİ protokolü
sayesinde bu süre 3-4
milisaniyelere indi.

Borsa istanbul son yıllarda yaptığı It yatırımlarıyla birlikte yenilenen yapısıyla, bölgesinde
önderliği hedefliyor. Bu kapsamda nAsdAQ Omx ile yaptığı işbirliğiyle adeta teknoloji
anlamında beynini yenileyen Bist ekran ve veri merkezinde de değişikliğe gitti.

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Baskanı ve
Genel Müdürü İbrahim Turhan, Borsa
İstanbul'un Birincil Veri Merkezi ve Veri
Ekranı'nı Nisan 2014’te tanıttı.

FixAPI 
emiR iletimi 
3 milisAni-
yeye 
düştü
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Sermaye piyasala-
rında yaşanan bü-
yük dönüşüm 2012
sonunda yürürlüğe
giren yeni Serma-
ye Piyasası Kanunu
ile İstanbul Men-
kul Kıymetler Bor-
sası, İstanbul Altın
Borsası ve İzmir

Vadeli İşlem ve Opsiyon Bor-
sası, Borsa İstanbul anonim
şirketi çatısı altında birleş-
mesiyle başladı. Böylelikle
daha önce farklı borsalarda
işlem gören birçok farklı var-
lık sınıfının tek bir platform-
da etkin ve hızlı işlem görme-
sine imkan sağlandı. Şirket-
leşmenin akabinde, borsamız
bünyesinde yeni piyasa ve
ürünlerin devreye alınma sü-
reçleri başladı. Aynı zaman-
da bu piyasa ve ürünlerin kü-
resel platformda işlerlik ka-
zanmasını sağlayacak NAS-
DAQ OMX ile stratejik işbirli-
ği ve teknoloji yatırımları ger-
çekleştirildi.

ÜÇ KATEGORİDE PROJE 
NASDAQ OMX ile başlatılan
süreç basit bir karşılıklı pay
satın alma birlikteliğinin çok
üzerinde olarak görülüyor.
Endekslerin geliştirilmesi,
veri dağıtımı, pazarlama ve
satışı da kapsayan çok geniş
bir alanda, birlikte 30 proje
yürütülecek. İstanbul Uluslar-
arası Finans Merkezi (İFM)
projesi kapsamında, küresel
know-how transferi Borsa İs-
tanbul’un uluslararası arena-
da rekabet edebilmesinde,
global bakış açısı ve iş yapış
tarzı açısından çok kritik bir
rol oynayacak. Piyasa ve iş
geliştirme, yönetim ve ku-
rumsal etkinlik, takas ve mu-
tabakat süreçleri olmak üze-
re üç temel başlık altında
kurgulandı ve özel projeler,
yapılandırılmış çalıştaylar,
mentorluk hizmetleri olarak
da üç farklı kategori oluştu-
ruldu. Ayrıca proje, 2014-2016
yılları arasında alınacak olan
toplam 36 hizmetten oluşuyor
ve 1800 adam/gün olarak
planlandı. Bütün bu çalışma-
lar ile BİST küresel bir marka
olarak İstanbul’un dünyanın
en önde gelen finans mer-
kezleri arasında yer almasın-
da hayati rol oyanayacak. 

İSLAMİ FİNANS MERKEZİ 
Borsa İstanbul diğer süper-
marketlerden farklılaşarak,
küresel rekabette öne çıkma-
yı da hedefleniyor. Bu amaç-
la, İstanbul’un İslami finansın
küresel en önemli merkezi
olması için de çalışmalar de-
vam ediyor. İstanbul’un bu
açıdan önemini gözler önüne
seren en büyük gelişme ise
2013 yılında Borsa İstanbul
yerleşkesinde Dünya Banka-
sı Küresel İslami Finans Ge-

liştirme Merkezi’nin faaliyete
geçmesi oldu. Bu merkez,
Dünya Bankası’nın uluslarara-
sı düzeyde, İslami finans ala-
nında açtığı ilk ofis özelliği
taşıyor. Merkez, İslami finans
ürünlerinin geliştirilmesine
önemli katkılar sağlayacak.

uLuSLARARASı TANıTıM
Borsa İstanbul, sadece bir sü-
permarket kurmakla kalmı-
yor aynı zamanda bu süper-
marketin tanıtım ve bilgilen-
dirme çalışmalarını sürdürü-
yor. Listingİstanbul projesi ile
yabancı şirketlerle görüşüle-
rek İstanbul’un bölge için
önemi aktarılıyor. Bu sayede
uluslararası sermayenin İs-
tanbul’da varlığının artırılma-
sı hedefleniyor. Çeşitli kurum
ve borsalar ile Borsa İstanbul
arasında oluşturulan bağlantı-
lar ve karşılıklı imzalanan
‘memorandum of understan-
ding’ anlaşmaları da İstanbul
Uluslararası Finans Merkezi
imajı için önemli kazanımlar
olarak görülüyor. 

BİRİNCİL VERİ MERKEZİ
Bu süpermarketin bir nevi
beyni olacak veri merkezi ise
yeniden tasarlandı. 2013 yılı
ilkbaharında başlayan çalış-
ma ile ‘Birincil Veri Merkezi’
inşası tamamlandı ve 4 Nisan
2014 tarihinde basın tanıtımı
gerçekleştirildi. 
Altyapısında Türkiye’de ilk
defa kullanılan teknolojileri
de barındıran veri merkezin-
de, Borsa İstanbul’un yanı sı-
ra Takasbank ve Merkezi
Kayıt Kuruluşu’nun da sunu-
cu sistemleri barındırılacak
ve bu kurumlar arasında
oluşturulacak olan ‘Ortak Ve-
ri Merkezi’ altyapısı hayata
geçirilecek. Böylece, ileti-
şim altyapısı da konsolide
edilmiş olacak.

İFM VİZYONuNA uYGuN
Borsa İstanbul’un stratejik
plan çerçevesi içinde attığı
her adım İstanbul’u ulusal ve
uluslararası finans piyasası
katılımcılarının konumlandı-
ğı, yeni finansal piyasaların
sürdürülebilir şekilde geliş-
mesi için gerekli finansal, hu-
kuki ve teknik altyapıya sa-
hip, finansal faaliyetlerin di-
ğer merkezlerden daha etkin
ve hızlı bir şekilde yapılabil-
diği bir merkez konumuna
getirmeyi hedefleyen İFM
projesi ile birliktelik arz edi-
yor. Borsa İstanbul, İFM vizyo-
nuna uygun şekilde işlem
hacmi ve likiditenin yüksek
olduğu, uluslararası şirket ve
yatırımcıların ilgi odağı olan,
her türlü talebe cevap vere-
cek finansal ürün çeşitliliği-
ne ve teknolojik altyapıya sa-
hip finansal piyasaların küre-
sel süpermarketine dönüşme
yolunda hızla çalışıyor.

BİST, uluslararası finansal 
süpermarket olma yolunda

Borsa İstanbul, dünyadaki diğer
finansal süpermarketlerden
farklılaşarak, küresel rekabette öne
çıkmayı hedefliyor. Bu amaçla,
İstanbul’un İslami finansın en önemli
küresel merkezi olması için de
çalışmalar devam ediyor.

Borsa İstanbul, İFM vizyonuna uygun şekilde işlem hacmi ve likiditenin yüksek olduğu, uluslararası şirket ve yatırımcıların ilgi odağı olan, her türlü talebe 
cevap verecek finansal ürün çeşitliliğine ve teknolojik altyapıya sahip finansal piyasaların küresel süpermarketine dönüşme yolunda hızla çalışıyor.

NASDAQ OMX ile gerçekleşen stratejik ortaklığın yanında,
küresel yatırımcılara hizmet verebilmek için ürün yelpazemi-
zi de geliştirme çalışmaları devam ediyor. Borsa İstanbul’un
tüm emtia ürünlerinin ve aynı zamanda emtia ve enerji ürün-
lerine dayalı türev ürünlerin alım-satımına imkân sağlayan ‘ti-
cari platform’ hüviyeti kazanması bu açıdan önem arz ediyor.
Çalışmaları hızla devam eden elektrik piyasası ve emtia piya-
sası konsolidasyonları ülkemizin stratejik konumuna katkı
sağlarken, Borsa İstanbul’un da ortağı olacağı enerji türev
ürünleri ile risklerin daha etkin yönetilmesi de sağlanacak.
Benzer bir yapının doğalgaz piyasası için de oluşturulması
gündemde. Bu çalışmalar ile finansal ürün çeşitliliği sağlanır-
ken, risklerin daha sağlıklı yönetilmesine imkân sağlanacak.

ÜRÜN YELPAZESİ GENİŞLEYECEK
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1995 65.2 79.2
1996 135.9 173.9
1997 185.8 291.5
1998 156.8 439.2
1999 107.3 491.5
2000 205.3 429.1
2001 103.4 144.7
2002 128.9 237.4
2003 213.6 237.4
2004 250.9 280.8
2005 269.4 328.7
2006 192.7 247.5
2007 230.8 330.2
2008 165.9 337.0
2009 37.5 226.6
2010 42.5 115.9
2011 79.7 277.05
2012 120.8 312.0
2013 302.3 437.7
2014 51.7 113.6

Yıl Altın işlem 
miktarı (ton)

Altin 
ithalatı (ton)

Geçen yıl 302.3 
ton altın ithal ettik

1999 40.5 69.2
2000 113.4 187.1
2001 59.4 160.3
2002 139.1 216.7
2003 155.5 272.2
2004 209.5 318
2005 207.9 362.8
2006 107.4 277.4
2007 93.4 320.9
2008 73.6 384.2
2009 5.58 382.6
2010 19.7 388.7
2011 42.1 408.1
2012 142.2 437.2
2013 227.8 465.7
2014 233.6 117.4

Yıl Gümüş işlem 
miktarı (ton)

Gümüş
ithalatı (ton)

Gümüş işlem miktarı
117 tona çıktı

Borsa İstanbul’un kurulmasından sonra İstan-
bul Altın Borsası’nda yer alan üç piyasa, Kıy-
metli Madenler Piyasası, Kıymetli Madenler
Ödünç Piyasası ve Elmas ve Kıymetli Taşlar Pi-
yasası, Borsa İstanbul çatısı altında Kıymetli
Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası adı altın-
da işlemlerini sürdürüyor. Söz konusu piyasa-
da kıymetli madenler ve kıymetli taşlar sektö-
rünün gelişimi de artan bir ivme ile devam
ederken, Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar
Piyasası’nın yatırımcı tabanının genişletilmesi
yönünde adımlar atılıyor. 

FarKlı ağırlıKTa KÜlÇe al-saT İMKanı
Bu kapsamda 17 Nisan 2014 tarihi itibariyle piya-
sa sistemlerinin gelişen ve değişen sektör ihti-
yaçlarına cevap verebilecek esnekliğe kavuştu-
rulması amacıyla geliştirilen Elektronik İletişim
Arayüz Yazılımı (KMTP API), borsa üyelerinin
kullanımına sunuldu. Üyelerin geliştirdikleri uy-
gulamalar ile KMTP API yazılımı entegre edile-
rek, EBS sistemi üzerinden müşteri işlemleri
yaptırmalarına imkan verildi. Bunun yanı sıra
gram işlemleri ile 1 gr’dan başlamak üzere, 5 gr,
10 gr, 25 gr, 50 gr, 100 gr, 250 gr, 500 gr gibi farklı
ağırlıklarda altın külçeleri alım satım imkanı da
yatırımcılara sunuldu. İnternet tabanlı Kıymetli
Madenler Piyasası Elektronik Borsa Sistemi’nde
mini külçe işlemleri ayrı bir yayın ekranı ile gö-
rüntülenirken, bu işlemler küçük yatırımcılar
için bir pazar olabilecek şekilde düzenlendi. 

MÜşTerİ BaZınDa saKlaMa
Kıymetli Madenler Piyasası üyelerine başvuran
yatırımcılar öncelikle bu üyelerin nezdinde he-
sap açabilecekler, daha sonra üyelerin müşteri-
lerine açtıkları bu hesaplar Kıymetli Madenler
Piyasası Elektronik Borsa Sistemi’nde tanımlana-
cak ve müşterilerin API vasıtasıyla satın aldıkla-
rı kıymetli madenler işlem yaptıkları üyelerin alt
hesaplarında yer alan kendi hesapları altında
doğrudan kendileri adına saklanacak. Böylelik-
le piyasa müşteri bazında saklamaya da imkan
verecek. Öte yandan 4 Nisan 2011 tarihinde faa-
liyete geçen Kıymetli Taşlar Piyasası’nın 68’i ku-
yumculuk sektörü üyesi, 54’ü borsa üyesi olmak
üzere toplam 122 üyesi bulunuyor. Kıymetli Taş-
lar Piyasası’nın işlerlik kazanabilmesi amacıyla
uluslararası entegrasyon sağlanırken, BIST, Dün-
ya Elmas Borsaları Federasyonu’na da üye oldu.
Kıymetli taşlardaki vergi yükünün hafifletilmesi
yönündeki çalışmalar ise halen sürüyor. 

Dünyada emtia piyasalarının yatırımcılar için
önemi her geçen gün artıyor. 20. yüzyıl boyunca
işlem hacmi artan finansal türev ürünlerin yaşa-
dığı altın çağı 21. yüzyılın başında emtia türevle-
rinin yaşadığı söylenebilir. Kriz sonrası dönem-
de finansal ürün işlem hacimleri düşüş gösterir-
ken, yatırımcılar daha çok emtia türevlerine yö-
nelmeye başladı, özellikle metal ve enerji türev-
lerinin işlem hacminde son yıllarda önemli ar-
tışlar görüldü. Uluslararası piyasaların bu ilgisi
karşısında borsalar mevcut ürün yelpazelerine
yeni emtia türevleri ekliyor. Geçen 10 yılda bü-
yük borsaların işleme açmaya başladıkları çe-
lik ürünlerine dayalı türev araçlar da yeni ve
dikkat çeken sermaye piyasası ürünleri arasın-
da yerini aldı. Türkiye’de çelik türevlerinin işle-
me açılması için elverişli bir reel sektör yapısı
mevcut. Sanayinin gelişim sürecinde önemli rol

oynayan çelik sektörüne yıllar içinde hem ka-
mu hem de özel sektör tarafından oldukça kap-
samlı yatırımlar yapılan Türkiye, çelik ürünleri-
nin üretim ve dış ticaretinde dünya çapında
önemli bir konuma sahip. 

TÜrKİYe, aVruPa’Da İKİncİ sıraDa
2013 sonu itibariyle çelik üretiminde dünya ge-
nelinde 8. olan Türkiye, AB ülkeleri içinde ise
Almanya’dan sonra 2. sırada. Küresel olarak
önemli bir çelik üreticisi olan Türkiye’de üreti-
len ham çeliğin büyük çoğunluğu çelik hurdası
kaynaklı. Türkiye genelinde 27 üretim tesisin-
den 24’ü ana hammadde kaynağı olarak hurda-
yı kullanıyor. Üretim yapısından kaynaklanan
yüksek hurda talebinin tamamı yurt içinden
karşılanamıyor, kullanılan hurdanın yüzde 70’lik
kısmı başta ABD, Rusya ve AB olmak üzere ithal

ediliyor. Küresel çelik hurda ticaretinin yüzde
21’lik kısmını tek başına gerçekleştiren Türki-
ye, dünyanın en büyük çelik hurda ithalatçısı. 

MalİYeTİn YÜZDe 65’İ hurDa
Türkiye, her ne kadar dünya hurda ticaretinin
beşte birini tek başına gerçekleştiriyor olsa da
küresel çapta hurda tedarikçilerinin güçlü ol-
masından dolayı fiyat oluşumunda etkin konum-
da değil. Hurda fiyatlarındaki arz yönlü fiyat be-
lirsizlikleri ve dalgalanmalar, Türkiye çelik sek-
törünü ve dolaylı olarak çelik ürünlerinin girdi
olarak kullanıldığı diğer sektörleri (inşaat, oto-
motiv, beyaz eşya vb) olumsuz etkiliyor. Çelik
ürünlerinin ana maliyet kaleminin yüzde 65 ile
hurda olduğu göz önüne alındığında hurda fiya-
tı kaynaklı sorunların ilgili sektörleri ne denli
etkilediği daha net anlaşılır.

alTın 
MeVDuaTının
Değerİ 8 YılDa
185 KaT arTTı
Bankaların altın hesabı açma
kampanyaları sayesinde altın
depo hesaplarında biriken al-
tın miktarı giderek artıyor.
BDDK verilerine göre, altın de-
po hesaplarında biriken altın
miktarı 2005 sonunda 91 mil-
yon TL iken, 2014 Haziran so-
nunda yaklaşık 16.8 milyar
TL’ye yükseldi. Altın mevdua-
tının değer olarak 8 yılda 185
kat arttığı görülüyor. Bu artış
özellikle son iki yılda hızlandı
ve biriken altın miktarı 2010
sonunda 2.4 milyar liradan
2014 Haziran sonunda yakla-
şık 16.8 milyar TL’ye yükseldi. 

KDV KalKarsa,
PlaTİn Ve 
PalaDYuM 
İşleM hacMİ 
arTar
Borsa İstanbul Kıymetli Ma-
denler ve Kıymetli Taşlar Piya-
sası’nda altın, gümüş, platin ve
paladyum işlem görüyor. Ge-
rek altın, gerek gümüşte
KDV’nin sıfır olması bu ma-
denlerin kolay alınıp satılması-
na ve Kıymetli Madenler piya-
sasında altın ve gümüş işlem
hacimlerinin yüksek seyret-
mesine yol açıyor. Platin ve pa-
ladyumda KDV uygulamasın-
da düşük işlem hacminde et-
kili oluyor. BİST işlemlerinde
KDV’nin kaldırılmasıyla özel-
likle katılım bankacılığının
platin ve paladyuma dayalı
olarak kullandığı murabaha iş-
lemlerinin yapılması ve bu iş-
lemlerin de katkısıyla platin
ve paladyum işlem hacminin
artması bekleniyor. 

Çelik hurda fiyatındaki belirsizlik riskine karşı tezgahüstü piyasalarda swap, borsalarda ise VİOP sözleşmeleri işlem görmeye
başladı. Borsa İstanbul da piyasalardaki gereksinim nedeniyle çelik hurdasına dayalı vadeli işlem sözleşmesini açmayı planlıyor. 

Çelik 
türevleri

Yenİ Bİr 
YaTırıM aracı: 

Kıymetli Madenler Piyasası’nda
tabanı genişletecek adımlar atıldı
Borsa İstanbul çatısı altında işlemlerine devam eden Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’na ilgi sürüyor. Piyasa’da 
yatırımcı tabanının genişletilmesi yönünde atılan adımlar hızlanırken, elektronik altyapı yatırımlarıyla işlem kolaylığı da artıyor.

BORSA              İSTANBUL
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Boğazİçİ Ünİversİtesİ ve Borsa İstanBUl’dan tÜrkİye’de Bİr İlk:

Borsa İstanbul, ülkemizdeki Ar-Ge faaliyetlerinin artması-
nı, tüm finans sektörünün akademik bilgi birikiminden da-
ha etkin bir şekilde faydalanmasını, sektörün gelişiminin
önkoşullarından biri olarak görüyor. Bu çerçevede Borsa
İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi ile işbirliğine giderek son
dönemde iki önemli proje başlattı. Bunlardan birincisi, ha-
len kuruluş çalışmaları devam eden ‘Finans Teknoparkı’,
ikincisi de ‘Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi.’ Her
iki projenin dayanak noktasını İstanbul Uluslararası Fi-
nans Merkezi projesi oluşturuyor. İki proje bütün olarak
düşünüldüğünde bütüncül yapının teorik/akademik tarafı-
nı Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin oluşturaca-
ğı, uygulama tarafının ise daha çok Finans Teknoparkı
bünyesinde yer alacağı söylenebilir.

rekaBet gÜcÜnÜ artıracak
Yenilikçi bakış açısına sahip bu iki projeden Teknopark
projesinin, inovatif teknolojik altyapı sunarak şirketlerin
sektörlerindeki rekabet gücünü artırması bekleniyor. Ça-
ğımızda pek çok sektörde olduğu gibi finans sektöründe
de küresel düzeyde rekabet avantajı elde etmenin yolu,
en ileri düzeyde teknoloji üretiminden geçiyor. Bu bakım-
dan, Boğaziçi Üniversitesi ve Borsa İstanbul’un sahip oldu-
ğu birikimler bir araya getirilerek bir Teknopark oluşturul-
masının, Türkiye’nin teknoloji üretim seviyesini ve finans
alanında uluslararası rekabet gücünü artırmasında büyük
rol oynayacağı düşünülüyor. Bu bağlamda Boğaziçi Üniver-
sitesi ve Borsa İstanbul, dünyanın sayılı finans merkezle-
rinden biri olmayı hedefleyen İstanbul’da finans konuların-
da yazılım, sistem ve ürün geliştirecek şirketleri barındıra-
cak bir teknopark kurmanın yararlı olacağı konusunda gö-
rüş birliğine vardılar ve Finans Teknoparkı adı altında bir
Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurma sürecini başlattılar.

tÜrkİye’de Bİr İlk
Borsa İstanbul’un içinde bulunduğu sektörün dinamikleri
ve teknolojinin temel rekabet unsuru olduğu göz önüne alı-
narak teknoparkın finans temasına odaklı bir teknopark
olarak kurulması amaçlanıyor. Bu odaklanmış yapısı ile
proje, Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor. Ayrıca proje,
teknoloji geliştirmenin üniversite ve borsa işbirliğiyle etkin

bir şekilde sağlanabileceğini ortaya koyan yapısıyla ulus-
lararası alanda yeni bir model oluşturacak. Borsa İstan-
bul’un İstinye’deki arazisinin güneydoğu ucunda yaklaşık
10 bin metrekarelik bir alanda kurulması planlanan Finans
Teknoparkı’nın inşaatının 2015 yılı sonunda tamamlanması
ve akabinde şirketlerin faaliyete geçmesi planlanıyor.

kamU İradesİ desteklİyor
Finans Teknoparkı, kamu iradesi tarafından da etkin
bir biçimde destekleniyor. Kalkınma Bakanlığı tarafın-
dan yürütülen ‘İstanbul Finans Merkezi Projesi’ çalış-
masına ilave olarak yürürlüğe girecek olan ‘İstanbul
Finans Merkezi Programı’nda Finans Teknoparkı pro-
jesine beşinci bileşenin ikinci politikası olarak yer ve-
rildi. Diğer yandan İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İST-
KA) taslak olarak yayımlamış olduğu ‘2014-2023 İstan-
bul Bölge Planı’nda İstanbul’da finans sektörünün yapı-
sının güçlendirilmesi ve rekabetçiliğinin artırılması
için yerelde yapılması gereken tüm alt ve üstyapı yatı-
rımlarının tamamlanması; İFM projesinin hayata geçi-
rilmesi ve yatırımcılara cazip yatırım alanları, tekno-
parklar ve ihtisas bölgelerinin sağlanması hedefleri yi-
nelendi. İSTKA’nın Bölge Planı’nda belirttiği strateji ve
hedefleri de, Boğaziçi Üniversitesi ve Borsa İstanbul
işbirliği ile kurulması hedeflenen Finans Teknoparkı
projesinin yerindeliğini destekliyor.

Finans Teknoparkı
Borsa İstanbul ve Boğaziçi Üniversitesi işbirliği yaparak iki önemli
proje başlattı. Bi rkı, diğer ise Finans Uygulama ve araştırma merkezi.

Finans Teknoparkı ile ta-
mamlayıcı yönü olduğu söy-
lenebilecek ikinci proje ise
yine iki kurumun ortaklaşa

girişimiyle Boğaziçi Üniver-
sitesi bünyesinde kurulan

Finans Uygulama ve Araştır-
ma Merkezi’dir. Bu merkez

ile sektörün ihtiyacı olan ku-
ramsal ve ampirik nicelik-
sel finans, finansal yenilik

ve finans teknolojileri alan-
larındaki araştırmaların

desteklenmesi amaçlanıyor.
Üretilen akademik çalışma-
lar ışığında, ülkemiz finansı-

nın ve ekonomisinin gelişi-
mine olumlu katkıda bulun-
mak üzere, kanun yapıcı ve
düzenleyici kurumlara poli-

tika tavsiyelerinde bulun-
mak temel amaç. Her iki

proje ile İstanbul Uluslarara-
sı Finans Merkezi projesi

kapsamında, Boğaziçi Üni-
versitesi ve Borsa İstanbul

kampüslerini ülkemizin ihti-
yacı olan niceliksel finans,

finansal yenilik ve finans
teknolojileri alanında aka-
demik ve profesyonel bir

cazibe merkezi haline getir-
mek hedefleniyor.

Finans konularına odaklanacak
bu tematik teknoparkta hem fi-
nansal kurum ve kuruluşların,
hem de yazılım, bilişim ve tekno-
loji kuruluşlarının yer alması
bekleniyor. Ayrıca bu teknopark
bölge coğrafyasına bütün olarak
hizmet edeceğinden, ülkemiz fi-
nans ve bilişim sektöründe yer
alan şirketlerin yanı sıra bölge ül-
kelerinde faaliyet gösteren sek-
tör firmalarından da talep göre-
ceği düşünülüyor. Teknopark
bünyesinde faaliyet gösteren şir-
ketler, buradaki faaliyetlerine
ilişkin olarak çok kapsamlı gelir
ve kurumlar vergisi muafiyetleri-
ne sahip olacak, Boğaziçi Üniver-
sitesi’nin yanı sıra farklı akade-
mik kurum ve kuruluşlar ile ens-
titü ve eğitim merkezleri ile Ar-
Ge faaliyetlerinde işbirliği imka-
nı bulacaklar. Bunlara ilave ola-
rak şirketler bir arada çalışma-
nın etkinliği ile tanışacak. Odak
noktası finans sektörü olan katı-
lımcı şirketlere ortak bir plat-
form sunacak Finans Teknopar-
kı’nda, gerek finansal gerekse
de bilişim konularındaki mevcut
deneyimler büyük bir sinerji ya-
ratarak katılımcıların kullanabile-
ceği ve tüm bölgeye ihraç edile-
bilecek bir finansal bilişim altya-
pısı oluşturulabilecek.

teknolojİ 
kUrUlUşları da 
yer alacak

İkİncİ proje 
Fİnans 

UygUlama ve 
araştırma

merkezİ

BORSA              İSTANBUL
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bist viop ile vob’un birleşmesi dev bir sinerji yarattı. birleşme sonrası geliştirmeler, 
tanıtımlar ve eğitimler meyvelerini verdi ve ağustos 2014’te viop işlem hacmi rekoru kırdı.
BORSA İstanbul VİOP ile Vadeli İşlem ve Op-
siyon Borsası’nın (VOB) 5 Ağustos 2013’tebir-
leşmesiyle Türkiye’de işlem gören tüm vade-
li işlem ve opsiyon sözleşmelerinin VİOP çatı-
sı altında işlem görmeye başlaması rekorları
da beraberinde getirdi. Birleşme sonrası ya-
pılan geliştirmeler, sektöre yönelik tanıtım
faaliyetleri ve eğitimlerin düzenlenmesi so-
nucu 27 Ağustos 2014’te, VİOP’ta gerçekle-
şen 4.3 milyar TL’lik işlem hacmi ile 2005’ten
bu yana faal olan organize türev piyasalarda
tüm zamanların işlem hacmi rekoru kırıldı. 

açılan hesap saYısı 92 bini aştı
Diğer taraftan, Temmuz 2014 itibariyle de
VİOP’ta açılan hesap sayısı 92 bini aştı.Bor-

sa İstanbul’un gelişen ve derinleşen piya-
sası VİOP yatırımcıların hem iyi hem de kö-
tü gün dostu olmaya devam ediyor.VİOP’ta
finansal türev ürünler ile enerji ve emtia tü-
rev ürünleri işlem görüyor. 

Yatırımcısının gözdesi oldu
Mevcut durumda işlem gören finansal tü-
rev ürünler; Pay, BIST 30 endeks, Dolar/TL,
Euro/TL, Euro/Dolar çapraz kuru vadeli iş-
lem sözleşmeleri ve Pay, BIST 30 Endeks,
Dolar/TL opsiyonsözleşmeleri iken, mev-
cut durumda işlem gören enerji ve emtia
türev ürünleri ise gram altın, Dolar/ons al-
tın vadeli işlem sözleşmeleri, Ege pamuk,
Anadolu kırmızı buğday ve baz yük elek-

trik vadeli işlem sözleşmeleri. VİOP ürün
çeşitliği ile her tür piyasa şartında yatırım-
cılara kendilerini koruma ve kâr etme fır-
satı sunarken, şimdiden yatırımcıların göz-
desi haline de geldi. 

Çünkü Türkiye’de organize bir piyasa ola-
rak ilk kez VİOP’ta opsiyon sözleşmeleri-
nin işleme açılmasıyla birlikte yatırımcıla-
ra bu finansal enstrümanları daha güvenli
bir şekilde kullanma fırsatı sağlandı. Opsi-
yon sözleşmelerinin piyasaya sunulması
ile birlikte yatırımcılar bu sözleşmelerin
düşük işlem maliyeti, kaldıraç, farklı stra-
tejilerle işlem yapma imkânı, arbitraj ve
korunma gibi birçok özelliğinden fayda-
lanma imkanına sahip oldu.

Borsa İstanbul VİOP vadeli piyasa-
larda bireysel yatırımcılara altın
sözleşmelerine daha düşük teminat
tutarlarıyla yatırım yapma olanağı
sağlamak amacıyla, 16 Haziran
2014’te altın vadeli işlem sözleşme-
si (TL/gr) büyüklüğünü 100 gram-
dan 1 grama düşürdü. Bu değişiklik
ile bireysel altın yatırımcısı 10
TL’nin altında bir teminat yatırarak
1 gram altına yatırım yapabilir hale
gelirken, fiziki olarak altın alıp/sat-
ması yerine altın vadeli işlem söz-
leşmelerini kullanarak finansal sis-
teme etkin olarak katılması amaçla-
nıyor. Böylelikle bireysel yatırımcı-
lar birikimleri küçük dahi olsa altı-
na yatırım yapabilir hale geliyor. Da-
ha az ilk yatırım maliyeti ile kaldıraç
kullanarak daha büyük bir altın po-
zisyonuna sahip olabiliyor. Öte yan-
dan yatırımcılar kâr realizasyonu
veya zarar durdurma yapmak iste-
diklerinde işlemlerini şeffaf ve likit
piyasa koşullarında karşı taraf riski
taşımadan güvenilir şekilde ger-
çekleştirebilir hale geliyor.     

İstanbul’un öncelikle bölgesel,
uzun vadede ise küresel ölçekte fi-
nans merkezi kimliğini kazanması
sürecinde VİOP özel bir konuma
sahip. Tüm vadeli işlem ve opsiyon
sözleşmelerinin İstanbul’da faaliyet
gösteren, bölgesel ve uluslararası
tanınırlığı üst seviyede olan tek bir
çatı altında işlem görmesi, İstanbul
Finans Merkezi (İFM) projesine
önemli katkılar sağlıyor. Dünya ör-
neklerine bakıldığında da tüm fi-
nans merkezlerinin gelişmiş türev
piyasalara sahip olduğu görülüyor.
Bu kapsamda VİOP giderek derin-
leşen yapısı ile önümüzdeki dö-
nemlerde de İstanbul Finans Proje-
sine katkı yapmaya devam edecek.

iFm projesine
dev katkı

altın vadeli 
işlem 
sözleşmesi’nin
büYüklüğü 
1 grama 
düşürüldü

Yaygınlaşmakta olan FX
platformlarından farklı ola-

rak, VİOP’ta yapılan işlemler
‘karşı taraf riski’ni en aza in-

dirmek üzere 3 Mart 2014 ta-
rihinde ‘merkezi karşı taraf’
olan Takasbank’ın güvence-
si altında bulunuyor. ‘Merke-
zi karşı taraf’ hizmeti, Takas-

bank’ın, alıcıya karşı satıcı,
satıcıya karşı ise alıcı konu-

muna geçerek, bu hizmeti
verdiği piyasalarda gerçek-

leştirilen işlemlerin takası-
nın tamamlanmasını teminat,
garanti fonu ve tahsis edece-
ği sermayesi ile garanti etti-

ği bir hizmet konumunda.
Takasbank, VİOP’ta risk yö-
netimini SPAN algoritmasını
kullanılarak yapıyor. VİOP’ta
her işlem sonrası hesap ba-

zında teminat yeterliliği
kontrolü yapılırken, risk sevi-

yesi yüksek olan hesaplar
için emir öncesinde teminat
yeterliliği kontrolü yapılıyor.

Hesap bazında teminat kont-
rolü yapılması ve işlemlerin
merkezi karşı taraf garanti-

sinde bulunması da VİOP’un
güvenli ve şeffaf bir piyasa

olmasını sağlıyor. 

işlemler 
takasbank 

güvencesinde

Dünya borsalarında, alternatif işlem plat-
formlarında ve finansal piyasalarda yaygın
olarak kullanılan FIX protokolü ile emir ile-
tim altyapısı VİOP’ta Nisan 2014’te devreye
alındı. Böylece VİOP’a yabancı yazılım ku-
ruluşlarının daha kolay entegre olup hiz-
met vermesi sağlandı. Bunun neticesinde
de kurumsal yabancı yatırımcıların, likidite
sağlayıcıların ve piyasa yapıcıların VİOP’a
erişiminde global standartlara ulaşıldı.

VİOP’ta piyasa yapıcılık sisteminde yapıla-
cak yenilikler ile piyasa yapıcılık sistemi-
nin daha etkin çalışması sağlanacak. Yeni
piyasa yapıcılık sistemi ile sözleşmelerde-
ki likidite artacak ve piyasada fiyatların
daha etkin bir şekilde oluşması sağlana-
cak.Şu anda VİOP’ta 8 kurum piyasa yapı-
cılık faaliyetlerini sürdürüyor.Piyasa yapı-
cılar süreklilik arz edecek şekilde piyasa-

da bulunan çift taraflı alış ve satış kotas-
yonları vererek piyasaya likidite sağlayan
kurumlardır.Piyasa yapıcılık sisteminin en
önemli avantajlarından biri almak ya da
satmak isteyen bir yatırımcının her zaman
piyasada likidite bulabilmesidir. Piyasa ya-
pıcılar çift taraflı hem alış hem satış emir-
leri girerek yetersiz likidite nedeniyle olu-
şabilecek ek maliyetlerin de önüne geçer-
ler. Piyasa yapıcılar sayesinde oluşan liki-
dite piyasada gerçek fiyatların oluşmasına
katkıda bulunur.

Önümüzdeki dönemde hurda çelik ve Sa-
raybosna Borsası pay piyasası endeksi
SASX-10 üzerine yazılmış yeni sözleşmele-
ri VİOP’ta işleme açılacak.

Faiz ve kredi türev ürünlerinde de VİOP’ta
işleme açılmasına yönelik olarak paydaş-
larla görüşmeler devam ediyor.

Yeni nesil Yatırım çözümleri 

Borsa İstanbul ve VOB’un
birleşmesiyle VİOP tarih yazıyor
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Vadeli işlem ve opsiyon piyasalarını
öğrenmek artık VİOPS ile çok kolay

Finansal okuryazarlığın düşük ol-
duğu ülkemizde Borsa İstanbul
yatırımcılara teorik ve pratik eği-
timler vermeye devam ediyor. Vİ-
OP, yatırımcılara bir yandan teo-
rik eğitimler düzenlerken, diğer
yandan yatırımcıların uygulama-
ya yönelik bilgilendirilmesi husu-
sunda da çalışmalar yapıyor. Bu
kapsamda 5 Mayıs-30 Mayıs tarih-
leri arasında VİOP Sanal Portföy
Performans Yarışması düzenlen-
di. Yarışma çerçevesinde kayıt
olan her katılımcı 100 bin TL de-
ğerinde sanal portföy ile yarışma-
ya başladı. Katılımcılar 5 Mayıs-
30 Mayıs tarihleri arasında vadeli
işlem sözleşmelerine yatırım yap-
tılar. Bu sürenin sonunda en fazla
kâr eden 3 yarışmacıya ve ilk üç
sıra içinde yer almaması halinde
en fazla kâr eden üniversite öğ-
rencisine ödül verildi. Yarışmanın
birincilik ödülü Haziran 2014’te
Londra’da düzenlenen Internatio-
nal Derivatives Expo fuarına katı-
lım iken ikinci ve üçüncüye Tab-
let PC hediye edildi.

ikincisi kasımda düzenlecek
VİOP vadeli işlem ve opsiyon piya-
saları hakkında farkındalığın artı-
rılması ve yatırımcıların uygulama-
lı olarak bilgilendirilmesi amacıy-
la önümüzdeki dönemde de Vİ-
OPS yarışmaları düzenlemeye de-
vam edecek. Kasım ayı içerisinde
yine ödüllü şekilde ikincisinin dü-
zenlenmesi planlanan yarışmaya
yeni dönemde opsiyon sözleşme-
leri de eklenecek, böylelikle katı-
lımcılar vadeli işlem sözleşmeleri-
nin yanında opsiyonlara yönelik
bilgilerini de derinleştirebilecek.
VİOPS hakkında bilgi almak ve ya-
rışma duyurularını takip etmek
için www.borsaistanbul.-com adre-
sini ziyaret edebilirsiniz. 

Vadeli İşlem Sözleşmesi, belirli bir va-
dede, önceden belirlenen fiyat, miktar
ve nitelikte dayanak varlığı alma veya
satma yükümlülüğü veren sözleşme-
lerdir. Yatırımcılar ister alış tarafında,
isterlerse de satış tarafında bulunabi-
lirler. Örneğin, BIST 30 endeksini 2 ay
sonra bugünden belirleyeceğiniz bir
fiyattan alma ya da satma yönünde bir
pozisyona girebilirsiniz. Piyasanın dü-
şeceğini bekliyorsanız, BIST 30 en-
deksini satma yönünde pozisyona gi-
rip, 2 ay sonunda endeksin düşmesi
halinde piyasadakinden daha yüksek
bir fiyata satmış olacağınız için kâr el-
de etmiş olursunuz.

VİOP’ta Vadeli İşlem Sözleşmeleri

Pay VİS: Pay senetlerine az mik-
tarda teminatla karşı taraf riski ta-
şımadan kaldıraçlı olarak yatırım
yapma imkanı sunar. Özellikle Vİ-
OP’ta pay sahibi olmadan da satış
yapma kolaylığıyla düşüşlerde de
kârı hedefleyen yatırımcı profili
için ideal

BIST 30 Endeks Vadeli İşlem Söz-
leşmeleri: Türk sermaye piyasa-
sının gösterge ürünüdür. Yatırım-
cılarına, risk yönetimi ve beklen-
tilere yönelik yatırım yapabilme
imkanı sunar.

DolarTL VİS: Yatırımcıyı dolar ku-
runda yaşanabilecek dalgalanma-

lardan koruyan, geleceği planla-
maya ve gelir gider dengesini sağ-
lamaya olanak tanıyan ürünlerdir.
Etkin risk yönetimi ile güven verir.

EuroTL VİS: Kur düşerken de yük-
selirken de, her koşulda kâr elde
etmenizi sağlayan VİOP ürünlerin-
den biridir. Yatırımlarında, gelece-
ği öngörülebilir kılarak belirsizliği
ortadan kaldırmayı önemseyen ya-
tırımcı profili için ideal.

Euro/USD VİS: Kur riskini doğru
yöneterek minimize etmeye ola-
nak tanıyan VİOP ürünüdür. Mali-
yetleri Dolar, gelirleri Euro olan ya-
tırımcılar için ideal.

Altın VİS: Yastık altı devrini kapa-
tan, altın hem yükselirken hem de
düşerken kazandıran VİOP ürünü-
dür. Fiyat düşüşlerinden korkan
ve yatırıma mesafeli yaklaşan yatı-
rımcı adayları için ideal.

Dolar/Ons Altın VİS: Daha düşük
maliyetlerle daha yüksek getiri el-
de etmek isteyen yatırımcılar için
ideal VİOP ürünüdür.

Pamuk, Buğday ve Elektrik VİS:
Emtia ve enerji VİOP’ta bir finan-
sal ürün haline geldi. Emtia yatı-
rımcıları beklentilerini kazanca
dönüştürebilir ve elektrik üretici-
leri fiyat dalgalanmalarından ken-
dilerini koruyabilirler.

Borsa istanbul, vadeli işlem ve opsiyon piyasaları hakkında teorik eğitimler düzenlerken, yatırımcılara uygulamaya 
yönelik imkanlar da sunuyor. Bu kapsamda düzenlenen viOp sanal portföy yarışmasında dereceye girenlere ödüller verildi.

Bir Bakışta ‘vadeli işlemler’
Opsiyonlar Borsa İstan-

bul’da Vadeli İşlem ve Op-
siyon Piyasası’nda işlem
görür. 

İşlemler pay opsiyonları
için 09:10 - 17:40 saatleri
arasında, endeks opsiyon-
ları için ise 09:10-17:45 sa-
atleri arasında tek bir se-
ansta gerçekleştirilir. Pay
ve Endeks Opsiyon Sözleş-
meleri için 12:30-13:55 ara-
sı işlem yapılmayan bölüm-
dür. USD/TL opsiyon söz-
leşmeleri için 09:10-17:45
saatleri arasında kesintisiz
tek seans gerçekleştirilir.

Yatırımcı, VİOP’a üye aracı
kurum ya da bankalar üze-
rinden opsiyonları alıp sa-
tabilir.

Yatırımcıların opsiyon iş-
lemlerine başlamadan ön-
ce risk bildirim formunu
okuyup imzalamaları ge-
reklidir.

adım adım 
OpsiyOnlar
Opsiyonlar alıcısına hak satı-
cısına yükümlülük veren kar-
şılıklı iki taraf arasındaki tü-
rev ürünlerdir.Yatırım, korun-
ma ve arbitraj amacıyla kulla-
nılabilen opsiyonlar bir daya-
nak varlığı belirli bir vadede
belirli bir fiyattan alma&sat-
ma hakkı ya da yükümlülüğü
verir.Hem yükselen hem dü-
şen piyasa beklentisinde ya-
tırımcılaropsiyonları kullana-
bilir.VİOP’ta alım opsiyonu
alıcısı satıcıya ödediği prim
karşılığında dayanak varlığı
belirli bir vadede belirli bir
fiyattan alma hakkını elde
eder. Alım opsiyonu satıcısı-
nın ise alıcının opsiyonu kul-
lanmak istemesi halinde da-
yanak varlığı alıcıya önce-
den belirlenen fiyattan satma
yükümlülüğü vardır. Satım
opsiyonu için ise, satım opsi-
yonu alıcısı satıcıya ödediği
prim karşılığında dayanak
varlığı belirli bir vadede be-
lirli bir fiyattan satma hakkını
elde eder. Satım opsiyonu sa-
tıcısının ise alıcının opsiyonu
kullanmak istemesi halinde
dayanak varlığı alıcıdan ön-
ceden belirlenen fiyat üze-
rinden satın alma yükümlülü-
ğü vardır.Opsiyon işlemleri
opsiyonun değerine göre ol-
dukça küçük olan prim üze-
rinden yapılmaktadır. Örne-
ğin 100 TL değerindeki bir
işlemi yaklaşık 0.5 TL ile op-
siyon kullanarak gerçekleşti-
rebilmek mümkün. VİOP’ta-
opsiyon sözleşmeleri ise dö-
viz, pay senedi ve endeks bi-
çimindeki dayanak varlıklar-
dan oluşuyor.

Risk Yönetimi:Piyasadaki
beklenmedik değişimler-
den ve bu değişimlerin
neden olduğu riskten ko-
runma imkanı sağlar.

Düşük işlem maliyeti: Da-
yanak varlığın kendisini al-
madan, dayanak varlığın
fiyat hareketlerinden kar
edebilme şansı verir.

Yüksek kazanç potansiye-
li: Önemli ölçüde kaldıraç
olanağı sağlar.

Strateji Seçenekleri: Piya-
sadaki fiyat beklentilerine
göre farklı portföy seçe-
nekleri oluşturma olanağı
verir.

Arbitraj olanağı: Piyasada-
ki fiyat farklılıklarından
çok küçük risklerle ya da
risksiz kar elde etme im-
kanı sağlar.

OpsiyOnların
avantajları
nelerdir?

BİST 30 endeksinde yükseliş
bekliyorum;

92.000 kullanım fiyatlı 1 adet BIST
30 Endeks Alım Opsiyonu aldığı-
mızı varsayarsak, böylelikle sı-
nırlı bir riske katlanarak sınırsız
kâr etme potansiyeline sahip
olunur. Başabaş noktası ‘Kulla-
nım Fiyatı+Ödenen Prim’ tutarı-
na eşittir, bu noktadan sonra po-
zisyon yukarı yönlü kâr etmeye
başlar.

BIST 30 endeksinde düşüş bekli-
yorum;

92.000 kullanım fiyatlı 1 adet BIST
30 Endeks Satım Opsiyonu alı-
nırsa, sınırlı bir riske katlanarak
sınırsız kâr etme potansiyeline
sahip olunur. Başabaş noktası
‘Kullanım Fiyatı-Ödenen Prim’ tu-
tarına eşittir, bu noktadan sonra
pozisyon aşağı yönlü kâr etmeye
başlar.

BIST 30 endeksinde yatay hare-
ket bekliyorum;

Aynı vadeye sahip aynı kullanım
fiyatlı alım ve satım opsiyonu
satarak yatay fiyat hareketi ya-
şanan dönemlerde kâr elde
edilebilir. Bu stratejinin iki adet
başabaş noktası bulunur. Bun-
lardan birincisi ‘Kullanım Fiya-
tı+Ödenen Prim’, diğeri ise
‘Kullanım Fiyatı-Ödenen
Prim’dir. Bu iki başabaş noktası
arasında strateji kâr eder.

nasıl alıp 
satarım?

OpsiyOn 
sözleşmeleri ile  
nasıl yatırım
yaparım?
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Borsa İstanbul: Veri yayında
yenilikler, en ucuz veri BİST’te 

1 eylül itibariyle veri yayın politikasını güncelleyen borsa İstanbul, veri satışında
dünyanın en uygun fiyatını sunuyor. londra’da 65 dolara satılan verilen bİsT’te 6 Tl.

Borsa İstanbul, 1 Eylül 2014 itibari ile veri yayın politikalarını piya-
sa ihtiyaçlarını ve dünya borsalarındaki en iyi uygulamaları de-
ğerlendirerek güncelledi. Bu kapsamda yapılan fiyat değişiklikle-
ri diğer borsalar dikkate alındığında hâlâ çok uygun. Dünya bor-
salarında 145 TL’ye ulaşan ücretlere karşın BİST’te sadece 6 TL.
Borsa İstanbul; paylar, borsa yatırım fonları, aracı kurum varantla-
rı, sertifikalar, tahvil, bono, kira sertifikaları, özel sektör tahvilleri,
devlet ve özel sektör borçlanma araçları ve paylar üzerine
repo/ters repo işlemleri ve yabancı menkul kıymetlerin (Türk Ha-
zinesi’nce ihraç edilen Eurotahviller) de dahil olduğu çeşitli men-
kul kıymetlerin adil ve şeffaf bir ortamda alınıp satıldığı bir plat-
form sunuyor ve bu platformdan oluşan fiyatları yatırımcılara çe-
şitli yollardan ulaştırıyor.

Tüm dünyada ücreTe Tabİ
Son düzenleme ile daha önce ücretsiz olan gerçek zamanlı son iş-
lem fiyatı, en iyi alış, en iyi satış verilerini içeren Düzey 1 veri paketi
ücrete tabi tutulurken, belirlenen ücret seviyesi hizmet sağlayıcının
talep ettiği kullanıcı sayısına göre 6 TL’den başlayıp 0.50 TL’ye ka-
dar düşüyor. Dünya borsalarındaki benzer içerikteki veri paketleri-
nin fiyatları ise Londra Borsası’nda 65 dolar, Nasdaq ve Johannes-
burg’da 29 dolara satılıyor. Yeni uygulamaya ilişkin kararın tüm sü-
reç boyunca veri yayın kuruluşları, yatırım kuruluşları ve dağıtıcıla-

rımız ile iletişim halinde olunarak belirlendiğini Borsa İstanbul yet-
kilileri özellikle vurguluyor. Mevcut durumda, Pay Piyasası, Gelişen
İşletmeler Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Kıymetli Maden-
ler ve Kıymetli Taşlar Piyasası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası
olmak üzere, BİST’te faaliyet gösteren 5 piyasa bulunuyor. Tam oto-
masyonlu bir alım-satım ve gözetim sistemiyle çalışan BİST, bütün
piyasalar için eş zamanlı, gecikmeli ve gün sonu veri yayını yapıyor.

yüksek sTandarTlarda verİ yayını
Borsa İstanbul, Düzey 1, 1+ ve 2 veri paketlerine ek olarak refe-
rans verileri, derinlik bilgisi ve özsermaye halleri verileri, Borsa İs-
tanbul’un yetkilendirdiği veri dağıtıcılar tarafından veri yayın ter-
minalleri, internet (Borsa İstanbul üyelerinin web siteleri dahil),
TV-Teletext, televizyonda kayan bant, WAP kanalları, mobil uygula-
malar vb üzerinden gerçek zamanlı, gecikmeli veya gün sonunda
yayınlanıyor. Teknolojik gelişmelere paralel olarak, veri iletimi ge-
liştirilip, çeşitlendirilirken bu kanallar sayesinde, daha fazla yatı-
rımcıya bu verilere erişim imkanı sağlanıyor. Derinlik bilgisi yayı-
nı, yatırımcıların Borsa İstanbul piyasalarının çeşitli verilerine aynı
anda ve şeffaf bir ortamda erişimini sağlarken, derinlik bilgisi ya-
yını terminaller ve uygulamalar aracılığıyla sadece yetkilendiril-
miş veri dağıtım firmaları tarafından sunuluyor. Veri yayını ile ilgili
tüm bilgiler, Borsa İstanbul’un web sitesinde bulunuyor.

avrasya verİ 
yayın ağı Projesİ

başladı

en Pahalı verİ
varşova’da

Borsa İstanbul (BİST), NASDAQ
OMX’ten almakta olduğu hizmetlerin

de katkısıyla, Avrasya bölgesinde dün-
ya çapında bir sermaye piyasası kurma
ve bir finans merkezi olma yolunda hız-

la ilerliyor. Bu çerçevede BİST, bölgesel
piyasaların verilerini tek bir bağlantı,

tek bir abonelik ve tek bir sözleşmeyle
sunarak bir yandan idari maliyetlerle

bağlantı ücretlerini azaltacak, bir yan-
dan da faturalandırma süreçlerini ve

hukuki formaliteleri kısaltacak Avrasya
Veri Yayın Ağı Projesi’ni başlattı. BİST,

bu vizyon kapsamında ilk adımı Saray-
bosna Borsası ile 22 Temmuz 2013 tari-
hinde imzaladığı anlaşmayla atarak, 1

Ocak 2014 tarihinden itibaren Saray-
bosna Borsası verilerini yayınlamaya

başladı. Piyasalara çok daha yakın bir
noktadan işlem yapabilme imkanı tanı-

yan eş-yerleşim hizmetlerinin verilmeye
başladığı BİST’te yakın gelecekte, alım-
satım altyapısı da en son teknoloji ile ta-

mamen yenilenecek.Bununlaberaber
BIST, veri yayın firmalarının piyasa veri-
lerini daha düşük bağlantı maliyetleriy-

le almasına imkan tanımak amacıyla
Londra’da bir PoP’a (PointOfPresence-

Bağlantı noktası) sahip olmayı planlıyor.

Londra 65
Viyana 38
Nasdaq 29
Johannesburg 29
İspanya 23
İtalya 16
Belgrad 13
Bükreş 13
Hindistan 10
Türkiye 0.50 Kr-6 TL 

Veri Ücreti ($)Borsa

Sınırlı Düzey 1     

Düzey 1     

Referans verileri   

Düzey 1+     

Düzey 2

BİST endeksleri     

Gün sonu verileri  

BİST pay piyasası 
işlem tarafı gün sonu 

BİST haberleri,
KAP bilgileri  

Paket İsmi İçerik

BİST’te işlem gören tüm sermaye piyasası araçlarıyla ilgili tanımlayıcı bilgiler; son alım-satım fiya-
tı/oranı, bir önceki seansa göre fiyat/oran değişimi, BİST endeksleri, gün sonu verileri.

Sınırlı Düzey 1 verilerine ek olarak, bekleyen emirler içerisinde alış ve satıştaki en iyi fiyat/oran-
lar ve diğer fiyat/oran bilgileri, BİST haberleri, KAP verileri.

Düzey 1 verilerine ek olarak, işlem gören her bir sermaye piyasası aracı için alış ve satıştaki en
iyi fiyatlar için miktar bilgisi ve gerçekleşen işlemlerle ilgili diğer bilgiler.

Düzey 1+ verilerine ek olarak, işlem gören tüm sermaye piyasası araçları için, en iyi 5 fiyat kade-
mesi için miktar bilgisi, işlem miktarı ve diğer istatistiki bilgiler.

Pay Piyasası ve Borçlanma Araçları Piyasası için, Borsa İstanbul tarafından hesaplanan endeks
değerleri, işlem hacmi, işlem miktarı ve diğer bilgiler.

BİST tarafından yayınlanan haberler ile KAP üzerinde sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarın-
ca kamuya duyurulan finansal tablolar, mali raporlar, özel durum açıklamaları ve diğer bildirimler.

VİOP’ta gerçekleşen işlemlerin üye ve sözleşme bazında gün sonu net alım-satım miktarı bilgileri.           

Borsa İstanbul Pay Piyasasında gerçekleşen her bir işlemin işlem tarafı bilgisi de dahil olmak üze-
re işlemlere ait detay bilgileri.

1-Endeks Bileşenleri Verisi: Borsa İstanbul En-
dekslerine dahil olan şirketler ve menkul kıy-
metlerin endekslerdeki ağırlıkları. 
2-Tanımlayıcı Veriler: ISIN kodları ve diğer ta-

nımlayıcı bilgiler. 
3-Özsermaye Halleri Verileri: Borsa İstanbul’da
işlem gören şirketlerin sermaye artırımı/azaltı-
mı, kar payı dağıtımı ve benzeri kararları.  

NOT: Dünya borsalarının 
güncel veri ücretlerini gösterir.

4 farklı düzey bulunuyor
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Borsa İstanbul’dan ‘Finansal
Okuryazarlık’ vizyonu 

Tasarruf araçlarının doğru bir şekil-
de anlaşılması ve kullanılması konu-
sunda özel bir çaba sarfeden Borsa
İstanbul, çok çeşitli alanlarda faali-

yet gösteriyor. Borsa İstanbul tarafın-
dan 2012 Mart ayında tüm diğer pay-
daşlarla birlikte başlatılan yatırımcı

seferberliği kapsamında yatırımcı
tabanının genişletilmesine, finansal

okuryazarlığın artırılmasına ve birey-
sel yatırımcıların kurumsal yatırımcı-
lar yoluyla borsaya erişimlerinin sağ-
lanmasına dönük faaliyetlere ağırlık
veriliyor. Bu çerçevede gerçekleşti-

rilen faaliyetler arasında, 2012’de ha-
yata geçirilen www.bilincliyatirim-

ci.org elektronik öğrenme portalı da
yer alıyor. Bilgilendirme ve tanıtım

amaçlı bu e-öğrenme platformunda
görsel materyal ağırlıklı interaktif

eğitim modülleri bulunuyor. 

hEDEF BİLİNçLİ 
YATIRIMcI

Borsa İstanbul bünyesinde üniversite
öğrencilerine yönelik olarak düzenle-

nen iki hafta süreli ‘Öğrenci Eğitim
Programı’ yoğun talep görüyor ve üni-
versite öğrencilerinin borsanın işleyi-

şiyle tanışmasına aracılık ediyor.
1994’ten bu yana bu programa katılan

öğrenci sayısı 8.000’e yaklaştı. Prog-
ram ile ülkemizin yarınlarını şekillen-
direcek gençlere iş hayatı öncesinde
vizyon kazandırmak ve Türk sermaye
piyasası ve Borsa piyasalarının işleyi-

şi hakkında ayrıntılı bilgi vermek
amaçlanıyor. Borsa İstanbul ayrıca,

sektörün gelişiminde akademik bilgi
birikiminin öneminden hareketle,

araştırma etkinliklerine özel bir
önem veriyor. Son dönemde dünya

çapında önde gelen isimlerin katılı-
mıyla çok sayıda konferans, seminer
ve benzeri etkinlikte hem profesyo-

nel, hem de akademik camia bir ara-
ya getirildi. Böylece bir yandan farklı

kesimler arasında bilgi paylaşımı
sağlanırken, bir yandan da yatırım bi-
linci konusunda farkındalığın artma-

sına katkıda bulunuldu.

ÖĞRENcİLERE 
DÖNük EĞİTİM

Ülkemizde sermaye piyasasında
yatırım kültürü gelişmiş ülke se-
viyelerinin oldukça altında bulu-
nuyor. Bireysel yatırımcıların di-
ğer bir deyişle tasarruf sahipleri-
nin pay piyasası başta olmak
üzere sermaye piyasalarına ilgi-
sinin sınırlı kalmasının arkasın-
daki en önemli neden ise bilgi
eksikliği ve doğru bilinen bazı
yanlışlar olduğu bir gerçek. Bu
noktada, ‘finansal okur yazarlık’
ya da ‘finansal farkındalık’ sevi-
yesinin geliştirilmesi önemli bir
çözüm aracı olarak öne çıkıyor.
Hiç kuşkusuz, finansal okurya-
zarlığın sağlanabilmesi ‘finansal
eğitim’ ile mümkün. Finansal eği-
tim, tüketici ve yatırımcıların bil-
gilendirilmeleri yoluyla finansal
ürünlere, kavramlara ve risklere
yönelik farkındalıklarının ve yet-
kinliklerinin artırılması olarak ta-
nımlanıyor. Finansal tabana yayıl-
ma ise finansal hizmetlere uygun
erişimi, finansal tüketicilerin ko-
runmasını ve finansal okuryazar-
lığın tamamını içeriyor.

YüzDE 42’NİN hESABI Yok
Dünya Bankası’nın ‘Küresel

Finansal Tabana Yayılma (Global
Findex) Veri Tabanı’, dünya ge-
nelinde 2.5 milyar yetişkinin (top-
lam yetişkin nüfusun yaklaşık ya-
rısı) düzenlemeye tabi finansal
kuruluşlar tarafından sunulan fi-
nansal hizmetlere erişimlerinin
olmadığını gösteriyor. Yüksek
gelirli ülkelerde hesap penetras-
yonu (bir finansal kuruluşta he-
sap sahibi olan yetişkinlerin ora-
nı) neredeyse evrensel düzeyde
iken (yetişkinlerin yüzde 89’u
resmi bir finansal kuruluşta hesa-
bı olduğunu bildirmiştir), bu oran
gelişmekte olan ekonomilerde

sadece yüzde 41 seviyesinde.
Türkiye’de ise yetişkinlerin yüz-
de 58’inin resmi bir finansal ku-
ruluşta hesabı olduğunu bilini-
yor. Benzer ülkeler ile karşılaştı-
rıldığında Türkiye’deki hesap
penetrasyonu daha ileri düzeyde
olmakla birlikte, yetişkin nüfusun
yine de önemli bir bölümünün
(yüzde 42) bir finansal kuruluşta
hesabı olmadığı anlaşılıyor.

TABANA YAYILMA 
50’den fazla ülke reform gün-
demlerinde finansal tabana yayıl-
ma politikalarını öncelik olarak
belirlerken, finansal tabana yayıl-
ma stratejileri geliştirmiş ve fi-
nansal tabana yayılmayı artırma-
ya yönelik hedefler de koydu. Fi-
nansal tabana yayılma uluslarara-
sı reform gündeminde en önemli
önceliklerden biri haline geldi.
Seul’deki G20 Zirvesi’nde, lider-
ler finansal tabana yayılmanın
küresel kalkınma gündeminin te-
mel direklerinden birini olduğu-
nu kabul ederek Küresel Finan-
sal Tabana Yayılma Ortaklığı’nın
kuruluşunu ilan ettiler. Başta
Dünya Bankası olmak üzere bir-
çok uluslararası kuruluş, bu or-
taklığa kaynak aktararak ülkele-
rin finansal tabana yayılmayı art-
tırmalarına yardımcı olmayı taah-
hüt etti. Bu doğrultuda çalışmala-
rını sürdüren Borsa İstanbul;
Dünya Bankası, Hazine Müste-
şarlığı, BDDK ve SPK işbirliğinde
3-4 Haziran’da finansal tabana ya-
yılma konferansı düzenledi. Yo-
ğun ilgi gören konferans, finan-
sal tabana yayılmanın daha fazla
arttırılması için politika yapıcılar,
özel sektör ve uluslararası toplu-
luk arasında sağlıklı ve verimli
diyalog başlatma fırsatı sundu.

Türkiye’nin finansal sektörü son on yıllık dönemde etkileyici bir şekilde büyürken ha-
la aşılamayan bazı zorluklar da var. İşte bu nedenle kısa bir süre önce “Finansal Eri-
şim, Finansal Eğitim ve Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları”na
ilişkin Başbakanlık genelgesi yayınlandı. Finansal eğitimin yaygınlaştırılması ile birlik-
te, ekonomik refahın artması, yatırımcı tabanının genişlemesi, finansal sektöre nitelikli
işgücü sağlanması, finansal piyasaların büyümesi ve daha etkin çalışması bekleniyor.
Toplumun tüm kesimlerinde finansal okuryazarlık ve yatırım bilincinin gelişimi, birey-
lerin tasarruflarını daha etkin bir biçimde değerlendirmesi ve ülke ekonomisinin bü-
yümesi için gerekli kaynağın temin edilmesi açısından büyük önem taşıyor. Bu konu,
İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesinin de yapı taşlarından birini oluşturuyor.

FİNANSAL EĞİTİMİN EYLEM PLANI DA VAR

Tasarruf sahiplerinin ‘finansal okur yazarlık’ ya da ‘finansal farkındalık’ seviyesini geliştirmek
için bir süredir çalışmalar yapılıyor.  Bu noktada Borsa İstanbul da önemli ‘finansal eğitim’
çalışmaları yapıyor. Amaç tüm dünyada kabul gören ‘finansal tabana yayılma’yı sağlamak.
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BİST’in 2023’te ilk 10’a 
gireceğine inancımız tam
İstanbul bir marka şehir olarak da finans merkezi olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyor. Turkcell Grup Genel Müdür
Yardımcısı Erden, BİST’in 2023’e kadar dünyanın en büyük 10 borsasından biri olacağına inandığını söyledi.

BORSAYA
KOTE OLMAK

İTİBARIMIZI
ARTIRDI

Murat Doğan Erden, Borsa
İstanbul’un farklı endeksle-
rinde işlem gören Turkcell

gibi halka açıklık oranı yük-
sek şirketlerin, borsaya kote

olmayı planlayan firmalara
örnek teşkil ettiğini söyledi.
Böylece BİST’e yeni katılan

firmalarla piyasanın derinle-
şeceğini ve değer kazana-

cağını ifade eden Erden “Bu
hem borsada hisseleri işlem
gören tüm şirketler hem de

BİST için avantajlı bir durum.
Turkcell’e sağladığı fayda

açısından baktığımızda ise;
kurum kültürü olarak şeffaf-

lığı ve güvenilirliği benimse-
miş bir şirket olduğumuz
için yasal düzenlemelere

hızlı adaptasyonumuzun ser-
maye piyasalarındaki itibarı-
mızı artırarak şirket değeri-
ne pozitif katkıda bulundu-

ğunu söyleyebiliriz” dedi. 

Borsanın şirketlerimize katkısı fazlaİSTANBUL 
AVRUPA-DOĞU

HATTINDA
BAĞLANTI

OLACAK
Uluslararası ticaretin ve eko-
nomik ilişkilerin büyümesini

olumlu yönde etkileyecek,
küresel piyasalarla eş za-

manlı hareket eden bir ‘Fi-
nans Merkezi’ projesinin, sa-

nayi yatırımlarını da olumlu
etkileyeceğini düşündükleri-

ni belirten Yüngül, şunları
söyledi: “Türkiye finansal

sektörde tecrübeli bir ülke
ve iyi organize edilmiş bir fi-

nans merkezi yoluyla yeni
uluslararası ortaklıklar kur-

ma konusunda önemli bir bü-
yüme potansiyeli var. Finan-
sal merkezileşmenin Asya,

Ortadoğu ve Avrupa hattı
arasında bağlantı kurabilme
konusunda önemli bir rol oy-

nayabileceğini düşünüyo-
ruz. İstanbul teknoloji, finans

ve uluslararası taşımacılık
konularında başlıca merkez

olacak.” Yüngül, Zorlu Gru-
bu olarak, İstanbul’un tüm fi-
nansal akışın merkezi olma-

sı konusunda hazırlıklı ol-
duklarını söyledi

Borsa İstanbul’da Vestel Elektronik, Ves-
tel Beyaz Eşya ve Zorlu Enerji şirketleri-
nin payları işlem gören Zorlu Holding’in
CEO’su Ömer Yüngül, Vestel Elektro-
nik’in Borsa İstanbul’un yarı sıra Londra
Tezgah Üstü Piyasası’nda da işlem gör-
düğünü söyledi. Halka açılmanın şirketle-
rine birçok getirisi olduğunu belirten
Yüngül, bunları şu şekilde sıraladı:

ŞİRKET DEĞERİ BELİRLENİYOR
Kurumsallaşma: Halka açılmanın getir-
diği mevzuatsal yükümlülükler, dene-
tim ve diğer pay sahiplerine karşı olan
bilgi ve hesap verme sorumluluğu şir-
ketlerin kurumsallaşma sürecini hız-
landırıyor ve özellikle Türkiye’de çok
yaygın olan aile şirketi statüsündeki
şirketlerin uzun vadede sürdürülebilir-
liğine katkıda bulunuyor. 

Şirket itibarı ve bilinirliğinin artması:
Halka arzın getirdiği kurumsal disiplin ve
şefafflık tüm paydaşlar nezninde şirketin
itibarını yükseltirken, şirketle ilgili aracı
kurumların hazırladığı bağımsız görüş ra-

porları şirketin bilinirliğini ve vizibilitesi-
ni artırıyor. Bunların yanı sıra artan bilinir-
lik ve itibar gerek yurt içi gerekse yurt dı-
şında şirketi potansiyel ortaklıklar ve iş-
birlikleri açısından daha cazip kılıyor. 

Finansmana erişim kolaylaşması: Hal-
ka arz ilk etapta şirkete uzun vadeli ve
geri ödemesi olmayan taze sermaye giri-
şi sağlarken, halka açılmanın getirdiği
mali disiplin, şeffaflık ve güçlenmiş ser-
maye yapısı şirketlerin borçlanma kay-
naklarına ulaşımını da kolaylaştırıyor.
Halka açık şirketler ayrıca halka açılma-
dan sonra da ikincil halka arzlarla ilave
kaynak sağlayabiliyor. Özellikle Türkiye
gibi sermaye birikiminin yetersiz olduğu
ülkelerde yeni ve avantajlı şartlarda daha
uzun vadeli kaynağa ulaşmak Şirketlerin
büyümesi ve global pazarlarda daha re-
kabetçi olabilmesi açısından çok daha
fazla önem taşıyor.

Şirket değerinin belirlenmesi: Şirke-
tin hisse fiyatı borsada oluşan yatırım-
cı arz ve talebine bağlı olarak şeffaf

bir şekilde belirleniyor. Ayrıca halka
açık şirketlerin değeri şeffaflık ve ar-
tan likidite sayesinde genelde halka
açık olmayan şirketlerin değerine gö-
re daha yüksek olabiliyor. 

‘ZORLU’ ADINI KORUYORUZ 
Yüngül “Biz faaliyet alanlarında uzman-
laşmış, sürdürülebilir kârlılık anlayışıyla
hareket eden bir grubuz. Bu güveni dai-
mi kılabilmek için yatırımcılar ve hisse-
darlarla olan ilişkilerde ayrım gözetmek-
sizin bağlı olunan tüm yasalara, yönet-
meliklere ve kurallara uygun davranma-
yı öncelik görüyoruz. Kârlılık odaklı faali-
yetlerimizi sürdürürken, bir yandan da
üretimde Ar-Ge ve inovasyon süreçlerini
destekleyerek ‘Zorlu’ Ailesi’nin adını
uzun vadede koruyabilme stratejimizi
destekleyen bir model oluşturmaya ça-
lıştık. Bugüne kadarki borsa deneyi-
mimizle, sanayideki gücümüzü fi-
nansal piyasalardaki etkinliğimiz-
le tamamlayacak gerekli tüm
adımları atmış olduk” dedi.

Halka açılmanın şirketlerine kurumsallaşmadan, finansmana kolay erişime kadar birçok getirisi
olduğunu belirten Zorlu Holding CEO’su Yüngül “Bugüne kadar borsa deneyimimizle, sanayideki
gücümüzü finansal piyasalara etkinliğimizle tamamlayacak gerekli tüm adımları attık” dedi.

Turkcell Grup Finans Genel Müdür Yar-
dımcısı Murat Doğan Erden, İstanbul’un
hem bir marka olarak hem de finansal
bir merkez olarak gittikçe ivme kaza-
nan bir yükselişte olduğunu ifade etti.
İstanbul’un özellikle Doğu Avrupa ve Or-
tadoğu için merkez olma durumunun
daha da kuvvetlenerek devam edeceği-
ni ifade eden Erden “İstanbul Menkul
Kıymetler Borsası, 2013’te Borsa İstan-
bul oldu ama bu sadece bir isim deği-
şikliği değildi. Bu değişim aynı zaman-
da borsamızda yeni bir dönemin başla-
dığına işaret ediyordu. Borsa İstanbul’u
2023’e kadar dünyanın en büyük 10 bor-
sası içinde göreceğimize inancımız tam.
New York Borsası, NASDAQ gibi dev
isimlerin arasında ilk 10’da Bombay var

şu anda. İstanbul’un da bu listede olma-
ması için bir sebep göremiyorum” dedi. 

NYSE’DEKİ TEK TEMSİLCİYİZ
2000 yılının hem Turkcell hem de Türki-
ye için bir ilke sahne olduğunu ifade
eden Erden, 11 Temmuz 2000 tarihi itiba-
riyle ilk kez Türkiye’den bir şirket olarak
Turkcell’in, New York Borsası’nda
(NYSE) işlem görmeye başladığını hatır-
lattı. The Wall Street Journal gazetesinin,
o dönem yayınladığı bir makalede, Turk-
cell’in bu başarısının Türkiye’yi dünya
yatırım haritalarına sokacağını yazdığını
aktaran Erden, şunları söyledi: “Nitekim
öyle de oldu. Dolayısıyla, New York Bor-
sası’na kote olmamız, ilk günden bu ya-
na yalnızca bizim için değil aynızaman-

da Türkiye için de kritik önem taşıyan
bir durum. Bu anlamda Turkcell’in hâlâ
Türkiye’den NYSE’ye kote tek şirket ola-
rak ülkemizi temsil ediyor olması çok
büyük bir sorumluluk. Stratejik planları-
mızı ve yatırımlarımızı, ilk günden beri
hem müşterilerimize hem de ülkemize
karşı duyduğumuz bu sorumluluk duy-
gusuyla sürdürüyoruz. Aynı zamanda, bu
sayede yurt içindeki yasal düzenlemele-
rin yanı sıra uluslararası mevzuatla da
uyum içerisindeyiz. Bu durum, Turk-
cell’in pek çok sermaye piyasası
uygulamasında gösterdiği iyi
performans sonucu öncü ve ör-
nek olmasını da sağlıyor.” 

Yelda Şumnulu

Turkcell’in işlem
görmeye başladığı
11 Temmuz 2000
tarihinde New York
Borsası’nın açılışık
gongunu Turkcell
yetkilileri çaldı.

Ömer
Yüngül

Murat
Doğan
Erden 
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2010 ve 2013 yıllarında iki kez halka arz
işlemi gerçekleştiren Emlak Konut GYO,
hedef büyüttü. Emlak Konut GYO Genel
Müdürü Murat Kurum, orta ve uzun vade-
de hedeflerinin dünyanın en büyük 10
gayrimenkul yatırım ortaklığı arasına gir-
mek olduğunu belirterek, “İkinci halka
arzımızdan sonra bu hedefimize daha da
yaklaştık ve 2014 yılına büyüyen bir Em-
lak Konut olarak girdik” dedi. Kurum, his-
selerinin borsada işlem görmesinin Em-
lak Konut GYO’ya pek çok katkı yaptığını
kaydetti. “Şirketimizin daha da büyümesi
ve stratejik arsa alımlarımızı gerçekleşti-
rebilmek için alternatif yöntemlerine gö-
re daha düşük maliyetli ve uzun vadeli
bir ‘finansman’ sağlamış olduk” diyen Ku-
rum, şunları söyledi: 

gÖrünürlüğümüz arttı
“Yurt içi ve dışında şirketimizin ‘tanı-
tım’ını gerçekleştirmiş olduk. Düzenli ola-
rak faaliyetlerimizle ilgili gelişmeleri ka-
muyla paylaşmamız nedeniyle şirketimi-
zin ulusal ve uluslararası ekonomi bülten-
lerinde ve haber akışlarında görünürlüğü
belirgin şekilde artmış oldu. Bir anlamda
şirketimizin küreselleşmesine de imkan
tanımış olduk. Bunun yanında, halka açı-
lan bir çok diğer şirket gibi Borsa İstan-
bul’a kote olmak şirketimizin ‘kurumsal-
laşma’ sürecinde de önemli bir kilometre

taşı oldu. Yeni ortaklarımıza karşı olan so-
rumluluklarımız çerçevesinde hesap ve-
rebilirlik, şeffaflık ve süreklilik gibi konu-
larda daha da mesafe kat etmiş olduk.
Kurum kültürümüzün gelişmesine de cid-
di katkıları olduğunu söyleyebiliriz.” 

Olumlu anlamda aYrışıYOruz
Şirketlerinin günümüz itibari ile ilave bir
finansman ihtiyacı bulunmasa dahi, bor-
sada işlem görmesinin şirketlerin banka-
cılık ve para piyasaları karşısında ‘kredi-
bilite’sini artırdığını düşündüğünü vurgu-
layan Kurum “Böylece halka açık şirket-
ler daha az maliyetle ve daha kolay kredi
bulma imkanı kazanmış oluyorlar” diye
konuştu. Şu anda Borsa İstanbul’da işlem
gören 400’ün üzerinde şirketin bu yönüy-
le Türkiye’deki diğer şirketlerden olumlu
anlamda ayrıştığına işaret eden Kurum
“Borsada işlem görüyor olmamızın şirke-
timize olduğu gibi, doğrudan yatırımcıla-
rımıza ve sermaye piyasasına da katkıla-
rı bulunmakta. Yıllık kârımızın yüzde
40’ını nakit temettü olarak yatırımcıları-
mız ile paylaşıyoruz. Yatırımcıları-
mızı memnun eden bu istik-
rarlı uygulamayı sürdürme
gayreti içerisindeyiz” dedi.

Emlak Konut GYO
dünyanın en büyük
ilk 10’u arasına 
girmeyi hedefliyor

türkiye’nin en başarılı halka arzlarından birine imza atan 
Emlak Konut gYO, halka arz sonrası uçuşa geçti. Emlak Konut
gYO genel müdürü Kurum, orta ve uzun vadeli hedeflerinin
dünyanın en büyük 10 gYO’su arasına girmek olduğunu söyledi.

borsa istanbul’un en büyük şirketlerinden türk telekom’un
sermaye piyasaları ve Yatırımcı ilişkileri direktörü Öz,
halka açılmanın şirketlere çok önemli katkılan yaptığını,
yüksek görünürlüğe kavuştuğunu söyledi. 

aKtiF tOplamı 15 milYara KOşuYOr 
Murat Kurum, aktif toplamı 14.7 milyar Türk Lirası’nı aşan bir firma haline geldiklerini belirtti.
Yıl sonu için 10 bin adet satış hedefi koyduklarını aktaran Kurum, bu yönde başlattıkları ve
başlayacakları yeni projelerle hızlanarak ilerlediklerini kaydetti. Kurum “İkinci halka arz son-
rasında, gerek finansal ölçek olarak gerekse projelerimiz ve yeni arsa yatırımlarımızla farklı
bir seviyeye geçtiğimizi düşünüyorum. Türkiye’nin en gözde arsalarına talip olduk ve satın al-
dık. Bu yıl sadece nisan ve mayıs aylarında TOKİ ve Özelleştirme İdaresi’nden toplam değeri
3.5 milyar TL’yi aşan miktarda arsa alımı gerçekleştirdik” dedi.

Brand Finance tarafından 6 yıldır üst üste Türkiye’nin en değerli
markası seçilen Türk Telekom, temmuz ayında 1 milyar dolar değe-
rinde ilk tahvil ihracını gerçekleştirdi. Bu işlem Türkiye’de ilk iki
farklı vadeli ve en büyük kurumsal tahvil ihracı oldu ve hiç tahvil ih-
racı yapılmayan 9 aylık sürenin ardından kurumsal tahvil pazarını
Türk şirketlerine açtı. Bu tahvil ihracı ile Türk Telekom ortalama
borç vadesini 1.4 yıl uzatmanın yanı sıra finansman maliyetini 30 baz
puan azalttı ve cari oranı yüzde 48 iyileştirmiş oldu. 

‘iFm için üzErimizE düşEn gÖrEvi YapıYOruz’
İstanbul’un medeniyetler ve kuşaklar boyudur süregelen ticaret merkezi olma vasfının daha
planlı bir şekilde, hükümet öncülüğü ve desteğiyle yürütülmesini desteklediklerini söyleyen
Murat Kurum, İstanbul Finans Merkezi (İFM) projesinin İstanbul’un bölgesel ve küresel bir fi-
nans merkezi olmasını hedefleyen, yaklaşık 300 bin metrekare alan üzerine kurulması planla-
nan bir proje olduğunu belirtti. Kurum “İFM, toplamda 3.2 milyon metrekare inşaat alanına sa-
hip olacak. 50 bin istihdam sağlayacak. İstanbul’u uluslararası finans dünyasında marka şehir
yapmak adına kendimize düşen görevleri hakkıyla yerine getirdiğimizi söyleyebiliriz” dedi.

Türk Telekom hisseleri Mayıs
2008’den beri Borsa İstanbul’da
(BİST) işlem görüyor. Halka ar-
zından günümüze, Türkiye’nin
piyasa değeri en yüksek şirket-
lerinden biri durumunda bulu-
nan Türk Telekom’un Sermaye
Piyasaları ve Yatırımcı İlişkileri
Direktörü Onur Öz “Türk Tele-
kom Borsa İstanbul’da işlem gö-
ren en büyük şirketlerden biri ol-
mayı sürdürüyor. Günümüz piya-
sa ekonomisinde halka arzın şir-
ketlerin gerek fon ihtiyaçlarının
karşılanması gerekse kurumsal-
laşmaları açısından önemli kat-
kıları bulunuyor. Ayrıca, Borsa İs-
tanbul’un istenilen derinliğe ka-
vuşması için halka arzların sayı-
sının artması; hatta şirketlerimiz-
deki halka açıklık oranlarının
yükselmesi büyük önem taşıyor”
dedi. Borsaya kote olmanın özel-

likle kurumsallaşma ve şeffaf yö-
netim anlamında şirketlere bü-
yük katkı sağladığını belirten
Öz, şunları söyledi: 

YüKsEK gÖrünürlüK
“Halka arz ile birlikte artan bil-
gilendirme, raporlama ve dene-
tim gibi zorunluluklar sonucu
şirketlerin kurumsallaşma sü-
reçleri de hızlanıyor ve yönet-
sel disiplin artıyor. Ayrıca Türk
Telekom olarak kamuoyunun
şirketin işleyişi hakkında bilgi-
leniyor olmasını çok önemsiyo-
ruz. Halka arz ile birlikte şirket
oldukça yüksek bir görünürlü-
ğe kavuşuyor. Aynı zamanda
hisselerinin daha geniş bir yatı-
rımcı tabanına dağılması sonu-
cu şirketin sağladığı ürün ve
hizmetler ile ilgili kamunun far-
kındalığı da artabiliyor.”

Halka arzların
sayısı artmalı

Onur Öz, Türkiye’nin son yıllarda gerçekleştirilen yatırımlar ve eko-
nomideki sürekli büyüme ile uluslararası bir finans merkezi olma yo-
lunda hızla ilerlediğini kaydetti. Bu yolda, finansal hizmet kalitesi ve
coğrafi konumun Türkiye’nin önemli artıları olarak göze çarptığını be-
lirten Öz, şunları söyledi: “Üç kıtanın ortasında, Londra ve Dubai’ye
yaklaşık 4 saat mesafede olan Türkiye, nitelikli işgücü ve uygun iş
yapma maliyeti ile finansal yatırımlar açısından bölgenin en
önemli çekim merkezi kabul ediliyor. Kuzey-güney ekseninde
de aynı şekilde Türkiye en önemli merkez olarak görülüyor.
Dünya yatırımcıları tarafından dikkatle takip edilen Borsa İstan-
bul, uluslararası finans merkezi olma yolunda Türkiye’ye büyük
avantaj sağlıyor. Güçlü teknolojik altyapısı ve uluslararası stan-
dartlardaki hukuki düzenlemeleriyle, tüm piyasa katılımcılarına
düzenli, şeffaf ve güvenilir bir ortamda menkul kıymet alım
satımı yapma imkânı veriyor. Merkezi yönetimle birçok
piyasanın aynı çatı altında ve aynı fon havuzu içinde
düzenlenmiş olarak faaliyet göstermesiyle uluslar-
arası yatırımcılar için güvenli bir çekim merkezi
olarak ortaya çıkıyor. Artan işlem hacmi ve likidite
ile kurumsal yatırımcı ilgisi arttı.”

Yatırımcılara güvEnli 
bir mErKEz sunuYOr

En büYüK Kurumsal 
tahvil ihracını Yaptı

Yaşar Kızılbağ

Onur
Öz

Emlak Konut GYO
Genel Müdürü
Murat Kurum, halka
açılan şirketlerin,
diğerlerinden
olumlu yönde
ayrıştığını söyledi.

Onur
Öz
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Krizden ders
alan Türkiye 
finans 
merkezi 
olmaya aday

İstanbul’un hedefi 
Türkiye’ye yarar

İstanbul, Uluslararası Finans Merkezi olma yolunda hızlı adımlarla ilerlerken, banka duayenlerinden de bu
hedefe tam destek geldi. denizbank genel Müdürü ateş, türkiye’nin 2001 krizinden ders aldığını ifade
ederek, bankacılık sisteminden alınan güçle bu hedefin kısa vadede mümkün olduğunu kaydetti.

teb genel Müdürü leblebici, İstanbul’un finans merkezi olma hedefine
giden yolda çok sayıda avantajının olduğunu, bunun gerçekleşmesi
halinde türkiye’nin global sermayeyi çekebileceğini kaydetti. 

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, akade-
mik çalışmaların finansal sistemin büyüklüğü
ile ülkelerin ekonomik gelişmişlik düzeyleri ara-
sında güçlü pozitif korelasyon olduğuna işaret
ettiğine dikkat çekerek, Türkiye’nin bu anlam-
da 2001 bankacılık krizi sonrasında atılan doğru
adımlar sayesinde önemli yol kat ettiğini söyle-
di. Ateş “Dünya haritasını önümüze koyduğunuz-
da İstanbul’un bölgesinde Moskova, Dubai ve
Bahreyn gibi ciddi rakipleri olduğu görülüyor.
Orta vadede İstanbul bu finans merkezleri ile
yarışacak. Bölgemizde bu rakiplerle yarışırken
şeffaflık, operasyonel risk derecesi, vergi öde-
me kolaylığı, vergi oranları ve ekonomik/politik
istikrar kriterleri gibi alanlarda daha da ilerle-

me sağlanabilirse İstanbul’un kısa sürede böl-
gesinin en önemli finans merkezi olmaya aday
olduğu anlaşılıyor” dedi. İstanbul’un global bir
finans merkezi olabilecek özellikleri barındırdı-
ğını belirten Ateş, İstanbul’un yaklaşık 200 mil-
yar dolarlık tahmini ekonomisiyle Portekiz ve
Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerle kıyas edilebile-
cek büyüklükte olduğunu kaydetti. 

bankacılık daHa da bÜyÜMelİ
İstanbul’un işgücünün yüzde 18’ini barındırdığını
aktaran Ateş “14.2 milyonluk nüfusu ile 130 ülkeyi
geride bırakıyor. Banka şubelerinin yüzde 29’u,
47 bankanın 43’ünün genel merkezi, toplam mev-
duatın yüzde 46’sı ve kredilerin yüzde 40’ı İstan-

bul kaynaklı. Özetle İstanbul global bir finans
merkezi olmak için gerekli özelliklere fazlasıyla
haiz” dedi. Son 10 yılda bankacılık sisteminin
ekonomi içindeki payının yüzde 55’ten Haziran
2014’te yüzde 111’e ulaştığını ifade eden Ateş,
bu hızlı büyümeye rağmen bankacılık sistemi-
nin büyüklük açısından gelişmekte olan ülke-
nin bile gerisinde olduğunu söyledi. Ateş “Ban-
kacılık sistemi hem mevcut bankalar üzerin-
den hem de Türkiye’yi bölgesel üs
olarak kullanmak isteyen yeni ya-
bancı bankalarla birlikte hızlı büyü-
mesine devam edecek” dedi.  

Türk Ekonomi Bankası (TEB) Genel Müdürü
Ümit Leblebici, İstanbul’un finans merkezi olma
yolunda çok sayıda avantaja sahip olduğunu ifa-
de ederek, bu hedefin gerçekleşmesi durumun-
da Türkiye’nin de küresel anlamda bir finans
çekim merkezi olacağını söyledi. Türkiye’nin ra-
kip ülkeler karşısında coğrafi, konum, bölgesel
güç, hızlı büyüme oranı, finansal hizmet kalitesi,
makroekonomik ortam gibi önemli avantajlarına
sahip olmanın yanı sıra nitelikli iş gücü ve gelir
yaratma potansiyeli açısından da üstün konum-
da olduğunu aktaran Leblebici, Küresel Finans
Merkezi Endeksi’ne bakıldığında dan son 5 yıl-
da İstanbul’un dünya finans merkezleri listesin-
de 25 basamak yükseldiğini kaydetti. 

genel MÜdÜrlÜkler bİr arada
Bu başarıda Türkiye’deki sağlam bankacılık sis-
temi ve gelişmekte olan sermaye piyasalarının
payının büyük olduğuna vurgu yapan Leblebici,
şöyle devam etti: “İstanbul Finans Merkezi sade-
ce finans kurumlarının genel müdürlüklerinin bir
araya getirilmesi anlamını taşımıyor. Finans mer-
kezi, bölgede sunulan finansal ürün ve hizmetle-
rin çeşitliliğini ve kalitesini de yükseltiyor. Bu sa-
yede sistemde mevcut bulunan hizmetlerin ge-

liştirilmesine ek olarak, yeni ürün/hizmetler oluş-
turulması için de uygun koşullar oluşturulmasını
sağlıyor. Dünyada var olan her türlü finansal ens-
trümanın Türkiye’de de olması ekonomimizin ge-
lişmesine fayda sağlamasının yanı sıra halkın da
bu alandaki bilincini yükseltecek. Bu kapsamda-
ki çalışmalarla finansal okuryazarlığın da yükse-
leceğini ve aile şirketleri dahil olmak üzere işlet-
meleri kurumsallaşmaya iteceğini tahmin ediyo-
ruz. Bununla birlikte İstanbul’un global bir Fi-
nans Merkezi olmasıyla ülkemiz de küresel an-
lamda bir finans çekim merkezi olacağını ve glo-
bal tasarrufları da çekeceğimizi düşünüyorum.” 

yatırıM kOlaylaŞtırılıyOr
Bu geçişin sağlanması sırasında SPK tarafından
hazırlanan yeni Portföy Yönetimi Kanunu’nun
uluslararası standartlara erişme konusunda çok
büyük bir kaldıraç görevi üstleneceğini belirten
Leblebici “Bununla birlikte Türkiye’de Bireysel
Emeklilik Sistemi (BES) sistemdeki varlıkların ilk
günden bu yana ivmesine bakıldığında hızla bü-
yüdüğü görülüyor. Ayrıca, Türkiye kredi notu iti-
bariyle yatırım yapılabilir düzeyde. Yatırım yap-
mayı kolaylaştıracak yeni uygulamalar sermaye
piyasalarının gelişmesine destek olacak” dedi. 

Türkiye’nin dışa açılan kapısı,
bir anlamda Türkiye’nin marka
yüzü İstanbul’un Finans Merkezi
olması sadece şehir açısından
değil, ülke ekonomisinin gelişi-
mi açısından da önem taşıyor.
Yapı Kredi yetkilileri “İstanbul
Uluslararası Finans Merkezi pro-
jesinin, Türk finans sektörünün
küresel finans piyasalarına ulaşı-
mını daha kolay ve daha ucuz ha-
le getireceği aşikar. Daha da

önemlisi bu projenin finansal
sektörün küresel çapta derinlik
kazanmasında da rol oynayaca-
ğını düşünüyoruz. Bu proje ülke-
nin ekonomik düzeyini ve finans
sektörünü doğrudan etkilemenin
yanı sıra istihdam düzeyini ve
GSYH’yı artırma potansiyeli de
taşıyor. Dolayısıyla uluslararası
saygınlık ve prestij açısından da
ülkemize katkı sağlayacak” dedi.
Yetkililer, şunları söyledi: “Bir fi-

nans merkezi olmanın gereklilik-
leri arasında finansal enstrüman-
ların çeşitliliği ve bunlara erişim
ile kullanım kolaylığı listenin ba-
şında geliyor. Gelişmiş ülkelere
paralel bir altyapı sistemi, toplu-
mun finansal okuryazarlığının
gelişmiş olması da bu unsurlar
arasında. Kaliteli ve sürekli yeni-
lenen altyapı hizmetleri, iş gücü,
sanayi ve ekonomik istikrar ile
iyi yetişmiş insan kaynağının da

kritik önemde olduğunu söyleye-
biliriz. Bunlar dikkate alındığın-
da İstanbul’un finans merkezi ol-
ma ön koşullarının birçoğunu ye-
rine getirdiğini söyleyebiliriz.
Uluslararası finans şirketlerinin
merkez ofislerini İstanbul’da ko-
numlandırmaları, uluslararası ya-
tırımcıların yatırımlarını Türki-
ye’ye çekmesi ve gelecek plan-
larını Türkiye üzerine kurmaları
da bunun kanıtlarından bazıları.”

İkİ Şartı da 
yerİne 

getİrİyOrUz

İlerİsİ İçİn
UMUtlar
artıyOr

Hakan Ateş, bir finans
merkezi olabilmek için

birçok şart olduğunu
ancak bunlardan özel-
likle ikisinin öne çıktı-
ğını söyledi. Birincisi-
nin bankaların başarı-
ları sayesinde kaliteli

ve uzun vadeli dış yatı-
rım çekebilmesi oldu-
ğunu ifade eden Ateş
“İkinci şart ise banka-

ların çevre coğrafyaya
ve dünyaya açılabilme-

si. Sadece kendi ülke
sınırları içine odaklan-
mış bir bankacılık sis-

temi ile İstanbul’un böl-
gesinin en önemli fi-

nans merkezi olması-
nın çok kolay olmaya-

cağını belirtti.

İstanbul’un, Türkiye’nin finansal başkenti ol-
duğunu belirten Akbank Hazineden Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı Kerim Rota “Borsa
İstanbul pay piyasası yaklaşık 419 milyar do-
lar işlem hacmiyle 2013 yılında gelişmekte
olan ülkeler arasında 4 sıradaydı. Bono piya-
sası da yaklaşık 521 milyar dolar işlem hac-
miyle gelişmekte olan ülkeler arasında ise 3.
sırada bulunuyordu. Borsa İstanbul pay se-
netleri piyasasındaki yabancı yatırımcı payı
yüzde 60’ın üzerinde. Bu oran seneler içinde
farklılıklar gösterse de çok istikrarlı bir oran”
dedi. Küresel kriz sonrasında, uluslararası fi-
nans sisteminin çok daha kutuplu bir yapıya
doğru ilerlediğini ve dünya ekonomisinin
güç ekseninin Avrupa ve Kuzey Ameri-
ka’dan, Asya başta olmak üzere diğer bölge-
lere kaydığını belirten Rota, şunları söyledi:

yenİ köprÜ OlUŞtUracak
“Bu süreç yeni ve güçlü bölgesel finans mer-
kezlerinin doğmasına zemin hazırlıyor. Bu
kapsamda İstanbul, canlı piyasaları, ekono-
mik faaliyetlerin yüksek düzeyi, dinamizmi,
bilgi birikimi ve jeopolitik konumuyla öne çı-
kan merkezlerden biri. İstanbul bu yönüyle
New York, Londra, Tokyo, Şangay finans ek-
seninde bölgesel bir finans merkezi olarak
öne çıkmaya ve yeni bir köprü oluşturmaya
aday olarak kabul ediliyor. Güçlü ekonomi-
miz, bankacılık sektörü ve bu faktörleri alt al-
ta koyduğumuz zaman İstanbul’un bölgesel
bir finans merkezi olarak konumunun
güçlendiğini görüyoruz. Bu geliş-
meler bizi umutlandırıyor.”

bİlİnİrlİk artacak
Rota, şunları söyledi: “Altyapı ya-
tırımlarının hızlandırılması, İstan-
bul’u rekabette öne geçirecek.
Daha fazla yatırımcı, uluslararası
kuruluş ve farklı kültürlerden
daha fazla kişi İstanbul’a
gelecek. Bu da şehrin ve
ülkenin bilinirliğini artı-
racak. Yabancı yatırım-
cıların ve çalışanların
getireceği ek dina-
mizm şehrin ekono-
mik faaliyetlerine iv-
me kazandıracak.”

yelda Şumnulu

Hakan
ateş

kerim
rota

en öneMlİ 
bacağı 
eğİtİM

Ümit Leblebici, finans
merkezi olmanın en

önemli koşullarının sağ-
lam bir finans sistemi,

cari denge, likidite, de-
rinlik ve enstrüman çe-

şitliliğinin sağlanması
olduğunu söyledi. Fi-

nans Merkezi olmanın
bir diğer önemli bacağı-
nın da eğitim olduğuna
işaret eden Leblebici,

şöyle konuştu: “İstanbul,
Finans Merkezi oldu-

ğunda finans sektörün-
de istihdam ve eğitimli

eleman ihtiyacı artacak.
Biz de bu nedenle ‘So-
rumlu Bankacılık’ anla-
yışımız doğrultusunda

harekete geçtik ve
‘Ekonomi ailede başlar’

düşüncesiyle 2012’de
TEB Aile Akademisi
projesini başlattık.”

Ümit
leblebici

İFM saygınlık ve prestİje katkı sağlayacak
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Hedefe giden yolda insan
kaynağına yatırım şart
Halk Yatırım Genel müdürü çetinkaya, İstanbul’un tarih boyunca bölgesel ticari faaliyetlerin merkezi
olduğunu, hedefe giden yolda insan kaynağına yatırım yapılmasının adımları hızlandıracağını belirtti.

Halk Yatırım Genel Müdürü Murat Çetinka-
ya, İstanbul’un finans merkezi olması yolun-
da nitelikli insan kaynağına yatırımın düşün-
sel evrim için ilk adım olduğunu söyledi. İs-
tanbul’un tarihsel derinliğiyle çağlar boyun-
ca kültürel etkileşimlerin yoğun yaşana gel-
diği bir kent olduğunu vurgulayan Çetinka-
ya, bu etkileşimin doğal sonucu olarak ticari
faaliyetlerin her zaman bölgesel anlamda
belirleyici olduğu bir kentin karşımıza çıktı-
ğını kaydetti. Tarihi İpek Yolu rotasının As-
ya’dan Avrupa’ya geçiş noktası olduğunu ha-
tırlatan Murat Çetinkaya “İstanbul’un küresel
finans merkezleri arasına girmesi yolunda
tarihsel ve coğrafi bağlamda avantajı oldu-
ğunu söylemek yanlış olmaz böylelikle. An-
cak ülkemizde, çeşitli sebeplerle tasarrufla-
rın oluşamadığı, ekonomiye katkı sağlaya-
cak sermaye piyasası çarklarının dönmediği
oldukça uzun bir süreç yaşanmış olması se-
bebiyle İstanbul’un küresel, hatta bölgesel
bir etkinliğe kavuşması gecikmiştir” dedi.

‘paTenTİ vardır’ kabulü aŞılmalı
Hükümetin bu noktada İstanbul Uluslararası
Finans Stratejisi ve Eylem Planı’nda mevcut

engellerin aşılması için gerekli haritayı bir
hedef ve irade olarak tüm ekonomik aktörle-
rin önüne koyduğunu belirten Çetinkaya,
sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Ekonomik gücün hem sosyal-düşünsel etkin-
liğin hem de politik istikrarın kuvvetli bir fonk-
siyonu olduğunu kabul ediyoruz. Bunun güzel
bir örneğini son 10-12 senedir yaşadık. Önü-
müzdeki konjonktürde devam edecek politik
istikrarın kaçınılmaz olarak ülkemizin her
alandaki istatistik başarısına katkı yapacağı,
kurumlarımızı profesyonelleşmeye iteceği, pi-
yasalarımızı derinleştireceği bir gelecek bizi
bekliyor. Çok kritik bir psikolojik eşikteyiz.
Kültürel çeşitliliğin bu psikolojik eşiği aşma-
da etkin bir güç olacağına inanıyorum. Yapıl-
mamış olanı yapabileceğine inanan, verileni
ezbere kabul etmeyen bir şiar ile çalışmamız
gerekiyor. ‘Patenti nasılsa vardır’ kabulüyle
inovasyon ve katma değer kovalamayan dü-
şünsel yapı terk ediliyor. Apple’ın piyasa de-
ğerinin ülkemizin GSMH’nın 4’te 3’üne, 2 sene
önce halka arz edilen Facebook’un piyasa de-
ğerinin ise neredeyse 4’te 1’ine ulaşmış olma-
sı katma değerli üretim konusundaki zihniyet
devriminin ne kadar önemli olduğunun evren-

sel iki göstergesi. Nitelikli insan kaynağına
yatırım, bu eşiği aşmaktaki düşünsel evrim
için ilk adım olacak.”

zİHnİYeT devrİmİne İHTİYaç var
Türkiye Sermaye Piyasaları’nın halen geliş-
miş ülke derinliğinde olmadığına dikkati çe-
ken Çetinkaya, bu noktada zihniyet devrimi-
ne ihtiyaç olduğunu dile getirdi. “Bizim için
referans noktası gelişmiş ülke piyasaları, ku-
rumları ve ürünleri olmalıdır” diyen Çetinka-
ya “Türkiye’nin sermaye piyasaları açısından
bulunduğu noktanın gelecek için ümit verici
olduğunu değerlendiriyoruz. Gelişen piyasa
koşullarına cevap verebilen, AB düzenleme-
leri başta olmak üzere evrensel ölçütlere uy-
gun, yatırım kuruluşlarının dünya ile rekabet
edebilmesine imkan sağlayacak yeni Ser-
maye Piyasası Kanunu ve alt düzenlemeleri
sektörel gelişimin yeni rehberi olarak ortaya
konmuştur. İMKB’den Borsa İstanbul AŞ’ne
evrilen borsamızın bölgesel bir güç olma 
yolunda ilerlediğini görüyor ve tüm bu
gelişmeler ışığında ülkemizin kendini 
yakın tarihte çok daha iyi bir düzeyde ko-
numlandıracağına inanıyoruz” diye konuştu.

küresel 
sermaYe pİYasası 
vİzYonunu 
İnŞa edİYoruz

HaTalardan
ders 

çıkarmalıYız
Murat Çetinkaya, son 4 senedir
Halk Bankası AŞ’nin etkin serma-
ye piyasası kurumu olacak şekil-
de yapılandırıldığını söyledi.
Halk Grubu şirketlerinden Halk
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
AŞ. fiilen İFM’nin inşasında yer
alırken, Halk Yatırım Menkul De-
ğerler AŞ’nin de Türkiye’nin kü-
resel sermaye piyasası vizyonu-
nun inşasında çalıştığını aktaran
Çetinkaya “Geleceğe altyapı ve
insan kaynağı yatırımlarına odak-
lanarak hazırlanıyoruz. Yüzde 100
iştirak ettiğimiz Halk Invest Ltd-
Londra ile küresel piyasa imkan-
larını ülkemiz projelerine kanali-
ze etmek istiyoruz” dedi.

Çetinkaya, son yıllarda sektörün halka arzlarda başarılı bir sınav veremediğinin kabul gördüğünü
belirtti. Hatalardan ders alınması gerektiğini vurgulayan Çetinkaya “Her sıkıntının da bazı hayırlı so-
nuçlarının olabildiği unutulmamalı. Bu sıkıntılı süreç uluslararası nitelikte şeffaflığı amaçlayan yeni
SPK ve alt düzenlemelerinin ortaya konulmasıyla sonuçlandı. Halka arzlar üzerinde metodolojik ba-
zı kararlar aldık, başarılı kabul edilebilecek halka arzın başarısız örnekleriyle en belirgin farkı
uzun vadeli etkin yatırımcı talebi. Bu tip bir talep de sadece belirli bir likidite ve büyüklüğe sahip,
yabancı kaynak çekebilecek halka arzlarda sözkonusu olabiliyor” dedi.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Baş-
kanı Hamdi Topçu “Türkiye’nin coğrafi
konumu, sosyolojik yapısı ve büyüyen
güçlü ekonomisinden çıkışla yeni hava-
limanının tamamlanmasıyla İstanbul,
dünyanın transfer merkezi haline gele-
cek. İstanbul’un dünyanın en büyük ha-
vacılık merkezlerinden biri olma yolun-
da ilerlemesi ne kadar doğalsa, bir fi-
nans merkezi olması da aynı ölçüde do-
ğal. Bu konuda yapılan tüm çalışmalar,
atılan tüm adımlar çok hızlı yanıt vere-

cektir. Biz, benzerini Türk Hava Yolları
olarak son 10 yılda yaşadık. Türkiye
çok zengin. Hem insan kaynağı, hem
gelişen ekonomisi, hem dinamizmi,
hem de değişime açık yapısı düşünül-
düğünde dünyanın önemli finans mer-
kezlerinden biri olacağı konusunda
herhangi bir şüphem yok” dedi. 

Türk Hava Yolları olarak ilk halka arzı,
yüzde 1.8 ile 1990’da yaptıklarını belir-
ten Topçu, daha sonra, 2004’te ikinci
halka arz ile yüzde 25’e ve 2006’da da
yüzde 51’e ulaşarak özel şirket profili
kazandıklarını söyledi. Halka açık şir-
ket olmanın büyük avantajları olduğunu
ifade eden Topçu, şunları söyledi: 

bİsT’Te İŞlem GÖrmekTen muTluYuz
“Öncelikle tüm hissedarların haklarını
koruyacak şekilde başarı ve kâr hedef-
li bir şirket olmak zorundasınız. Artık
çok sayıda hissedarınız olduğundan on-
ların da şirketin performans ve faaliyet-
lerini izleyebileceği şeffaf bir yönetim
kültürü oluşuyor. Borsa İstanbul’da iş-
lem görmekten memnunuz.”

Türk Hava Yolları Yönetim kurulu başkanı Hamdi Topçu “İstanbul’un 
dünyanın en büyük havacılık merkezlerinden biri olma yolunda ilerlemesi ne
kadar doğalsa, uluslararası finans merkezi olması da o derece doğal” dedi.

Topçu “Düzenli finansal ve operasyonel raporlamalar, stratejik konularda
bilgilendirmeler gibi birçok uygulama neticesinde çok daha kurumsal
bir yapıya geçiyorsunuz ve her geçen gün kurumsal yönetim anlayışını
geliştirmeye çalışıyorsunuz. Borsa İstanbul gibi saygın bir borsada halka
açık işlem görüyor olmamızın çok büyük yatırımlara imza attığımız bu yıl-
larda dünya piyasalarından yüksek miktarlarda ve uygun koşullarda fi-
nansman bulmamızda önemli bir etkisi mevcut” dedi. Topçu, şunları söy-
ledi: “2023 hedeflerimizden bazıları; 120 milyon yolcu, 24 milyar dolar ci-
ro, 450 uçağı aşan geniş ölçekli ve genç bir filo.”

kurumsal YÖneTİm anlaYıŞımız GelİŞTİ

murat 
çetinkaya

İsTanbul’un bİr 
fİnans merkezİ 
olması çok doğal

Hamdi 
Topçu



BORSA EKİ (B) SAYFA 24 SAH   


