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M�ll� uçak, otomob�l ve savunma araçları projes�nden sonra Borsa İstanbul da 
m�ll� teknoloj� hamles�ne katıldı. M�ll� teknoloj� BISTEC �le san�yede �şlenen 

em�r sayısını 5 b�nden 100 b�n çıkartan Borsa İstanbul, jet hızındak� bu 
teknoloj�y� dünyaya da �hraç ederek, küresel borsa devler�nden b�r� olacak. 

BISTECH dönüşümü de meyveler�n� vermeye başladı. Türk mühend�sler� 
tarafından gel�şt�r�len “Replay Trad�ng” s�stem�n�n, Nasdaq tarafından 
dünyaya satışına başlandı. BISTECH teknoloj�s�yle Borsa İstanbul,
san�yede 100 b�n, günlük 10 m�lyon em�r �şleme kapas�tes�ne sah�p olacak.
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Başbakan Yardımcısı Mehmet 
Ş�mşek, AK Part� hükümetler� 
dönem�nde sağlanan 

s�yas� �st�krar, yapılan yapısal 
reformlar ve uygulanan doğru 
pol�t�kalar sayes�nde Türk�ye’de 
makroekonom�k �st�krarın tes�s 
ed�ld�ğ�n� söyled�. Türk�ye’n�n hızla 
büyüdüğünü ve m�llet�n refahı 
sev�yes�n� artırdığına d�kkat çeken 
Ş�mşek, 2002 yılında satın alma 
gücüne göre 8 b�n 667 dolar olan  
k�ş� başına düşen m�ll� gel�r�n, 
2016’da 2.3 katına çıkarak 20 b�n 
313 dolara ulaşmasının beklend�ğ�n� 
kaydett�. Ş�mşek, “Aynı bazda 
hesaplanan m�ll� gel�r�n �se 2002 
yılında 572 m�lyar dolardan 2016 
yılında 2.8 katına çıkarak yaklaşık 
1 tr�lyon 596 m�lyar dolar olacağını 
tahm�n ed�yoruz” ded�.

REKOR İSTİHDAM
AK Part� Hükümetler� dönem�nde 

rekor düzeyde �st�hdam olanağı 
sağladıklarına d�kkat çeken Ş�mşek, 
şu değerlend�rmede bulundu: 
“Küresel kr�z�n başladığı 2007 
yılından bu yana 6.4 m�lyon  
k�ş�ye, son b�r yılda �se 800 b�n�n 
üzer�nde �lave �st�hdam sağladık. 
90’lı yıllarda ç�ft hanelere hatta 
zaman zaman üç hanelere ulaşan 
enflasyonu tek haneye �nd�rd�k. 
Orta vadede hedef�m�z enflasyonu 
yüzde 5’e uzun vadede �se düşük  
tek haneye �nd�rmek.”

REKABET GÜCÜ ARTTI
Türk�ye ekonom�s�n�n rekabet 

gücünü artırdıklarının altını ç�zen 
Ş�mşek, şunları kaydett�: “Ülkem�z� 
dünya t�caret�nde öneml� b�r aktör 

ve yatırımlar �ç�n b�r caz�be merkez� 
hal�ne get�rd�k. Türk�ye, 1980-2002 
yılları arasında 14.8 m�lyar dolar 
küresel yatırım çekerken 2003 
yılından bu yana yatırımları 10 
kattan fazla yükselterek 162 m�lyar 
dolara çıkardı. 2002 yılında 1 m�lyar 
doların üzer�nde �hracat yaptığımız 
ürün sayısı 9’dan 37’ye; ülke sayısı 
�se 8’den 34’e yükseld�. Son yıllarda 
GSYH’ye oran olarak yüzde 10’lar 
sev�yes�ne kadar yükselen car� 
�şlemler açığının yılsonunda yüzde 
5’�n altına, orta vadede �se yüzde 3’e 
ger�lemes�n� bekl�yoruz.”

BANKACILIK ÇOK GÜÇLÜ
Türk bankacılık s�stem�n�n güçlü 

ve sağlıklı yapısını koruduğunu �fade 
eden Başbakan Yardımcısı Ş�mşek, 
“2015 yılı ek�m ayı �t�barıyla sermaye 
yeterl�l�k oranı yüzde 15.3 �le yasal 
sınır olan yüzde 8’�n yaklaşık �k� katı. 
2002 yılında yüzde 17.5 olan tak�ptek� 
kred�ler�n toplam kred�ler �ç�ndek� 
payı 2015 yılı ek�m ayı �t�barıyla 
yüzde 3. Bu oran b�rçok OECD 
ülkes� ve gel�şmekte olan ülkelerde 
görülen orandan çok daha küçük” 
değerlend�rmes�nde bulundu. İkt�sat 
l�teratüründe büyümen�n üç temel 
bel�rley�c�s� olduğunu bel�rten 
Ş�mşek, “Demograf�, kurumların 
kal�tes� ve ver�ml�l�k. Türk�ye, 

medyan yaşı 30.7 olan genç b�r 
nüfusa sah�p. Sayın Başbakanımızın 
kamuoyuna duyurduğu 2. ve 3. nes�l 
yapısal reformları hızla uygulamaya 
koyarak kurumlarımızın kal�tes�n� 
artıracak ve üret�m kapas�tes�n� 
güçlend�receğ�z. Bu reformlarla 
sürdürüleb�l�r büyüme sürec�n� 
destekleyecek, yüksek düzeyde 
n�tel�kl� �st�hdam yaratacak ve 
gel�şm�ş ülkelerle arayı kapatmaya 
devam edeceğ�z.”

İFLASIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ
AK Part� Hükümetler� önces�nde 

yüksek bütçe açıkları ve borç 
yükü neden�yle Türk�ye’n�n �flasın 
eş�ğ�nde olduğunu hatırlatan 
Başbakan Yardımcısı Mehmet 
Ş�mşek, “Hükümetler�m�z 
dönem�nde sağladığımız mal� d�s�pl�n 
sayes�nde Türk�ye mal� açıdan 
dünyaya örnek hale geld�. 2002 
yılında yüzde 10.8 olan genel devlet 
açığının GSYH’ye oranını 2015 yılında 
sıfırladık. Böylece genel devlet 
bütçes�n� dengede kapatıyoruz.  
2002 yılında yüzde 74 olan AB 
tanımlı borç stokunun GSYH’ye 
oranını �se 2015 yılında yüzde 34’e 
düşürdük. Bu oran Euro Bölges� 
ortalamasının yaklaşık üçte b�r�, 
Maastr�cht Kr�ter�n�n �se neredeyse 
yarısı kadar” d�ye konuştu.
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Gel�şm�ş ülkelerle
arayı kapatacağız
Yapısal reformlarla b�rl�kte kurumların kal�tes�n�n artırılacağını ve üret�m kapas�tes�n�n güçlend�r�le-
ceğ�n� bel�rten Başbakan Yardımcısı Mehmet Ş�mşek, “Sürdürüleb�l�r büyümey� destekley�p 
n�tel�kl� �st�hdam yaratarak gel�şm�ş ülkelerle arayı kapatmaya devam edeceğ�z” ded�.

Mehmet Ş�mşek
Başbakan Yardımcısı

SERMAYE 

www.sankomenkul.com
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B�r yılı daha ger�de bırakı-
yor ve yen� b�r yıla başlı-
yoruz. Dünyanın b�rçok 

ülkes� �ç�n 2015 zor b�r yıl olarak 
ger�de kaldı. İnsanlığa ve �nsan 
onuruna büyük zarar veren olay-
lara şah�t olduk. Hemen yanı 
başımızda Sur�ye’de yaşananlar 
ortada. Buradak� savaş sebeb�yle 
ülkes�nden kaçmak zorunda 
kalan mültec�ler�n �ç�ne düştü-
ğü durum hep�m�z� der�nden 
üzüyor. Yen� yılda başta Sur�ye 
olmak üzere dünyanın b�rçok ül-
kes�nde yaşanan acıların b�r son 
bulmasını temenn� ed�yorum. 

Ş�md� yen� b�r yıla yen� umut-
larla ve hedeflerle g�r�yoruz. 1 
Kasım 2015’te yapılan seç�mlerde 
m�llet�m�z terc�h�n� huzurdan, 
�st�krardan ve büyüyen Türk�-
ye’den yana kullanarak, büyük 
b�r teveccühle, yüzde 49,5 oyla, 
Ak Part�’y� yen�den tek başına 
�kt�dara taşıdı. Başbakanımız 
Sayın Ahmet Davutoğlu l�der-
l�ğ�nde 64’üncü Türk�ye Cum-
hur�yet� Hükümet�’n� kurduk. 
Hedefler�m�z� ve yapacaklarımızı 
64. Hükümet Programında ortaya 
koyduk. Ardından da Başbaka-
nımız Sayın Ahmet Davutoğlu 
hükümet�m�z�n 2016 Yılı Eylem 
Planı’nı açıkladı. Planda seç�m 
dönem�nde ortaya koyduğu-
muz vaatler� ve reformlarımızı 
takv�mlend�rd�k. 3 ay g�b� kısa 
b�r süre �çer�s�nde 44 vaad�m�z�n 
tamamını hayata geç�receğ�z. 
Reformlarımızı �se 1 yıla yaydık. 
Bunların b�r kısmını 3 ayda, b�r 
kısmını 6 ayda ve b�r kısmını da 1 
yılda yer�ne get�receğ�z. Verd�-
ğ�m�z sözlerden 1 hafta �ç�nde 
yer�ne get�recekler�m�z vardı. 
Bunların heps�n� m�llet�m�z�n 
h�zmet�ne sunduk. Ned�r bunlar? 
Öncel�kle Reformların İzlenmes� 
ve Koord�nasyonu Kurulu’nu 
oluşturduk. L�sans öğrenc�ler�n�n 

330 l�ra olan bursunu 400 l�raya 
çıkardık. Gençlere proje karşılığı 
50 b�n TL karşılıksız nakd� destek 
ver�lme �mkânı sağlandı. Genç-
lerde evl�l�ğ�n teşv�k ed�lmes� 
amacıyla çey�z hesabı uygula-
ması başlatıldı, çey�z hesabında 
b�r�kt�r�len paranın yüzde 20’s� 
oranında destek sağlanacak. 
Gençlere 100 b�n TL fa�zs�z kred� 
desteğ� ver�lecek, bu kred�ye 
Kred� Garant� Fonu aracılığıyla 
yüzde 85 kefalet �mkânı sağlana-
cak. Esnafımıza 30 b�n TL fa�zs�z 
kred� desteğ� ver�lecek. İşletme 
büyüklüğü 5 dekar altındak� mey-
ve, sebze, süs b�tk�s�, ıtr�-tıbb�- 
aromat�k b�tk� yet�şt�r�c�l�ğ� yapan 
ç�ftç�lere destekleme düzenleme-
s� yapılacak. Ç�ftç�lere seralarının 
modern�zasyonu �ç�n fa�zs�z kred� 
desteğ� uygulaması başlatıldı. Se-
ralara t�carethane elektr�k f�yatı 
yer�ne sulama suyu elektr�k f�yatı 
uygulanacak, böylece seralarda 
elektr�k f�yatlarında yüzde 13’lük 
b�r �nd�r�m sağlanmış olacak. 

REFORMLAR MİLLETİMİZ İÇİN
Hayata geç�receğ�m�z reformlar 

m�llet�m�z�n hayatını kolaylaştı-
racak. Eylem Planımızda öncel�k 
3 aylık reformlarda. Bunların ba-
şında da Temel Hak ve Hürr�yetler 
başlığı gel�yor. Alev� ve Roman 
vatandaşlarımızın sorunlarını ele 
alacağız. Geleneksel �rfan merkez-
ler� ve Cemevler�ne hukuk� statü 
tanıyacağız. Roman vatandaşları-
mızın temel sorunlarına baktığı-
mızda; eğ�t�m, �st�hdam ve konut 
alanlarının ön plana çıktığını 
görüyoruz. Bu alanlara yönel�k 
hızla çalışmalarımıza başlayaca-
ğız. K�ş�sel ver�ler�n korunmasına 
yönel�k yasal düzenlemey� 
hayata geç�r�yoruz. Ak Part� hü-
kümetler� olarak bugüne kadar 
darbelere ve darbec� z�hn�yet-
lere hep karşı durduk. Bu tür 

g�r�ş�mlere h�çb�r zaman boyun 
eğmed�k. Ş�md� darbe dönemle-
r�nden kalan mevzuatı gözden 
geç�receğ�z ve ant�demokrat�k 
hükümler� kaldıracağız. 

Çalışma hayatına esnek-
l�k sağlayacak düzenlemeler� 
yapacağız. Avrupa B�rl�ğ� norm 
ve standartlarında özel �st�hdam 
bürolarının faal�yetler�n�n geç�c� 
�ş �l�şk�s�n� de �çerecek şek�lde 
gen�şlet�lmes�n� sağlıyoruz. 
Kıdem tazm�natı konusunda 
yaşanan sorunları çözmek �ç�n 
kolları sıvıyoruz. İlg�l� tarafların 
görüşler�n� de alarak kıdem 
tazm�natı �ç�n gerekl� mevzuat 
düzenlemes�n� yapıp bu konu-
yu çözüme kavuşturacağız. Alt 
�şverenl�k yan� taşeron �şç�ler 
meseles�nde asıl �şlerde çalışan 
taşeron �şç�ler�n kamuda 
�st�hdam ed�lmes�ne yönel�k 
adımlarımızı atıyoruz. Bu 
konuda 3 ay �çer�s�nde gerekl� 
düzenlemey� yapacağız. 

Avrupa B�rl�ğ�’ne 
yönel�k sürec� de 
hızlandırıyo-
ruz. Reform-
ların Koor-
d�nasyonu 
ve İzlenmes� 
Kurulu toplan-
tımızda v�ze 
muaf�yet� ve 

Avrupa B�rl�ğ�’ne uyum yönün-
dek� kanun tasarılarının önce-
l�kl� olarak b�r paket hal�nde  
TBMM’ye sevk� hususunda g�r�-
ş�m�n başlatılmasına karar ver-
d�k. Kolluk Gözet�m Kom�syonu 
Kurulması Hakkında Kanun, 
B�yometr�k ver�ye sah�p k�ml�k 
kartlarına geç�ş�n tamamlanma-
sı �ç�n gerekl� kanun değ�ş�kl�k-
ler�, K�ş�sel Ver�ler�n Korunması 
Kanunu, S�ber suçlarla mücade-
le konusunda yasal düzenleme 
g�b� başlıklarımız var.

HER ALANA DOKUNUYORUZ
Reformlarımızın hemen 

hemen heps� �nsanımızın, 
yatırımcılarımızın, esnafımı-
zın, ç�ftç�m�z�n �ş ve �şlemler�n� 
kolaylaştırmaya dönük. Kısacası 
Eylem Planımız hayatın her 
alanına dokunuyor. Bu dönem-
de özell�kle demokrat�kleşme ve 
adalet alanında öneml� adımla-
rımız olacak. Türk�ye  genel�nde 
�deal yargılama süreler�n� bel�rl�-
yoruz. Bu, m�llet�m�z� doğrudan 

�lg�lend�ren çok öneml� b�r 
düzenleme olacak. Makul sü-
rede yargılama taahhüdünde 

bulunarak öngörüleb�l�r b�r 
yargı s�stem�ne geç�yoruz. 

Bugün �ç�n vatandaşlarımızın 
davasının ne kadar süreceğ� 

konusunda b�r f�kr� bulunmu-
yor. Yen� çalışmamız net�ces�n-

de hem vatandaşlarımız b�lg� 
sah�b� olacak hem 

de soruşturma 
ve yargılama-
ların makul 
sürede 
sonuçlan-
ması yargı 

organları 
�ç�n 

zorunlu 
hale 

ge-

lecek. Y�ne adalet alanında adl� 
ve �dar� yargıda �st�naf mahke-
meler�n� faal�yete geç�receğ�z, 
�ş mahkemeler�n�n yapısı ve 
�şley�ş�n� yen�den ele alacağız. 
Kamu Yönet�m� alanında da �lg� 
çeken reformlarımız olacak. 
Öncel�kle kamuda bürokras�y� 
azaltacağız. Bunun �ç�n merkez� 
ve �dar� b�r�mler�n daha etk�n b�r 
yapıya kavuşturulmasını sağla-
yıp kurumlar arasındak� yetk� 
mükerrerl�kler�n� b�t�receğ�z. 

Eğ�t�m alanında öneml� dü-
zenlemeler�m�z olacak. Ulusal 
Öğretmen Stratej� Belges�n� 
hayata geç�receğ�z ve eğ�t�m 
fakülteler�n� yen�den yapılandı-
racağız. Yen� b�r Yükseköğret�m 
Kanunu hazırlayacağız. Ayrıca 
Yükseköğret�m Kal�te Kurulu 
kuruyoruz. Bu kurul, Yükse-
köğret�m kurumlarında kal�te 
değerlend�rme ve güvence 
çalışmaları �le akred�tasyon 
çalışmalarının düzenlenmes� ve 
yürütülmes�n� sağlayacak. Eğ�-
t�m�n tüm kademeler�nde müf-
redat, temel becer�ler� �çerecek 
şek�lde güncellenecek; ortaokul 
ve l�selerde seçmel� ders sayısı 
artırılacak. Meslek� eğ�t�me Ak 
Part� olarak verd�ğ�m�z önem� 
b�l�yorsunuz. Organ�ze Sanay� 
Bölgeler� dışında açılacak 
özel meslek� ortaöğret�m ku-
rumlarını da teşv�k edeceğ�z. 

İş dünyasının b�rçok beklen-
t�s� var. Onların derd�ne deva 
olacak, yatırımların ve yatırım-
cının önünü açacak reformla-
rımız var. Bu dönemde yen� b�r 
Gel�r Verg�s� Kanunu çıkaracağız 
ve Verg� Usul Kanunu’nu gün-
celleyeceğ�z. Verg� beyanname-
ler� �le sosyal güvenl�k b�ld�rge-
ler�n� b�rleşt�receğ�z, bu sayede 
beyanname sayısını azaltaca-
ğız. Mevcut verg� mevzuatını 
gözden geç�r�p enerj� ver�ml�l�-

ğ�n� teşv�k eden düzenlemeler 
yapacağız ve b�nalarda enerj� 
ver�ml�l�ğ�n� destekleyeceğ�z.

Türk�ye yabancı yatırımcılar 
�ç�n öneml� b�r merkez. Bugüne 
kadar yatırımların Türk�ye’ye 
çek�lmes� konusunda çok sayıda 
düzenleme yaptık. Yatırım 
ortamının �y�leşt�r�lmes� ve 
yabancı yatırımcının Türk�ye’ye 
çek�lmes� �ç�n yen� reformlarımız 
da yolda. Yatırımların önündek� 
bürokras�y� azaltarak yatırım-
cının �ş�n� kolaylaştıracağız. 
Buna yönel�k bütün tedb�rler� 
alacağız. Ayrıca, enerj� l�sans ve 
ruhsat �z�n �şlemler� �le ş�rketle-
r�n kuruluş ve tasf�ye �şlemler�n� 
kolaylaştıracağız. Endüstr� ve Or-
gan�ze Sanay� Bölgeler�nde arsa 
mal�yetler�n� azaltacak yen� b�r 
mekan�zma kuruyoruz, Organ�ze 
Sanay� Bölgeler�nde yetk� karma-
şasını ortadan kaldırıyoruz.

Özell�kle �ş dünyasının bek-
lent�s� olan Patent Kanunu’nu 
çıkaracağız. Uzay alanında 
Türk�ye’n�n söz sah�b� olması �ç�n 
Türk�ye Uzay Ajansını kuruyo-
ruz. Hükümetler�m�z dönem�nde 
çevre ve kentsel dönüşüme hep 
özel önem verd�k. 2016’nın �lk 
6 ayında Su Kanunu �le Tab�atı 
ve B�yoloj�k Çeş�tl�l�ğ� Koruma 
Kanunu’nun çıkarılması çalışma-
larına başlayacağız. Şeh�rler�m�z-
de çok öneml� b�r düzenlemey� 
de ele alacağız. K�ş� başı yeş�l 
alan şartını 10 metrekareden 15 
metrekareye çıkarıyoruz. 

Ak Part�, Türk�ye’n�n ekonom�k 
büyümes�nde ve gel�şmes�nde 
tar�h yazmıştır. 80 yılda yapılama-
yanlar 13 yıllık Ak Part� hükümet-
ler� dönem�nde hayata geçm�ş, 
Türk�ye dev projeler�n merkez� 
hal�ne gelm�şt�r. Yaptıklarımız ve 
yapacaklarımız bell�. M�llet�m�z�n 
b�ze verd�ğ� güçle m�llet�m�z �ç�n 
çalışmaya devam edeceğ�z. 

2016 Reform yılı olacak

Lütf� Elvan
Başbakan Yardımcısı
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İşlem ve takasta
etk�n r�sk yönet�m�
BISTECH kapsamında kullanılacak yen� r�sk ve tem�nat yönet�m� uygulamasının tüm p�yasalar �ç�n eşanlı b�r r�sk yönet�m� s�stem�ne 
�mkan verd�ğ�n� söyleyen Takasbank Genel Müdür Yardımcısı Seza� Bekgöz, “İşlem ve takas s�stemler�n�n entegre olduğu 
b�r yapıda r�sk ve tem�nat yönet�m� fonks�yonunun yürütülmes�n�n üyeler�m�ze öneml� get�r�ler� olacaktır” ded�.

1Kasım 2015 Genel 
Seç�mler� sonrasında 
s�yas� bel�rs�zl�ğ�n ortadan 

kalkmış olması, hem 2015 
yılının son çeyreğ�ne hem de 
2016 yılına �l�şk�n beklent�lerde 
�y�leşmey� beraber�nde 
get�rm�şt�r. S�yas� konuların 
ekonom� gündem�n� meşgul 
etmeyecek olması büyümey� 
etk�leyeb�lecek döv�z kuru, 
özel sektör yatırımları, fa�z 
g�b� değ�şkenler üzer�nde 
olumlu etk�ler yaratacaktır. 
Üçüncü çeyrek büyümes�n�n 
p�yasa beklent�ler�n�n yaklaşık 
b�r puan üzer�nde yüzde 4 
olarak gerçekleşmes� 2015 
ve 2016 yılları �ç�n büyüme 
tahm�n�m�z� yukarı çekm�şt�r. 

Bu olumlu beklent�ler�n 
gerçekleşmes�yle büyüme 
hızlanacağı g�b� �st�hdamda da 
artış yaşanması ve �şs�zl�k ora-
nında düşme beklenmekted�r. 
2016 yılı �ç�n b�r d�ğer öneml� 
muhtemel gel�şme �se asgar� 
ücrete yapılacak zammın �ç 
taleb� güçlend�rmes� ve bü-
yümeye destek olmasıdır. Bu 
gel�şmeler ve baz etk�s� nede-
n�yle 2016 yılı �ç�n de büyü-
me hedef�m�z� yukarı yönlü 
rev�ze edeceğ�z. Büyümen�n 
temel kaynakları yatırımlar 
ve �hracat olacaktır. Yakın 
gelecekte 2016 Yılı Merke-
z� Yönet�m Bütçes� Kanun 
Tasarısını ve Yıllık Programı 
TBMM’ne sevk etmeden önce 
OVP’y� rev�ze edeceğ�z.

CARİ AÇIK DÜŞECEK
2016 yılında gıda, uluslara-

rası emt�a ve özell�kle petrol 
f�yatlarında düşme kaynaklı 
olmak üzere enflasyonda ger�-
leme bekl�yoruz.  2015 yılında 
car� açıkta kayded�len ger�leme 
2016 yılında da sürecekt�r. 
Hükümet�m�z üç, altı aylık 
ve yıllık olarak �craatlarımızı, 
reformlarımızı �çeren Eylem 
Planını açıklamıştır. Hızlan-
dırılan reform sürec� ve mal� 
d�s�pl�n�n korunması car� açığı 
ve enflasyonu aşağı çekecek  
�k� öneml� unsur olacaktır. 

İstanbul F�nans Merkez� 
(İFM) Projes�n�n v�zyonu İstan-
bul’u öncel�kl� olarak bölgesel 
n�ha� olarak da küresel b�r 
f�nans merkez� hal�ne get�rmek 
olarak bel�rlenm�şt�r. Bu v�z-
yonun gerçekleşt�r�lmes�nde 
sermaye p�yasalarımızın ge-
l�şt�r�lmes� kuşkusuz kr�t�k b�r 
öneme sah�pt�r. N�tek�m İFM 
Stratej�s� ve Eylem Planında 
(2010-2013) ve bunun devamı 
n�tel�ğ�ndek� İFM Programı 
Eylem Planında (2014-2018) 
sermaye p�yasamızın hukuk� 
ve teknoloj�k altyapısının ge-
l�şt�r�lmes�ne, ürün ve h�zmet 
çeş�tl�l�ğ�n�n artırılmasına 
yönel�k eylemler yer almıştır. 

YENİ HEDEFLER                       
YENİ DÜZENLEMELER
İFM Stratej�s� ve Eylem 

Planı (2010-2013) kapsamında 
gerçekleşt�r�lerek sermaye p�-
yasalarımızın gel�ş�m�ne katkı 
sağlayacak eylemler arasında 
uluslararası ödeme ve takas 
s�stemler� �le entegrasyonun 
ve menkul kıymet ödünç 
mekan�zmalarının gel�şt�r�l-
mes�, Türk�ye elektron�k fon 
alım-satım platformunun 
oluşturulması, kayd� ortaklık 
haklarının elektron�k ortamda 
kullanımının sağlanması, el-
mas ve kıymetl� taşlar p�yasası 
oluşturulması, f�nansman 
bonoları ve DİBS p�yasasının 
gel�şt�r�lmes�, k�ra sert�f�ka-
larına �l�şk�n yasal altyapı-
nın oluşturulması, yabancı 
menkul kıymetler�n yurt�ç� 
p�yasalarda �şlem görmes�n� 
kolaylaştıran düzenlemeler�n 
yapılması yer almaktadır. 

Ayrıca, 30 Aralık 2012 
tar�h�nde Resm� Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe g�ren 
6362 sayılı Sermaye P�yasası 
Kanunu �le ülkem�z sermaye 
p�yasası yen� b�r düzenlemeye 
tab� olmuştur. Yen� Kanunla, 
sermaye p�yasası kurumları-
mız, İFM v�zyonu çerçeves�n-
de, uluslararası p�yasalardak� 
gel�şmelere cevap vereb�lecek 
özell�kte etk�n ve rekabetç� 
olarak yen�den yapılandırıl-
mıştır.  Kanun kapsamında 
Borsa İstanbul A.Ş. kurulmuş 
ve İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsası, İstanbul Altın Borsası 
ve Vadel� İşlemler ve Ops�yon 
Borsası (VOB) Borsa İstanbul 
çatısı altında b�rleşm�şt�r.

Uluslararası borsacılık sek-
töründek� gel�şmelere paralel 
olarak oluşturulan Borsa İs-
tanbul’un tüm sermaye p�-
yasası araçlarının �şlem 
gördüğü, uluslararası 
standartlarda tekno-
loj�k altyapıya sah�p, 
operasyonel etk�nl�ğ� 
sağlamış b�r borsa 
olarak, kuracağı böl-
gesel ve küresel 
ağlarla b�rl�kte, 
dünyanın önde 
gelen borsaların-
dan b�r� konumuna 
yükselmes� hedef-
lenmekted�r. Önü-
müzdek� dönemde, 
enerj� ve emt�a p�ya-
salarının da faal�yete 
geçmes� �le 
b�r-

l�kte, bu p�yasaların f�nansal 
p�yasalarla entegrasyonu da 
sağlanmış olacaktır. 

2013 yılında Nasdaq �le 
kurduğu stratej�k ortaklık �le 
Borsa İstanbul teknoloj�k ola-
rak daha da güçlenm�şt�r. Bu 
ortaklık çerçeves�nde, Nasdaq 
teknoloj�s�, �lk aşamada Borsa 
İstanbul’un Pay P�yasasında 
devreye alınmıştır. Ortaklık 
kapsamında 2016 yılında 
�se Vadel� İşlem ve Ops�yon 
P�yasası, Borçlanma Araçları 
P�yasası �le Kıymetl� Madenler 
ve Taşlar P�yasasının teknolo-
j�k altyapıları gel�şt�r�lecekt�r. 
Söz konusu teknoloj�k gel�ş�m-
ler Borsa İstanbul’un küresel 
b�r oyuncu olma v�zyonuna 
öneml� ölçüde katkı sağlaya-

caktır.  Ayrıca, Borsa İstanbul,  
Nasdaq �le ortaklaşa olarak, 
Avrasya bölges� �ç�n dünya 
çapında b�r sermaye p�yasası 
merkez� kurma çalışmalarına 
devam etmekted�r. 

Ülkem�z sermaye p�yasası 
güçlü hukuk� altyapısı, ulusla-
rarası standartların yaygınlığı, 
elektron�kleşm�ş yapısı, son 
yıllarda talep ve arz tarafının 
gel�şt�r�lmes�ne yönel�k hayata 
geç�r�len teşv�klerle güçlü b�r 
yapıya sah�pt�r. Buna karşın, 
b�reysel ve kurumsal yatırımcı 
sayısı �le f�nansal ürün ve h�z-
met çeş�tl�ğ�n�n henüz �stenen 
düzeyde olmaması, sermaye 
p�yasası konusunda �ht�saslaş-
mış mahkemeler�n olmaması 
neden�yle açılan davaların hızlı 
b�r şek�lde sonuçlandırılamama-
sı, p�yasa kap�tal�zasyonunun 
GSYH’ya oranının gel�şm�ş ülke-
lerdek� sev�yeler�n altında olması 
sermaye p�yasalarımızın gel�ş�m 
göstermes� gereken alanlardır.  

EYLEM PLANI ÖNEMLİ
10. Kalkınma Planı kapsa-

mında hazırlanan ve 2014-2018 
yıllarını kapsayan İFM Prog-
ramı Eylem Planı, sermaye 
p�yasalarımızın gel�ş�m göster-
mes� gereken alanlara yönel�k 
hedefler ve eylemler �çermek-
ted�r. Bu kapsamda Eylem 
Planında p�yasa kap�tal�zasyo-
nunun GSYH’ya oranı, Borsa 
İstanbul’da �şlem gören ş�rket 
sayısı, b�reysel ve kurumsal ya-
tırımcı sayısına �l�şk�n hedefler 
bel�rlenm�şt�r. Eylem Planında 
İstanbul’un uluslararası alanda 
rekabet gücüne sah�p b�r f�nans 
merkez�ne dönüşeb�lmes�ne 
katkı sağlayacak 7 adet b�leşen 
bel�rlenm�şt�r. Bu b�leşenler 
aşağıda sıralanmaktadır: 

1. B�leşen: İFM İdar� Yapısı-
nın Oluşturulması 

2. B�leşen: F�nansal Ürün ve 
H�zmet Çeş�tl�l�ğ�n�n Artırılması 

3. B�leşen: Hukuk� Altyapının 
Gel�şt�r�lmes� 

4. B�leşen: Kümelenme 
Bölgeler�nde F�z�k� Altyapının 
Gel�şt�r�lmes� 

5. B�leşen: Teknoloj�k Altya-
pının Güçlend�r�lmes� 

6. B�leşen: N�tel�kl� İnsan 
Kaynağının Artırılması 

7. B�leşen: Katılım  
Bankacılığı ve Fa�zs�z F�nans 
S�stem�n�n Gel�şt�r�lmes� 

HEDEF FİNANSAL MERKEZ
İFM Programı Eylem 

Planında yer alan ve sermaye 
p�yasalarının gel�ş�m�ne katkı 
sağlayacak öneml� eylemler 
arasında organ�ze p�yasalarda 
�şlem gören türev araçların 
çeş�tl�l�ğ�n�n artırılması, 
metal vb. emt�anın �şlem gö-
reb�leceğ� organ�ze p�yasalar 
oluşturulması, Borsa İstan-
bul bünyes�nde �şlem gören 
h�sse senetler� ve özel sektör 
borçlanma araçlarına yönel�k 
p�yasa yapıcılığı s�stem�n�n 
hayata geç�r�lmes�, İstanbul 
Tahk�m Merkez�n�n faal�ye-
te geçmes�, f�nans alanında 
�ht�sas mahkemeler�n�n 
kurulması, sermaye p�yasası 
faal�yetler�nden kaynaklanan 
yatırımcı uyuşmazlıkları-
nın çözümüne �l�şk�n Borsa 
İstanbul ve Türk�ye Sermaye 
P�yasaları B�rl�ğ� bünyes�nde-
k� s�stemler�n gel�şt�r�lmes�, 
f�nansal araçlar �le bunların 
dayanak varlıklarına �l�ş-
k�n verg� uygulamalarının 
uyumlaştırılması, f�nans 
p�yasalarında gereks�n�m 
duyulan b�l�ş�m teknoloj�ler� 
ürünler�n� gel�şt�rmek üzere 
Borsa İstanbul ve Boğaz�ç� 
Ün�vers�tes� �şb�rl�ğ�yle  
Teknoloj� Gel�şt�rme Mer- 
kez�n�n kurulması g�b� 

eylemler bulunmaktadır. 
İFM Programı Eylem Planın-

da yer alan eylemler�n hayata 
geç�r�lmes� ve İFM çalışmaları-
nın kararlılıkla sürdürülmes�y-
le; b�lg� b�r�k�m�, hukuk� altyapı 
açısından bölges�ndek� d�ğer 
ülkelere göre çok güçlü b�r 
konumda olan Türk�ye serma-
ye p�yasaları daha da güçlen-
d�r�lecek ve İstanbul öncel�kle 
bölgesel, küresel b�r f�nansal 
merkez konumuna ulaşacaktır.

İstanbul F�nans Merkez�’ne
katkı veren 7 b�leşen

Cevdet Yılmaz
Kalkınma Bakanı

Takasbank Genel Müdür 
Yardımcısı Seza� Bekgöz, 
BISTECH kapsamında 

kullanılacak yen� r�sk ve tem�nat 
yönet�m� uygulamasının tüm 
p�yasalar �ç�n eşanlı r�sk yönet�m�ne 
�mkan verd�ğ�n� söyled�. Sermaye 
p�yasasının güçlü b�r teknoloj�k 
platforma kavuşmasının operasyon 
g�derler�n�n yanı sıra mal�yetler�n de 
azaltılmasını sağlayacağını bel�rten 
Bekgöz, “İşlem ve takas s�stemler�n�n 
entegre olduğu b�r yapıda r�sk ve 
tem�nat yönet�m� fonks�yonunun 
yürütülmes�n�n üyeler�m�ze öneml� 
get�r�ler� olacaktır” d�ye konuştu. 
Bekgöz, BISTECH dönüşümünün 
sermaye p�yasaları ve Takasbank 
tarafından önem�n� değerlend�rd�. 

Son yıllarda �şlem platformlarının 
yanısıra, �şlem sonrası h�zmet sunan 
kurumların kullandıkları altyapı 
ve tekn�klerde de c�dd� b�r değ�ş�m 
gözlemlend�ğ�n� söyleyen Bekgöz, 
borsalarda �şlem platformları, yüksek 
hızlı em�r �let�m alt yapısı ve algor�tm�k 
�şlem yazılımları �le daha yüksek 
�şlem hac�mler�ne ulaşıldığını söyled�. 
Söz konusu �şlemler�n, takas ve 

mutabakatını yapan kurumların da bu 
gel�ş�m paralel�nde r�sk yönet�m� ve 
�şlem sonrası s�stemler�n� gel�şt�rerek 
daha entegre s�stemlere yönel�m�n�n 
gözlend�ğ�ne �şaret eden Bekgöz, 
şunları söyled�: “Borsa İstanbul, bu 
gel�ş�m paralel�nde dünyanın önde 
gelen borsalarından ve sermaye 
p�yasaları teknoloj� tedar�kç�ler�nden 
b�r� olan Nasdaq �le stratej�k ortaklık 
anlaşması �mzalamıştır. Söz konusu 
anlaşma çerçeves�nde Borsa 
bunyes�nde �slem gören spot ve türev 
tüm p�yasaların bütünleş�k b�r yapıda 
�şlem görmes�ne �mkan sağlayan 
Gen�um INet Nasdaq s�stemler�n�n 
Borsa Istanbul �c�n gel�şt�r�lmes�ne 
karar ver�lm�şt�r.”

ETKİN ZAMAN YÖNETİMİ
Borsada gerçekleşt�r�len 

�şlemler�n güvenl�, 
sorunsuz ve hızlı b�r şek�lde 
net�celend�r�lmes�n�n, 
b�rb�r�yle entegre ve 
eşgüdümle b�r alım-satım 
ve takas/mutabakat sürec� 
gerekt�rd�ğ�n� söyleyen 
Bekgöz, sözler�n� şöyle 

sürdürdü: “Takasbank’ın Merkez� 
Karşı Taraf rolü �le b�rl�kte �ht�yaç 
duyduğu etk�n �şlem ve �şlem 
sonrası r�sk yönet�m s�stemler�n�n 
de bütünleş�k b�r teknoloj�k altyapıyı 
kullanılmasının etk�n zaman yönet�m� 
ve entegrasyon kolaylığı açısından 
öneml� katkılar sağlayacağı açıktır.”

FİNANS MERKEZİ'NİN  
EN ÖNEMLİ AYAĞI
BISTECH Ürün Grubu kullanımının 

sağlayacağı en öneml� avantajın, 
ülkem�zde �şlem ve �şlem sonrası 
h�zmetlerde uluslararası genel kabul 
görmüş uygulamalara yakınsama 

olarak ortaya çıktığını söyleyen 
Bekgöz, bu yakınsamanın 

aslında İstanbul F�nans 
Merkez� Projes�’n�n de 
en öneml� ayaklarından 
b�r�n� oluşturduğunu 
söyled�. Bekgöz, “Sermaye 
p�yasasının b�lg� teknoloj�ler� 
standartları gel�şt�r�lerek 

sektördek� kurum ve 
kuruluşlarla entegre 

b�r şek�lde 
çalışacak 

güçlü b�r teknoloj�k platformun 
oluşturulması; bu platformun 
borsalar, takas ve saklama kurumları 
�le bunların üyeler�ne h�zmet vermes�; 
operasyon g�derler�n�n azaltılması; 
müştereken uygulanab�lecek 
çözümler �le mal�yetler�n azaltılması 
sağlanacaktır. S�stem�n modüler 
yapıya sah�p olması ve ortak platform 
üzer�nde gel�şt�r�lmes� esnekl�k 
sağlamaktadır” d�ye konuştu.

ÜYELERİMİZE ÖNEMLİ  
GETİRİLERİ OLACAK
Takasbank Borsa İstanbul Vadel� 

İşlem ve Ops�yon P�yasası’nda ve 
Takasbank Ödünç Pay P�yasası'nda 
gerçekleşt�r�len �şlemlerde merkez� 
karşı taraf rolünü üstlend�ğ�ne d�kkat� 
çeken Bekgöz, “Aynı uygulamayı 
yakın zamanda Borsa İstanbul Pay 
P�yasası’nda gerçekleşt�r�len �şlemlere 
de gen�şletmey� planlamaktadır. 
Bu anlamda, �şlem ve takas 
s�stemler�n�n entegre olduğu b�r 
yapıda r�sk ve tem�nat yönet�m� 
fonks�yonunun yürütülmes�n�n 
üyeler�m�ze öneml� get�r�ler� olacaktır” 
değerlend�rmes�nde bulundu.

BISTECH S�stem� kapsamında kullanı-
lacak yen� r�sk ve tem�nat yönet�m� 

uygulaması �şlem ve takas s�stemler� �le 
entegre b�r yapıda tasarlandığını söyleyen 
Bekgöz, şöyle devam ett�: “Bu entegrasyon, 
b�r yandan Borsa İstanbul nezd�nde yer alan 
tüm p�yasalar �ç�n yeknesak ve eşanlı �şleye-
b�len b�r r�sk yönet�m� s�stem�n�n kurulma-
sına �mkan vermekte, d�ğer yandan �şlem 
önces� ve sonrası r�sk yönet�m� süreçler�n�n 
uyumlu b�r şek�lde çalışmasını garant� 
etmekted�r. Faal�yette bulunulan tüm p�ya-
salar �ç�n r�sk yönet�m� s�stem�n�n b�r bütün 
olarak tasarlanması, önümüzdek� süreçte 
p�yasaların arasındak� r�sk azaltıcı etk�ler�n 
d�kkate alınmasına �mkan verecekt�r. “

ULUSLARARASI STANDART
Ülkem�z�n Avrupa B�rl�ğ� üyes� olma 

çabaları d�kkate alındığında, NASDAQ 
�le �şb�rl�ğ�n�n, AB düzenlemeler�ne 
uyum açısından c�dd� b�r katma değer 
sağlayacağını söyleyen  Takasbank Genel 
Müdür Yardımcısı Seza� Bekgöz, “Özell�kle 
f�nansal p�yasa altyapılarına (merkez� 
takas ve saklama kuruluşları) ve tezgah 
üstü türev araçlara �l�şk�n uluslararası 
arenada yaşanan gel�şmeler paralel�nde 
AB bünyes�ndek� düzenlemelere uyum 
ve tekn�k alt yapının oluşturulması 
anlamında önem taşıyor” d�ye konuştu. 

AB uyum
sürec�ne c�dd�

katkı sağlar

Seza� 
Bekgöz
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TUNCAY DİNÇ

Borsa İstanbul’u ve sermaye p�yasamızı 
yoğun rekabet ortamında d�ğer öneml� 
merkez ve p�yasaların önüne taşıyacak; 

bölgede ve küresel bazda önde gelen b�r aktör 
hal�ne get�recek çalışmalarımıza  yoğun şek�lde 
devam ed�yoruz. Atacağımız adımlar Türk�ye’n�n 
sadece f�nans p�yasasını değ�l aynı zamanda ülke 
ekonom�s�n�, dolayısıyla orta ve uzun vadede 
Türk�ye’n�n geleceğ�n� şek�llend�recekt�r. 

Bundan yaklaşık üç yıl önce yen� Sermaye P�yasa-
sı Kanunu’nun hayata geçmes� �le başlayan süreçte 
çok öneml� b�r mesafe katett�k, Borsamızın ş�rket-
leşmes�n�n tamamlanması, Türk�ye’de çeş�tl� varlık 
sınıflarının �şlem gördüğü borsaların tek çatı altında 
b�r araya get�r�lmes�, borsamız bünyes�nde devreye 
alınan yen� p�yasalar ve ürünler, Nasdaq �le başlatılan 
stratej�k anlaşma ve teknoloj� yatırımları g�b� onlarca 
yıla sığab�lecek atılımlar Borsa İstanbul’u ve sermaye 
p�yasamızı çok farklı noktalara taşımıştır.

Ger�de bıraktığımız yıl da bu kapsamda Borsa 
İstanbul ve sermaye p�yasalamız �ç�n k�lometre taşı 
olarak adlandırılacak gel�şmelere sahne olmuştur. İlk 
olarak, 30 Kasım tar�h�nde; Nasdaq �le gerçekleşen 
stratej�k ortaklık anlaşmasından yaklaşık �k� yıl sonra, 
hal�hazırda dünyada kullanılan en �y� borsa teknolo-
j�s�n� Pay P�yasamızda devreye aldık. Yen� teknoloj� 
�le dünyanın neres�nde olursa olsun, bütün yatırım-
cılara Borsa İstanbul platformlarına en hızlı, en etk�n 
şek�lde ulaşma �mkanı sağlıyoruz. Bu öneml� adım 
sonrası daha önce Türk�ye’ye yatırım yapmamış 
b�rçok kurumsal yatırımcının da (HFT, algo-�şlemc�ler 
vb) Borsa İstanbul’da yer alacağını ve bu durumun 
da �şlem hac�mler�n� 2016 yılında poz�t�f etk�leye-
ceğ�n� düşünüyoruz. Bunun yanında, eş-yerleş�m 
noktaları, yen� er�ş�m kanalları ve ürün/h�zmetler�m�z 
sayes�nde b�rçok p�yasa ve yatırımcı �ç�n Borsa İstan-
bul bölgeye ve dünyaya g�r�ş kapısı olacaktır. Yen� 
teknoloj�n�n etk�ler� bununla da sınırlı değ�l. Kaynak 
kodlarıyla beraber aldığımız teknoloj�y� gel�şt�rerek 
kend� yerl� f�nans teknoloj�m�z� ve �nsan kaynağımızı 
oluşturacağız. Yakın bölgem�zdek� 24 ülkeye bu tek-
noloj�y� serv�s ederek de bölgedek� f�nans enerj�s�n�n 
harekete geçmes�ne öncülük edeceğ�z. 

2015 yılının d�ğer öneml� adımı �se Avrupa İmar 
ve Kalkınma Bankası (EBRD) �le Aralık ayı �ç�nde 
�mza attığımız stratej�k ortaklıktır. Anlaşma �le dün-
yanın en büyük uluslararası kuruluşlarından EBRD 
Borsa İstanbul’a %10 oranında ortak olmuştur. 
Bu ortaklık, Türk�ye sermaye p�yasasının; ülken�n 
ekonom�k potans�yel�n� yansıtacak b�r büyüklüğe 
ve der�nl�ğe ulaşmasını sağlayacak b�r k�lometre 
taşını �fade etmekted�r. İstanbul’u merkez�ne alan; 
Avrasya bölges� borsalarından oluşan b�r p�yasa 
ağının oluşumu yolunda büyük b�r adım atılmıştır. 
EBRD �le Türk�ye’n�n Balkanlar, MENA ve Orta 
Asya’yı kapsayan coğrafyada etk�nl�ğ�n� artıracak 
b�r b�rl�ktel�k başlamıştır. Önümüzdek� dönemde, 
başta bölge borsalarına ortak yatırım ve tekn�k 
destek olmak üzere, Borsa İstanbul’un halka arzı 
ve b�rçok konuda EBRD �le b�rl�kte çalışacağız. 

Gerçekleşen bu atılımlar,  İstanbul 
Uluslararası F�nans Merkez� (İFM) projes�ne 
de en büyük desteğ� oluşturmaktadır. Borsa 
İstanbul olarak, ülkem�z� hem yerl� hem yabancı 
yatırımcılar, ş�rket ve d�ğer kuruluşlar �ç�n b�r 
caz�be merkez� yapmayı amaçlıyoruz. 

Borsa İstanbul çeş�tlenen ürün ve h�zmet port-
föyü �le bugün artık tam b�r f�nans süpermarkete 
dönüşmüştür. Yatırımcılarımıza pay senetler�nden, 
kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına; emt�a-
dan türev ürünlere kadar b�rçok f�nansal aracı tek 
b�r platform üzer�nden sunuyoruz. Hal�hazırda 
borsamızda �şlem gören 420’ye yakın ş�rket�n p�-
yasa değer� �se 200 m�lyar dolara yaklaşmaktadır. 
Dünyanın en l�k�t borsaları arasında yer alan Borsa 
İstanbul, 2014 yılında pay p�yasası �şlem hacm� 
bakımından gel�şmekte olan p�yasalar arasında 
7.sırada; tahv�l/bono pazarı �şlem hacm� açısından 
�se  dünyada 5.sırada bulunmaktadır.

Stratej�k ortaklıkların yanında, bölges�nde ser-
maye p�yasası araçlarının alınıp satıldığı b�r merkez  
olmayı hedefleyen Borsa İstanbul, başta yakın bölge 
borsaları olmak üzere uluslararası f�nans kuruluşla-
rıyla olan �l�şk�ler�n� de her geçen gün daha �ler� nok-
talara taşımaktadır. Londra Borsası �le gerçekleşen 
�şb�rl�ğ� Borsa İstanbul türev ürünler�n�n Eylül ayında 
dünyanın f�nans başkent� olan Londra’da �şlem 
görmes�ne olanak sağladı. Uluslararası yatırımcıların 
BİST ürünler�ne böyles� b�r merkezde ve en kısa 
yoldan ulaşımı sadece türev p�yasalarımızdak� l�k�d�-
tey� olumlu yönde etk�lemeyecek, Borsa İstanbul’un 
b�l�n�rl�ğ�ne de büyük katkı yapacaktır.  

2016 yılında Borsa  İstanbul’da çok öneml� b�r 
projey� daha hayata geç�rmey� hedefl�yoruz.  Son 
yıllarda yaptığımız çalışmaların meyves�n� topla-
yacağımız b�r dönemde Borsa İstanbul’un kend� 
platformunda halka açılması �ç�n hazırlıklarımızı 
yürütüyoruz. B�z Borsa İstanbul’un halka arzını sa-
dece b�r halka arz olarak değ�l aynı zamanda Borsa 
İstanbul’un Türk�ye sermaye p�yasaları �ç�n bel�rled�ğ� 
gelecek v�zyonunu yansıtacak b�r adım olarak ta 
görüyoruz. 2014 yılsonu �t�bar� �le  pay p�yasamızda 
�şlem gören ş�rketler�n toplam değer�n�n GSYH’ye 
oranı sadece %36 sev�yes�nde. Bu sebeple, Borsa 
İstanbul’un halka arzının p�yasalarımızın der�nl�ğ�n� 
arttırmak ve ş�rketler�m�z�n kurumsallaşma sürec�ne 
katkı sağlamak anlamında da öneml� b�r örnek teşk�l 
edeceğ�ne �nancımız tamdır. Bu kapsamda, halka 
arz sürec�n�n her adımında ve özell�kle halka arz 
ed�lecek payların büyüklüğünün bel�rlenmes�nde bu 
husus her zaman göz önünde tutulacaktır.

2023 yılı hedefler�ne koşan Türk�ye ekonom�s�-
ne en öneml� katkı h�ç kuşkusuz sermaye p�yasası 
ve onun kalb�nde yer alan Borsa İstanbul’dan gele-
cekt�r. 500 m�lyar dolarlık �hracat hacm� ve 2 tr�lyon 
dolarlık ekonom�k büyüklük hedefler�ne ulaşmak 
�ç�n ülkem�z�n f�nans p�yasasını büyütmek, ş�rket-
ler�m�ze ve yatırımcılarımıza en gel�şm�ş altyapıyı 
sunmak durumundayız. B�z de yen� dönemde bu 
sorumluluk doğrultusunda stratej�k hedefler�m�ze 
ulaşmak �ç�n faal�yetler�m�z� devam ett�receğ�z. 

Küresel
b�r güç 
olarak 
Borsa 
İstanbul
BORSA İSTANBUL GENEL MÜDÜRÜ

Küresel ekonom�k 
büyümeye yönel�k 
ted�rg�nl�kler, dolardak� 

güçlenme, düşük emt�a 
f�yatları ve ABD Merkez 
Bankası’nın (Fed) fa�z 
artırımının damga vurduğu 
2015 yılında, yurt �ç�nde de 
atlatılan 2 seç�m sürec� �le 
jeopol�t�k r�skler gündeme 
yön verd�. Yurt �ç� ve yurt 
dışında s�yas� gündem�n 
yoğun ve bel�rs�zl�klerle dolu 
olduğu 2015 yılında, yükselen 
döv�z kurları ve fa�zler�n, yıl 
boyunca sert dalgalanmaların 
yaşandığı pay p�yasalarını 
baskıladığı görüldü. 

TL, DOLAR KARŞISINDA 
KAYIPTA
Geçen yılı, düşen petrol 

f�yatlarının desteğ�yle 
yüzde 26,4’lük yüksel�şle 
tamamlayan Borsa İstanbul 
100 (BIST 100) endeks� bu yıl 
eks�ye geçerken, 
TL’n�n dolar 
karşısındak� 
kayıpları yüzde 9’u 

aştı. Yıla poz�t�f 

b�r başlangıç yaparak ocak 
ayında 91.805,74 puana 
kadar yükselen BIST 100 
endeks�, küresel p�yasa 
fa�zler�ndek� yüksel�ş eğ�l�m� 
ve doların değerlenme 
sürec�yle düşüşe geçt�.

DÜNYA FAİZLERİ İNDİRDİ
Bunun yanında İsv�çre 

Merkez Bankası, üç yıldan 
daha fazla b�r süred�r 
uyguladığı kurda alt band 
uygulamasını kaldırırken, 
Dan�marka Merkez Bankası 
negat�f fa�zler�n� daha da 
düşürdü, H�nd�stan Merkez 
Bankası da program dışı 
toplanarak pol�t�ka fa�z�nde 
�nd�r�me g�tt�. Yıl başından bu 
yana ekonom�k büyümes�ne 
�l�şk�n end�şeler�n bulunduğu 
Ç�n’de de, ülke merkez 
bankasının şubat sonunda 
mevduat ve fa�z oranlarında 
25 baz puan �nd�r�me  

g�tmes� de p�yasalarda 
�y�mserl�k sağladı.

FITCH NOTUNU KORUDU
Dolar/TL, mart ayında 

da yüksel�ş eğ�l�m�n� 
sürdürerek 2,6486 

sev�yes�ne tırmandı, 
BIST 100 

endeks� �se 
değer 

kaybeden para b�r�m�n�n 
etk�s�yle 76.642 puana 
kadar �nd�. Buna karşın 
uluslararası kred� 
derecelend�rme kuruluşu 
F�tch Rat�ngs, 21 Mart’ta 
yaptığı değerlend�rmede 
Türk�ye’n�n “BBB-” kred� 
notunu ve “durağan” not 
görünümünü tey�t ederken, 
kurda yaşanan oynaklığın 
“yatırım yapılab�l�r” notuna 
dah�l olduğunu b�ld�rd�. 

‘7 HAZİRAN’ PİYASAYA 
YARAMADI
Yılın ortasında, yurt 

�ç� p�yasalarda 7 Haz�ran 
seç�mler�nden çıkacak 
sonuçlara odaklanıldı. 
Sonuçların h�çb�r part�n�n 
tek başına hükümet kuracak 
çoğunluğa ulaşmamasına 
�şaret etmes� sonrasında, 
p�yasalarda gözler koal�syon 
görüşmeler�ne çevr�ld�. Bu 
dönemde s�yas� bel�rs�zl�ğ�n 
yön verd�ğ� p�yasalarda BIST 
100 endeks� 7 ayın en düşük 
sev�yes� olan 75.268 puana 
ger�lerken, dolar/TL 2,80 
sınırını aştı, 10 yıllık tahv�l 
fa�zler� �se yüzde 10 sınırına 
dayandı.

DOLAR/TL İLK KEZ 3’Ü AŞTI
P�yasalarda, ağustos 

ayında s�yas� 

gel�şmeler�n gündemdek� 
ağırlığı artarken, part�ler�n 
koal�syon görüşmeler�nden 
olumlu b�r sonuç çıkmaması 
sonrasında Cumhurbaşkanı 
Recep Tayy�p Erdoğan 20 
Ağustos’ta erken seç�me 
g�d�leceğ�n� açıkladı. Ç�n 
başta olmak üzere Avrupa 
ekonom�ler�ndek� taleb�n zayıf 
seyr�n� sürdürmes�, jeopol�t�k 
r�skler�n artması ve yükselen 
doların neden olduğu baskıyla 
Brent petrolün var�l f�yatı 
ağustos ayında 42,19 dolara 
�nd�, BIST 100 endeks� �se 
2015’�n en düşük sev�yes� 
olan 69.797,40 puanı gördü. 
Söz konusu ayda dolar/TL �se 
tar�h�nde �lk kez 3 sınırını aştı. 
Tüm bu negat�f gel�şmelere 
karşın, Türk�ye ekonom�s� 
yılın �k�nc� çeyreğ�nde yüzde 
3,8 büyümey� başardı.

1 KASIM’DA ‘REFORM 
HÜKÜMETİ’ GELDİ
Küresel p�yasalarda 

nefesler�n tutulmasına neden 
olan Fed’�n eylül toplantısında 
�se, uluslararası gel�şmeler 
gerekçe göster�lerek fa�zlerde 
y�ne artırıma g�d�lmed�. Öte 
yandan p�yasalarda, 1 Kasım 
seç�mler�nde AK Part�’n�n 
tek başına hükümet kuracak 
çoğunluğa er�şmes�yle �se 
seç�m bel�rs�zl�ğ� ortadan 
kalktı ve BIST 100 endeks� 
84.354 puanı aştı. Dolar/

TL de yen�den 2,85 
sev�yeler�ne 

ger�led�. 
Türk�ye, 15-16 
Kasım’da �se 

tüm dünyanın 
yakından tak�p 

ett�ğ� G20 L�derler 
Z�rves�’ne ev 

sah�pl�ğ� yaptı. 
Gündem, 24 

Kasım’da Türk hava 
sahasını �hlal eden 
Rus savaş uçağının 

düşürülmes�yle 
yen�den s�yas� 
gel�şmelere odaklandı. 

CARİ AÇIK SON BEŞ  
YILIN EN DÜŞÜĞÜNDE
Yılın son günler�nde, yurt 

�ç� ve yurt dışı p�yasalarda 
hareketl�l�k arttı. Moody’s’�n 
5 Aralık’tak� Türk�ye 

değerlend�rmes�nde kred� 
notu ve görünümde b�r 
değ�ş�kl�k yapmamasıyla 
yurt �ç� p�yasalarda strese 
neden olan öneml� gündem 
maddeler�nden b�r� ortadan 
kalktı. Bununla b�rl�kte, 
10 Aralık’ta Türk�ye 
ekonom�s�n�n yılın üçüncü 
çeyreğ�nde yüzde 4 
büyüdüğünün açıklanması, 
p�yasalardak� olumlu havaya 
katkı sağladı. Aynı tar�hte 
Türk�ye’n�n yıllık car� açığı da 
38,1 m�lyar dolarla son 5 yılın 
en düşük düzey�ne ger�led�.

BRENT PETROL  
36 DOLARA İNDİ
Buna karşın dolardak� 

güçlenmen�n devam 
etmes�yle BIST 100 endeks� 
satış baskısı altında kalırken, 
endeks yen�den 70 b�n puan 
sev�yeler�ne ger�led�. Bu 
dönemde Brent petrolün var�l 
f�yatı da 37,33 dolar düzey�ne 
�nd�, altının onsu 1.046,43 
dolarla Şubat 2010’dan bu 
yana en düşük sev�yey� gördü. 
Küresel p�yasalarda nefesler�n 
tutulmasına neden olan Fed’�n 
aralık toplantısı önces�nde 
p�yasaların ateş� yüksel�rken, 
başta emt�a olmak üzere tüm 
p�yasalarda volat�l�te sürdü. 
Bu dönemde BIST 100 endeks� 
20 ayın en düşük sev�yes�ne 
�nd�, dolar/TL de yen�den 
2,99’u aştı. Brent petrolün 
var�l f�yatı �se 36,32 dolara 
ger�leyerek 7 yılın en düşük 
sev�yes�n� gördü.

FED SONUNDA  
FAİZİ ARTIRDI
Söz konusu Fed 

toplantısından, gösterge fa�z 
oranının 0,25 puan artırılarak 
yüzde 0,25-0,50 aralığına 
yükselt�lmes� kararı çıktı. 
Böylece 2006 yılından bu yana 
�lk kez fa�z artıran Fed, yen� b�r 
dönem�n de kapısını aralamış 
oldu. Fed Başkanı Janet 
Yellen’ın bu kararla başlayan 
normalleşme sürec�nde 
kademel� b�r yol �zleneceğ�n� 
açıklaması �se pay p�yasalarına 
poz�t�f yansıdı. Dolar gel�şen 
ülke para b�r�mler�ne 
karşısında değer kaybederken, 
gel�şm�ş ülke para b�r�mler� 
karşısında yüksel�ş kaydett�.

2015’e ç�ft seç�m
ve Fed damgası

2015 yılına, yurt �ç�nde atlatılan �k� genel seç�m sürec� �le Fed’�n yıl boyu süren fa�z artışı yapıp yapmayacağı kararı damgasını vurdu. 
Y�ne, yükselen döv�z kurları ve fa�zler�n, yıl boyunca sert dalgalanmaların yaşandığı pay p�yasalarını baskıladığı görülürken, yılın 
son aylarında 36 dolara kadar ger�leyen petrol f�yatlarının etk�s�yle Türk�ye’de car� açık son 5 yılın en düşüğüne ger�led�.

36 
dolara 

kadar 
düştü



CMYKYSF31122015BORSAEKSAYFA 09

  • 31 ARALIK 2015 PERŞEMBE 09       

İstanbul’un uluslararası f�nans merkez� 
olma yönünde hızla ve em�n adımlarla 
�lerled�ğ�n� bel�rten Vakıf Emekl�l�k Genel 

Müdürü Mehmet Bostan, “B�l�nd�ğ� g�b� bu-
nun �ç�n f�nansal ve hukuksal düzenlemeler 
tek tek hayata geç�r�l�yor. T�caret ve Borç-
lar Kanunu rev�zyonunun bu değ�ş�m�n �lk 
adımlarından b�r� olduğunu söyleyeb�l�r�z. Bu 
değ�ş�m f�nansal enstrümanlarında çeş�tl�l�ğ�-
n� de beraber�nde get�rd�. Verg� avantajları ve 
özell�kle sukuk g�b� İslam� F�nansal Uygula-
malar hayatımıza g�rerken, en büyük aktör 
Borsa İstanbul (BİST), dünya sermaye p�ya-
salarına entegre hale geld�” ded�. İstanbul’un 
her geçen gün dünya arenasındak� konumunu 
daha da güçlend�rd�ğ�n� bel�rten Bostan, “ 
Küresel ekonom�n�n �çer�s�nde kend� et-
k�nl�ğ� arttırmaya devam ed�yor. Bu da b�z� 
dünyadak� yen� f�nans merkezler�nden b�r�s� 
hal�ne get�recek ve bu durum ekonom�m�z�n 
büyümes�ne, ülkem�zdek� refah sev�yes�n�n 
de artmasına da katkı sağlıyor” d�ye konuştu. 

25. YILIMIZDA SEKTÖR  
LİDERLİĞİNİ PEKİŞTİRMEK 
Vakıf Emekl�l�k olarak yıllardan ber� sür-

dürdüğümüz sektörün öncüsü olma ve sek-
törün üzer�nde büyüme gösterme geleneğ�n� 
2016 yılında da devam ett�rmek �sted�kler�n� 
bel�rten Bostan, “Aynı zamanda ş�rket�m�z�n 
de 25. yılı olan 2016 yılında sektörde l�der-
l�ğ�n� pek�şt�rm�ş, müşter� ve çalışan mem-
nun�yet� açısından en beğen�len, öncü ş�rket 
olmak yolunda bütün kararlılığımızla yolu-
muza devam edeceğ�z. Kurum olarak 2016 
yılında 5 m�lyar TL’l�k fon büyüklüğünü geç-
mek �st�yoruz. Pazar payımızın da yüzde 8,5’e 
ulaşmasını hedefl�yoruz. 2016 yılında müşter� 
memnun�yet�n�n ön planda tutan h�zmetler�-
m�zle sektörün enerj� ve hızına büyük oranda 
katkıda bulunmayı planlıyoruz. D�j�talleşmey� 
operasyonel hayat döngümüzün her alanında 
kullanmayı hedefl�yoruz” d�ye konuştu. 

VAKIF  EMEKLİLİK
5 MİLYARLIK FONU AŞACAK

Vakıf Emekl�l�k Genel Müdürü Mehmet Bostan, 2016’da
5 m�lyar TL’l�k fon büyüklüğünü geçmek �sted�kler�n� 

bel�rterek, “Pazar payımızın da yüzde 8,5’e ulaşmasını 
hedefl�yoruz. Bu bağlamda bulut teknoloj�s�, mob�l hayatın 

s�gortacılığa yansımaları ve uygulanması konusunda 
çalışmalarımıza devam edeceğ�z” d�ye konuştu.

Mehmet 
Bostan

Ad�l ve 
şeffaf 
p�yasa
Yatırımcılarını ad�l ve şeffaf b�r yatırım ortamı 
sunan Borsa İstanbul’un, 2016 yılı so-
nunda halka arz sürec�n� tamamlaması 
beklen�yor. Borsa İstanbul sermayes�ndek� 
Haz�ne payları ş�rket sermayes�n�n�n yüzde 
42,75’�n�  aşmamak üzere halka arz ed�lecek.

Türk sermaye p�yasaları, Dersaadet Tahv�lat 
Borsası’nın 1873 yılında kurulmasından 

bu yana, gerek yerel, gerek yabancı yatırım-
cılara ad�l ve şeffaf b�r p�yasa ortamı sunuyor. 
6362 sayılı yen� Sermaye P�yasası Kanunu’nun 
2012 yılı sonunda yürürlüğe g�rmes�n� tak�ben 
2013 yılında, Türk�ye sermaye p�yasalarındak� 
tüm borsaları tek çatı altında toplayan Borsa 
İstanbul, ş�rketleşme sürec�n� de başarıyla 
tamamlayarak özel hukuk k�ş�s� hal�ne geld�. 
Bu sayede b�r sonrak� aşama olarak, küresel 
eğ�l�mlere de paralel şek�lde Borsa İstanbul’un 
halka arzı gündeme alındı. Gel�şm�ş ekonom�-
lerdek� menkul kıymet borsalarına bakıldığın-
da neredeyse tamamının anon�m ş�rket olarak 
yapılandırıldığı ve bunların büyük kısmının 
halka açık borsalar olduğu görülüyor.  

FİNANSAL SÜPERMARKETE DÖNÜŞTÜ
Türk�ye sermaye p�yasalarında yaşanan 

gel�şmeler de küresel eğ�l�mlere paralel sey-
red�yor. Yen� Kanun’u tak�ben 2013 yılında 
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, İstan-
bul Altın Borsasıve Vadel� İşlem ve Ops�yon 
Borsası’nı tek çatı altında b�rleşt�ren Borsa 
İstanbul b�r anon�m ş�rket olarak kuruldu. 
B�rleşmeyle b�rl�kte Borsa İstanbul, pay se-
ned�, borsa yatırım fonları, haz�ne bonosu ve 
devlet tahv�l�, para p�yasası enstrümanları, 
özel sektör tahv�l�, ops�yonlar, vadel� �şlem 
sözleşmeler�, kıymetl� madenler ve taşlar g�b� 
gen�ş b�r ürün yelpazes�n� bünyes�nde bulun-
duran ve ulusal �lg� merkez� olarak konumla-
nan b�r “f�nansal supermarket”e dönüştü. 
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Borsa İstanbul’un
teknoloj�k 
becer�s�nden
faydalanab�l�r�z
Borsa İstanbul �le stratej�k ortaklık projes�n�n son derece �lham ver�c� olduğunu söyleyen Nasdaq Başkanı Adena Fr�edman, 
yen� teknoloj�yle yabancı yatırımcı �lg�s�n�n artacağını kaydett�. Türk�ye üzer�nden başka ülkelere de teknoloj� satab�lecekle-
r�n� söyleyen Fre�dmen,“Borsa İstanbul’un teknoloj�k becer� ve entellektüel gücünden faydalanab�l�r�z” ded�.

2013’ün Mayıs sonundan başlayarak 2014 ve 
2015 yıllarında Türk�ye çok zor ve fırtınalı 
b�r süreç yaşadı. Son 2 yılda 4 seç�m�n ya-

pılmak zorunda olunması, kaos mühend�sler�n�n 
�ştahını açtı. Ortada da bu mühend�sler�n emr�n-
de çalışmak �steyen p�yonlar çok olunca, bel�r-
s�zl�klerle dolu müth�ş b�r mücadele geçt�. Süreç 
hala devam ed�yor. Türkiye kimi küresel güçler, 
kimi komşu ülkeler tarafından dışarıdan, kaosdan 
medet uman k�m� odaklar tarafından �çer�den  
çok c�dd� b�r kuşatılma gerçeğ� �le karşı karşıya.

 Demokras�n�n, temel haklar ve hürr�yetler�n 
ve seç�mlerle sandıkta tecell� eden M�ll� İrade’nin 
her türlü demokras� dışı yöntemlerle yıkılmak 
istenmesi; bölücü terörün ş�ddet ve terör yoluyla 
az�z vatan toprağımızı parçalamak �stemes�; 
komşu ve kardeş Sur�ye halkının per�şanlığı artar-
ken Sur�ye’de adeta gölge b�r dünya savaşı yaşan-
ması ve bu durumun Türk�ye açısından g�tt�kçe 
daha fazla tehd�tler oluşturması; en son olarak 
da hava sahamızı sürekl� �hlal eden ve uyarılara 
aldırış etmeyen b�r Rus uçağının düşürülmes�yle 
Rusya �le c�dd� b�r s�yas� ve ekonom�k kr�z yaşa-
mamız; 2015 yılına damga vuran olaylardı. 

2014 ve 2015 yıllarında ekonom� gündem� 
b�r türlü öne çıkamadı. Çünkü şeytan taşlamak-
tan abdest almaya vak�t yoktu. Ekonom�de de 
2015’�n ana gündem�, dünya ekonom�s�n�n karar 
ver�c�s� konumundak� ABD Merkez Bankası 
FED’�n fa�z oranını ne zaman ve yüzde kaç arttıra-
cağı sorusu, ve bu durumun p�yasalarda özell�kle 
gel�şmekte olan ülkeler�n p�yasalarında bel�rs�z-
l�kler meydana get�rmes�, ABD’ye doğru para 
çıkışlarına ve m�ll� paralarda büyük oranlı değer 
kayıplarına yol açmasıydı. ABD güçlü, ama d�ğer 
gel�şm�ş ülkeler cılız oranlarda ekonom�k büyüme 
ve �st�hdam artışı sağlarken, emt�a ve hammadde 
zeng�n� gel�şmekte olan ülkeler ekonom�ler�nde 
2015 yılında adeta kabus yaşadılar. Ülkeler�nden 
büyük m�ktarda para çıkışı, dünyadak� ekonom�k 
durgunluk ve arz fazlası neden�yle enerj� ve d�ğer 
hammadde f�yatlarındak� dramat�k düşüşler�n 
etk�s�yle, Türk�ye, H�nd�stan ve Endonezya 
har�c�nde gel�şmekte olan ülkeler ekonom�k 
durgunluk yada küçülme, işsizlik artışı, rezerv 
kaybı gibi çok olumsuz etkilerle karşılaştılar.

Bu gel�şmeler karşısında �çer�dek� ve dışa-
rıdak� tüm bu çalkantılara rağmen, Türk�ye 
ekonom�s�n�n 2014 ve 2015 yıllarını orta 
düzeyde �y� geç�rd�ğ�n� söylemek mümkün-
dür. En azından ekonom�k durgunluk ya da 
küçülme sürec�ne düşülmed�. Büyüme oranı % 
3-4 arasında b�r pat�kada ( 2015 �lk 9 ayda % 3,4 
büyüme) gerçekleşt�. İşs�zl�k cüz� oranda arttı, 3 
m�lyon k�ş�n�n ve % 10’un b�raz üzer�nde tutun-
maya çalışıyor. İhracatımızda değer bazında % 
10 b�r düşme var, ancak dünya t�caret�n�n 2009 
kr�z� har�c�nde son 70 yılda �lk defa küçüldüğünü 
unutmamalıyız. Ayrıca neredeyse bölgem�zdek� 
tüm ülkelerde ekonom�k sıkıntılar, bölgesel ya 
da �ç savaşlar dış t�caret� de vuruyor. Ayrıca �hra-
catımızın % 55’�n� Euro �le yaparken, Euro ABD 
doları karşısında aşağı yukarı % 20 değer kay-
bed�nce, dış t�caret�m�zde en az 11 m�lyar dolar 
par�te kaybı da oldu. Kamu bütçes�nde mal� 
d�s�pl�n�n korunması, bütçe açığının % 1 c�varın-
da tutulması, 1 m�lyon k�ş�ye yakın yen� �st�hdam 
sağlanması, car� açığın 2015’�n �lk 10 ayında 25,4 
m�lyar dolarda kalması, 2015 yılında makro eko-
nom�dek� d�ğer olumlu gel�şmeler olmuştur.

2015 yılını “fırtınalar �ç�nde sağlam duru-
lan b�r yıl“ olarak n�telend�rmek mümkündür. 
Ş�md� 2016 yılına g�r�yoruz. Her yen� yıl, yen� dö-
nem, taze b�r başlangıç, umut ve heyecan get�r�r. 
Bu kadar sıkıntılarla dolu b�r dönemde dah� sağ-
lam durmayı başarmış olmak, gücümüzü, potan-
s�yel�m�z�, özgüven�m�z�, cesaret�m�z� ve sağlam 
�radem�z� açıkça göstermekted�r. Ş�md� artık yen� 
b�r başarı h�kayes� yazmanın ve tar�h yapmanın 
zamanıdır. Bunu başarab�lecek güçtey�z.

Önümüzde tam 3 yıl 3 ay seçim�n olmayacağı 
ve güçlü b�r tek part� hükümet�n�n �şbaşında 
olduğu, s�yas� açıdan �st�krarlı b�r süreç var. Bu 
dönem�n yol har�tasında en öneml� konu, yatırım 
yapmanın önündek� engeller�n kaldırılarak, üret�-
m�n özell�kle yüksek katma değerl� �malat sanay� 
üret�m�n�n çılgınca desteklenmes� gerekt�ğ�d�r. 
Tarım, madenc�l�k ve �st�hdam deposu h�zmetler 
sektörünü de gel�şt�recek teşv�k tedb�rler�ne �ht�-
yaç vardır. İk�nc� öneml� konu, son 2,5 yıldır s�yas� 
tans�yon ve bel�rs�zl�klerden dolayı adeta durma 
noktasına gelen bürokras�n�n , özellikle ekonom� 
bürokras�s�n�n yen�den çalıştırılması, müteşeb-
b�sler�n üzer�ndek� caydırıcı ve mal�yetler� arttırıcı 
kırtas�ye ve mevzuat yükler�n�n azaltılmasıdır. Yol 
har�tasının üçüncü adımında �se, mutlaka yen� dış 
pazarlara yönelmek, dış ekonom�k �l�şk�lere kon-
santre olmak, başta yen� b�r yakınlaşma sürec�ne 
geçt�ğ�m�z Avrupa B�rl�ğ� ülkeler�, Afr�ka ülkeler�, 
Orta Asya’dak� Türk� Cumhur�yetler, batının am-
bargosunun kalktığı İran ve d�ğer ön Asya ülkele-
r�ne yoğun b�r dış t�caret açılımı yapmak gerek�r.

Yol har�tamızın dördüncü önemli adımı da, 
eğitim ve kültür politikamızı sağlam temellere 
oturtarak, “Türk�ye merkezl� – dünya eksenl� “sos-
yal değerler�m�zle mücehhez, “b�lg� – teknoloj�, 
araştırma – gel�şt�rme“ vasıflarıyla yüksek dona-
nımlı genç nes�ller� yet�şt�rmeye odaklanmalıyız.

2015 yılı dünya ekonom�s� �ç�n h�ç �y� geçme-
d�, ancak Türkiye ekonomisi için orta düzeyde 
de olsa �y� b�r yıl oldu d�yeb�l�r�z. Ülke ekonom�-
m�z�n daha �y�ye ulaşması �ç�n önümüzde sıkı 
sıkıya korumamız gereken dört hayat� unsur; 
“�st�krar, güven, umut ve d�nam�zmd�r.” 2016 
yılının 2015 yılından çok daha �y� olması umudu 
ve duasıyla Türk�ye’m�z �ç�n tam yol �ler�.    

Fırtınada 
sağlam 
durmak
ALBAYRAK HOLDİNG CEO’SU

Avrasya’nın f�nans merkez�
Borsa İstanbul �le olan projeler�-

n�n hem yerl�, hem uluslarara-
sı yatırımcıları çeken stratej�y� 

destekleyeceğ�n� bel�rten Nasdaq 
Genel Müdürü Robert Gre�feld, 
“Borsa İstanbul, Türk�ye’n�n f��len 
Avrasya’nın bölgesel sermaye p�ya-
sası hal�ne gelmes�nde rol oynuyor. 
Borsa İstanbul’un zaman �ç�nde bü-
yümes�n� �zlemey� dört gözle bekl�-
yoruz” ded�. Gre�feld, Borsa İstanbul 
Gazetes�’n�n sorularını yanıtladı. 

 Nasdaq teknoloj�s�, Türk�ye 
sermaye p�yasasının gel�ş�m�n� 
öneml� ölçüde hızlandıracak. S�zce 
bu teknoloj� Türk�ye sermaye p�ya-
sasına ve Borsa İstanbul’a ne g�b� 
kazanımlar get�recek?

Borsalar, b�r ülken�n ekonom�s�-
n�n ve mal� yapısının temel ögeler�-
d�r. Yatırımları artırmak, büyümey� 
desteklemek ve refahı ülke genel�-
ne yaymak (k� bu, Türk�ye’n�n  d�ğer 
gel�şmekte olan ülkelere oranla çok 
başarılı olduğu b�r konu) �ç�n güçlü 
b�r sermaye p�yasası temel� şarttır. 

Teknoloj�k �lerleme ve gel�şmeler 
sayes�nde, Borsa İstanbul, Türk�-
ye’n�n f��len Avrasya’nın bölgesel 
sermaye p�yasası merkez� hal�ne 
gelmes�nde rol oynuyor. 

 Nasdaq’ın Borsa İstanbul’la yap-
tığı ortaklığı, d�ğer borsalarla yaptığı 
ortaklıklarla karşılaştırır mısınız? Bu 
ortaklık ne açıdan farklı? 

Borsa İstanbul’la olan projem�z, 
müşter� �le �şb�rl�ğ�n� bambaşka b�r 
sev�yeye taşıdı, özell�kle de teknolo-
j�k �şb�rl�ğ� açısından değerlend�r�l-
d�ğ�nde.  Teknoloj�m�z yen� ürünler�, 
p�yasa özell�kler�n� desteklemek ve 
faal�yetler� kolaylaştırmak suret�yle, 
�ş�n büyümes� �ç�n uygun b�r plat-
form sağlıyor.  Tamamen ölçeklend�-
r�leb�l�r çözümler sunduğumuzdan, 
teknoloj�m�z zaman �ç�nde esk�me-
yecek ve borsanın faal�yetler� hem 
hac�m hem yayıldığı coğraf� alan 
anlamında büyüdükçe, bu gen�şle-
mey� de destekleyeb�lecek.

Bu söyled�kler�m, Borsa İstanbul 
�ç�n özell�kle tüm faal�yet alanları ve 

B�lg� S�stemler� operasyonları �ç�n 
geçerl�. Sunduğumuz teknoloj� plat-
formu, danışmanlık h�zmetler�yle 
b�rl�kte, Borsa İstanbul’un hem yerl� 
hem uluslararası yatırımcıları çeken 
Avrasya bölges�n�n f�nans merkez� 
olması yönündek� stratej�k plan ve 
v�zyonu destekleyecek. 

 Bu ortaklık Nasdaq’a nasıl b�r 
katma değer sağlayacak? Kısa ve uzun 
vadel� olarak değerlend�r�r m�s�n�z? 

Borsa İstanbul �le ortaklığımız, 
teknoloj� sözleşmeler�ne daha gele-
neksel yaklaşımımız olan standart 
alıcı-satıcı �l�şk�s�n�n aks�ne, gerçek 
b�r ortaklık. Ortaklık anlaşmamızın 
b�r parçası olarak, personel�n eğ�t�-
m�n�n ve s�stemler�n kurulumunun 
tamamlanmasını tak�ben, Borsa 
İstanbul kend� s�stem�n�n yönet�c�s� 
olacak, s�stem� kullanacak ve bakımı-
nı sürdürecek.  Bu yaklaşım, Nasdaq 
�ç�n çok özel ve farklı.  Borsa İstanbul 
�le �l�şk�m�z uzun vadel�. Borsa İs-
tanbul’un zaman �ç�nde büyümes�n� 
�zlemey� dört gözle bekl�yoruz. 

Nasdaq teknoloj�s�n�n Borsa İstanbul’un hem 
yerl�, hem uluslararası yatırımcıları çeken 

Avrasya bölges�n�n f�nans merkez� stratej�s�-
n� destekleyeceğ�n� söyleyen Nasdaq Genel 

Müdürü Robert Gre�feld, “Borsa İstanbul, 
Türk�ye’n�n f��len Avrasya’nın bölgesel ser-
maye p�yasası hal�ne gelmes�nde rol oynu-

yor. Borsa İstanbul’un zaman �ç�nde büyüme-
s�n� �zlemey� dört gözle bekl�yoruz” ded�. 

Robert 
Gre�feld

Borsa İstanbul �le ortaklıklarının �ş ve 
teknoloj�n�n tüm alanlarını kapsadığını 
söyleyen Nasdaq Başkanı Adena Fr�edman, 

bu stratej�k ortaklığı, “Hep�m�z �ç�n son derece 
�lham ver�c� b�r proje olduğunu söyleyeb�l�r�m” 
sözler�yle değerlend�rd�. Borsa İstanbul �le 
g�rd�kler� yen� p�yasayı, Türk�ye üzer�nden 
başka ülkelerle gen�şleteb�lecekler�n� d�le 
get�ren Fr�edman, “Borsa İstanbul �le �şb�rl�ğ� 
yaparak, Türk�ye’dek� ş�rketlere Nasdaq’ın 
sunduğu h�zmetler� sunab�l�r, Borsa İstanbul’un 
teknoloj�k becer�ler� ve entelektüel gücünden 
faydalanab�l�r�z” �fadeler�n� kullandı. Nasdaq 
Başkanı Adena Fr�edman, Borsa İstanbul 
Gazetes�'n�n sorularını yanıtlayarak, stratej�k 
ortaklıklarını değerlend�rd�. 

 Borsa İstanbul �le ortaklığının Nasdaq �ç�n 
stratej�k önem� ned�r?

Borsa İstanbul �le ortaklığımız, �ş ve 
teknoloj�n�n tüm alanlarını kapsıyor –k� bu b�z�m 
�ç�n çok özel b�r durum. Borsa İstanbul ek�b�n�n 
�ş�ne bağlı, öğrenmeye açık ve tavs�yeler�m�z� 
uygulamaya hazır olduğunu gördük. B�z�m 
ek�b�m�ze gel�nce, ender b�r durum olarak, Borsa 
İstanbul’da tüm �ş ve h�zmet alanlarında çalışma 
�mkanı buldular ve b�r yandan da d�l ve kültür 
sınırlarına aştılar –k� bu da onlar �ç�n c�dd� b�r 
mücadele gerekt�rd�. Hep�m�z �ç�n son derece 
�lham ver�c� b�r proje olduğunu söyleyeb�l�r�m. 

 Bu teknoloj� halka açık ş�rketler� nasıl 
etk�leyecek? Yen� yatırımcıların sermaye 
p�yasasına gelmes� potans�yel�n� nasıl 
görüyorsunuz? 

Borsa İstanbul’un devreye aldığı yen� teknoloj� 
sayes�nde yen� ürünler�n �şlem görmes�n�n 
mümkün olacağını ve çeş�tl� ürünler�n bütünleş�k 
yapısını d�kkate aldığımızda, �şlem hac�mler�n�n 
artacağını ve ş�rket performanslarının gel�şeceğ�n� 
söyleyeb�l�r�z. Bu da hem yatırımcıların hem de 
yerl� ve yabancı borsacıların �lg�s�n� artıracak. 

 Borsa İstanbul �le b�rl�kte g�rd�ğ�n�z bu yen� 
p�yasayı, Türk�ye aracılığıyla başka ülkeler� 
de �ç�ne alacak şek�lde gen�şletmey� planlıyor 
musunuz? 

Kes�nl�kle. Bölgede faal�yetler�m�z� artırmak 
açısından çeş�tl� olanaklarımız olduğunu 
düşünüyoruz. Bu da, teknoloj�m�z�n tekrar satış 
hakları yoluyla olab�l�r ya da Borsa İstanbul �le 
�şb�rl�ğ� yaparak, Türk�ye’dek� ş�rketlere Nasdaq’ın 
sunduğu h�zmetler� sunab�l�r�z ve b�r yandan da 
Borsa İstanbul’un teknoloj�k becer�ler�nden ve 
entelektüel gücünden faydalanab�l�r�z.

Adena 
Fr�edman

Nasdaq Başkan Yardım-
cısı Lars Ottersgård, 

yatırım çekmek ve küresel 
rekabet �ç�n Borsa İstan-
bul’un teknoloj�k �lerle-
meler� devreye soktuğunu 
söyled�. Borsa İstanbul’un, 
başarılı b�r sermaye 
p�yasası s�stem� kurmak 
�ç�n temel oluşturduğuna 
�şaret eden Lars Otter-
sgård, “B�z de Borsa’nın 
ne şek�lde dönüşeceğ�n� 
�zlemey� heyecanla bekl�-
yoruz” ded�. Borsa İstanul 
Gazetes�’n�n sorularını 
yanıtlayan Nasdaq Başkan 
Yardımcısı Lars Otter-
sgård, teknoloj�k �şb�rl�k-
ler�n� değerlend�rd�.

 Bugüne kadar tekno-
loj� alanında �şb�rl�ğ� yap-
tığınız borsalarla çalışma-
larınızdan nasıl sonuçlar 
elde ett�n�z? Bu bağlamda, 
Borsa İstanbul’a nasıl b�r 
katma değer sağlayacağı-
nızı düşünüyorsunuz?

Borsa İstanbul elbette, 
yatırım çekmek ve küresel 
ölçekte rekabet edeb�l-
mek �ç�n gereken yapısal 
etmenler� ve teknoloj�k 
�lerlemeler� devreye 
soktu. Borsa İstanbul, ba-
şarılı b�r sermaye p�yasası 
s�stem� kurmak �ç�n güçlü 
b�r temel oluşturuyor  ve 
b�z de, borsanın ne şekl�de 
dönüşeceğ�n� �zlemey� 
heyecanla bekl�yoruz. 
Tab�� k� bu dönüşüm sürec� 
boyunca onların ortağı 
olarak yanlarında olacağız. 
Yalnızca kend� borsalarını 
değ�l aynı zamanda ülke 
ekonom�ler�n� de bölgele-
r�n�n enerj� merkez� olarak 
bel�rlemeye çalışan çok 
sayıda enterasan borsayla 

çalışma şansına sah�p ol-
duk. Borsa İstanbul, üç yıl 
önce başlattığı bu süreçte 
yen� b�r hukuk� çerçeve 
oluşturmak, borsalarını 
ve �şlem sonrası kuruluş-
larını b�rleşt�rerek s�nerj� 
oluşturmak, karmaşıklığı 
azaltmak ve Türk�ye’y�, 
uluslararası yatırımcılar 
açısından daha er�ş�leb�l�r 
kılmak suret�yle p�yasa 
yapısını yen�led�. B�z�m bu 
süreçtek� rolümüz, tüm 
teknoloj�k etmenler� 
küresel en �y� 
uygulamalar 
sev�yes�ne 
çekmekt�. 
Alım-satım 
s�stem�, 
takas, r�sk 
yönet�m�, gö-
zet�m ve mer-
kez� saklama 
ku-

ruluşunun faal�yetler�ne 
destek de dah�l olmak 
üzere, Borsa İstanbul’un 
tüm teknoloj�k altyapısını 
ve s�stemler�n� yen�l�yoruz 
ve aynı zamanda üyele-
r�n�n Türk�ye’ye yatırım 
çekmes�ne destek olacak 
faal�yetler, programlar 
gerçekleşt�rmeler� ve 
uygun p�yasa yapısı oluş-
turmaları �ç�n danışmanlık 
h�zmet� sunuyoruz.

 Bu yen� teknoloj� Bor-
sa İstanbul �ç�n yen� ürün 
gel�şt�r�lmes�n� ne şek�lde 

etk�leyecek?
Ölçeklend�rme, 

güven�l�rl�k ve esnekl�k 
özell�kler�, Borsa İs-

tanbul’u, yen� ürünler, 
yen� �şlem yöntemler� 

ve zaman �ç�nde ortaya 
çıkacak yen� �mkanlar sa-

yes�nde öncü konu-
ma get�recek. 

Değ�şt�r�l-
mes� ve 

gel�ş-
t�r�l-

mes� mümkün olan en üst 
kal�tede teknoloj�ye sah�p 
olmak, Borsa İstanbul’u 
Orta Avrupa’dan Orta 
Asya’ya kadar uzanan b�r 
Dünya F�nans Merkez�’n�n 
l�der� ve en öneml� borsası 
yapacaktır. Teknoloj�-
n�n yanısıra, borsacılık 
açısından bakıldığında, 40 
yılı aşkın p�yasa �şletme 
tecrübem�zden ed�n-
d�ğ�m�z borsa, takas ve 
saklama faal�yetler�n�n 
gerçekleşt�r�lmes�, satışı 
ve pazarlamasıyla �lg�l� b�l-
g� ve deney�m�m�z� Borsa 
İstanbul’a aktardığımız 
gen�ş çaplı b�r b�lg� trans-
fer� programı başlattık. 
Bunun, Borsa İstanbul’un 
faal�yetler�n� başarıyla 
devam ett�rmes� �ç�n kend� 
ürün ve süreçler�n� gel�şt�r-
mes�, kend� �ht�yaçlarına 
göre tasarlaması ve ayrıca 
gelecekte küresel varlığını 
gen�şletmes� açısından 
çok özel b�r avantaj sundu-
ğunu düşünüyorum.

Heyecanla 
bekl�yoruz
Borsa İstanbul’un küresel rekabet �ç�n teknoloj�k �lerlemeler� devreye soktu-
ğunu söyleyen Nasdaq Başkan Yardımcısı Lars Ottersgård, “Borsa İstanbul, 
başarılı b�r sermaye p�yasası s�stem� kurmak �ç�n temel oluşturuyor, b�z de 
Borsa’nın ne şek�lde dönüşeceğ�n� �zlemey� heyecanla bekl�yoruz” ded�.

Lars 
Ottersgård
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KÜRESEL
Kr�zlere meydan okudu

Son dönemlerde 
dünyada gerçekleşen 
kr�zlere rağmen borsa 
uzun vadel� düşünen 

yatırımcısını sev�nd�rd�. 
Reel get�r�s�n� katlayan 

Borsa İstanbul’un 
pay p�yasalarında 
en büyük yabancı 

alım gruplarında 
sırasıyla ABD, İn- 
g�ltere, Lüksem-
burg, İrlanda ve 
Hollanda gel�yor.

Küresel f�nans kr�z�nen 
olumsuz etk�ler�n� ABD 
ve Avrupa halen bertaraf 

etmeye çalışırken, sermaye 
p�yasaları uzun vadel� düşünen 
yatırımcısını sev�nd�rd�. 
Get�r�s�ne güvenl� l�man arayan 
yatırımcıların da radarında 
olan Türk�ye'de sermaye 
p�yasaları sadece yerl� değ�l, 
yabancı yatırımcıların da uğrak 
yer� oldu. Pay p�yasalarında 
geçen yıl net 2.22 m�lyar dolar 
alış gerçekleş�rken, en büyük 
yatırımcı gruplarının başında 
ABD, İng�ltere, Lüksembur, 
İrlanda ve Hollanda gel�yor. 
Borsa İstanbul'da öneml� b�r yer� 
olan Pay P�yasası’nda yabancı 
yatırımcılar, 2014 yılında �şlem 
hacm�n�n yaklaşık yüzde 
19,99’unu, 2015 yılında �se yüzde 
21,80’�n� gerçekleşt�rd�. 2015 
yılında �şlem hacm�ndek�  
yabancı payı aylar �t�bar�yle 
yüzde 19,48 �le yüzde 25,75 
arasında değ�şt�. 2015 Ek�m 
sonundak� yabancı sah�pl�ğ� oranı 
yüzde 65,34 olarak gerçekleşt�. 

9.781 ADEDİ YABANCININ
Geçen sene yabancı 

yatırımcı Pay P�yasası’nda net 
olarak 2,22 m�lyar dolar alış 
gerçekleşt�r�rken, bu sene �lk 
10 ay �t�bar�yle 1,17 m�lyar dolar 
tutarında net satış gerçekleşt�rd�. 
Pay P�yasası’nda bak�yel� hesap 
sah�pl�ğ�nde �se 2015 Ek�m 
ayı sonu �t�bar�yle toplam 
1.050.527 adet yatırımcının 
olduğu, 1.040.746 aded�n�n 
yerl�, 9.781 aded�n�n �se yabancı 
yatırımcı olduğu görüldü. 
Yabancı yatırımcıların uyruğuna 
bakıldığında, en büyük yatırımcı 
gruplarının ABD, B�rleş�k Krallık, 
Lüksemburg, İrlanda ve Hollanda 
menşel� olduğu görülüyor. 

DEĞİŞİM BAŞLIYOR
Pay P�yasası alım satım 

s�stem�n�n yen�lenmes� �le 
p�yasanın mevcut �şley�ş�nde 
bazı değ�ş�kl�kler de gündeme 
gelecek. Bu değ�ş�kl�kler 
kapsamında, gerek p�yasa 
�şley�ş�ne gerekse p�yasa 
kurallarına �l�şk�n yen� 
uygulamalar get�r�lecek 
ve mevcut uygulamaların 
b�r kısmına son ver�lecek. 
Uygulamaya alınacak 
değ�ş�kl�kler yoğun olarak p�yasa 
kurallarına �l�şk�n olmakla 

b�rl�kte, p�yasa �şley�ş�ne �l�şk�n 
yen�l�kler ve uygulamasına son 
ver�lecek hususlar da bulunuyor. 
P�yasa kurallarına �l�şk�n olarak 
yapılacak değ�ş�kler f�yat b�lg�ler�, 
em�r b�lg�ler� ve d�ğer olmak 
üzere üç gruba ayrılab�l�r. 

YENİ SİSTEME ENTEGRE
Bu değ�ş�kl�kler�n başında, 

f�yata �l�şk�n �şlem yapılab�lecek 
f�yatların ondalık kısımlarının 
üç hane olması, baz f�yata esas 
teşk�l edecek f�yat ağırlıklı 
ortalama f�yat (AOF) yer�ne 
b�r öncek� kapanış f�yatının 
alınması sayılab�l�r. Emre �l�şk�n 
olarak yapılacak değ�ş�kl�kler 
sonrasında em�r ve �şlem 
numaralandırma s�stemat�ğ� 
değ�şecek, kotasyon em�rler�ne 
em�r numarası ver�lmes�ne 
son ver�lecek. Yen� em�r t�pler� 
zaman �ç�nde kullanıma 
alınacak, �lerleyen zaman �ç�nde 
tar�hl� em�rler uygulanacak. 
Kullanıcı tarafından s�stemde 
bekleyen em�rler s�stemden 
s�l�nmeden, em�r defter�nden 
çek�lerek askıya alınab�lecek.

KÜSURATLI İŞLEME İZİN
Teknoloj�k yen� değ�ş�kl�kle, 

s�stem üzer�nde küsurat �şlemler� 
yapılab�lecek, orta nokta (M�d-
po�nt) �şlemler�, AOF üzer�nden 
�şlemler yapılab�lecek. P�yasa 
yapıcılık �şley�ş� tamamıyla 
değ�şecek, kotasyon �let�m� 
esnek kurallarla yapılır hale 
get�r�lerek, etk�n b�r �şley�ş 
sağlanacak. P�yasa yapıcılar 
bel�rlenen kr�terlere göre 
değerlend�r�leb�lecek. S�stem 
�ç�nde otomat�k durdurmayı 
tet�kleyen devre kes�c� 
uygulaması get�r�lecek, böylece 
�şlem f�yatları bel�rlenm�ş olan 
eş�kler� aştığında �lg�l� f�nansal 
araçtak� sürekl� �şlemler geç�c� 
b�r sure �le durdurulup, tek f�yat 
seansına alınacak. İşlem önces� 
r�sk kontrolü uygulamaları 
�lerleyen zaman �ç�nde 
devreye alınacak. Uygulamaya 
başlanılması düşünülen 
yen�l�klerle b�rl�kte özel em�rler 
dah�l mevcut em�r türler�nden 
b�r kısmının uygulamadan 
kaldırılması söz konusu olacak. 
Bunun yanı sıra em�r g�r�şler�nde 
m�ktar sınırı get�ren maks�mum 
lot uygulamasına son ver�lecek, 
maks�mum em�r değer� 
uygulamasına devam ed�lecek.

İŞTE 
28 ARALIK 

KAPANIŞINA 
GÖRE EN 
DEĞERLİ 

ŞİRKETLER

ŞİRKET ........................................... DEĞERİ (TL)

GARANTI BANKASI  ..................... 30.954.000.000      
KOC HOLDING    ............................. 29.137.468.020      
AKBANK  ....................................... 28.440.000.000      
TURKCELL ..................................... 22.330.000.000     
T. İŞ BANKASI C GRUBU  ............... 21.284.858.100     
TÜRK TELEKOMUNIKASYON ...... 19.355.000.000      
TÜPRŞ ............................................ 18.405.811.200     
ENKA  ............................................. 17.760.000.000     
SABANCI HOLDING ...................... 17.139.393.600      
FINANSBANK  ............................... 16.799.999.999      
BIM  ................................................ 16.242.600.000     
YAPI VE KREDI .............................. 14.779.976.800     
HALK BANKASI  ............................ 13.512.500.000      
 

ASLAN 
‘PAY’I 

ABD’NİN

Borsa’da tek
seans dönem�
Borsa İstanbul’un BISTECH 

olarak adlandırdığı 
‘Teknoloj� �le Dönüşüm 
Programı’nın �lk fazı olan 
Pay P�yasası İşlem S�stem�, 
takas s�stem�yle gözet�m 
ve r�sk yönet�m s�stemler� 
g�b� tüm çevresel s�stemler 
devreye alındı. Borsa İstanbul, 
NASDAQ �le yaptığı �şb�rl�ğ� 
sonucunda hayata geç�rd�ğ� 
BISTECH projes� kapsamında, 
�lk fazda gerçekleşt�r�lecek 
bazı uygulamalarla �lg�l� 
duyuru da yayımlandı. Buna 
göre, Borsa İstanbul tek seans 
uygulamasına geçerken, 
öğlen 1 saat sürekl� müzayede 
�şlemler�ne ara ver�lecek. Bu 
arada da tek f�yattan em�r 
toplama gerçekleşt�r�lecek. 
Daha öncek� uygulamada söz 
konusu olan b�r�nc� seans 
sonu bülten� g�b� b�r kavram 
olmayacak. Baz f�yat ve f�yat 
marjları gün başında b�r kez 

hesaplanacak ve tüm gün 
boyunca geçerl� olacak.

 FİYAT MARJI GÜNLÜK 
YÜZDE 20
Borsa İstanbul, BISTECH 

projes�n�n devreye alınması 
�le b�rl�kte; seansın açılış, gün 
ortası tek f�yat ve kapanış ve 
tüm tek f�yat bölümler�nde 
em�r toplama süres� boyunca 
denge f�yatı hesaplanarak 
yayımlanacak. Daha önce 1. 
Seans sonunda üret�len marj, 
�şlem defter�, açık ve tüm 
em�rler defter� dosyaları artık 
oluşturulmayacak. Borsa 
İstanbul’un duyurusunda, ver� 
yayınının gün �ç�nde kes�nt�s�z 
devam edeceğ�n� bel�rt�l�rken, 
gün ortasında 12.30 - 13.25 
arasında tüm p�yasa tek f�yat 
em�r toplama aşamasında 
olacağından, endeks ve f�yat 
değ�ş�m�n�n söz konusu 
olmayacağı açıklandı. 
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Borsa İstanbul, gerçek-
leşt�rd�ğ� öneml� b�r 

yen�l�kle, �şlem görsün 
görmes�n tüm ş�rketlere 
öneml� b�r �mkan sunmaya 
başladı. Borsa İstanbul, gong 
törenler�n�n prest�j�nden 
artık �steyen tüm ş�rketler 
�st�fade edeb�l�yor. Ş�rketler 
artık kuruluş yıl dönümler�, 
b�rleşme-devralmalar, yen� 
ürün lansmanı g�b� kend�ler� 
açısından özel n�tel�ktek� 
günlerde Borsa İstanbul pay 
p�yasasının açılış ve kapanı-
şında gong tören� düzenleye-
b�lecekler. Bu suyade Borsa 

İstanbul’un açılış ve kapanışı-
nı �lan eden gongu çalab�lme 
�mkanı tanındı. Ş�rketler�n 
yanı sıra yatırım kuruluşları, 
meslek örgütler�, sektörel ve 
bölgesel dernekler, odalar 
ve d�ğer tüm kurumlar artık 
özel gün ve kutlamalarını 
Borsa İstanbul bünyes�nde 
gerçekleşt�reb�lecekler.

YÜKSEK İZLENME ORANI
Ş�rketler ve kurumlar, 

yurt �ç� ve yurt dışı görsel 
ve yazılı medya kuruluşları 
tarafından yüksek �zlenme 
oranları �le tak�p ed�lmek-

te olan Borsa İstanbul’da 
gerçekleşt�recekler� Gong 
Törenler� �le kend�ler�n�n 
ulaşab�lecekler� mecraların 
çok ötes�nde Borsa İstan-
bul’un ulaşacağı gen�ş b�r 
�zley�c� ve yatırımcı k�tles�ne 
ulaşab�lme, çok değerl� b�r 
reklam değer� yakalama 
fırsatına sah�p olab�l�yorlar. 
Gong törenler� �mkanından 
yararlanmak �steyenler �ç�n 
Borsa İstanbul’un gong@
borsa�stanbul.com adres�ne 
e-posta göndererek veya 212 
298 26 94 numaralı telefo-
nunu aramak yeterl� olacak. 

 HAMİDE HANGÜL - İSTANBUL

Yabancı yatırımcının Türk�ye’ye güven� 
artarak devam ed�yor. Buna en güzel 
örneklerden b�r� Avrupa İmar ve 

Kalkınma Bankası’nın (EBRD), halka arz önces� 
Borsa İstanbul’a yüzde 10 ortaklığı. Böylel�kle 
ABD’l� Nasdaq’ın yüzde 5 h�sse alımından 
sonra Borsa İstanbul’a yüzde 10’luk payla b�r 
de Avrupalı ortak geld�. Stratej�k ortaklıklar 

�ç�n kalan yüzde 26.4’lük pay �ç�n de yabancı 
fonlarla görüşmeler başladı. Ortaklıktan büyük 
memnun�yet duyduklarını d�le get�ren EBRD 
B�r�nc� Başkan Yardımcısı Ph�l Bennett, satın 
alma sürec�ne �l�şk�n, “Borsa İstanbul �y� b�r 
pazarlık sürec� yürüttü” d�ye konuştu.

2021’E KADAR TAAHHÜT
EBRD’n�n Borsa İstanbul’dan yüzde 

10 pay alımına �l�şk�n “ön protokol �mza 

Türk�ye’ye güvenen Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, halka arz ön-
ces�nde Borsa İstanbul’a yüzde 10 ortak oldu. Kalan yüzde 26,4’lük 
pay �ç�n de Avrupalı fonlar Borsa’nın kapısını çalıyor. EBRD Başkan Yardımcısı 
Bennet, Borsa İstanbul �le ortaklıktan mennun�yet duyduklarını vurguladı.

Borsa İstanbul’da bugüne kadar halka açılan ş�rketler tarafından yapılab�len gong 
tören�, tüzel k�ş�lere açıldı. Ş�rketler artık, kuruluş yıldönümler�, b�rleşme-
devralmalar, yen� ürün lansmanı g�b� kend�ler� açısından özel n�tel�ktek� 
günlerde Borsa İstanbul pay p�yasasının açılış ve kapanışında gong töre-
n� düzenleyeb�lecekler. Böylel�kle, gen�ş b�r k�tleye ulaşma �mkanı yakalayab�lecekler. 

PROF.DR. KEREM ALKİN

Uluslararası ekonom�-pol�t�-
ğ�n pek çok bel�rs�zl�k üret-
t�ğ� b�r süreçte, Türk�ye ve 

İstanbul olarak, küresel ve bölgesel 
düzeyde yatırım caz�bem�z� sür-
dürmek �ç�n gayret sarf ett�ğ�m�z 
b�r dönemden geç�yoruz. Bölge-
m�zdek� sıcak gel�şmeler�, Türk�-
ye’n�n saygınlığını, kred�b�l�tes�n�, 
caz�bes�n� en az etk�leyecek şek�lde 
yönetmek gayret�ndey�z. Tüm bu 
çabaları ortaya koyarken, üzer�nde 
durduğumuz kr�t�k b�r konu, Türk�-
ye’n�n doğrudan yatırımlar ve port-
föy yatırımları konusunda da, pek 
çok önde gelen gel�şmekte olan 
ekonom�ye göre poz�t�f ayrışmasını 
sağlayacak ‘h�kayeler’� oluşturmak. 
Türk�ye’n�n uluslararası yatırımcıları 
sermaye p�yasasına, Borsa İstan-
bul’a, h�sse senetler� ve tahv�llere 
çekeb�lmek adına, el�ndek� güçlü 
h�kayelerden b�r�s� ‘sürdürüleb�l�r 
büyüme’ olab�l�r. Türk�ye 24 çey-
rekt�r, üst üste poz�t�f büyümey� 
başarmış b�r ekonom�. Üstelik, 
küresel finans krizinin artçı etkileri 
pek çok gelişmiş ve gelişmekte 
olan ekonomiyi zorlarken.

Lat�n Amer�ka’dan Avrupa’ya, 
Rusya’ya, Güney Afr�ka’ya, çok sa-
yıda ülken�n büyüme oranları yüz-
de 2’n�n, hatta 1’�n altında. Azım-
sanmayacak sayıda ülken�n GSYH 
büyümes� ya yüzde 0, ya negat�f. 
Ne var k�, 24 çeyrekt�r büyümes�n� 
sürdüren b�r ülke olmamıza, ulus-
lararası f�nans kurumları, ekonom� 
kurumları ve yerl� ekonom�stler�n 
beklent�ler�n�n aks�ne, büyümes�n� 
2. çeyrekte yüzde 3,8’e, 3. çeyrekte 
�se yüzde 4’e yükseltm�ş olan b�r 
Türk�ye’y� konuşuyoruz. Bu da, 
borsa ş�rketler�n�n karlılığı, kamu 
gel�rler�n�n sürdürüleb�l�rl�ğ�, bu 
nedenle Haz�ne ve ş�rket tahv�ller�-
n�n caz�bes� açısından, Türk�ye’n�n 
çok daha c�dd� ölçüde uluslararası 
sermaye g�r�ş� hak ett�ğ�ne �şaret 
ed�yor. Oysa, bu gerçeklere rağ-
men, küresel yatırımcının ‘sepet’ 
yaklaşımı neden�yle, yan� Türk�ye, 
Rusya, Doğu Avrupa ülkeler�n�n 
h�sse sened� ve tahv�ller�n� aynı 
sepette değerlend�rmey� terc�h 
etmes� neden�yle, bu sepettek� 
sıkıntılı ülkeler�n r�sk�n� almak �ste-
meyen uluslararası yatırımcıların 
portföy boşaltma eğ�l�m�nden, Türk 
sermaye p�yasası araçları da hak 
etmed�kler� b�r pay alıyorlar.

MAKRO DENGELER İYİ 
YÖNETİLMELİ
Bu nedenle, Türk�ye’n�n küresel 

algısını güçlend�rmek ve 2016 ve 
2017’n�n zorlu gündem başlıkların-
da, Türk sermaye p�yasa araçlarının 
poz�t�f ayrışmasını sağlamak adına, 
Türk�ye’y� yatırım caz�bes� ve ‘çe-
k�m merkez�’ olarak öne çıkarmak 
adına, yen� ‘h�kayeler’ oluşturma-
mamız gerekmekte. Bu noktada, 
Türk�ye’n�n ‘üçüz açık’ sorunu da 
�y� yönet�lmel�. Bütçe açığı, car� 
açık ve tasarruf açığının �y�leşt�r�l-
mes� ve kabul ed�leb�l�r düzeyde 
tutulması adına, atılan ve atılacak 
adımlar konusunda öneml� �puçları 
ortaya koymamız gerek�yor. Mal� 
d�s�pl�n konusunda, son 12-13 yılda, 
takd�r ed�len b�r performans ortaya 
koymamıza rağmen, 2016’dan 
�t�baren mal� d�s�pl�nden ödün ve-
r�leceğ�ne da�r �dd�a ve end�şeler�n, 
ne kadar haksız ve yers�z olduğunu 
çok net göstermem�z gerek�yor. 
Eylem Planı’nda hane halkının 
büyük b�r bölümünün yaşam stan-
dartlarını �y�leşt�recek adımların, 
sadece harcama kalemler� olmaları 
neden�yle, bütçe performansını 
tehd�t eden adımlarmış g�b� 

algılanmasına �z�n vermemel�y�z.
Bu nedenle, bütçe açığı ve car� 

açık açısından, mal�ye pol�t�kasının 
kamu harcamalarını, Türk eko-
nom�s�n�n büyüme performansı 
adına, nasıl b�r akılla yönett�ğ�m�z� 
�zah ederken, mal�ye pol�t�kasının 
d�ğer bacağı olan kamu gel�rler�n� 

(verg�, özelleşt�rme ve verg� dışı 
normal gel�rler) de nasıl sürdü-
rüleb�l�r kıldığımıza da�r adımları, 
açıklamaları güçlend�rmel�y�z. 
Car� açıkta da, petrol başta olmak 
üzere, küresel emt�a f�yatlarındak� 
ger�lemen�n Türk�ye �ç�n ne kadar 
öneml� b�r avantaj sağladığını b�l-
mekle b�rl�kte, �hracatımızı güçlü 
kılacak önlemler� de hızlandırmalı-
yız. 64. Hükümet’�n 10 Aralık’tak� 
Eylem Planı’nda ‘�hracat’ başlığının 
olmaması ben� düşündürdü. Car� 
açığın �y�leşmes� ve 2016-2018 
dönem�nde, car� açığın GSYH’ya 
oranının yüzde 5’� geçmemes�, 
sadece küresel emt�a f�yatlarındak� 
ger�leme �le sağlayab�leceğ�m�z 
b�r husus değ�l. Ödemeler Denge-
s�’n�n muhasebe standartlarındak� 
sorunların g�der�lmes�, Gümrük ve 
T�caret Bakanımız Bülent Tüfek-
ç�’n�n de �fade ett�ğ� g�b�, gümrük-
lerdek� �y�leşt�rmeler �le, �hracatın 
hızlandırılması, �hracatçıya ver�len 
desteklerde, Ex�mbank’ın s�gorta 
desteğ�n� ve �thalatçı ülke f�rmaları-
na desteğ� gel�şt�rmes� çok öneml�. 
Güney Kore, Japonya g�b� ülke-
lerdek� Ex�mbank uygulamalarına 
d�kkat etmem�z gerek�yor. 

ÖNCELIK, SERMAYE 
PİYASAMIZIN 
KURUMSALLAŞMASI
Borsa İstanbul’un son dönemde 

gerçekleşt�rd�ğ� teknoloj�k atılım ve 
dünyanın saygın sermaye p�yasası 
ve borsa organ�zasyonları �le ger-
çekleşt�r�len stratej�k ortaklıklar, 
İstanbul’un b�r bölgesel f�nans 
merkez� olması adına, kr�t�k önem-
de. Sadece, kap�tal�st s�stem�n�n 
beş�ğ� konumundak� sermaye 
p�yasası enstrümanları değ�l; aynı 
zamanda, İslam� f�nans kuralları ve 
s�stem� bünyes�nde oluşturulmuş 
yatırım araçlarının �şlem görmes� 
ve gel�şt�r�lmes� adına, hem İstan-
bul’un, hem de Borsa İstanbul’un 
‘kavşak’ noktası olma özell�ğ�, kr�t�k 
önemde. Bu nedenle, teknoloj�k 
altyapıdan, şehr�n yaşam kal�tes�-
ne, hem t�caret becer�s�nden, t�ca-
ret alt yapısına, İstanbul’un sah�p 
olduğu ‘Bölgesel F�nans ve T�caret 
Merkez�’ olma özell�ğ�n�, hem Borsa 
İstanbul �le, hem de ‘İstanbul Ulus-
lararası F�nans Merkez�’ projes� �le, 
daha da güçlend�rmem�z gerek�yor.

Bu temel stratej�ye yönel�k 
adımların b�r d�ğer bacağı �se, 
Türk�ye açısından b�r d�ğer kr�t�k 
konu olan ‘tasarruf açığı’na uzanı-
yor. Tasarruf açığının azaltılması 
konusunda, Türk�ye’n�n el�ndek� 
en öneml� koz ‘B�reysel Emekl�l�k 
S�stem�’. Kamu’nun s�steme dah�l 
olan tasarruf sah�pler�ne ‘devlet 
desteğ�’n� en az 5 yıl daha sürdür-
mes�, bu açıdan kr�t�k önemde. 
Bunun yanı sıra, bu s�stemde b�r�ken 
kaynağın büyütülmes� adına, atıl 
duran ve sadece Türk haz�ne kağıtla-
rına yönlendirilm�ş ‘İşsizlik Sigortası 
Fonu’ ve kıdem tazm�natlarının 
B�reysel Emekl�l�k S�stem�’ne devr�, 
sermaye p�yasasının der�nleşmes� 
ve bu fonlardak� kaynakların Türk 
ekonom�s�n�n geleceğ� adına, 
kr�t�k önemdek� proje ve alanlarda 
değerlend�r�lmes� çok öneml�. 

Türk sermaye p�yasasının ku-
rumsallaşması ve Borsa İstanbul’un, 
uluslararası alandak� başarılı mua-
d�ller� ölçüsünde der�nl�k kazanması 
adına, sadece b�reysel tarafta değ�l, 
özell�kle kurumsal tarafta yatırım-
cı �lg�s� ve portföy büyüklüğünü 
güçlendirmemiz gerekiyor. Bu 
noktada, Türk�ye’n�n bas�t anlamda 
b�r ‘tasarruf açığı’ olmadığını; esasen, 
yastık altı veya s�stem dışı atıl tasar-
rufların kayıtlı s�steme dah�l ed�leme-
mes�nden kaynaklanan b�r sorunun 
söz konusu olduğunu da göz ardı 
etmeyel�m. Bu nedenle, ekonom� 
yönet�m� başta, ‘Türk�ye’n�n tasar- 
ruf açığı’ sorunu var ded�ğ�m�zde,  
kend� b�nd�ğ�m�z dalı kes�yoruz. Bu 
hususlara b�lhassa d�kkat edel�m.

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İYBF ÖÜ / YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Sermaye p�yasasında 
kurumsallaşma artmalı

Borsa İstanbul’un
yen� ortağı EBRD

Ş�rketlere fırsat:
Gong  törenler�

tören�” dün gerçekleşt�. Törende konuşan 
Borsa İstanbul Genel Müdürü Tuncay 
D�nç, halka arzı önces�nde bu ortaklığın 
uzun vadel� b�r yatırım olduğunu ve 
EBRD’n�n 2021’e kadar Borsa İstanbul’un 
h�ssedarı olacağını taahhüt ett�ğ�n� 
söyled�. D�nç, anlaşmanın bu yönüyle 
Türk�ye ekonom�s�ne ve Borsa İstanbul’un 
potans�yel�ne duyulan güven� yansıttığını 
d�le get�rd�. Londra Borsası’nda bugün 
650’den fazla ş�rket�n �şlem gördüğünü 
bel�rten D�nç, İstanbul’un küresel b�r f�nans 
merkez� olması �ç�n b�r çok kurum �le 
stratej�k ortaklık yaptıklarını vurguladı.

TÜRKİYE’YE İNANCINI YANSITIYOR
Söz konusu anlaşmanın Türk�ye 

sermaye p�yasasına yatırım yapmayı, 
burada rol almayı düşünen yatırımcılar 
�ç�n öneml� b�r mesaj olduğunu vurgulayan 
D�nç, “Özell�kle seç�mlerden hemen 
önce, genelde daha öncek� seç�mlerde 
Türk�ye’n�n volat�l�tes�, kırılganlığı 
tartışılırken böyle b�r ortamda EBRD’n�n 
burada yer almayı düşünmes� ve bunu 
böyle b�r zamanda yapması Türk�ye’n�n 
uzun dönemdek� geleceğ�ne, potans�yel�ne 
olan �nancını yansıtıyor” d�ye konuştu. 
D�nç, EBRD’n�n özell�kle Orta Asya ve 
Balkanlardak� akt�v�teler�n� Borsa İstanbul 
�le b�rl�kte yapmak �sted�ğ�n� bel�rtt�.

EBRD’DEN BİR ÜYE YÖNETİME GİRECEK
Yaptıkları anlaşmanın Borsa İstanbul’un 

halka arzını nasıl etk�leyeceğ�ne yönel�k 
değerlend�rmelerde de bulunan D�nç, EBRD 
g�b� kurumsal b�r yatırımcının yanlarında 
olmasının kend�ler�ne güç katacağını 
anlatarak, “B�r�nc�s� EBRD’n�n Haz�ne 
onayından sonra b�r yönet�m kurulu 
üyes�n�, yönet�m kurulumuza katması söz 
konusu. İk�nc�s� halka arza g�tt�ğ�m�zde 
EBRD g�b� b�r yatırımcının yanımızda olması 
yatırımcılara güven verecek. Üçüncü olarak da 
Moskova Borsası’nda ve Bükreş Borsası’nda 
EBRD’n�n b�r borsa tecrübes� olduğu �ç�n  
b�ze katkı sağlayacağı aş�kar” ded�.

HALKA ARZLAR ARTACAK
Stratej�k ortaklıklar �ç�n yüzde 26,4’lük 

b�r pay olduğunu, ayrıca Borsa’dak� 
Haz�ne’n�n yüzde 42,75’l�k h�sses�n�n de 
halka açılacağını b�ld�ren D�nç, ger�ye 
kalan payların b�r kısmının da p�yasadak� 
d�ğer aktörler�n el�nde olduğunu söyled�. 
“EBRD’n�n Orta Asya ve Balkanlarda 
yatırım yaptığı ş�rketler�n halka açılımını 
Borsa İstanbul’da gerçekleşt�reb�l�r m�y�z?” 
d�ye düşündükler�ne d�kkat� çeken D�nç, 
borsay kote ş�rketler�n artacağını kayett�.

BENNET: DESTEĞİMİZ SÜRECEK
EBRD B�r�nc� Başkan Yardımcısı 

Ph�l Bennett �se Borsa İstanbul’un 
Türk�ye’n�n bölges�nde f�nans merkez� 
olma çalışmalarının kalb�nde yer aldığını 
söyled�. Bennett, “H�ssedar olarak, 
Borsa İstanbul’un kote ş�rket sayısı ve 
p�yasa değer�yle Türk�ye’n�n öncü b�r 
borsa olma çabasını destekleyeceğ�z” 
ded�. Satın aldıkları yüzde 10 paydan 
memnun olduklarını ve bu oranı artırmayı 
düşünmed�kler�n� açıklayan Bennet, f�yat 
�ç�n, “S�z� tem�n eder�m k� Borsa İstanbul, 
pazarlık sürec�n� çok sıkı yürüttü” ded�.

3 BORSAYLA GÖRÜŞÜYORUZ
EBRD’n�n ortaklığı �le gelen parayı Ha-

z�ne’ye aktaracaklarını vurgulayan Tuncay 
D�nç, “Yatırım yapmayı düşündüğümüz bazı 
borsalar var. Uzakdoğu’dan da Amer�ka borsa-
larından da var. Ortaklık �ç�n şu anda 3 borsa 
�le temasımız var”ded�. BIST Genel Müdürü 
D�nç, satış �şlem�n�n Haz�ne ve SPK onayın-
dan sonra tamamlanacağını bel�rtt�. EBRD’n�n 
uzun dönem yanlarında olduğunu bel�rten 
D�nç, halka arz sonrası 36 ay �çer�s�nde yüzde 
10 payın yarısını eller�nden çıkartma hakları 
olacağını, ancak en az yüzde 5’�n� 2021’e  
kadar tutacağını taahhüt ett�ğ�n� bel�rtt�.
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Borsa İstanbul ve ün�vers�te ana ortaklığında 
gerçekleşt�r�lecek olan bu programın d�ğer 

ortakları �se bağımsız denet�m f�rmaları, hukuk 
f�rmaları ve yatırım kuruluşları g�b� sermaye p�ya-
sasının temel aktörler� olacak. Katılımcı ş�rketler, 
sermaye p�yasalarından fon tem�n eden tüm 
ş�rketlere h�zmet sunan bu kurumlarla uygulamalı 
çalışmalar yapmak suret�yle b�r yandan yen�  
bağlantılara er�şme ve deney�m paylaşımı fırsatı 
bulurken, d�ğer yandan da f�nansman kaynağı 
olarak bu çalışmalar ve b�rl�kte çalışılması 
gereken kurumlar konusunda b�lg� ed�necekler. 

Markalaşma
ve tanınırlık

Borsa İstanbul, ş�rketlere yönel�k b�r 
gel�ş�m programı başlatmayı planlıyor. 
Bell� kr�terler� sağlayan ve büyüme 

potans�yel� taşıyan ş�rketlere yönel�k 
sermaye p�yasalarının aktörler� ve akadem� 
�şb�rl�ğ�yle düzenlenecek programda, 
ş�rketlere kurumsallaşma yolunda 
kend�ler�n� gel�şt�reb�lecekler� alanları 
bel�rleyeb�lecekler� b�r �çer�k sunulacak. 
İnterakt�f b�r n�tel�k taşıyan program, 
ş�rketlere sermaye p�yasalarının �ş ağına etk�n 
b�r b�ç�mde dâh�l olma �mkânı sağlayacak.

Prat�k temell� b�lg� aktarımının ön planda 
olduğu bu gel�ş�m programı; sem�nerler ve 
çalıştaylar, sektör ş�rketler� �le b�reb�r buluş-
malar ve f�nans p�yasalarının önde gelen �s�m-
ler�nden tecrübe paylaşımlarını da �çerecek. 
Esnek b�r şek�lde b�r yıllık b�r süreye yayılma-
sı planlanan programda b�r yandan kurumsal 
yönet�m ve ş�rket ömrünün uzatılması, l�der-
l�k ve yönet�m uygulamaları, g�r�ş�mc�l�k ve 
büyüme stratej�ler�, �novasyon, globalleşme, 
�nsan kaynakları yönet�m�, hukuk, pazarla-
ma, sermaye p�yasasının ş�rketlere sunduğu 
alternat�f çözümler g�b� pek çok alanda 

UZMANLAR BİRİKİMİNİ AKTARACAK
Türk�ye’n�n konusunda önde gelen �s�mle-

r�n�n b�r�k�mler�n� katılımcılara aktarması ön-
görülüyor. Aynı zamanda, en �y� uygulamalara 
dayanan bu b�lg� akışına ‘network�ng’ amaçlı 
kapsamlı b�r etk�nl�k programı eşl�k edecek. 
Böylece ş�rketler b�r yandan �ş hayatında 
başarıya ulaşmış uygulamaları b�r�nc� elden 
tanıma fırsatı bulurken, d�ğer yandan da çok 
gen�ş b�r �ş ağına er�şme �mkanı bulacaklar. 
Programın temel amacı, büyüme potans�ye-
l�ne sah�p ş�rketler�n kurumsallaşma süreçle-
r�ne destek ver�lmes�. Program kapsamında 
aynı zamanda ş�rketler�n sermaye p�yasaları 
�le tanışıklıklarının artırılması ve bu p�yasa-
lara yönelmek �stemeler� hal�nde gereken 
b�lg� b�r�k�m�ne sah�p olmaları hedeflen�yor. 

2016 yılı �çer�s�nde devreye alınması planlanan gel�ş�m programı 
�le ş�rketler�n sermaye p�yasaları �le �l�şk�ler�n� gel�şt�rmeler�, bu 

yolla ek f�nansman �mkânlarına kavuşarak büyüme potans�yeller�n� 
gerçekleşt�rmeler� ve d�ğer benzer durumdak� ş�rketlere örnek olmaları 
beklen�yor. Program �le genel olarak, modern �şletme uygulamaları ve 
uzun vadel� yatırım olanaklarına er�ş�m �ç�n reel sektör ş�rketler�ne yen� 
b�r alternat�f sunmak amaçlanıyor. Bu bakımdan program, ekonom�n�n 
uzun vadel� kaynak �ht�yacının ve yatırım ortamının �y�leşt�r�lmes�ne 
yönel�k olarak, başta İstanbul Uluslararası F�nans Merkez� Programı ol-
mak üzere kalkınma hedefler� �le uyumlu b�r m�syonu hayata geç�r�yor.

2016’da devreye g�recek

ŞİRKETLERE 
DESTEĞİ

Borsa İstanbul, ş�rketler�n gel�ş�m�ne yönel�k program başlatıyor. 
2016’da devreye alınacak programla ş�rketlere, kurumsallaşma sürec�, 

sermaye p�yasalarını yakından tanıma, ek f�nansmana er�ş�m ve 
markalaşmada öneml� kazanımlar sağlanması hedeflen�yor.

KURUMSALLAŞMA

Büyüme yolundak� ş�rketler �ç�n sermaye p�yasaları, 
yalnızca f�nansman tem�n� anlamına gelm�yor. 

Sermaye p�yasaları, sonrak� kuşaklara sağlıklı b�r 
şek�lde ve büyüyerek, uluslararası n�tel�k kazanarak 
taşınacak uzun ömürlü ş�rketler�n kurumsal altya-
pılarını oluşturmalarına yardımcı olmak m�syonu da 
taşıyor. Program, kurumsallaşma ve ş�rket ömrünün 
uzatılması, sürdürüleb�l�r büyüme, ulusal ve ulusla-
rarası tanınırlık g�b� günümüzde her ş�rket�n öncel�ğ� 
olan alanlarda profesyonel desteklerle ş�rketler�n fark 
yaratmasına �mkân sağlıyor. Programa, yen�l�k ve de-
ğer yaratma potans�yel� olan, hızlı büyüyen veya büyü-
me �mkânına sah�p ş�rketler�n ve yükselen g�r�ş�mler�n 
üst düzey yönet�c�ler�n�n katılmaları hedeflen�yor. 

Profesyonel destek

İLAN
(6x30)
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Global F�nanc�al Centres Index (GFCI- 
Küresel F�nans Merkezler� Endeks�) 
2007’den bu yana yılda �k� sayı hal�nde 

yayımlanarak dünya f�nans merkezler�n�n nab-
zını yak�nen tutuyor. Merkezler�, performansla-
rını etkileyen 105 faktöre �l�şk�n ver�lerle anal�z 
etmey� amaçlayan endeks, f�nans profesyo-
neller�yle gerçekleşt�rd�ğ� anketlerden çıkan 
değerlend�rmeler� de çalışmaya entegre ed�yor. 
Endeks sonuçları, dünya f�nans merkezler�n�n 
rekabetç� b�r gözle sıralamasını ver�rken, b�r 
öncek� döneme göre değ�ş�mler� gözlemlemek 
�ç�n de anlamlı b�r fırsat sunuyor. Böylece mer-
kezler, yıl �ç�nde nasıl b�r gel�ş�me �mza attıkları-
na, b�r de bu gösterge yoluyla bakıyorlar.

Endeks�n son açıklanan Eylül 2015 sonuçla-
rı, l�stede �lk 5’�n bu dönemde de aynı paketten 
oluştuğunu göster�yor: Londra, New York, 
Hong Kong, S�ngapur ve Tokyo. Bununla b�r-
l�kte, z�rvedek� �k�l� b�r kez daha yer değ�şt�rm�ş 
gözüküyor. B�r öncek� raporda 1 numarada yer 
alan New York, bu kez koltuğunu Londra’ya 
kaptırarak 2.l�ğe ger�lem�ş. Z�ra Londra puanla-
mada daha güçlü b�r gel�ş�m gösterm�ş. 1000 
üzer�nden hesaplanan GFCI skoru, son duruma 
göre Londra �ç�n 796 �ken, New York �ç�n 788. 
İk� merkez arasındak� başa baş g�d�şatın, geç-
m�şte olduğu g�b� bundan sonra da devam ede-
ceğ� �se ortada. Bununla beraber, Mayıs 2015 
seç�mler� sonrasında, Londra �ç�n değerlend�r-
meler�n güçlend�ğ� de özellikle belirtiliyor.

3. sırada yer alan Hong Kong �se, New York’tan 
sadece 33 puan ger�de. Öte yandan, 2011 yılında 
z�rvedek� puanlamaya teğet geçen Hong Kong’un 
sonrasında yaşadığı düşüşü yavaş toparladığı 
gözleniyor. Singapur ise Hong Kong’un oldukça 
yakınında bir skora sah�p… Tab�� endeks�n, son 
dönemde her �k� merkez�n küçük puan kayıpları 
yaşadığına �şaret ett�ğ�n� de bel�rtmek gerek. 
Onları tak�p eden Tokyo ve hemen peş�ndek� 
Seul �se, puan toplamaya devam ed�yor.

Z�rvedek� yarış bu şek�lde sürerken, daha alt 
sev�yelerde de kıyasıya b�r mücadele olduğu 
göze çarpıyor. Örneğ�n, �lk 20’ye bakıldığında, 
Osaka söz konusu dönemde b�rden 11 basa-
mak atlamasıyla d�kkat çek�yor. 31. sıradak� Sao 
Paulo da, 12 sıra yükselen b�r d�ğer etk�ley�c� 
örnek olarak ver�leb�l�r. Bel�rg�n başarılar kap-
samında ek olarak, �lk 50’dek� R�o de Jane�ro, 
Varşova ve Dal�an merkezler�n�n sıçramalar 
yaptığını vurgulamak önem taşıyor. Eylül 
2015 endeks�nde skorlarını c�dd� ölçüde artı-
ran bu merkezler, �y�leşme kaydeden rak�p-
ler�n� dah� ger�de bırakarak tırmanışa geçm�ş 
görünüyor. B�r başka �fadeyle, rekabetç�l�ğ�n� 
daha hızlı güçlend�rmey� başaran merkezler, 
b�r dönem önce yakın ve hatta uzak sev�yeler-
de bulundukları merkezlere fark atab�l�yor. 

İşte bunun anlamlı yansımalarından b�r�n� 
de, İstanbul yaşıyor. Önceki GFCI kapsamında 
643 puanla 44. sırada yer alan merkez�m�z, 
açıklanan son endekste 10 puan artış kaydet-
mes�ne rağmen 3 sıra ger�lem�ş gözüküyor. 
İstanbul’un �y�leşme göstermes�ne rağmen 
47. sıraya �nmes� hızlı rakipler�n varlığını or-
taya koyarken, bu noktada tam da yukarıda 
sözü geçen merkezler rol oynuyor. R�o de Ja-
ne�ro, Varşova ve Dal�an’ın yanı sıra Dubl�n’�n 
de alt sev�yelerden fırlaması, İstanbul’un 
ger�lemes�n� de beraber�nde get�r�yor.

Daha alt sev�yelerde gözlenen bazı d�ğer 
puan artışlarının da l�stey� sarsmaya devam 
ett�ğ�n� �fade etmek gerek. Öte yandan, önceki 
dönemlerde yükseliş kaydeden Riyad’ın son 
endekste 69 puan kayıpla 14.lükten 57.l�ğe 
düşmes� de olumsuz b�r örnek olarak dikkat 
çekiyor. Bölgesel olarak değerlendirildiğinde ise, 
Batı Avrupa merkezlerinin toparlanma sinyalleri 
verdiği ve İstanbul’un da içinde bulunduğu 
Doğu Avrupa ve Orta Asya grubunun rekabetç�-
l�ğ�n� artırdığı anlaşılıyor. Rapor ayrıca, Asya- 
Pas�f�k bölges�ndek� z�rvede, ağırlıklı olarak 
puan artışları yaşandığına �şaret ed�yor.

Asya-Pas�f�k grubu, yakın gelecekte üm�t 
vaat eden merkezler arasında da hâk�m b�r 
yere sah�p. N�tek�m GFCI anket�ne göre önü-
müzdek� b�rkaç yıl �ç�nde “daha öneml� hale 
gelmes� beklenen” 15 merkez�n 8’� bu bölgede 
yer alıyor. Öte yandan, S�ngapur, Shangha� ve 
Casablanca’nın en favor� olduğu bu l�stede, 
İstanbul’u da görüyoruz. Bu bağlamda, n�spe-
ten yavaş b�r �lerleme eğ�l�m�yle son endeks 
sıralamasında arkaya düşse de, İstanbul’un 
parlayan b�r f�nans merkez� görünümünde 
algılandığını b�lmek memnun ed�yor. Bunun-
la b�rl�kte, rak�pler�n hızlı hamleler� karşısın-
da daha ser� hareket etmem�z gerekt�ğ�n� de 
h�ç şüphes�z unutmamak gerek�yor.

Küresel f�nans 
merkezler�
ve İstanbul

DOÇ.DR.HATİCE KARAHAN
AKADEMİSYEN-EKONOMİST

KYD B�lg� Yöne-
t�m� ve İlet�ş�m 

A.Ş. (KYD) tarafından 
hesaplanmakta olan 
KYD Endeksler�, Borsa 
İstanbul A.Ş. (Bor-
sa İstanbul) �le KYD 

arasında �mzalananan 
�şb�rl�ğ� sözleşmes� 
çerçeves�nde 1 Temmuz 
2015 tar�h�nden �t�baren 
BIST-KYD Endeksler� 
adıyla Borsa İstanbul 
tarafından hesaplanma-

ya başlandı. Borçlanma 
araçları, altın, mevduat, 
kar payı, fon g�b� farklı 
yatırım araçlarının gün-
lük ortalama get�r�ler�n� 
ölçen toplam 29 endeks 
hesaplanıyor. Gün sonu 

hesaplanan endeksler 
portföy yönet�m ş�rket-
ler�, emekl�l�k ş�rketler� 
ve d�ğer çeş�tl� yatırım 
kuruluşları tarafından 
karşılaştırma ölçütü 
olarak kullanılıyor. 

10’uncu Kalkınma 
Planı’nda yer 
alan İstanbul 

Uluslararası 
F�nans Merkez� 

(İFM), Türk f�nans 
sektörünün 

en temel yapı 
taşlarından b�r�n� 

oluşturuyor. 
Bu merkez�n tam 
kalb�nde yer alan 

Borsa İstanbul, 
bölgesel merkez 
olma v�zyonu �le 

uluslararası borsalar, 
f�nans kuruluşları 

ve b�rl�klerle 
�şb�rl�kler�n� 
hızlandırdı. 

Hükümet�n 2014-2018 yıllarını 
kapsayan 10’uncu Kalkınma 
Planı’nda yer alan İstanbul 

Uluslararası F�nans Merkez� (İFM) 
Programı’na yönel�k çalışmalar tüm 
hızıyla sürüyor. Hükümet�n doğrudan 
destekled�ğ� ve çeş�tl� bakanlıklar, kamu 
kurumları, sermaye p�yasasının önde gelen 
kurumları, sektör b�rl�kler�, ün�vers�teler 
ve s�v�l toplum örgütler� �le de ortaklaşa 
yürütülüyor. Kalkınma Bakanlığı tarafından 
koord�ne ed�len program, “İstanbul”u 
öncel�kle bölgesel n�ha� olarak da küresel 
f�nans merkez� yapmayı hedefleyen b�r 
Öncel�kl� Dönüşüm Programı. 2008 yılında 
tüm dünyada etk�s�n� gösteren küresel kr�z 
net�ces�nde büyük m�ktardak� l�k�d�ten�n 
gel�şm�ş ülkelerden gel�şmekte olan 
p�yasalara yöneld�ğ�, fonların batıdak�  
köklü merkezlerden doğuya doğru  
hareket ett�ğ� ve bunun sonucunda  
doğuda yen� merkezler oluştuğu görüldü. 

YOL HARİTASI HAZIR
Hong Kong ve S�ngapur g�b� f�nansal 

merkezler�n ortak özell�kler�, İstanbul g�b� 
ulaşım ve t�caret ağlarının merkez�nde 
yer alarak geç�ş noktası oluşturmaları. 
İstanbul’un hak ett�ğ� g�b� küresel b�r 
f�nans merkez� olab�lmes� ve küresel 
sermayeden öneml� oranda pay alab�lmes� 
�ç�n 2009 yılında İFM projes� kapsamında 
Stratej� ve Eylem Planı oluşturuldu. Bu 
kapsamda İstanbul’un f�nansal, hukuk� 
ve tekn�k altyapısı �le �nsan kaynaklarını 
küresel entegrasyonu sağlayacak sev�yeye 
ulaştıracak olan yol har�tası tasarlandı. 
Proje 2014 yılında Öncel�kl� Dönüşüm 
Programı olarak güncellen�rken, Küresel 
F�nans Merkezler� Endeks�nde (GFCI) şu 
an 47 �nc� sırada bulunan İstanbul’un �lk 
25 �çer�s�nde yer alması hedeflen�yor. 

NASDAQ İLE İŞBİRLİĞİ
İFM projes�n�n en öneml� aktörler�nden 

olan Borsa İstanbul’un proje kapsamında 
yapacağı katkılar kısaca üç ana başlıkta 
özetlen�yor. Burlar, teknoloj�, ürün çeş�tl�l�ğ� 
ve bölgesel b�r merkez n�tel�ğ�. 31 Aralık 
2013’ta Borsa İstanbul �le dünyanın en 
büyük borsa gruplarından Nasdaq OMX 
arasında �mzalanan teknoloj� transfer�ne 
dayalı stratej�k �şb�rl�ğ� anlaşması, 
İstanbul Uluslararası F�nans Merkez� 
(İFM) projes�ne yapılan öneml� katkı 
olarak değerlend�r�l�yor. Ürün çeş�tl�l�ğ� 
alanında Borsa İstanbul hem ürün gamına 
yatırımcıların farklı talep ve �ht�yaçlarına 
yönel�k yen� ürünler� eklemek, hem de 
hal�hazırdak� ürünler�n�n p�yasa altyapılarını 
daha da �y�leşt�rmek gayret�yle hareket 
ed�l�yor. Bu kapsamda 30 Kasım 2015 
tar�h�nde projen�n �lk fazı tamamlanırken, 
pay p�yasası s�stemler� Nasdaq teknoloj� 
altyapısıyla yen�lend�. D�ğer p�yasa 
altyapılarının da 2016 yılı �t�bar�yle yen� 
teknoloj�ye geçmes� planlanıyor.

Bölgesel merkez olma v�zyonu 
çerçeves�nde �se Borsa 

İstanbul, başta bölge borsaları 
olmak üzere uluslararası borsalar, 
f�nans kuruluşları ve b�rl�klerle 
olan �şb�rl�ğ� çalışmalarına hız 
kazandırdı. Avrasya borsaları 
arasında l�der borsa olmak ve 
bölgesel b�r ağ oluşturmak 
amacıyla Borsa İstanbul Bakü, 
Kırgız ve Saraybosna Borsalarının 
ardından, Karadağ Borsası’nın 
sermayes�nde yüzde 24,4 
oranında pay sah�b� oldu.

BÖLGESEL 
LİDERLİK 

HEDEFİ
Borsa İstanbul, küresel 

konumunu gel�şt�rmeye 
yönel�k olarak Moskova 
Borsasından S�ngapur 
Borsasına, Katar Borsasından 
Ç�n Halk Cumhur�yet�’n�n 
Dal�an Emt�a Borsası’na kadar 
uzanan coğrafyada çeş�tl� ülke 
borsalarıyla karşılıklı b�lg� 
alışver�ş�, proje gel�şt�rme, 
tekn�k açıdan tecrübe ve en �y� 
uygulamaların paylaşımı �le her 
�k� tarafın sermaye p�yasalarının 
daha �y� tanınması g�b� konularda 
mutabakat zabıtları �mzalandı. 
Y�ne aynı hedef doğrultusunda, 
Borsa İstanbul’un Dünya Borsalar 
Federasyonu (WFE), Uluslararası 
İslam� F�nansal P�yasalar ve Dünya 
Elmas Borsaları Federasyonu g�b� 
sektörün önde gelen b�rl�kler�nde 
üyel�kler� de bulunuyor.

KATAR’DAN 
SİNGAPUR’A

UZANAN 
İŞBİRLİKLERİ

BİST-KYD endeksler�
hesaplanmaya başladı

F�nans 
Merkez�’n�n 
kalb�nde
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Son 5 yılda hızlı artış

BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI DÜNYAYA ÖRNEK OLUYOR

Son dönemde �şlem 
göreb�lecek ens-

trüman sayısı  ve çeş�d� 
kayda değer b�r gel�şme 
gösterd�. 2010 yılında 
�şlem göreb�lecek özel 
sektör borçlanma aracı 
sayısı sadece 11 adet olur-
ken, bu sayı  günümüzde 
446’ya  ulaştı. Özel sek-

tör borçlanma araçlarının 
dağılımı �ncelend�ğ�nde, 
özel sektör tahv�l�, banka 
bonosu, f�nansman 
bonosu, varlığa dayalı 
menkul kıymet ve özel 
sektör k�ra sert�f�kaları 
g�b� çok çeş�tl� araçtan 
oluştuğu görülüyor. 
Dolayısıyla, uluslararası 

f�nans merkez� olmanın 
öneml� kr�terler�nden 
b�r�s� olan ürün çeş�tl�l�ğ� 
açısından, yatırımcılara 
sunulan ürün yelpazes� 
de gel�şt�. Özel sektör 
borçlanma araçlarının �ş-
lem hacm�n�n de özell�kle 
son 5 yıl �ç�nde öneml� 
oranda arttığı görüldü.

Borsa İstanbul 
Borçlanma Araçları 

P�yasası bünyes�ndek� 
pazarlarda �şlem göreb�-
lecek sermaye p�yasası 
araçlarına yen�ler�n� 
�lave ederek yatırımcı-
ların farklı borçlanma 
araçlarına ve yapılandı-

rılmış ürünlere er�ş�m�n� 
sağlıyor. İslam� f�nans 
ürünler�ne yönel�k artan 
taleple b�rl�kte, k�ra 
sert�f�kaları 2012 yılında 
p�yasada �şlem görmeye 
başladı. Kısaca k�ra ser-
t�f�kası, her türlü varlık 
ve hakkın f�nansmanını 

sağlamak amacıyla 
varlık k�ralama ş�rketler� 
tarafından �hraç ed�len 
ve sah�pler�n�n bu varlık 
veya haktan elde ed�len 
gel�rlerden payları 
oranında hak sah�b� 
olmalarını sağlayan  
b�r menkul kıymet.

Rekor �şlem hacm�
Dünyadak� tahv�l 

p�yasalarının hızla 
elektron�k �şlem 

s�stemler�ne geçmeye başladığı 
günümüzde, kuruluşundan bu 
yana elektron�k ortamda �şlem 
yapılmasına olanak sağlayan 
Borsa İstanbul Borçlanma 
Araçları P�yasası (BAP) dünya 
borsalarınca örnek alınıyor. Daha 
çok kurumsal yatırımcıların �şlem 
yaptığı ve b�reysel yatırımcılar 
tarafından pek b�l�nmeyen Borsa 
İstanbul Borçlanma Araçları 
P�yasası’nda; devlet tahv�l�, k�ra 
sert�f�kası, özel sektör tahv�l�, 
f�nansman bonosu, banka 
bonosu, varlığa dayalı menkul 
kıymet g�b� çok sayıda farklı 
türdek� borçlanma aracı ve 
alacak hakkına dayanan d�ğer 
yapılandırılmış ürünler �şlem 
görüyor. Borçlanma Araçları 
P�yasası günlük ortalama 15 
m�lyar ABD doları �şlem 
hacm�yle dünyanın 
sayılı l�k�t borsaları 
arasında yer alıyor. 

TRİLYON DOLARLIK 
İŞLEM HACMİ
Yurtdışı p�yasalarda 

borçlanma araçların-
da l�k�d�ten�n çeş�tl� 
platformlar arasında 
bölünmes�ne karşılık, 
Borsa İstanbul’un sağ-
lamış olduğu; şeffaf, 
etk�n, güven�l�r, kolay 
er�ş�leb�l�r p�yasaları 
�le �hraççı, yatırımcı 
ve aracılara sunduğu 
h�zmetler sayes�nde, 
ülkem�zde borçlan-
ma aracı alım satım 
�şlemler�n�n büyük 
b�r bölümü Borsa 
İstanbul bünyes�nde 
gerçekleşt�r�l�yor. 
Borsa İstanbul, �lk 
olarak 1991 yılında 
borçlanma araçlarının �k�nc� el 
�şlemler� �ç�n Kes�n Alım Satım 
Pazarı’nı açarak �şlemler�n şeffaf 

ve rekabete açık b�r ortamda 
gerçekleşmes�n� ve l�k�d�tes�n�n 
artırılmasını hedefled�. Daha 
sonra sırasıyla; Repo Ters Repo 
Pazarı, Uluslararası Tahv�l Pa-
zarı, N�tel�kl� Yatırımcıya İhraç 
Pazarı, Menkul Kıymet Terc�hl� 
Repo Pazarı, Bankalararası Repo 
Ters Repo Pazarı ve Pay Sened� 
Repo Pazarı açıldı. 2014 yılında 
toplam 7,6 tr�lyon TL (3,5 tr�lyon 
$) ve 2015 yılının �lk 11 ayında �se 
toplam 9,1 tr�lyon TL (3.4 tr�lyon 
ABD Doları) tutarında �şlem�n 
gerçekleşt�ğ� b�r p�yasa büyük-
lüğüne ulaşıldı. Böylel�kle Borsa 
İstanbul, yüksek �şlem hac�mler� 
�le bölgesel f�nans merkez� olma 
yarışında b�r adım önde olmanın 
haklı gururunu yaşıyor. 

DÜNYADA İLK 5'TE
Dünya Borsalar Federasyonu 

(World Federat�on of Exchanges, 
WFE) tarafından 
yayımlanan 
�stat�st�klerden de, 
2015 yılı Haz�ran ayı 
sonu �t�barıyla Borsa 
İstanbul’un; Borçlanma 
Araçları P�yasası kes�n 
alım satım �şlem hacm� 
sıralamasında dünya 
borsaları arasında 
5 �nc� sırada yer 
aldığı görülüyor. Son 
dönemde ülkem�z�n 
başarılı ekonom�k 
performansı, devlet �ç 
borçlanma senetler�n�n 
özel sektör borçlanma 
araçlarını dışlama 
etk�s�n� öneml� oranda 
azalttığı görülüyor. 
Böylece özel sektör, 
yurt �ç� p�yasalarda 
borçlanma aracı 
�hracına dayalı 
f�nansmana yönelerek, 
sermaye p�yasalarından 
uzun vadel� kaynak 

sağlama fırsatına kavuşarak, 
özel sektör borçlanma araçları 
öneml� b�r gel�şme gösterd�. 

Kurumsal yatırımcıların �şlem yaptığı ve İslam� 
f�nans ürünler�yle çeş�tlenen Borsa İstanbul Borç-
lanma Araçları P�yasası �şlem büyüklüğüyle dünya 
borsalarıyla yarışıyor. B�r yılda tr�lyon dolarlık 
�şlem hacm�yle yatırımcıların �ştahını kabar-
tıyor. Günlük �şlem hacm� �se 15 m�lyar dolar.

2010
8.041

2011
8.529

2012
14.282

2014
13.330

2015
13.799

2013
13.633

Repo ters repo 
pazarı günlük 

ortalama 
�şlem hacm� 

(M�lyon ABD dolar)

KORE
815.802

ŞANGAY
147.259
TEL-AVİV
120.360

BORSA 
İSTANBUL
56.028

KOLOMBİYA
80.576

Borçlanma 
araçları 

�şlemler�ne göre 
dünya borsaları

(M�lyon ABD dolar)

İslam� f�nansa yoğun talep

K�ra sert�f�kaları b�r 
varlığa dayanak olarak 

�hraç ed�ld�ğ�nden, 
yatırımcılarca daha 

güvenl� b�r alternat�f 
olarak görüleb�l�yor. 

N�tek�m Kes�n Alım Satım 
Pazarı’nda 2012 yılında 

kamu k�ra sert�f�kalarında 
35 m�lyon TL olan �şlem 

hacm� 2015 yılının
Ek�m ayı sonu �t�barıyla da 

832 m�lyon TL’ye ulaştı. 
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 EKONOMİ SERVİSİ - İSTANBULL

Türk�ye Katılım Bankaları B�r-
l�ğ�  (TKBB) Dönem Başkanı 
Osman Çel�k, katılım ban-

kacılığının Türk�ye ve dünyadak� 
gel�ş�m�n� Yen� Şafak Borsa İstanbul 
�ç�n değerlend�rd�. Sorularımızı 
cevaplandıran Çel�k, katılım ban-
kası sayısının artmasına sektörün 
rekabet� açısından olumlu baktık-
larını �fade ett�. Çel�k, Uluslararası 
fonların Türk�ye’dek� İslam� F�nans 
enstrümanlarına olan �lg�s�n�n artı-
şına da d�kkat çekt�. İşte Çel�k’�n 
 sorularımıza verd�ğ� cevaplar.

KATILIMIN AKTİFLERİ  
120 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Türk�ye’dek� katılım 
bankacılığının 2015 performansını 
ve 2016 perspekt�f�n� b�z�mle 
paylaşır mısınız?

Katılım bankacılığı 2015 yılında 
büyüme ve karlılığını sürdürmüş-
tür. Ek�m 2015 �t�barıyla sektörün 
akt�f toplamı 2014 yılsonuna 
göre % 15 artışla 120 m�lyar TL’ye 
ulaşmıştır. Aynı dönemde banka-
lar mevduatı ve reeskontlar dah�l 
toplanan fonlarımız % 13 artışla 
76 m�lyar TL’ye, f�nansal k�rala-
ma alacakları dah�l kullandırılan 
nakd� fonlarımız �se % 13 artışla 80 
m�lyar TL’ye ulaşmıştır. Sektörü-
müzün bankacılık sektörü �ç�ndek� 
payı yüzde 5’lerde olsa da, 2025 
hedefler� çerçeves�nde bu oranın 
yüzde 15’lere çıkarılması hedeflen-
mekted�r. 10. Kalkınma Planı-İFM 
Eylem Planı - 7. B�leşen ve Katılım 
Bankacılığı Stratej� Belges�’nde yer 
alan aks�yonlar bu hedef� destek-
lemekted�r. Devlet desteğ� ve teş-
v�ğ� de hedefe ulaşma konusunda 
öneml� b�r rol oynamaktadır.

Katılım bankası sayısının 
artması sektördek� rekabet� ne 
yönde etk�ler?

B�r Kamu Bankası katılım ban-
kacılığı sektörüne g�r�ş yaparken, 
d�ğer b�r Kamu Bankası da katılım 
bankası kurma yönünde çalışma-
larını devam ett�rmekted�r. Ayrıca, 
yen� katılım bankalarının fa�zs�z 
bankacılığa g�rmes� de sektörü-
müzün önümüzdek� dönemde 
büyüme �vmes�n�n hızlanmasında 
etk�l� olacaktır. Sektörün büyüme-
s� ve kamuoyundak� b�l�n�rl�ğ�n�n 
artması, olumlu gel�şmeler� bera-
ber�nde get�recekt�r. Kurulacak 
her yen� katılım bankası sektörün 
büyümes�ne katkı sağlayacağı g�b� 
rekabet� de artıracaktır. Rekabet�n 

artması �se doğal olarak h�zmet 
kal�tes�n� etk�leyecekt�r.

Böylece fa�ze duyarlı banka 
müşter�ler� açısından hem ürün çe-
ş�tl�l�ğ� artacak hem de müşter�ler�n 
daha kal�tel� h�zmet almaları sağla-
nacaktır. Katılım bankacılığı Anado-
lu’ya yayılacak ve sektör daha gen�ş 
k�tlelere ulaşarak tabana yayılacak-
tır. Bu gel�şmeler doğrultusunda, 
2016’nın rekabet�n arttığı, büyüme 
ve karlılığın �se 2015 yılına göre 
daha yüksek olduğu b�r yıl olması 
beklent�m�z. Önümüzdek� yılın 
% 15 pazar payı hedef�ne doğru 
em�n adımlarla yol aldığımız b�r 
yıl olacağını düşünüyoruz. 

İstanbul F�nans Merkez� 
projes�n�n öneml� ayaklarından b�r� 
olan İslam� F�nans’a ve �lg�l� enstrü-
manlarına yabancıların �lg�s�n� nasıl 
değerlend�r�yorsunuz? 

2008 küresel ekonom�k kr�z�n 
ardından dünya genel�nde fa�zs�z 
bankacılığa ve fa�zs�z enstrü-
manlara �lg� artmaktadır. Katılım 
bankacılığı alternat�f bankacılık 
olmaktan çıkıp tüm b�reysel ve 
t�car� müşter�ler �ç�n fon sağlayan 
ve yatırım enstrümanları sunan 
b�r yapıya doğru hızla �lerlemek-
ted�r. Ekonom�k kr�zlerde fa�zs�z 
bankaların fazla hasar almadan 
çıkmaları, bu taleb� artıran en 
öneml� faktör olmuştur. Türk�ye’de 
�se 2000’l� yılların başında yapılan 
yasal düzenlemelerle özel f�nans 
kurumları olarak adlandırılan 
kurumların banka adını alması, 
s�stem�n önünü açmıştır. 

KİRA SERTİFİMASI 
ARTIK KÜRESEL 
ENSTRÜMON OLDU

Küresel çapta da öneml� b�r 
�lg�n�n varlığı d�kkat çekm�yor mu?

Bugün fa�zs�z bankacılık s�stem�, 
her geçen yıl daha gen�ş b�r coğraf-
yada uygulama alanı bulmaktadır. 
Son yıllarda başta Londra olmak 
üzere b�rçok Avrupa ülkes�, fa�zs�z 
f�nans s�stem� üzer�nde çok c�dd� 
çalışmalar �çer�s�nded�r. Bu s�ste-
me �lg�n�n artması, doğal olarak 
fa�zs�z enstrümanlara olan taleb� 
de etk�lemekted�r. Örneğ�n; �lk 
defa 1990 yılında Malezya’da �hraç 
ed�len sukuk s�stem� bu anlamda 
f�nans dünyasının �lg�s�n� çekmek-
ted�r. Bu s�stemde gayr�menkulun 
yanı sıra enerj�, su, petrol, gaz ve 
madenler de menkul kıymetleş-
t�r�leb�ld�ğ� �ç�n atıl kaynaklar da 
ekonom�ye kazandırılmış olmak-
tadır. Dolayısıyla sadece İslam 

ülkeler� veya fa�z hassas�yet� olan 
yatırımcı k�tles� �ç�n değ�l, f�nans 
dünyası genel�nde bu enstrüma-
nın önümüzdek� yıllarda daha çok 
�lg� çekeceğ�n� öngörüyoruz.

MALEZYA’DAN 
BÜYÜK İLGİ VAR
Ülkem�zde son 3 yıldır yoğun-

laşan sukuk �hracında gerek kamu 
gerekse bankalar yurt dışında da 
öneml� ve çok başarılı �hraçlara 
�mza atmıştır. Türk bankalarının 
uluslararası alanda �hraç ett�ğ� k�ra 
sert�f�kaları büyük �t�bar ve �lg� 
görmekted�r. B�rl�ğ�m�z�n üyeler�n-
den Türk�ye F�nans da bu alanda 
b�rçok �lk� gerçekleşt�rd�. Malezya 
sermaye p�yasalarında �lk Malezya 
R�ng�t� (MYR) c�ns�nden ve en yük-
sek tutarlı �hraç eden banka oldu. 
Geçen yıldan ber� hem yurt�ç� hem 
de yurtdışı sermaye p�yasalarında 
yaptığı k�ra sert�f�kası �hracı �le 
hem kaynaklarını çeş�tlend�rd� 
hem de d�ğer katılım bankalarına 
örnek oldu. Malezya sermaye 
p�yasalarında yaptığı son �hraç 
da n�tel�kl� yatırımcılardan büyük 
talep gördü. En son 210 m�lyon 
Malezya R�ng�t� (MYR) tutarında 
k�ra sert�f�kası �hraç ett�k. Bu da 
aslında Türk�ye ekonom�s�ne ve 
Türk�ye F�nans’a duyulan güven�n 
gösterges� olması açısından b�zler� 
çok sev�nd�rd�. Bu �hraçla b�rl�kte 
son b�r yıl �çer�s�nde Malezya’da 
�hraç ett�ğ� k�ra sert�f�kası toplam 
tutarı 1 m�lyar 160 m�lyon Malezya 
R�ng�t’�ne ulaştı.

KÜRESEL İSLAMİ  
FİNANS GELİŞTİRME 
MERKEZİNİN SEKTÖRE 
KATKISI ARTMALI

Borsa İstanbul bünyes�nde 
açılan Dünya Bankası Küresel 
İslam� F�nans Gel�şt�rme 
Merkez�; Türk�ye’dek� İslam� 
F�nans alanına katkı vermeye 
başladı mı? 

Dünya Bankası Küresel İslam� 
F�nans Gel�şt�rme Merkez�, Dünya 
Bankası’nın İslam� F�nans alanın-
dak� �lk ve tek tems�lc�l�ğ� olarak 31 
Ek�m 2013 tar�h�nde Dünya Bankası 
Başkanı Dr. J�m Yong K�m’�n de 
katılımıyla Borsa İstanbul yerleşke-
s�nde açıldı. Merkez, İslam� f�nansın 
gel�ş�m� konusunda b�lg� paylaşımı, 
tekn�k yardım ve danışmanlık 
h�zmetler�n�n sunulması, uygulama 
b�rl�ğ�n�n sağlanması ve b�lg� payla-
şımın teşv�k ed�lmes� g�b� konularda 
faal�yet göstermek amacıyla kurul-

du. Merkez�n, İslam� f�nansman �le 
�lg�l� tüm ülkeler�n tab� olduğu b�r 
hukuk� ve uygulama mekan�zması-
nın tekn�k olarak çalışılacağı b�r yer 
olması hedeflen�yor. Bunların yanı 
sıra kurumsal altyapının güçlend�-
r�lmes�, farkındalık oluşturulması 
ve sektörde uygulama b�rl�ğ�n�n 
sağlanması da amaçlanıyor. Merkez 
bu amaçlar doğrultusunda ülkem�z-
de çalışmalarına başladı. Yayınladığı 
bültenler, düzenled�ğ� etk�nl�kler 
�le dünya uygulamalarını tanıtma, 
ortak d�yalog zem�n� oluşturma, 
karşılıklı b�lg� paylaşımı g�b� konu-
larda sektörümüze fayda sağlıyor. 
Önümüzdek� dönemde Merkez’�n 
akt�v�teler�n�n artması, �şb�rl�ğ�n�n 
güçlenmes� ve sektörümüze olan 
katkının artmasını bekl�yoruz.

REKABET
DAHA ÇOK 
GELİŞTİRİR

Katılım Bankacılığı ku-
ruluşu Türk�ye F�nans, 

2016 yılında da büyümes�n� 
sürdürecek. Türk�ye F�nans 
Genel Müdürü Osman Çel�k, 
ana büyüme alanının KO-
Bİ’ler olacağını vurgulayarak, 
“KOBİ’ler�n yanı sıra t�car� 
bankacılık yoğunlaştığımız 
segmentlerden b�r�s�. Tab�� 
b�reysel bankacılığı da �hmal 
etmeyeceğ�z, orada da büyü-
mem�z devam edecek” ded�.  

KULLANDIRILAN FONLAR 
27 MİLYAR LİRAYI AŞTI
Türk�ye F�nans’ın toplam 

akt�fler� Ek�m 2015 �t�barıy-
la 38 m�lyar l�raya ulaştı. 
Banka’nın topladığı fonlar 
2014 yıl sonuna göre yüzde 
14’lük büyüme �le 22 m�lyar 
TL sev�yes�ne yüksel�rken, 
kullandırılan fonlar �se 27,6 
m�lyar l�rayı buldu. Türk�ye 
F�nans’ın kuruluşundan ber� 
Katılım Bankacılığı pren-
s�pler�nden ödün verme-
den üret�m ve �hracatları 
�le katma değer oluşturan 
�şletmelere destek olduğunu 
�fade eden Çel�k, 2016 yılı 
hedefler�ne �l�şk�n şunları 
söyled�: “Türk�ye F�nans ola-
rak kullandırılan fonlar pazar 
payımızı yükseltmek temel 
hedefler�m�zden b�r�s�. BDDK 
Resm� KOBİ tanımına göre, 
2015 Ek�m �t�barıyla Banka-
mız KOBİ kred�ler� toplam 
canlı kred� hacm�m�z�n 
yüzde 52’s�n� oluşturuyor. 
Önümüzdek� dönemde KOBİ 

Bankacılığı’ndak� payımızı 
b�rkaç puan artır-

mak �st�yoruz. B�r 
d�ğer hedef�m�z 

�se; yurt�ç� kaynaklarla bü-
yümek. Sektördek� payımızı 
artırarak yurt�ç�nde der�nle-
şeceğ�z. Tab�� uygun mal�-
yetl� kaynak bulmak adına 
yurtdışını da tak�p edeceğ�z.”

DİJİTAL KANALLARA 
YATIRIMA DEVAM
Türk�ye F�nans olarak 

d�j�tal kanallara yatırıma da 
özen gösterd�kler�n�n altını 
ç�zen Çel�k, “Bankamızın ana 
stratej�ler� doğrultusunda; 
d�j�tal kanallarda ‘müşter� 
deney�m�’ ve ‘kanal enteg-
rasyonu’ konularına öncel�k 
vererek, hem �nternet hem 
mob�l bankacılık platform-
larımızı gel�şt�rmeye devam 
ed�yoruz. D�j�tal kanalla-
rımızdan yapılan �şlemler, 
Bankamızın karşılaştırılab�l�r 
f�nansal �şlemler� �çer�s�nde 
yüzde yüzde 75’l�k b�r paya 
sah�p. Kanal göçünü hızlan-
dırarak, d�j�tal kanal kullanım 
oranımızı kısa vadede yüzde 
80’ler�n üzer�ne çıkarmayı 
hedefl�yoruz. 2013’te p�ya-
saya sürülen TFXTARGET, 
döv�z ve kıymetl� maden 
�şlem platformumuz da 
Bankamıza �vme kazandırı-
yor.Özell�kle tüzel n�tel�kl�  
KOBİ ve T�car� müşter�ler�-
m�z�n döv�z �şlemler�n� daha 
hızlı ve kolay b�r şek�lde 
yapab�lmes� �ç�n tasarlanan 
TFXTARGET 2015’te b�r ön-
cek� yıla göre kar anlamında 
yüzde 800 büyüme göster-
d�. 2016’da tablet ve akıllı 
telefonlardan �şlem yapmayı 
da destekleyecek olan TFX-
TARGET, öncü ve yen�l�kç� 
ürünümüz olaak” ded�.

Türk�ye F�nans, 
TL kaynaklar �le 
büyüyecek
2016’da KOBİ ve t�car� bankacılığa odaklanacaklarını bel�r-
ten Türk�ye F�nans Genel Müdürü Osman Çel�k, “B�rey-
sel bankacılığı gözardı etmeyeceğ�z. Ancak KOBİ 
bankacılığındak� pazar payımızı b�rkaç puan 
artırmak �st�yoruz. Ayrıca önümüzdek� dönemde 
TL kaynaklar �le büyümey� hedefl�yoruz” ded�.

TÜRKİYE’DE katılım bankası sayısının artmasının sektörü 
büyük rekabet get�rmes� beklen�yor. Buna vurgu yapan Türk�ye 
Katkılım Bankaları B�rl�ğ� Dönem Başkanı Osman Çel�k, yen� 
oyuncuların büyüme �vmes�n� hızlandıracağını kaydett�. Çel�k, 
“Kurulacak her yen� katılım bankası sektörün 
büyümes�ne katkı sağlayacağı g�b� 
rekabet� de artıracaktır. Rekabet�n 
artması �se doğal olarak h�zmet 
kal�tes�n� etk�leyecekt�r” ded�.

YENİ gel�şmeler doğrultusunda katılım bankacılığı 
Anadolu’ya yayılacağını ve sektörün daha 
gen�ş k�tlelere ulaşarak tabana yayılacağını 
bel�rten Çel�k; 2016’nın rekabet�n arttığı, büyüme ve 
karlılığın daha yüksek olduğu b�r yıl olmasını bekled�kler�n� 
kaydett�. Çel�k, “Önümüzdek� yılın % 15 pazar payı 
hedef�ne doğru em�n adımlarla yol aldığımız b�r yıl 
olacağını düşünüyoruz” değerlend�rmes�nde bulundu.

2017’DE FİNANS 
MERKEZİNE TAŞINACAK

KAMU BANKALARI 
KATILIMA İVME KATAR

Türk�ye F�nans’ın büyümes�ne paralel yen� b�r Ge-
nel Müdürlük b�nası �ht�yacının doğduğuna değ�nen 
Çel�k, “İstanbul Ümran�ye’de yaklaşık 60 b�n met-
rekare kapalı alan, 40 b�n metrekare of�s alanı olan 

Genel Müdürlük �nşaatımız devam ed�yor. 2017 
yılının Mart ayında taşınmayı planlıyoruz” ded�.

Türk bankacılık sektörünün toplam akt�flerde 
son 5 yılda yıllık ortalama yüzde 20 büyüdüğünü, 
Katılım Bankacılığı’nda �se aynı dönemde yıllık 
ortalama büyüme oranının yüzde 25 olduğuna �şa-
ret eden Türk�ye F�nans Genel Müdürü ve Türk�ye 
Katılım Bankaları B�rl�ğ� Başkanı Osman Çel�k, şöyle 
konuştu: “Sektörün bankacılık s�stem� �çer�s�ndek� 
payını yüzde 15’lere çıkarılması hedeflen�yor. Yen� 
kamu katılım bankaları �le bu hedefe rahatlıkla 
ulaşab�leceğ�m�z� düşünüyoruz. Kamu katılım 
bankalarının faal�yetler� ve açılacak yen� şubelerle 
sektörün kamuoyunda tanınırlığını artacak.”

OSMAN 
ÇELİK
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B�lg� transfer� kapsamında Borsa 
İstanbul, teknoloj�k dönüşüm 

sürec�nde yazılımı Nasdaq �le b�rl�kte 
gel�şt�rmey�, bu süre sonuna kadar 
bakım ve destek h�zmetler�n� �se 
ortak oluşturulacak b�r ek�ple vermey� 
planladı. Nasdaq �le b�rl�kte Borsa 
İstanbul’un �ht�yaçları doğrultusunda 
yazılım gel�şt�ren, Borsa İstanbul ve 
Takasbank’ın BT ek�b�nden oluşan b�r 
ek�p, Nasdaq of�sler�nde çalışmalarını 
sürdürüyor. Projen�n hazırlığı 3 ayrı 
kıtada toplam 500’e yaklaşan b�r �nsan 
kaynağı �le gerçekleşt�r�ld�. İstanbul, 
Denver, Sydney ve Stockholm’de 200’ü 
aşkın yazılımcı, anal�st ve uzman �nsan 
kaynağı b�lf��l bu teknoloj� dönüşüm 
projes� �ç�n çalıştı. MKK, Takasbank, 
Aracı Kurumlardak� çalışmalar da 
göz önünde bulundurulduğunda, bu 
sayı 500’e ulaşıyor. Aynı zamanda 
İstanbul’da da 200’ü aşkın çalışan tam 
zamanlı bu projeye destek ver�yor.

 FIX �le 100 m�krosan�yen�n altında em�r �let�m hızı 
 OUCH �le 60 m�krosan�yen�n altında em�r �let�m hızı
 GMI �le 10.000 mesaj/san�ye sürdürüleb�l�r ver� yayını
 10.000 em�r/san�ye sürdürüleb�l�r em�r �şleme kapas�tes�
 100.000 em�r/san�ye maks�mum em�r �şleme kapas�tes�
 Günlük 10 m�lyon em�r �şleme kapas�tes�
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M�ll� uçak, otomob�l ve savunma araçları projes�nden sonra 
Borsa İstanbul’da m�ll� teknoloj� gel�şt�rme hamles�ne katıldı. 
M�ll� teknoloj� BISTECH �le san�yede �şlenen em�r 
sayısını 5000’den 100.000’e çıkartan Borsa İstan-
bul, jet hızındak� bu teknoloj�y� dünyaya da �hraç edecek.

Sermaye P�yasası Kanunu’nun 
2012 yılındak� değ�ş�m�nden 
sonra, pek çok dönüşüm 

gerçekleşt�ren, yen� pazarlar 
açan ve yen� ürün gel�ş�mler�yle 
dünya çapında ortaklıklar tes�s 
eden Borsa İstanbul ve Sermaye 
P�yasası yen� b�r heyecan yaşıyor. 
Borsa İstanbul’un BISTECH 
olarak adlandırdığı “teknoloj� �le 
dönüşüm programı”nın �lk fazı 
olan Pay P�yasası �şlem s�stemler�, 
30 Kasım tar�h�nde devreye alındı. 
Devamı olan �k�nc� fazda �se Vadel� 
İşlem ve Ops�yon, Borçlanma 
Araçları ve Kıymetl� Madenler ve 
Taşlar P�yasaları �şlem s�stemler� 
hayata geç�r�lerek tüm p�yasalar 
tek ve ortak b�r platformda 
�şlem görmeye başlayacak. 30 
Kasım geç�ş� sonrasında, 2016 
yılı �t�barıyla d�ğer üç p�yasanın 
hâl�hazırda devam eden dönüşüm 
çalışmaları hız kazanacak.

EN BÜYÜK TEKNOLOJİK  
DÖNÜŞÜM HAMLESİ
M�ll� teknoloj� projes� BISTECH, 

Türk�ye’n�n tüm sektörlerde 
gerçekleşt�rd�ğ� en büyük 
teknoloj�k dönüşüm projeler�nden 
b�r�. BISTECH dönüşümü, 
uluslararası rak�pler�ne nazaran 
ger� kalmış olan Türk�ye Sermaye 
P�yasasını global arenada rekabet 
edeb�lecek konuma get�rmey� 
hedefleyen Nasdaq stratej�k 
ortaklığı �le başlatıldı. Üstel�k 
bu proje, sadece b�r teknoloj�k 
dönüşüm projes� değ�l, aynı 
zamanda küresel çapta stratej�k 
ortaklıkları �lg�lend�ren, �ş 
danışmanlık serv�sler�n� 
barındıran ve b�lg� transfer� 
konularını �lg�lend�ren çok 
kapsamlı b�r proje özell�ğ�ne sah�p.

DÜNYADA BİR İLK
BISTECH, gerçek anlamda m�ll� 

b�r teknoloj� üretme projes� olma 
anlamını taşıyor. Şu anda m�ll� 
uçak projes�, m�ll� otomob�l üretme 
g�b� pek çok farklı alanda tartışılan 
m�ll� teknoloj� projes�ne Borsa 
İstanbul, büyük b�r katkı sağlamış 
oluyor. Stratej�k ortaklığın �lk ve en 

öneml� ayağı olan teknoloj� transfer� 
sonrasında Borsa İstanbul, üret�len 
teknoloj�n�n kaynak kodlarına ve 
yazılımına da sah�p. Bu, dünyada b�r 
�lk olma özell�ğ� taşıyor. Nasdaq’tan 
daha önce, söz konusu �şlem 
platformunun kaynak kodunu 
alana başka b�r borsa yok. Bu 
kapsamda, Borsa İstanbul Teknoloj� 
transfer� kapsamında mevcut tüm 
s�stemler, Nasdaq’ın en son ve en 
gel�şm�ş teknoloj�ler� üzer�nde yerel 
�ht�yaçları da adresleyecek şek�lde 
değ�şt�r�lmeye başlandı. 

KÜRESEL PİYASALARA  
RAHAT ERİŞİM
Nasdaq �le yapılan anlaşma 

�le öncel�kle Borsa İstanbul’un 
borsacılık faal�yetler� noktasında 
�ht�yaç duyduğu teknoloj�k 
altyapı, dünyanın en önde gelen 
teknoloj� sağlayıcılarından b�r� 
tarafından sağlanacak. En yen� Borsa 
teknoloj�ler�nden b�r� olarak sadece 
seç�l� borsalarda (Nasdaq, S�ngapur 
Borsası, Avustralya Borsası, Hong 
Kong Borsası) kullanılmakta olan 
Gen�um INET yazılımı ve d�ğer 
b�leşenler� �le Borsa İstanbul, 
enerj� ve emt�aya dayalı f�nansal 
sözleşmeler dâh�l çok sayıda 
sermaye p�yasası aracının b�rden 
fazla d�lde ve b�rden fazla para b�r�m� 
üzer�nden alım-satımını mümkün 
kılan, kolay ölçeklend�r�leb�l�r b�r 
teknoloj�k alt yapıya sah�p olacak.

MİLLİ TEKNOLOJİ  
İHRAÇ EDİLECEK
Borsa İstanbul, anlaşmanın �k�nc� 

öneml� ayağı olan b�lg� transfer� 
çerçeves�nde, kullanım l�sansları 
�le b�rl�kte transfer ed�lecek 
yazılımların kaynak kodlarına ve 
25 ülkede yen�den satış haklarına 
da sah�p olacak. Böylel�kle, b�rkaç 
sene �çer�s�nde kend� kend�ne 
yeteb�len ve dünya standartlarında 
teknoloj�n�n sağlayıcısı, l�der b�r 
borsa hal�ne gelecek. Bu kapsamda 
Nasdaq, söz konusu 25 ülkeye 
teknoloj� satarken Borsa İstanbul 
üzer�nden �lerlemek zorunda. Bu da 
Nasdaq �ç�n dünyada sadece �k�nc� 
kez gerçekleşen b�r anlaşma. 

BISTECH �le
ne değ�şecek?

BISTECH �le dünyanın her yer�nden Borsa İstanbul’a 
er�ş�m sağlandı

Borsacılık alanında Türk�ye Sermaye P�yasaları artık, 
dünya �le aynı d�l� konuşab�lecek.

Bu sayede Borsa İstanbul’un global oyuncu 
olmasında öneml� b�r adım daha atıldı. 

Pay P�yasası ve VİOP’ta devreye alınan FIX protokolü 
�le küresel yatırımcıların p�yasalarımıza kolay er�ş�m�. 

EXAPI’den dünya standartlarında 
FIX �protokolü �le dünyanın her tarafından er�ş�m.

Sınırlı sayıda em�r �let�m� yer�ne, sınırsız emr�n 
�şleneceğ� b�r yapı

Yüksek frekanslı em�r �let�m� (HFT) �ç�n gerekl� tüm 
alt yapı sağlandı

22 yıllık Pay P�yasası �şlem s�stem� uygulamaları tüm 
ekos�stem� �le b�rl�kte yen�lend�.

Takasbank �le b�rl�kte ortak alt yapı kullanılmaya 
başlandı. 

Yen� ürünler�n ve pazarların oluşturulması kolaylaştı.
Uluslararası standartlarda yen� ver� merkez� �le 
sürdürüleb�l�r b�r borsa oldu.

Em�r �şleme hızı 1 m�l�san�yeden 100 m�krosan�yeye 
�nd�r�ld�. OUCH protokolünün devreye alınması �le 
60 m�krosan�yeye �n�lecek.

Tek platformda 4 p�yasada �şlem yapab�lme yeteneğ�
San�yede �şlenen em�r sayısı 5000’den 100.000’e 
çıkarıldı.

BORSA İSTANBUL 
‘M�ll� Teknoloj�’yle
globalleş�yor Roket hızında borsa ve rakamlarla BISTECH

M�ll� proje BISTECH �le dünyanın en �ler� borsacılık teknoloj�s� artık Türk�ye’de

TÜRK MÜHENDİSLER 
gel�şt�rd� Nasdaq satıyor

500 yazılımcı çalıştı

BISTECH dönüşümü, meyveler�n� de 
hemen vermeye başladı. “Replay 

Trad�ng” adlı s�stem, tamamen Türk 
Mühend�sler tarafından gel�şt�r�l�rken, 
bu s�stem�n hemen Nasdaq tarafından 
dünyaya satışına da başlandı. Söz 
konusu s�stemde, Borsa üyeler� 
tarafından gün boyunca gönder�len 
em�rler yen� s�stemde otomat�k olarak 

oynatılıp sonuçlar karşılaştırılab�l�yor. 
Böylece b�r kaç dak�ka g�b� kısa b�r süre 
�çer�s�nde b�r m�lyon em�rl�k test �le 
gözden kaçan hatalar bulunab�l�yor. 
Nasdaq’ın dünyada h�çb�r p�yasa 
tarafından daha önce kullanılmamış 
olan bu uygulamanın müşter�s� olmak 
�stemes� de Borsa İstanbul’un gel�ş�m�n� 
gösteren çok öneml� b�r somut örnek. 

İBRAHİM TURAN

Türk�ye 1990’lı yıllar boyunca pol�t�k 
�st�krasızlıklar ve ekonom�k kr�zler nede-
n�yle düşük sev�yede öngörüleb�len b�r 

makroekonom�k ortam yaşadı. Bu dönem�n 
en bel�rg�n n�tel�kler� yüksek enflasyon ve fa�z 
oranları �le kamunun tasarruflar üzer�ndek� 
yoğun f�nansal baskınlığıydı. Ancak 2002 
yılından �t�baren Türk�ye ekonom�s� yen� b�r 
sürece g�rm�şt�r. Bu dönemden sonra sağlanan 
s�yas� �st�krar �le b�rl�kte başta bankacılık olmak 
üzere b�rçok alanda yapısal reformlar yapılmış, 
kamuda mal� d�s�pl�n sağlanarak para ve mal�ye 
pol�t�kaları etk�n b�r yapıya kavuşturulmuştur. 

Bu dönemde ekonom�k büyümeye en büyük 
destek �se kr�z sonrası yen�den yapılandırılan 
bankacılık sektöründen gelm�şt�r. 2002 yılında 
%60 olan bankacılık akt�f büyüklüğünün GS-
YH’ye oranı 2014 yılında %114’e çıkmıştır. Bu 
hızlı büyüme ve sektörün uluslararası benzerle-
r�ne yakınsaması, kuşkusuz Türk�ye’n�n sürdü-
rüleb�l�r büyümey� devam ett�rmes� ve 2023 yılı 
hedefler�ne ulaşab�lmes� �ç�n sermaye p�yasaları-
nın gel�şmes�ne olan �ht�yacı da ortaya net şek�l-
de koymuştur. İstanbul F�nans Merkez� Projes� 
ve devamında sermaye p�yasamızın yen�den 
yapılandırılması bu yüksek hedefler �ç�n ortaya 
konan büyük v�zyonunun öneml� parçalarıdır. 

2012 yılında yasalaşan yen� SPK Kanunu, 
sermaye p�yasamızda başlayan bu dönüşümün 
�lk adımı olarak hayata geçm�şt�r. Söz konusu 
kanunla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, 
İstanbul Altın Borsası ve İzm�r Vadel� İşlem ve 
Ops�yon Borsası, Borsa İstanbul anon�m ş�rket� 
çatısı altında b�rleşm�ş, çeş�tl� sermaye p�yasası 
fonks�yonları kanunda açıkça tanımlanmış ve 
mevzuatta öneml� değ�ş�kl�kler yapılmıştır. Bor-
sa İstanbul’un anon�m b�r ş�rket olarak faal�yet-
ler�ne devam edecek olması da günümüz borsa-
cılık sektöründe yaşanan rekabette öne çıkmak 
�ç�n çok kr�t�k b�r dönüm noktası olmuştur.

Tak�p eden süreçte, Türk�ye’n�n yegane 
borsasını öneml� b�r çek�m merkez� yapacak 
b�r adım daha gerçekleşm�ş ve gel�şm�ş dün-
ya örnekler�nde görüldüğü üzere, Türk�ye 
sermaye p�yasasında yatay ve d�key entegras-
yon sağlanmıştır. Bu sayede , Borsa İstanbul 
b�r f�nans süpermarkete dönüşürken �şlem 
önces�, �şlem ve �şlem sonrası süreçlerde ope-
rasyonel mükemmel�ğ�n yolu açılmış oldu.

Günümüzde, yatırımcılar, farklı r�sk ve 
get�r� terc�hler� doğrultusunda kend�ler�ne 
en gen�ş ürün portföyünü, en etk�n ve hızlı 
şek�lde sunan f�nans merkezler�n� terc�h 
etmekted�rler. Bu noktada, f�nans merkezle-
r�n�n teknoloj�k altyapısı, der�nl�ğ� ve marka 
değer� de büyük önem kazanmaktadır. Borsa 
İstanbul’un Nasdaq �le gerçekleşt�rd�ğ� �şb�rl�ğ� 
ve devamında Avrupa İmar ve Kalkınma Ban-
kası �le başlayan stratej�k ortaklığı, Türk�ye’n�n 
kend� m�ll� f�nans teknoloj�s�n� üretmes�n� sağ-
layacak ve bölges�nde l�der b�r borsa olmasına 
�mkan verecek çok stratej�k gel�şmelerd�r.

Sermaye p�yasasının bu büyük değ�ş�m�nde 
görev alma onur ve mutluluğunu yaşayan b�r� 
olarak, Türk�ye’n�n gerek ekonom�s�n� gerek f�-
nans p�yasalarını çok parlak günler�n bekled�ğ�-
n� gönül rahatlığyla �fade edeb�l�r�m. Ülkem�z, 
2023 yılı ekonom�k hedefler�ne koşarken d�ğer 
yandan da bölgede ve dünyada çok öneml� b�r 
f�nans merkez�ne ev sah�pl�ğ� yapacaktır. 

Ülkem�z dünyada
öneml� b�r f�nans 
merkez�ne
ev sah�pl�ğ� 
yapacak
AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ 
BORSA İSTANBUL ESKİ YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE CEO’SU
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İSLAMİ FİNANS’la 
yatırımlara destek

Dünyada İslam� f�nansa yönel�k farkında-
lığın artırılması ve İslam� f�nans uygula-
malarının yaygınlaştırılması �ç�n kurulan 

Dünya Bankası Küresel İslam� F�nans Gel�ş-
t�rme Merkez�, çalışmalarını sürdürüyor. 2013 
yılı Ek�m ayında açılışı gerçekleşen Merkez, 
faal�yetler�ne, Borsa İstanbul’un ev sah�pl�ğ�n-
de, Başbakanlık Haz�ne Müsteaşarlığı, Türk�ye 
Cumhur�yet Merkez Bankası, BDDK ve SPK’nın 
destekler�yle devam ed�yor. Dünya Bankası F�-
nans ve P�yasalar Küresel Uygulamalar bölümü-
ne bağlı olarak faal�yetler�n� sürdüren Merkez, 
bu yıl Türk�ye’n�n dönem başkanlığını yürüttü-
ğü G20 bünyes�nde, yatırımlar, KOBİ f�nansma-
nı ve f�nansal katılım alanlarında konferanslar 
düzenled�. Türk�ye’n�n G20 dönem başkanlığı 
kapsamında Merkez, KOBİ’ler �ç�n İslam� 
f�nans �mkanlarının artırılması ve menkul kıy-
metler�n tem�nat olarak göster�lmes� konusu-
nun İslam� f�nans açısından anal�z� konulu �k� 
rapor hazırladı ve �k� konferans düzenled�. 

FİNANSMANA ERİŞİM ELE ALINDI
“KOBİ’ler �ç�n İslam� F�nans İmkanlarının 

Artırılması” başlığını taşıyan �lk konferans 
Ek�m ayında İslam Kalkınma Bankası, 
Başbakanlık Haz�ne Müsteşarlığı �le 
b�rl�kte Tüm Sanay�c� ve İş Adamları 
Derneğ�’n�n (TÜMSİAD) ev sah�pl�ğ�nde 
İstanbul’da gerçekleşt�. Çok uluslu kalkınma 
kuruluşlarından, akadem�den ve özel sektör 
kuruluşlarından katılımcıları KOBİ’ler�n 
f�nansa er�ş�m noktasında yaşadıkları sorunları 
ve İslam� f�nans araçlarının bu sorunların ele 
alınmasında ne şek�lde kullanılab�leceğ� gen�ş 
katılımla ele alındı. Bu konuları tartışmak 
üzere düzenlenen konferansın açılışını 
Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan, Dünya 
Bankası Yönet�c� D�rektörü Bertrand Badre, 
İslam Kalkınma Bankası Başkanı Muhammed 
Al� El-Meden� ve Dünya Bankası F�nans 
ve P�yasalar Küresel Uygulamalar Kıdeml� 
D�rektörü Glor�a Grandol�n� yaptı.   

UZUN VADELİ YATIRIMA  
İSLAMİ FİNANS MODELİ
G20 çerçeves�nde gerçekleşen �k�nc� kon-

ferans �se “İslam� F�nans Yoluyla Uzun Vadel� 
Yatırımların Desteklemes�” temasıyla, SPK ve 
Borsa İstanbul �le b�rl�kte Kasım ayında İstan-
bul’da organ�ze ed�ld�.  Konferansta yapılan 
tartışmalar yoluyla, G20 ajandasının en öneml� 
gündem maddeler�nden b�r� olan alt yapı yatı-
rımlarının f�nansmanı konusunda İslam� f�nans 
ne tür alternat�f �mkanlar sunab�l�r sorusuna 
cevaplar arandı. Y�ne G20 çerçves�nde gerçek-
leşen b�r faal�yet olarak Merkez, Dünya Bankası 
ve IMF tarafından G20 mal�ye Bakanları ve 
Merkez Bankası Yönet�c�ler� toplantısına su-
nulmak üzere “İslam� F�nans Küresel F�nansal 
S�steme Nasıl Entegre Ed�leb�l�r?” başlıklı b�lg� 
notunun hazırlanmasına katkıda bulundu.  

REFAHIN PAYLAŞIMINA KATKI
Merkez G20 çerçeves�nde gerçekleşt�rd�ğ� 

faal�yetlere ek olarak temel amaçları doğrultu-
sunda İslam� f�nansın faklı alanlarına yönel�k 
k�m� d�ğer faal�yetlere de �mza attı. Ayrıca, 
İslam� f�nansın refahın paylaşılmasına suna-
cağı katkıları �nceleyen akadem�k makaleler 
de gerek uluslararası gerekse yurt�ç� katılım-
cılardan büyük �lg� gördü. Ayrıca, Amman’da, 
İslam� bankalar ve F�nans Kuruluşları Genel 
Konsey� (CIBAFI) �le b�rl�kte Eylül ayı �çer�s�n-
de “İslam� f�nans kuruluşları �ç�n Kurumsal 
Yönet�m” konulu b�r konferans düzenlend�. 

Dünya Bankası Küresel İslam� 
F�nans Gel�şt�rme Merkez�, İslam� 
F�nans’ın tüm dünyada yaygın-
laştırılması faal�yetler�n� sürdü- 
rüyor. Uzun vadel� yatırım-
ların desteklenmes� çalış-
malarının yanı sıra Merkez, 
2016 yılında da yen� pro- 
jeler gerçekleşt�recek. 

Yen� projeler 2016’da da sürecek
Faal�yetler�n� Dünya Bankası’na 

üye ülkelere yönel�k olarak 
devam ett�ren Merkez ayrıca 
üye ülkelere Sukuk p�yasalarının 
gel�ştr�lmes�, İslam� f�nans yoluyla 
f�nansal kapsayıcılığın gen�şlet�lmes� 
ve İslam� f�nans uygulamaları 
�ç�n yasal düzenlemeler�n tes�s 
ed�lmes� g�b� alanlarda tekn�k 
destek ve danışmanlık h�zmetler� de 
sunmakta. Şüphes�z artan b�r hızla 
devam eden tüm bu faal�yetler�n 
başarısındak� en öneml� faktör başta 
Başbakanlık Haz�ne Müsteaşarlığı 
olmak üzere Türk�ye Cumhur�yet 
Merkez Bankası, BDDK, SPK, Borsa 

İstanbul  ve Türk�ye’dek� d�ğer 
paydaşlar tarafından sağlanan 
destek. Bu destek �le b�rl�kte 
Merkez faal�yetler�n� 2016 yılında da 
yen� projelerle sürdürecek.

â
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2016’DA 
KALİTELİ VE 
SAĞLIKLI 
BÜYÜYECEK

KURUMSALLAŞMA HAMLESİ

Yapı Kred�,  büyüme stratej�s� kap-
samında 2016’da sağlıklı ve kal�tel� 

büyüme hedef�yle sürdürüleb�l�r, müşter� 
odaklı bankacılık anlayışına devam ed�yor. 
Özell�kle proje f�nansmanı konusunda 
kurumsal ve t�car� bankacılıkta, KOBİ ban-
kacılığı ve b�reysel bankacılıkta odağını 
sürdürerek dengel�, katma değer yaratan 
b�r büyüme sağlamayı hedefl�yor. Son �k� 
sened�r h�zmet ağını güçlend�rmek �ç�n 
şube, ATM ve çalışanların yaptığı yatı-
rımlarla performansını arttıran banka, 
aynı zamanda, akt�f kal�tes�n�, sermaye 
ve l�k�d�te tabanını koruyarak karlılığını 
sürdürmey� hedefl�yor. D�j�tal kanallarda-
k� çalışmaların yanı sıra banka, şubeler�n� 
de müşter�ler�yle b�raraya geld�ğ� �let�ş�m 
noktaları olarak önemsemey� sürdürüyor.

Halka arz açılımının ş�rkete 
kazanımları hakkında 

çarpıcı tesb�tlerde bulunan 
Kurum, şunları kaydett�: “Ön-
cel�kle, ş�rket�m�z�n büyümes� 
ve stratej�k arsa alımlarım ger-
çekleşt�reb�lmes� �ç�n alter-
nat�f yöntemlere göre daha 
düşük mal�yetl� ve uzun vadel� 

b�r f�nansman sağlamış olduk. 
Yurt�ç� ve yurtdışında ş�rke-
t�m�z�n tanınmasına �mkan 
verd�k. Ş�rket�m�z�n ulusal ve 
uluslararası ekonom� bülten-
ler�nde ve haber akışlarında 
görünürlüğü bel�rg�n şek�lde 
de artmış oldu. B�r anlamda 
ş�rket�m�z�n küreselleşmes�-

ne de �mkân tanımış olduk. 
Halka açılan b�rçok d�ğer ş�r-
ket g�b� Borsa İstanbul’a kote 
olmak ş�rket�m�z�n kurumsal-
laşma sürec�nde de öneml� 
b�r k�lometre taşı oldu. Halka 
açık ş�rketler daha az mal�yet-
le ve daha kolay kred� bulma 
�mkanı kazanmış oluyorlar.”

2016’da da müşter� odaklı bankacılık anlayışıyla yola devam edecek olan 
Yapı Kred� Bankası, notunu yükselterek yen� yıla g�r�yor. Uluslararası kred� 
derecelend�rme kuruluşu F�tch, bu yıl �lk kez değerlend�rmeye 
aldığı Yapı Kred� Yatırım’ın notunu AAA (tur) olarak tesc�lled�. 

Borsa İstanbul’da �şlem gören Emlak 
Konut GYO, halka açık tüm ş�rketler 
arasında şu ank� 12 m�lyar TL’ye yakın 

p�yasa değer�yle �lk 20 arasında yer alıyor. 
Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat 
Kurum, borsada �şlem gören tüm GYO’ların 
toplam değer�n�n yarısını, Emlak Konut 
GYO A.Ş.’n�n tek başına oluşturduğunu 
söyled�. Kurum, bununla b�rl�kte, ş�rket�n 
h�sse sened�ne uluslararası yatırımcıların da 
�lg�s�n�n çok kuvvetl� olduğunu bel�rterek, 
“H�sseler�m�z�n son ver�ler�ne bakar 
�sek, yüzde 70’�nden fazlasının yabancı 
ülke kuruluş ve vatandaşları tarafından 
tutulduğunu göreb�l�rs�n�z” ded�.

3. BÜYÜK ARZ OLARAK TARİHE GEÇTİ
Kurum, �lk halka arzını 2010 yılında 

gerçekleşt�ren Emlak Konut GYO’nun, 
toplamda 2,2 kat taleple karşılaştığını 
bel�rtt�. Aynı �lg�y� 2013 yılındak� �k�nc�l 
halka arzda da gördükler�n� �fade eden 
Kurum, “Ş�rket�m�z�n halka arzı, o yıl 
�çer�s�ndek� Türk�ye’n�n en büyük halka arzı 
oldu. Bu halka arz aynı zamanda bugüne 
kadar sermaye artırımı �le yapılmış en 
büyük �şlem, tüm halka arz �şlemler�nde 
�se Halkbank ve Türk Telekom’dan sonra 3. 
büyük arz olarak tar�he geçt�” d�ye konuştu. 

NAKİT TEMETTÜ DAĞITIYOR 
Borsada �şlem görüyor olmalarının ş�rkete 

olduğu g�b�, doğrudan yatırımcılara ve 
sermaye p�yasasına da katkıları olduğunun 
altını ç�zen Kurum, “Yatırımcılarımızdan 
elde etm�ş olduğumuz kaynağı, kârlı 
projelerde değerlend�r�yor ve net�ces�nde 
elde ett�ğ�m�z kârın yüzde 40’ını da nak�t 
temettü olarak paylaşıyoruz. Emlak Konut 
GYO g�b� halka açık b�r f�rmanın h�sseler�, 
küçük yatırımcılara İstanbul’un ve 
Türk�ye’n�n en �y� projeler�ne ortak  
olma �mkânı sağlıyor” �fadeler�n� kullandı. 

Karının yüzde 40’ını  
yatırımcıya dağıtıyor
Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, Borsa İstanbul’da 12 m�lyar TL’ye yakın p�yasa değer�yle �lk 20 arasında yer 
alan ş�rketler�n�n h�sse sened�ne uluslararası yatırımcıların da yoğun �lg� gösterd�ğ�n� söyled�. Kurum, “H�sseler�m�z�n yüzde 
70’�nden fazlasının yabancı ülke kuruluş ve vatandaşları tarafından tutulduğunu göreb�l�rs�n�z” ded�.

Son 20 yıl, alışılagelm�ş eko-
nom�k modeller�n kökten 
sarsıldığı, tekton�k hareketler�n 

geleceğe yön verd�ğ� b�r dönem oldu. 
Bu da b�ze gelecektek� f�nans p�ya-
salarının nasıl şek�lleneceğ�, yatırım 
mekan�zmalarının nasıl çalışacağı 
konusunda �puçları verd�. Bu hızlı ve 
kuvvetl� değ�ş�mler hep�m�z� yen� b�r 
dünya düzen�ne alışmaya zorluyor. 
Gel�şmen�n büyük katal�zörler�nden 
b�r� de teknoloj�k �lerleme ve d�j�tal-
leşme. 1970’lerden yan� Keynes’ten 
ber� genel görüş, teknoloj�n�n arz 
ç�zg�s�n�n sağa doğru g�tt�ğ� üzer�ney-
d�. Bu da, b�r�m f�yatların düşmes� 
ve der�nl�ğ�n artması �ç�n büyümey� 
sağlayan ana katal�zörler�nden b�r 
tanes�d�r. Şöyle k�, nasıl tar�hte bazı 
dönüm noktaları �kt�sad� anlamda 
devr�m n�tel�ğ� taşımış �se, örneğ�n 
tarım reformuyla başlayan süreç; bu-
har mak�nes�n�n, dem�ryolunun �cadı 
g�b�, bu anlamda yakın tar�hlerde de 
�nternet�n gelmes� �le dünyada b�rçok 
şey değ�şt�. Parça parça ve bölün-
müş, b�rb�r�nden tamamen bağımsız 
hareket eden modül ekonom�ler�n 
yer�n�; daha �ç �çe geçm�ş ve b�r sar-
maşık g�b� b�rb�r�ne bağlı olan global 
b�r ekonom�k z�nc�r s�stem� aldı. 

Teknoloj�ye, global ekonom�k 
s�stem�n, damarları ve s�n�r s�stem� 
olarak bakab�l�r�z. Bütün bu ülkeler�, 
ekonom�ler�, p�yasaları b�rb�r�ne bağ-
layan b�r �norgan�k yapı var. Bu neden 
öneml�? 1952’de �lk defa ortaya atılan 
modern portföy yönet�m� teor�s�nde 
(Markow�tz Teor�s�), çeş�tlend�r�lm�ş 
varlık sınıflarının ters korelasyonunun 
en �deal portföy kompoz�syonunu 
oluşturacağı öne sürülmüştü. Bas�te 
�nd�rgemek gerek�rse, fa�zler yüksel�r-
ken h�ssen�n düşeceğ�, h�sse çıkarken 
fa�z�n düşeceğ� g�b� b�r denklem 
üzer�nden hareket ed�ld�. Bugün �se; 
dramat�k b�r şek�lde artan l�k�d�te ve 
buna bağlı olarak dünyada dolaşan 
esk�ye nazaran muazzam olan para 
m�ktarı, teknoloj�n�n b�ze sunduğu 
bu �ç �çe geçm�şl�k ve hızlı hareket 
edeb�lme yeteneğ�nden dolayı bütün 
varlık sınıflarının aynı anda hareket 
ett�ğ�n� göreb�l�yoruz. Bugün ekranı-
nızı açtığınızda, bütün dünya p�yasa-
larının neredeyse aynı şek�lde ya yeş�l 
ya da kırmızı olduğunu göreb�l�yorsu-
nuz. Emt�alar da aynı şek�lde hareket 
ed�yor. Yan� herkes aynı anda ‘r�sk on’, 
‘r�sk off’ moduna geç�yor. Bu, dünya-
dak� l�k�d�ten�n ve teknoloj�n�n, tar�h�-
n�n en yüksek z�rves�nde olmasından 
kaynaklanıyor. Şu da b�r gerçek k�, 
önümüzdek� dönemde büyüme �le 
buna bağlı caz�p yatırım get�r�s� �m-
kanı halen gel�şmekte olan ülkelerde 
olacak. Z�ra gel�şm�ş ülkeler�n büyü-
me kapas�teler� çok büyüdükler� �ç�n 
azalıyor. Bunu b�r bebeğ�n büyüme-
s�ne benzeteb�l�r�z. Büyüdükçe, artık 
gel�şme görecel� olarak azalır ve bell� 
b�r zaman sonra durur. Gel�şmekte 
olan ekonom�ler�n durumu da aynen 
�nsanın f�z�k� gel�şmes� g�b�d�r. Eğer 
aranan ver� “büyüme” �se, genç eko-
nom�ler yaşlılardan her zaman daha 
çek�c�d�r. Ayrıca �ç �çe geçm�ş b�r eko-
nom�den bahsed�yorsak, gel�şmekte 
olan ülkeler� göz ardı etmek mümkün 
değ�ld�r. Yatırımcılar da bunu b�l�yor-
lar. Bu bağlamda, gel�şm�ş ülkelerdek� 
büyüme hızı bundan sonra son 
derece �st�krarlı fakat düşük olacak. 
Bu da, gerçekten get�r� arayan b�r 
yatırımcı �ç�n pek caz�p olmayacaktır.

Dolayısıyla teknoloj�n�n de verd�ğ� 
yardımla, yatırımcılar kazançlarının 
b�r bölümünü gel�şmekte olan ül-
kelerde arayacaklar. Bu ülkeler�n de 
yelpazes�ne baktığımızda, Türk�ye’n�n 
bunun vazgeç�lmez b�r parçası ola-
cağını net b�r şek�lde söyleyeb�l�r�z. 
Türk�ye’n�n bu ülkeler l�g�nde caz�be-
s�n� koruması gerek�yor. Bunu yaptığı 
sürece her zaman masada b�r yer� 
olacaktır. Brez�lya, Meks�ka, Malezya 
ve Endonezya g�b� ülkeler sonuç 
olarak uluslararası yatırımcılar tarafın-
dan caz�p hale gelecek. Eğer Türk�ye 
ev ödev�n� doğru yapab�l�rse avantaj-
ları bu denklemde çok fazla. Dünya 
konjonktürüne baktığımızda emt�a 
f�yatlarının düşmes�, Türk�ye �ç�n çok 
büyük avantaj. Gel�şmekte olan ülke-
ler�n en büyük hand�kapı, b�rçoğunun 

emt�a �hracatçısı olması. Türk�ye �se 
bu denklem�n tam ters�nde duruyor 
ve büyük b�r fırsat yakalamış gözükü-
yor. Çünkü emt�a �thal ed�yor, üret�-
yor ve dışarıya mal satıyor. Bu, Türk�-
ye’n�n genet�k yapısında var olan ve 
önümüzdek� senelerde de var olacak 
b�r olgu. Dolayısıyla emt�a f�yatlarının 
ucuzladığı, büyümen�n n�speten 
gel�şmekte olan ülkelerde olduğu b�r 
ortamda Türk�ye çok avantajlı. 

Car� açığın bu bağlamda azalmaya 
devam etmes� aslında b�rçok sorunun 
da temel anlamda çözülmes� �ç�n 
fırsat verecekt�r. Car� açığı azalmış b�r 
Türk�ye’n�n, f�nansal açığını kapatmak 
�ç�n dışarıdan gelecek sıcak paraya 
�ht�yacı azalacak. Dolayısıyla, yüksek 
fa�z verme baskısı azalacak ve d�ğer 
sıcak para �ht�yacı olan ülkelerle artık 
rekabet etmek zorunda kalmayacak. 
Sonuç olarak kend� �ç üret�m� ve 
yatırımını artırab�lecek düşük fa�z 
ortamını sağlayacak ve düşük fa�z 
ortamının get�receğ� caz�p –üret�m 
ağırlıklı yatırımlar– sayes�nde üret�m, 
�st�hdam ve son olarak tüket�me 
dayalı b�r 360 derecel�k büyüme 
odaklı ekos�stem kurab�lecekt�r. 
Bunun başarılab�lmes� �ç�n gerekl� 
olan ana şart emt�a f�yatlarının düşük 
kalması k� bu Türk�ye’n�n kontrolünde 
değ�l. Fakat rüzgar Türk�ye’n�n leh�ne 
esmeye devam edecekt�r. Son olarak, 
yapılan NASDAQ anlaşması Türk�ye 
sermaye p�yasalarına gerçekten po-
tans�yel olarak l�g atlatacak. Çünkü 
teknoloj� bu �ş�n vazgeç�lmez�. D�ğer 
taraftan artık b�lg�, caz�be ve fırsata 
odaklanmamız gerek�yor. Dünyada 
f�nans merkezler� nasıl oluşuyor 
ona bakmalıyız. Örneğ�n; İng�ltere 
seneler önce çok büyük verg� avan-
tajları get�rerek yatırımcılar �ç�n b�r 
caz�be merkez� hal�ne geld�. F�nans 
merkez� olab�lmem�z �ç�n b�r kağıdın 
Türk�ye’de �şlem görmes� yeterl� değ�l. 
Yabancıların f�z�k� olarak buraya taşın-
ması ve şube açmaları ama şubeler�-
n�n de gerçekten akt�f olması gerekl�. 
B�r�nc�s�, Türk�ye’de sadece �şlem 
yapıp Türk müşter�lere veya Türk�-
ye’ye satmaktansa, New York’ta veya 
başka b�r yerde yapılacak akt�v�tey� 
Türk�ye’ye çekeb�lecek mekan�zmalar 
oluşturmamız gerek�yor. 

Türk�ye’de daha kalıcı ve etk�n b�r 
varlık yaratmaktan bahsed�yorsak, 
hukuk� ve f�nansal ortamı daha caz�p 
hale get�rmem�z lazım. İstanbul F�-
nans Merkez� d�ye konuşulduğunda 
b�rçok �nsan bunun gayr�menkul 
projes� olduğunu düşündü. Ama b�r 
b�na yapıp �ç�ne �nsanları koymak 
yeterl� değ�l. İstanbul F�nans Merkez� 
projes�n�n başarılı olab�lmes� �ç�n 
Türk�ye’n�n yatırımcılar �ç�n avantajlı 
olması lazım. Türk�ye’n�n dünya v�z-
yonuna, teknoloj� ve �nsan kaynağı da 
eklend�ğ�nde başarılı olmaması �ç�n 
h�ç b�r sebep yok. Genelde başarı ör-
nekler�nde “verg�sel özel konumun” 
ortak çarpan olarak karşımıza çıktığı-
nı görüyoruz. Jeopol�t�k özell�kler ve 
�nsan faktörü tek başına yeterl� değ�l. 
O zaman f�rmaları b�r şek�lde f�z�k� 
olarak buraya çekmek lazım. Tekno-
loj� sayes�nde New York’tak� b�r �nsan 
düğmeye basıp, zaten Türk�ye’den 
�sted�ğ� enstrümanı alab�l�yor. 

B�r ş�rket Almanya’dak� operasyo-
nunu Türk�ye’ye çok daha caz�p d�ye 
kaydırıyorsa �şte bu b�z�m �ç�n öneml�. 
Yetenek, teknoloj�k altyapı, hukuk� 
çerçeve ve t�car� teşv�kler (verg�sel 
avantaj) b�r araya gelmel�. Bunu yap-
tığınız zaman kend� kend�n� besleyen 
ve her geçen gün büyüyen f�nansal 
b�r çarkın temel�n� atmış oluyorsu-
nuz. Çünkü o tecrübe kazanan genç 
nes�l b�r sonrak� yönet�c� kadrosunu 
oluşturuyor. Yan� g�tt�kçe büyüyen, 
gel�şen, der�nleşen b�r yapıdan bah-
sed�yoruz. Türk�ye’de b�rçok ülkede 
olmayan avantajlar var ama bunları 
ne derece etk�n kullanacağımız ve şu 
anda leh�m�ze gözüken dünya kon-
jonktürünün ne denl� etk�l� olacağı 
sorularının cevabı, tünel�n sonundan 
ne denl� başarılı çıkıp çıkmayacağı-
mızı gösterecek. Ev ödev�m�z var, 
yapacak çok �ş�m�z var. Doğru v�zyon, 
doğru odaklanmayla ve b�raz da glo-
bal konjonktürel poz�t�f �vme �le bunu 
başarmamamız �ç�n h�çb�r sebep yok.

Türk�ye, 
geleceğ�n�n 

f�nansal 
yapısını 

�nşa etmel�
MURAT DEMİREL

ATA FİNANS GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI VE ATA YATIRIM GENEL MÜDÜRÜ

Murat 
Kurum

Yapı Kred�, İstanbul’un 
dünya f�nans merkezle-

r�nden b�r� olması yolunda 
üzer�ne düşen görev� yer�ne 
get�rmek �ç�n çalışıyor. 1987 
yılından ber� halka açık olan 
Yapı Kred� h�sseler�, BİST’de 
�şlem görüyor. Bu h�sseler� 
tems�l eden Global Depo Ser-
t�f�kaları da Londra Menkul 
Kıymetler Borsası’na kote 
olan Yapı Kred�, yatırımcının 
b�lg�lend�r�lmes� ve şeffaflık 
g�b� sermaye p�yasalarında 
kr�t�k önem arz eden et�k 
değerlere öncülüked�yor. 

GENİŞ YELPAZELİ 
BİR HİZMET AĞI VAR
Müşter�ler�ne perakende-

den t�car�ye, kurumsaldan 
özel bankacılığa kadar tüm b�-
r�mler�n�n yanı sıra �şt�rakler� 

Yapı Kred� Portföy, Yapı Kred� 
Yatırım, Yapı Kred� Faktor�ng 
ve Yapı Kred� Leas�ng �le de 
gen�ş b�r yelpazede h�zmet 
ver�yor. Türk�ye’n�n en bü-
yükler�nden olan, başarıları 
dünya çapında tesc�llenm�ş 
�şt�rakler �le b�rl�kte “enteg-
re varlık yönet�m�” h�zmet� 
sunan banka, tek b�r kontakt 
noktası olan portföy yönet-
men� vasıtasıyla pek çok h�z-
mete ulaşmalarını sağlıyor. 

TONU EN YÜKSEK  
SEVİYE OLAN AAA’DA  
Yapı Kred� Portföy’ün notu; 

üç yıl üst üste Türk�ye’de �lk 
ve tek olarak uluslararası kred� 
derecelend�rme kuruluşu 
F�tch tarafından en üst sev�ye 
olan “H�ghest Standards(tur)” 
notu �le değerlend�r�ld�. F�tch 

Rat�ngs, bu yıl �lk kez değer-
lend�rmeye aldığı Yapı Kred� 
Yatırım’ın notunu da en yük-
sek ulusal not olan AAA (tur) 
olarak bel�rled�. Böylece sek-
törünün öncü kurumlarından 
b�r� olan Yapı Kred� Yatırım, �lk 
kez g�rd�ğ� F�tch Rat�ngs dere-
celend�rmes�nde ulusal çapta 
en yüksek notu almış oldu. 

Yapı Kred�’n�n f�nansal 
ürünler�n�n başında farklı 
müşter� prof�ller�ne yönel�k 
olarak 35 ayrı yatırım fonu, 
mevduat, fonlu mevduat, 5 D 
mevduat hesabı, h�sse sened�, 
VİOP, varant yapılandırılmış ve 
türev ürünler� gel�yor. İstan-
bul F�nans Merkez� proje �ç�n 
çalışma gruplarında akt�f rol 
alan banka, yatırım ortamının 
�y�leşt�r�lmes� ve tasarruf b�l�n-
c�n�n artırılması �ç�n çalışıyor. 

Gerek Borsa İstanbul A.Ş.’n�n gerekse hükümet�n p�yasa-
ların gel�şmes� konusundak� teşv�k� ve seferberl�ğ�n�n d�kkat 
çeken Genel Müdür Kurum, “Önümüzdek� yıllarda hem bor-
sanın hem de türev p�yasaların çok hızlı b�r şek�lde gel�şecek. 
Halkımızın da artık her tabakası bu yatırım araçlarıyla çok �l-
g�l� ve yatırımlarını bu alanlarda değerlend�renler�n sayısı gün 
geçt�kçe artıyor. Bu, gelecek açısından umut ver�c�” ded�.

Gelecek 
açısından 

umut ver�c�

YAPI  KREDİ
NOTUNU  YÜKSELTTİ  
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Turkcell, 5G’ye de
öncülük edecek
Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Doğan Erden, 4.5G’de en fazla frekans kaynağı kullanma hakkına sah�p olduklarını 
bel�rterek, “Turkcell, 2015’�n 3’üncü çeyreğ�nde yüzde 36 olan toplam telekom pazar payını 4.5G’n�n de get�-
receğ� �vme �le hızla artıracak” ded�. Erden, bu durumun, Turkcell’e 5G’ye öncülük etme hakkını da tanıdığının altını ç�zd�.

Türk�ye'de 5 taşıyıcı b�rleşt�rme 
teknoloj�s�n� �lk defa test eden 
Turkcell, 4,5G'de 1200 Mbps hıza 

ulaştı. 4,5G İhales�'nde en fazla frekansı alan 
Turkcell, Türk�ye'de 5 taşıyıcı b�rleşt�r�lerek 
gerçekleşt�rd�ğ� �lk 4,5G test�nde 1200 Mbps 
hıza ulaşarak rekor kırdı. 4.5G’de en fazla 
frekans kaynağı kullanma hakkını elde 
ett�kler�n� söyleyen Turkcell Genel Müdür 
Yardımcısı Murat Doğan Erden, 2015’�n 
3'üncü çeyreğ�nde yüzde 36 olan toplam 
telekom pazar payını 4.5G’n�n de get�receğ� 
�vme �le hızla artıracaklarına d�kkat� çekt�. 
Bu durumun, Turkcell’e 5G’ye öncülük 
etme hakkını da tanıdığını bel�rten Erden, 
"Öncel�kler�m�z� buna göre bel�rled�k, ‘dörtlü 
oyun’ hedef�ne odaklandık. Müşter�m�z� 
merkeze alarak ses, �nternet, tv ve serv�sler 
başlıklarında tüm ekranlarda var olacağız. 
Yan� cep telefonu, tablet, PC ve telev�zyon 
ekranları, ‘Küresel Turkcell’ �ç�n b�rb�r�ne 
entegre b�rer oyun alanı hal�ne gelecek" ded�. 

'YATIRIMLARIMIZ SÜRECEK'
Erden, önümüzdek� b�rkaç yıl �ç�nde 

gerçekleşecek olan müşter� bazındak� 
değ�ş�m�n de Turkcell’e gel�r ve büyüme 
olarak yansıyacağına değ�nerek, 
"Yatırımlarımız devam edecek" �fadeler�n� 
kullandı. Dünyanın önde gelen 3 büyük kred� 
derecelend�rme kuruluşunun Turkcell’e 
“yatırım yapılab�l�r” notunu verd�ğ�n� 
vurgulayan Erden, Türk�ye’den bunu 
başaran tek ş�rket olduklarını aktardı. Tüm 
bu gel�şmelerle b�rl�kte hem Türk�ye'dek� 
hem yurtdışındak� fırsatları değerlend�rerek 
yatırımlara devam edecekler�n� anlatan Erden, 
"Turkcell Türk�ye �ç�n 2016 yılında yüzde 8- 
yüzde 10 aralığında gel�r büyümes�; Turkcell 
Grubu �ç�n yüzde 8 - yüzde 10 aralığında gel�r 
büyümes�, yüzde 31 - yüzde 33 aralığında 
FAVÖK marjı bekl�yoruz" d�ye konuştu.

Turkcell Genel Müdür 
Yardımcısı Murat 

Doğan Erden, İstanbul’un 
dünya çapında f�nansal 
b�r merkez olarak �vme 
kazanmaya devam ett�ğ�n� 
söyled�. Önümüzdek� 10 
yıl boyunca İstanbul’un 

özell�kle Doğu Avrupa 
ve Ortadoğu �ç�n merkez 
olma durumu daha 
da kuvvetleneceğ�n� 
bel�rten Erden, bu 
açıdan bakıldığında 
Borsa İstanbul’un 2023’e 
kadar dünyanın en 

büyük 10 borsası �ç�nde 
olab�leceğ�n� �fade ett�. 
Erden, “New York Borsası, 
NASDAQ g�b� dev �s�mler�n 
arasında �lk 10’da Bombay 
var şu anda. İstanbul’un da 
bu l�stede olmaması �ç�n 
b�r sebep görem�yorum. 

Borsa İstanbul’un BISTECH 
projes� �le NASDAQ 
g�b� büyük b�r borsa 
�le ortaklaşa çalışarak 
altyapısını güncellemes� 
de bu kapsamda atılan  
en değerl� adımlardan  
b�r�” ded�. 

‘İstanbul’a �vme kazandırır’

‘22,1 m�lyar l�ra 
�le �lk 4’tey�z’
Geçt�ğ�m�z yıl Turkcell’�n BIST 
Sürdürüleb�l�rl�k Endeks�’ne g�rmeye 
hak kazanan 15 ş�rketten b�r� olduğunu 
hatırlatan Erden, “Bu yıl endekse seç�len 
29 ş�rketten b�r� olarak yer�m�z� 
koruyoruz. Tüm bunlarla b�rl�kte 
2008’den ber� de sürdürüleb�l�rl�k 
yönündek� çalışmalarımızı, 
raporlarımız aracılığıyla 
kamuoyuyla paylaşıyoruz” d�ye 
konuştu. Turkcell’�n 11 Temmuz 
2000’den bu yana hem Borsa 
İstanbul hem New York Stock 
Exchange’de (NYSE) �şlem 
gördüğünü �fade eden Erden, 
“Ş�rket�m�z, ABD ve Türk�ye 
h�sse senetler� p�yasalarında 
�şlem görmes� dolayısıyla, her 
�k� ülkeye göre yükümlülükler 
de üstlend�. Borsa İstanbul’da 
�se 14 Aralık 2015 BİST 
ver�ler�ne göre 22 m�lyar 
110 m�lyon TL p�yasa değer�yle 
�lk 4 ş�rket arasında yer
alıyoruz” açıklamasını yaptı.

Turkcell Genel 
Müdür Yardımcısı 

Murat Doğan Erden

Proje f�nansmanında
YÜZDE 15 BÜYÜRÜZ

L�st�ng 
İstanbul’la 
yabancılara 
davet
L�st�ng İstanbul’la yabancılara davet
Yabancı ş�rketlere halka arz kapsamında 
oluşturulan L�st�ng İstanbul tüm hızıyla 
sürüyor. İlk etapta Avrasya bölges�n-
de 47 ülke hedef olarak bel�rlen�rken, 
ş�rketlere yapılan b�reb�r görüşmelerle ya-
bancıların İstanbul’a çek�lmes� amaçlanıyor. 

Borsa İstanbul tarafından devreye 
alınan “L�st�ngİstanbul Programı” 

yabancı ş�rketlere Türk sermaye 
p�yasaları hakkında etk�n tanıtım, 
b�lg�lend�rme ve �let�ş�m faal�yetler�ne 
devam ed�yor. Devreye alınışından 
�t�baren çeş�tl� platformlarda yabancı 
ş�rketlere Borsa İstanbul’un sunduğu 
fırsatlar, halka arz ve Borsa İstanbul’da 
�şlem görme sürec� �le �lg�l� b�lg�lend�rme 
faal�yetler�nde bulunan ve Borsa 
İstanbul’a da�r yabancı ş�rketler 
nezd�ndek� farkındalığı arttırmayı 
amaçlayan L�st�ngİstanbul Programı, 
amacına ulaşmak �ç�n yurt�ç� ve 
yurtdışında çeş�tl� etk�nl�kler düzenl�yor. 
Uluslararası organ�zasyonlara katılım 
sağlanmasının yanı sıra, Türk�ye’de 
sermaye p�yasası aracı �hraç etme 
potans�yel� olan yabancı ş�rketlere b�re 
b�r z�yaretler düzenlen�yor. 

AVRASYA’DA 47 ÜLKE HEDEFİ
Program kapsamında �lk olarak 

Avrasya bölges�ndek� 47 ülke hedef 
olarak bel�rlen�rken, bu ülkelere yapılan 
faal�yetler yerl� ve yabancı 18 Program 
Ortağının da katkıları �le sürdürülüyor. 
Bu faal�yetler kapsamında, 2013 N�san 
ayından bu yana 17 farklı ülkede 
(Almanya, Arnavutluk, Avusturya, 
Azerbaycan, Bahreyn, B.A.E., Bosna 
Hersek, Gürc�stan, İng�ltere, Karadağ, 
Katar,  Kazak�stan, Malezya, Pak�stan, 
Polonya, Romanya, S�ngapur) 
etk�nl�kler gerçekleşt�r�ld�. Etk�nl�kler 
kapsamında, 21 farklı ülkeden 
(Almanya, Arnavutluk, Avusturya, 
Azerbaycan, BAE, Bahreyn, Belarus, 
Bosna Hersek, Cezay�r, Gürc�stan, 
Hırvat�stan, İng�ltere, Kanada, Karadağ, 
Lübnan, Pak�stan, Polonya, Romanya, 
Rusya, S�ngapur, Yunan�stan) 100’e 
yakın yabancı menşe�l� ş�rket �le b�re  
b�r görüşmeler gerçekleşt�r�ld�.

 YABANCI İLGİSİ ARTACAK
Yabancı ş�rketlerle yapılan 

görüşmelerden elde ed�len olumlu 
ger� dönüşler, Türk�ye’n�n ekonom�k 
görünümünün gel�şmekte olan 
ekonom�ler �çer�s�nde poz�t�f  
ayrışmaya g�deceğ�ne �l�şk�n öngörüler, 
yabancı ş�rketler�n 2016 ve 2017’de 
ülkem�ze olan �lg�s�n�n artacağına �şaret 
ed�yor. Bu durum, Borsa İstanbul’dak� 
yabancı �hraççı sayısının önümüzdek� 
yıllarda artış göstereceğ�ne da�r 
beklent�ler� kuvvetlend�r�yor. 

DÜŞÜK MALİYET AVANTAJI
L�st�ngİstanbul kapsamında yapılan 

çalışmalarda Türk sermaye p�yasalarının 
der�nl�ğ�ne, görece düşük mal�yetler�ne 
ve Türk�ye’n�n tüm gel�şen ekonom�ler 
arasındak� konumuna vurgu yapılıyor. 
2015 �t�bar�yle Borsa İstanbul, 
gerçekleşen pay p�yasası �şlem değer� 
bakımından gel�şmekte olan ülkeler 
arasında 4’üncü sırada ve dünyada 
�lk 10’a g�ren tek gel�şen ülke borsası 
konumuna yükseld�. Ayrıca, tahv�l, 
bono, sukuk vb. enstrümanların �şlem 
gördüğü borçlanma araçları p�yasalarına 
bakıldığında �se Borsa İstanbul 
Borçlanma Araçları P�yasası, dünyanın 
en büyük 7’�nc� p�yasası konumunda. 

DÜNYA LİGİNDE ÜÇÜNCÜ SIRADA
Dünyanın en l�k�t borsaları arasında 

bulunan Borsa İstanbul, pay dev�r 
hızı bakımından dünyada 3’üncü 
sırada yer alıyor. Bu da Türk sermaye 
p�yasalarında alıcı ve satıcıların her 
zaman alım-satım yapacak karşı  
taraf bulab�lecekler� l�k�t b�r p�yasaya 
sah�p olduğunun b�r gösterges�. 

Üç yıl önce başlattığı dönü-
şüm kapsamında b�lançoda-

k� ağırlığı menkul kıymetlerden 
kred�lere kaydıran Z�raat Ban-
kası, 2016’da kred�lerde yüzde 
16-18, kârda yüzde 17-20 artış 
hedefl�yor. Akt�fler�ne göre, Tür-
k�ye’n�n en büyük bankası olan 
Z�raat Bankası, ayrıca yoğun b�r 
şek�lde yer aldığı proje f�nans-
manında ağırlığını artırmayı ve 
caz�p coğrafyalarda küçük çaplı 
satın almalar yapmayı da hedef-
l�yor. Gelecek yıl sonunda b�r 
g�r�ş�m sermayes� b�r de tekafül 
ş�rket� kurmayı planlayan Z�rat 
Bankası Genel Müdürü Hüsey�n 
Aydın, “Nakd� ve gayr� nakd� 
toplam olmak üzere yaklaşık 
6 m�lyar olan proje f�nansman 
büyüklüğümüzü yüzde 15 artır-
mayı hedefl�yoruz” ded�. 

AKTİFTE YÜZDE 13-14  
BÜYÜME HEDEFİ
Hüsey�n Aydın, 2016’da 

yüzde 13-14 bandında b�r akt�f 
büyümes� bekled�kler�n� açık-
layarak, “B�lanço dönüşümü 
�ç�n yaptığımız organ�zasyon 
çerçeves�nde kred�de �se son 
dört yılda ortalama yüzde 30 
�le sektörün üzer�nde büyüdük, 
2016’da da yüzde 16-18 c�va-
rında büyüme hedefl�yoruz. 
Mevduatta da yüzde 14-17’l�k 
b�r büyüme düşünüyoruz” ded�. 
Aydın, bankanın kârında da 
yüzde 17-20 artış hedefled�kle-
r�n� söyled�. Bankanın �lk dokuz 
aylık net kârı 3.58 m�lyar l�ra 

olurken, kred�ler� 181.4 m�lyar 
l�ra, akt�f büyüklüğü de 299 
m�lyar l�raya ulaştı.

9 MİLYAR DOLAR  
TAAHHÜT TUTARI
Proje f�nansmanlarında da 

etk�l� olmaya başladıklarını 
bel�rten Aydın, “Nakd� ve gayr� 
nakd� toplam olmak üzere 
yaklaşık 6 m�lyar olan proje 
f�nansman büyüklüğümüzü 
yüzde 15 artırmayı hedefl�yo-
ruz, 6 m�lyar dolar bu alanda 
b�z�m r�sk�m�z ama taahhüt 
tutarı 9 m�lyar dolar c�varında” 
ded�. Aydın, bazı büyük proje 
f�nansmanlarının ref�nans-
manlarının da beklend�ğ�n� 
bel�rterek, “Bu proje f�nans-
manlarını gerek�rse �k�nc� elde 
satab�l�r�z. Bunların ref�nans-
manları olacak. Bazı bankalar 
bunu soruşturuyor” ded�.

ZİRAAT KATILIM  
PASTAYI BÜYÜTECEK
Kurdukları Z�raat Katılım 

Bankası üzer�nden küçük  
çapta proje f�nansman 
kred�ler� verd�kler�n� de be-
l�rten Aydın, şöyle konuştu: 
“Ancak buradak� sermaye �le 
büyük projelere katılım sınırlı 
oluyor. Z�raat’�n yanında küçük 
oyuncu olarak şu anda b�r pro-
jeye g�receğ�z. Enerj� �le �lg�l� b�r 
proje var el�m�zde. Z�raat katı-
lım, var olan katılım bankacılığı 
pastasından pay almaya değ�l, 
bu pastayı büyütmeye geld�.”

DİJİTAL 
BANKACILIĞA

ÖNEM

TEKAFUL 
VE GİRİŞİM 
SERMAYESİ 
KURULACAK

Bankanın Z�raat F�nans Grubu altında 2016 
sonunda �k� yen� ş�rket kuracağını �fade 
eden Hüsey�n Aydın, “2016 yılı sonunda 
yurt�ç�nde b�r g�r�ş�m sermayes� �şt�rak� 
kurab�l�r�z. Bu Z�raat F�nans Grubu’nda 
eks�k olan b�r ş�rkett�. Böyle b�r ş�rket kurma 
n�yet�m�z var. Ayrıca, Z�raat S�gorta’dan 
bağımsız b�r tekaful ş�rket� de kuracağız. Bu 
da 2016 sonunda planlanıyor” d�ye konuştu. 
Dünyada artan talebe paralel, Türk�ye’de 
hükümet�n de fa�zs�z f�nans s�stem�ne 
desteğ�yle, İslam� usullerde s�gorta anlamına 
gelen “tekafül” taleb�n�n canlanması ve 
büyüklüğü 24.5 m�lyar l�ra olan s�gorta 
sektörü �ç�nde pazar payının orta vadede 
yüzde 5’lere ulaşması beklen�yor.

Z�raat Bankası Genel Müdürü Hüsey�n 
Aydın, yurtdışında caz�p coğrafyalarda, 
özell�kle Balkanlardak� varlıklarını artırmak 
amacıyla küçük ölçekl� satın almalar 
yapab�lecekler�n� de bel�rtt�. Bankanın 
öncek� yıllara oranla daha az şube 
açacağını ve �st�hdam yaratacağını �fade 
eden Aydın, “D�j�tal bankacılık da z�raat de 
çalışılan b�r konu olmaya başladı” ded�.

Bankadan yaklaşık her yıl 
1,000-1,500 k�ş�n�n emekl� 

olduğunu bel�rten Aydın, 
“Artık teknoloj�y� daha 

�y� kullanıyoruz. 2016’da 
sanıyorum bunun yarısı 
kadar 700-750 k�ş�y� �şe 

alab�l�r�z. 30-50 arası yen� 
şube açab�l�r�z. Çok agres�f 

olmayacağız ama yen� şube 
açmaya devam edeceğ�z. 
Ülken�n her �lçes�nde b�r 

şubem�z olacak” d�ye konuştu

Gelecek yıl sonunda b�r g�r�ş�m sermayes� b�r de tekafül ş�rket� kurmayı planlayan Z�raat Bankası Genel Müdürü Hüsey�n Aydın, “Nakd� ve gayr� 
nakd� toplam olmak üzere yaklaşık 6 m�lyar olan proje f�nansman büyüklüğümüzü yüzde 15 artırmayı hedefl�yoruz” ded�. 
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Ün�vers�tel� gençler�n hedefler�ne g�den yolda, doğru yol ha-
r�tasını bel�rlemeler�ne yardımcı olmak �ç�n Şahenk İn�s�yat�f� 

çatısı altında yola çıkan ‘Bugün Günlerden Yarın’ platformu, bugüne 
kadar Türk�ye genel�nde 20 ün�vers�tede 19 b�n öğrenc� �le buluştu. 

Ün�vers�tel� öğrenc�lere k�ş�sel gel�ş�m danışmanlığı h�zmet� de 
veren platform öğrenc�lere ‘s�z� d�nleyen b�r� var, yeter k� sen 

kend�n� d�nle ve ne �sted�ğ�ne karar ver’ d�yor. Öğrenc�ler�n yoğun �lg�s� 
�le karşılaşan platform ayrıca uluslararası arenada da 2 ödül aldı.

Kısa sürede ün�vers�tel� gençler�n 
yakından tak�p ett�ğ� öneml� b�r 

platform hal�ne gelen ‘Bugün Günlerden 
Yarın’ ayrıca Stev�e Uluslararası İş Ödül-
ler�n’de 2 ödüle b�rden layık görüldü. 
Bugün Günlerden Yarın platformu En İy� 
Kurumsal İmaj Etk�nl�ğ� kategor�s�nde 
Bronz Stev�e ödülünü alırken, En İy� Kâr 
Amacı Gütmeyen Hayırseverl�k Bağış 
Etk�nl�ğ� kategor�s�nde �se Altın Stev�e 
ödülünü almaya hak kazandı.  Öte yan-
dan sosyal medya kanalları üzer�nden 
de yoğun �lg� gören Bugün Günlerden 
Yarın platformunun facebook hesabın-
da 46 b�n tak�pç�s� bulunuyor. Sosyal 
medyada bugüne kadar 15 m�lyon k�ş�ye 
ulaşan Bugün Günlerden Yarın platfor-
munun ün�vers�te z�yaretler� sırasın-
dak� tüm �lham ver�c� konuşmaları da 
youtube kanalından �zleneb�l�yor. 

ŞAHENK İNİSİYATİFİ 
ÜNİVERSİTELİLERE 
İLHAM DAĞITIYOR

Şahenk İn�s�yat�f� tarafından 2014 yılında 
ün�vers�tel� gençler�n gelecek hedefler�ne 
yönelmeler�ne �lham olmak amacıyla 

başlatılan ‘Bugün Günlerden Yarın’ platformu, 
bu doğrultuda Türk�ye genel�nde ün�vers�teler� 
z�yaret ederek öğrenc�lerle b�r araya gel�yor. 
'Bugün Günlerden Yarın' platformu ün�vers�te 
gençl�ğ�ne �lham vermen�n yanı sıra öğrenc�ler�n 
hedefler�ne g�den yolda, doğru yol har�tasını 
bel�rlemeler�ne yardımcı olmayı ve onlara gereken 
v�zyonu katarak destek sağlamayı amaçlıyor. 

ÖĞRENCİLERE ÖZEL DANIŞMANLIK  
HİZMETİ VERİYOR 
Bu amaç doğrultusunda; ün�vers�tel� gençler� 

kend� başarı öyküler�n� yazmaları �ç�n teşv�k 
eden platform, ün�vers�te z�yaretler�nde 
akadem�syenlerden gazetec�lere, ünlü 
sanatçılardan, profesyonel yönet�c�lere kadar 
b�rçok alanda başarılı k�ş�y� ve onların öyküler�n� 
öğrenc�lerle buluşturuyor. Platform ayrıca www.
bugungunlerdenyar�n.com üzer�nden üye olan 
öğrenc�lere özel danışmanlık ek�b�yle hedefler�ne 
g�den yolda danışmanlık desteğ� de ver�yor. İlk 
ün�vers�te z�yaret�ne 2014 yılı Mayıs ayında N�ğde 
Ün�vers�tes� �le başlayan ‘Bugün Günlerden Yarın’ 
platformu, Samsun 19 Mayıs Ün�vers�tes�, Samsun 
Bozok Ün�vers�tes�, Adana Çukurova, Çanakkale 18 
Mart Ün�vers�tes�, S�vas Cumhur�yet Ün�vers�tes�, 
Ed�rne Trakya, Burdur Mehmet Ak�f Ersoy 
Ün�vers�tes�, Erzurum Atatürk Ün�vers�tes�’nde 
b�nlerce öğrenc� �le b�r araya geld�. Platform Bu 
yıl yen� rotası kapsamında �se Den�zl� Pamukkale 
Ün�vers�tes�, Afyon Kocatepe Ün�vers�tes�, Isparta 
Süleyman Dem�rel, Man�sa Celal Bayar Ün�vers�tes� 
ve Aydın Adnan Menderes Ün�vers�tes�’nde 
öğrenc�ler� �le buluştu. Bu z�yaretlerle bugüne 
kadar Türk�ye genel�nde 20 ün�vers�tede 19 b�n 
öğrenc�yle b�r araya gelen ‘Bugün Günlerden Yarın’ 
platformu ayrıca www.bugungunlerdenyar�n.
com’a üye olan 8 b�n öğrenc�ye akadem�k ve  
k�ş�sel gel�ş�m danışmanlığı da sundu. 

PLATFORM SİZİ DİNLEYEN BİRİ VAR DİYOR 
Gençlere ‘S�z� d�nleyen b�r� var, yeter k� sen 

kend�n� d�nle ve ne �sted�ğ�ne karar ver’ d�yen 
platform onları teşv�k etmek, kend�ler�yle benzer 
çel�şk�ler� hatta daha büyük zorlukları yaşamış 
k�ş�ler�n öyküler�n� d�nleyerek, �lham almalarını 
sağlıyor. Bunun �ç�n de gerek sahnede, gerekse web 
s�tem�z üzer�nden �nterakt�f b�r �let�ş�m yolunu terc�h 
ed�yor. K�ş�sel dönüşüm uzmanı Aret Vartanyan, 
Nat�onal Geograph�c Young Explorer R�cky Q�, N�l 
Kara�brah�mg�l, Göksel, Can Bonomo, Murat Dalkılıç, 
Sertab Erener,  Gr�p�n, Erd�l Yaşaroğlu, Hayko 
Cepk�n, Model,  Sunay Akın, Manga, Cüneyt Özdem�r 
g�b� başarılarını kanıtlamış �s�mlerle öğrenc�ler� 
buluşturan Bugün Günlerden Yarın Platformu, 
öğrenc�lerle karşılıklı �let�ş�m� esas alıyor. 

ÖZEL ŞARKI BESTELENDİ 
Öğrenc�ler�n gelecek planlarında onlara rehberl�k 

etmek, kend�ler�ne güvenler�n� desteklemek 
�ç�n web s�tes� www.bugungunlerdenyar�n.com 
üzer�nden danışmanlık da ver�yor. Platform 
danışman ek�pten b�reb�r destek alan öğrenc�ler 
arasından hedefler�n� bel�rleyenlere; burs, staj, 
�ş �mkanı ve proje desteğ� de sağlıyor. Bugün 
Günlerden Yarın Platformu kapsamında bugüne 
kadar destek ver�len öğrenc� h�kayeler� arasında; 
fotoğraf alanında kend�n� gel�şt�ren öğrenc� Onur 
Güler ünlü fotoğrafçı Zeynel Ab�d�n’�n yanında 
staj yaptı ve Muhs�n Akgün’den danışmanlık aldı. 
Ozan Güler Muhteşem Yüzyıl Kösem d�z�s�n�n 
çek�mler�ne de katıldı. Öğrenc� Kerem Albayrak, 
Haber Türk gazetes� müz�k yazarı Sırma Karasu’dan 
danışmanlık aldı.  Ayrıca ‘Bugün Günlerden 
Yarın’ platformunun da şarkısını besteled�. B�r 
d�ğer öğrenc� Merve İnanduçar, yazdığı k�tabını 
k�ş�sel gel�ş�m uzmanı Aret Vartanyan’ın ed�toryal 
desteğ�n� de alarak tamamladı ve basımı platform 
aracılığıyla gerçekleşt�r�ld�. Bugün Günlerden 
Yarın, Nat�onal Gegraph�c’le �şb�rl�ğ� yaptı ve bu 
�şb�rl�ğ� kapsamında NG’n�n Genç Kaş�f programına 
katılan uluslararası �s�mler� gençlerle buluşturdu.

PLATFORM 
ULUSLARARASI 

ARENADA İKİ 
ÖDÜL ALDI
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CarrefourSA 2017 yılına kadar  
15 b�n k�ş�l�k dev b�r a�le olacak

Şekerbank, 1997’de h�sseler� halka arz ed�len 
�lk bankalardan b�r�. Bundan 62 yıl önce 
Anadolu’da yüz b�nlerce kooperat�f üyes� 

pancar ç�ftç�s�n�n b�r�k�mler�yle kurulmuş b�r 
banka olan Şekerbank, bugün tarımsal üret�-
m�, g�r�ş�mc�y� ve yerel gel�ş�me dayalı �kt�sad� 
kalkınmayı desteklemek �ç�n çalışıyor. Kuruluş 
m�syonu doğrultusunda tüket�mden z�yade 
üret�m� destekl�yor, hem sosyal hem de çevresel 
yönler�yle sürdürüleb�l�r kalkınmayı f�nanse 
ed�yor. Bugün toplam kred� portföyünün yüzde 
88’�n� t�car� kred�ler; yan� tarım, esnaf, �şletme, 
KOBİ ve kurumsal kred�ler oluşturuyor. 

SEKTÖRDE İLKLERİ YAPIYOR 
Sektörde l�der konumda bulunduklarını 

bel�rten Şekerbank Genel Müdürü Hal�t Yıldız, 
“2014’de son aylarında, üstlend�ğ�m�z ‘Anadolu 
Bankacılığı’ m�syonuyla, köyden kente göçü 
azaltıp tarımsal üret�m� artırmak ve üret�m�n 
sürdürüleb�l�rl�ğ�n� sağlamak �ç�n dünyada b�r 
�lk� gerçekleşt�rerek ‘A�le Ç�ftç�l�ğ� Bankacılığı’nı 
başlattık. Bu kapsamda, m�ras yoluyla bölüne-
rek küçülen tarım araz�ler�, sulama olanakları-
nın kısıtlı olması, modern tarım tekn�kler�n�n 
uygulanmaması g�b� nedenlerle gel�r� azalan ve 
köyünü terk eden ç�ftç�ye, 10 yıla varan vade-
lerle sektörümüzde �lk olan �mkanlar tanıyoruz. 
“A�le Ç�ftç�l�ğ� Bankacılığı” kapsamında son b�r 
yılda ç�ftç� a�lelere 455 m�lyon TL f�nansman 
sağladık. 2016 yılında da, “A�le Ç�ftç�l�ğ�” kapsa-
mında, Türk�ye’n�n her köşes�nde, ç�ftç�ler�m�z 
a�leler�yle b�rl�kte topraklarını bırakıp g�tmes�n 

ve tarımsal üret�m artsın d�ye çalışmaya devam 
edeceğ�z” �fadeler�n� kullandı.

KADIN GİRİŞİMCİLERE EĞİTİM VERDİK 
Yıldız, “D�ğer taraftan, “A�le Ç�ftç�l�ğ�”n� 

yaşatacak temel gücün kadın olduğunu b�l�yor; 
kırsaldak� ç�ftç� kadınlarımızı g�r�ş�mc� yapacak, 
kend� yöreler�nde yaptıkları g�r�ş�mler� teşv�k 
etmey� amaçlayan projelere destek vererek, 
kırsaldan kente göçü önlüyoruz. Bu kapsam-
da sunduğumuz f�nansman katkısının yanı 
sıra Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 
koord�nasyonuyla 2015 yılında 8 �lde 407 kadın 
ç�ftç�m�z�n g�r�ş�mc�l�k eğ�t�mler�ne destek 
sağladık. Kadınların ekonom�n�n her alanında 
daha çok var olab�lmes� amacıyla geçt�ğ�m�z 
günlerde de TESK �le �mzaladığımız protokol 
kapsamında, �şletme sah�b� olmak �steyen 
kadınlarımıza uygulamalı g�r�ş�mc�l�k eğ�t�mler� 
ver�lmes�ne destek oluyoruz. Kırsaldak� kadın-
ların ekonom�ye dah�l olab�lmeler�, t�caret�n 
�çer�s�nde yer alab�lmeler�, kısacası yerel üret�-
m�n artması �ç�n bu alanda daha çok çalışacağı-
mızı da bel�rtmek �ster�m” d�ye konuştu. 

KURUMSALLAŞMAYA KATKI SAĞLIYOR 
Borsa İstanbul Gazetes�’ne özel b�r değer-

lend�rmede bulunan Yıldız, “Halka arzların 
kurumsallaşmaya sağladığı katkıya �nanıyor 
ve ekonom�m�z�n büyümes� açısından reel 
sektör f�rmalarının bu konudak� g�r�ş�mler�n� 
çok öneml� buluyoruz. B�l�nd�ğ� üzere, Borsa 
İstanbul �le dünyanın önde gelen borsalarından 

NASDAQ OMX Group arasında Aralık 2013’te 
stratej�k �ş b�rl�ğ� anlaşması �mzaladı. Gerçek-
leşt�r�len �şb�rl�ğ� �le dünyanın gel�şm�ş serma-
ye p�yasalarıyla entegre olab�lecek ve bütün 
�ht�yaçları sıkıntısız b�r şek�lde karşılayab�lecek 
yüksek standartlarda b�r �şlem platformuna sa-
h�p olarak uluslararası b�r f�nans merkez� olması 
noktasında çok öneml� b�r adım atıldı. D�ğer 
taraftan, Borsa İstanbul’un BISTECH olarak ad-
landırdığı “Teknoloj� �le Dönüşüm Programı”nın 
�lk fazı olan Pay P�yasası İşlem S�stem�’n�n 
devreye alınmasıyla; temel olarak dünyanın 
her yer�nden Borsa İstanbul’a er�ş�m sağlanmış; 
borsacılık alanında artık Türk�ye sermaye p�ya-
saları, dünya �le aynı d�l� konuşab�lecek konuma 
ulaşmış ve Borsa İstanbul’un global oyuncu 
olması �ç�n öneml� adım atıldı” ded�. 

ŞEKERBANK’tan
ç�ftç�ye 455 m�lyon
L�ra destek Ülkem�zde h�sseler� 

halka arz ed�len �lk ban-
kalardan b�r� olan Şeker-

bank, ‘Anadolu Bankacılığı’ m�syonuy-
la, köyden kente göçü azaltıp tarımsal 
üret�m� artırmak �ç�n ‘A�le Ç�ftç�l�ğ� 
Bankacılığı’nı başlattı. Banka, 
son b�r yılda ç�ftç� a�lelere 455 
m�lyon TL f�nansman sağladı.

Şekerbank 
Genel Müdürü 

Hal�t Yıldız

CarrefourSA Genel Müdürü Mehmet Nane, 2017’ye kadar 15 b�n k�ş�l�k dev b�r a�le olmayı hedefled�kler�n� söyled�. Nane, “Yatı-
rımlar devam edecek. Sanal market�m�z� daha çok �l ve �lçeye yaymak �ç�n çalışmalarımızı sürdüreceğ�z” ded�.

CarrefourSA Genel Müdürü 
Mehmet Nane, “2016 yılın-

da hem organ�k büyümem�z� 
sürdüreceğ�z hemde  2015 yılında 
yaptığımız yatırımların da s�nd�-
r�m sürec�n� devam ett�receğ�z” 
ded�. Nane, 2017’ye kadar 15 b�n 
k�ş�l�k dev b�r a�le olmayı hedefle-
d�kler�n� bel�rterek, “D�ğer yandan 
yaptığımız teknoloj�k yatırımlar 
devam edecek. Özell�kle sanal 
market�m�z� daha çok �l ve �lçeye 
yaymak �ç�n çalışmalarımızı sür-
düreceğ�z” d�ye konuştu.

‘GELİŞMİŞ ÜLKELERLE  
YARIŞACAK KONUMDAYIZ’
İstanbul bugün gel�şen 

ekonom�s�n�n, artan n�tel�kl� �ş 
gücü ve �ş yapab�lme mal�yet� g�b� 
kr�terlerle dünyanın öneml� f�nans 
merkezler� arasındak� yer�n� 
aldığını �fade eden Nane, “Bugün 
f�nans ve bankacılık alanındak� 

faal�yetler�m�z �le d�ğer gel�şm�ş 
ülkelerle yarışacak konumdayız. 
Burada ülkem�z�n seyrett�ğ� 
s�yas� ve ekonom�k �st�krarın 
da payı büyük. İstanbul’un 
f�nans merkez� olması Türk�ye 
ekonom�s�ne çok c�dd� b�r katma 
değer ve �st�hdam sağlayacak” 

�fadeler�n� kullandı.

‘TÜRKİYE EKONOMİSİNE  
KATMA DEĞER SAĞLIYORUZ’
CarrefourSA olarak 2006 

yılından ber� borsaya kote 
olduklarına d�kkat� çeken Nane, 
halka açıklık oranlarının yüzde 

2,19 olduğuna değ�nd�. Nane, “B�z 
sadece b�r organ�ze perakende 
markası değ�l aynı zamanda 
Türk�ye ekonom�s�ne katma değer 
sağlayan öneml� b�r yatırımcı 
konumundayız” ded�. 

‘BÜYÜME RAKAMLARIMIZ 
YATIRIM  YAPILABİR ALGISINI 
PEKİŞTİRİYOR’
2016 yılında müşter�lere oldu-

ğu kadar yatırımcılara da değer 
katacaklarının altını ç�zen Nane, 
şunları kaydett�: “2016 yılında ya-
tırımcılarımıza kazanç sağlamaya 
devam edeceğ�z. Ş�rket�m�ze ge-
t�rd�ğ�m�z kar ve büyüme rakam-
larımız yatırımcımız nezd�nde 
b�z�m f�rmamızın yatırım yapı-
lab�l�r b�r ş�rket olduğu algısını 
pek�şt�r�yor.” Nane, borsaya açık 
paylarının 140 MTL c�varında 
olduğunu, BIST 100 �ç�nde yer 
aldıklarını sözler�ne ekled�.

Borsa İstanbul �le 
Tahran Borsası, 
�şb�rl�ğ�ne yönel�k 

�y� n�yet anlaşması 
�mzaladı. Beş aylık 
görüşmeler sonunda 
�mzalanan söz konusu 
anlaşmada, karşılıklı 
ürünler�n her �k� borsada da 
�şlem görmes�n� kapsıyor. 
Özell�kle Borsa İstanbul'un 
türev p�yasalarında Tahran 
Borsası'ndak� borsa yatırım 
fonları ve fa�zs�z borçlanma 
aracı (müştak) ürünler�n de 
Borsa İstanbul'da �şleme 
açılma hedeflen�yor. İmza 
tören� sonrasında basınla 
sohbet toplantısında konuşan 
Borsa İstanbul Genel Müdürü 
Tuncay D�nç, Tahran Borsası 
�le �şb�rl�ğ�ne yönel�k resm� 
b�r davette bulunduklarını 
söyled�. İran'ın yaptırım 
l�stes�n�n de henüz ortadan 
kalkmadığına �şaret eden 
D�nç, �şb�rl�ğ� �le yaptırımlar 
kalkmadan, erken b�r 
adım attıklarını ve �y� b�r 
model oluşturab�lecekler�n� 
düşündüğünü söyled�.

ÇİFTE HALKA ARZ  
NEDEN OLMASIN
D�nç, detayları şöyle 

açıkladı: “Gerek eleman 
değ�ş�m�, gerek know how 
olsun �k� borsa arasında 
�şb�rl�ğ�n� artırmayı hedefl�yor. 
Anlaşma şu an �ç�n herhang� 
b�r yükümlülük �çermese de 
�l�şk�ler� artırmaya yönel�k 
güzel b�r başlangıç oldu. İler�k� 
aşamada ş�rketler, neden 
�k� borsada (dual l�st�ng) 
da �şlem görmes�n. Ayrıca, 
borsa yatırım fonları, fa�zs�z 
borçlanma aracı (müştak) 
ve sukuk konusunda onlar 
b�zden volüm olarak çok �y� 
durumdalar. B�z de onlara 
türev p�yasalar konusunda 
destek vereb�l�r�z."

DEĞERİ 100 MİLYAR DOLAR
Tahran Borsası CEO'su 

Hassan Ghal�baf Asl, Tahran 
Borsası'nda şu anda 320 
ş�rket�n halka açık olduğunu, 
bu ş�rketler�n p�yasa 
değer�n�n de 100 m�lyar doları 
bulduğunu açıkladı. Borsanın 
yıllık �şlem hacm�n�n 25 m�lyar 
dolar olduğunu ve Tahran 
Borsası'nda yabancı payının 
yüzde 1'� geçmed�ğ�ne d�kkat� 
çeken Ghal�baf Asl, Tahran 
Borsası'nın yüzde 40'ının aracı 
kurumlara, yüzde 40'ının 
bankalara ve yüzde 20's�n�n 
de şahıslara a�t olduğunu 

b�ld�rd�. Hem İran, hem 
de Türk ş�rketler�n�n �k� 
borsada da �şlem görmek 
�ç�n �ştahlı olduklarını 
d�le get�ren Ghal�baf Asl, 
“Borsa İstanbul'da halka 
açık olmak �steyen İranlı 

ş�rketler var. B�z�m orada bakır 
ş�rket�, petro k�mya, otomot�v 
f�rmaları var" ded�.

37 SEKTÖR İŞLEM  
GÖRÜYOR
Tahran Borsası'ndan p�yasa 

değer� bakımından petro 
k�mya ş�rketler�n�n yüzde 25, 
bankaların yüzde 10 bankalar, 
madenc�l�ğ�n yüzde 10 ve IT 
ş�rketler�n�n de yüzde 7-8 pay 
aldığını b�ld�ren Ghal�baf Asl, 
“Borsaya açık 4 İranlı otomot�v 
üret�m ş�rket� var, 30 tane de 
ç�mento ş�rket� bulunuyor. 
Toplamda 37 sektör var. Bu 
sebeple yabancı yatırımcılar 
yoğun �lg� göster�yor" 
açıklamasında bulundu.

YAPTIRIM KALKMADAN 
170 ZİYARETÇİ
Batı �le nükleer anlaşmayı 

�mzalayan İran'da halen para 
transfer� yapılamadığına �şaret 
eden Tahran Borsa'sı CEO'su 
Ghalbaf Asl, yaptırımların 
kalkmasına yönel�k 
anlaşmanın �mzalanmasıyla 
b�rl�kte çeş�tl� ülkelerden 170 
z�yaret aldıklarını, bu ülkeler�n 
ağırlıklı Avrupa'dan İng�ltere, 
Fransa, Almanya'dan geld�ğ�n� 
söyled�. İran'a yaptırımların 
kalkması çevre ülkeler 
başta olmak üzere b�rçok 
ekonom�n�n yen� yatırım alanı 
olarak d�kkat�n� çek�yor.

YAPTIRIMLAR KALKARSA 
YATIRIM SAYISI ARTAR
Ghal�baf Asl, “Yaptırımlar 

kalkarsa daha fazla yabancı 
borsada �şlem görür. IMF'n�n 
tahm�nler�ne göre İran'da 
bu yıl büyüme sıfır, ancak 
yaptırımlar kalkarsa 2016'da 
yüzde 5-6'yı bulur" ded�.

KAPIMIZ YABANCI  
YATIRIMCIYA AÇIK
Tahran Borsası'nın 

Londra'da b�r roadshowa 
davet ed�ld�ğ�n� de açıklayan 
Ghal�baf Asl, “Yabancı 
yatırımcının ülkem�ze ve 
borsamıza �lg�s� çok yüksek. 
Yabancıların gelmes�n� 
bekl�yoruz. Yabancı 
yatırımcılar şu anda Tahran 
Yönet�m� �le görüşme hal�nde, 
ülkede yatırım yapmak �ç�n" 
d�ye konuştu.  İSTANBUL

İranlı devler 
İstanbul’a 
gün sayıyor
Batı �le nükleer anlaşmayı �mzalayan İran, yaptırım 
sonrası �ç�n hazırlıklara başladı. Dış p�yasalara açılma 
kapsamında Tahran Borsası, Borsa İstanbul �le �y� n�yet 
anlaşması �mzaladı. Tahran Borsası CEO’su Hassan 
Ghal�baf Asl, “Borsa İstanbul’da halka açık olmak 
�steyen İranlı bakır, petro k�mya ve otomot�v 
f�rmaları var” şekl�nde konuştu.
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En l�k�t türev p�yasa: VİOP

10 LİRA İLE 100 TL DEĞERİNDE İŞLEM

VİOP’TA 100 BİN HESAP

PETROLE
%50 
SUUDİ 
ZAMMI
Dünyanın en büyük petrol �hracat-
çısı Suud� Arab�stan, petrol ürünler� 
f�yatlarına yüzde 50 ve üzer�nde zam 
yapacağını açıkladı. Öte yandan IMF, 
Suud� Arab�stan’ı uyararak pet-
rol gel�rler�n�n hızla düştüğü b�r 
ortamda harcamalarını kısma-
ması hal�nde 5 yıl �çer�s�nde �flas 
edeb�leceğ� uyarısında bulundu.

Bölgen�n en l�k�t p�yasası olan VİOP, r�skler�n� yönetmek �steyen yatırımcıların odağın-
da. Düşük sermaye �le yüksek kazançların sözkonusu olduğu bu p�yasada, 
ek�m ayı �t�bar�yle �şlem hacm� yüzde 32 artışla 472,5 m�lyar TL’ye ulaştı.

VİOP’ta �şlem yapmanın b�r 
d�ğer avantajlı tarafı da ya-

tırımcılara kaldıraç kullanma �m-
kanını vermes�. VİOP’ta kaldıraç 
sayes�nde 100 TL değer�ndek� b�r 
�şlem� yaklaşık 10 TL �le gerçek-
leşt�reb�l�rs�n�z. VİOP yatırımcılara 
düşük sermaye �le yüksek kazanç 
elde edeb�lecekler� b�r p�yasa 
sunuyor. Pay senetler�ne karşı 
taraf r�sk� taşımadan, kaldıraçlı 

olarak yatırım yapma �mkanı 
sunuyor. Özell�kle açığa satış sı-
kıntısının VİOP �le sona ermes�n�n 
ardından, az m�ktarda tem�natla 
büyük poz�syon kârı hedefleyen 
yatırımcı prof�l� �ç�n �deal.

KUR RİSKİNİN ÇÖZÜMÜ 
VİOP, DolarTL, EuroTL ve 

EURUSD vadel� �şlem ve DolarTL 
ops�yon sözleşmeler� �le korunma 

�şlemler�n� karşı taraf r�sk� üstlen-
meden, merkez� karşı taraf olan 
Takasbank garant�s�nde hızlı ve gü-
venle yapab�lme �mkanı sunuyor. 
VİOP’ta �şlem gören vadel� �şlem ve 
ops�yon sözleşmeler�n� kullanarak 
�sted�ğ�n�z stratej�y� oluşturab�l�r, 
DolarTL ops�yonları sayes�nde, 
hem döv�z r�skler�n� s�gortalayan 
taraf hem de aynı zamanda �sterse-
n�z s�gorta yapan taraf olab�l�rs�n�z. 

 İşlem hacm� Ek�m ayı �t�barıyla yüzde 32 artışla 472,5 m�lyar TL’ye ulaştı.
 İşlem hacm�nde yabancı yatırımcı payı %29’a ulaştı.
 VİOP’ta paydan, döv�ze, elektr�kten, çel�ğe, repoya kadar gen�ş ürün çeş�d�.
 VİOP’ta, Elektr�k VİS’te artık beş kurum p�yasa yapıcılık faal�yetler�n� sürdürüyor. 
 BIST 30 Endeks sözleşmeler� Londra Borsası’nda da �şlem görüyor.
 VİOP’ta açılan hesap sayısı 100.000’� aştı.

Borsa’da �şlem gören �lk halı f�rması olan Royal Halı, sermayes�n�n yüzde 28.75’�n� 
halka arz ett�. Royal Halı Yönet�m Kurulu Başkanı Taner Nak�boğlu, “İlk günden �t�ba-
ren kârımızı ortaklarımızla paylaşma prens�b�n� ben�msed�k. İlk yılı kârımızın yüzde 
80’�n� �k�nc� yıl yüzde 50’s�n� paylaştık. Bu yılk� kârımızın da halka açılırken verd�ğ�m�z 
söz kapsamında en az yüzde 50’s�n� ortaklarımız �le paylaşmayı planlıyoruz” ded�. 

Naksan Hold�ng Yönet�m Kurulu Üyes� 
ve Royal Halı Yönet�m Kurulu Başkanı 
Taner Nak�boğlu, “Royal Halı, 3 Mayıs 

2013 tar�h�nden �t�baren Borsa İstanbul’da �ş-
lem görmeye başladı. Borsada �şlem gören �lk 
halı f�rmasıdır. Royal Halı sermayes�n�n yüzde 
28.75’�n� halka arz ett�. Ortaklığımızın yüzde 
28.75’� halka açık olup günlük �şlem hacm�m�z 
değ�ş�kl�k arz etmekle beraber son dönemde 
yaklaşık 500 B�n TL’ye ulaştı” ded�. Borsa İs-
tanbul’da �şlem gören ş�rketler arasında nak�t 
kâr dağıtımı pek yaygın b�r uygulama olma-
dığını ancak Royal Halı’yı farklı kılmak adına 
kârımızı ortaklarımızla paylaşma prens�b�n� 
ben�msed�kler�n� bel�rten Nak�boğlu, “İlk yılı 
kârımızın yüzde 80’�n� �k�nc� yıl yüzde 50’s�n� 
ortaklarımız �le paylaştık. Bu yılk� kârımızın 
da halka açılırken verd�ğ�m�z söz kapsamında 
en az yüzde 50’s�n� ortaklarımız �le paylaş-
mak �st�yoruz. Yönet�m kurulu olarak 2015 yılı 
genel kurulunda kârımızın en az yüzde 50’s�-
n�n dağıtılması �ç�n öner� vereceğ�z” ded�. 

KAPASİTE ARTIŞ YATIRIMLARI 
GERÇEKLEŞTİRDİK 
Nak�boğlu, “Ayrıca henüz genç b�r ş�rket�z 

ve büyüme potans�yel�m�z yüksek 2012’de 
222 M�lyon TL olan satış gel�r�m�z, 2013’de 
yaklaşık yüzde 16 artarak 257 M�lyon TL’ye, 
2014’de �se b�r öncek� yıla göre yüzde 21 
artarak 311 M�lyon TL’ye ulaştı. Görüldüğü 
g�b� satışlarımız her yıl c�dd� oranda artıyor. 
Ancak söz konusu artış, net kârlılığımıza 
�sted�ğ�m�z oranda yansımamakta, bunun 
da temel sebeb� 2013 ve 2014’de yapmış 
olduğumuz c�dd� kapas�te artış yatırımlarıdır. 
Söz konusu yatırımlar çerçeves�nde mak�ne 
parkurumuzu gen�şlett�ğ�m�z g�b� bazı esk� 
mak�nalarımızı da yen�ler� �le değ�şt�rd�k. Ya-
pılan yatırım harcamaları kârımızı olumsuz 
etk�lem�ş olmakla beraber, öneml� yatırımla-
rın b�tmes� �le 2016 yılından �t�baren kârlılık 
rasyolarımızın arzu ett�ğ�m�z noktaya gele-
ceğ�n� düşünmektey�m” d�ye konuştu. 

YATIRIM ÇALIŞMALARINA HIZ VERDİK 
Yapılan yatırımlar �le b�rl�kte halka arz tar�-

h�nde 19 adet olan halı tezgâhı sayısının 26’ya 
çıktığını bel�rten Nak�boğlu, “Ayrıca ortaklı-
ğımızın yen� �pl�k üret�m hatlarının yerleşt�-
r�lmes� �ç�n yapılan toplam 25 b�n m2 kapalı 
alan �nşaatı tamamlandı. İnşaat yatırım bedel� 
9,5 M�lyon TL olup, hal� hazırda 21 b�n 450 m2 
kapalı alanda üret�m yapan �pl�k bölümünün 
bu yatırım �le toplam kapalı alan büyüklüğü 
46 b�n 450 m2’ye çıktı. Halka açılırken 5 �pl�k 
üret�m hattına sah�p olan ş�rket�m�z�n şu an 
�t�bar�yle toplam �pl�k hattı sayısı 8’e yükseld�. 
Bunların dışında Ar-Ge yatırımlarımız önem 
arz etmekte ve b�z� d�ğer üret�c�lerden ayıran 
temel noktalardan b�r� olmaktadır” ded�.

Kârının
% 50’s�n� 
paylaşacak

Naksan Hold�ng 
Yönet�m Kurulu Üyes� 
ve Royal Halı Yönet�m 

Kurulu Başkanı 
Taner Nak�boğlu

Suud� Arab�stan yönet�m�, Suud� 
Kralı Selman b�n Abdülaz�z 
başkanlığında toplanan Bakanlar 

Kurulu toplantısının ardından zam 
kararını açıkladı. Buna göre, yarından 
�t�baren geçerl� olmak üzere akaryakıt 
f�yatlarında artışa g�d�ld�. Daha 
önce 0,45 Suud� Arab�stan R�yal� (35 
kuruş) olan 91 oktan benz�n f�yatı, 

0,75 r�yale (58 
kuruş) yükseld�. 
95 oktan benz�n 
f�yatı �se 0,60 
r�yalden (46 
kuruş) 0,90 
r�yale (69 kuruş) 
yükseld�.Ayrıca 
yapılan zamlar 
arasında elektr�k 
ve su da yer aldı. 
Su ve elektr�ğe 

yapılan zamlar, ev ve �şyerler�n�n yanı 
sıra resm� kurumları da kapsayacak. 
Ülkede uzun yıllar sonra benz�n, 
elektr�k ve su f�yatlarına zam yapıldı.

IMF UYARDI
Petrol f�yatlarında tar�h� er�me 

sürec� devam ed�yor. Geçt�ğ�m�z 
günlerde var�l f�yatı 36 dolara kadar 
�nen Brent petrol son 11 yılın en 
düşük sev�yes�nde seyred�yor.

Petrol gel�rler�n�n düşmes� �se  
başta Körfez ülkeler� olmak üzere 
petrol üreten ülkeler�n tamamını 
kötü etk�lem�ş durumda.

750 MILYAR DOLARLIK  
REZERV HIZLA ERIYOR
Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) 

yayınladığı son rapora göre özell�kle 
Ortadoğu ülkeler�n�n düşük petrol 
f�yatları neden�yle uğradıkları zarar 
360 m�lyar doları geçt�. Bu konuda 
en çok zarara uğrayan ülkeler�n 
başında �se Suud� Arab�stan gel�yor. 
Ülken�n bu yıl yaklaşık 73 m�lyar 
dolar sev�yes�nde kayba uğradığına 
�şaret eden rapor petrolde düşüşün 
bu hızla devam etmes� hal�nde Suud� 
Arab�stan’ın 5 yıl �çer�s�nde �flas 
edeb�leceğ�n� duyurdu. Gelen b�lg�lere 
göre Suud� Arab�stan’ın petrolde 
er�me başlamadan önce 750 m�lyar 
dolarlık döv�z rezerv� bulunuyordu. 
Ağustos ver�ler�ne göre rezervler  
654 m�lyar dolara kadar ger�led�.

GELİRİN % 90’INI  
PETROLDEN ALIYOR

 Suud� Arab�stan’da bu yıl 
yen� göreve gelen Kral Salman b�n 
Abdulaz�z halka 32 m�lyar dolar 
dağıttı.

 Bunun yanı sıra ülken�n asker� 
harcamaları da 80 m�lyar dolarla tüm 
zamanların en yüksek sev�yes�ne 
ulaştı.

 800 m�lyar dolarlık GSYH’s� 
bulunan ülkede kamunun elde ett�ğ� 
gel�rler�n yüzde 90’ı petrol satışından 
gel�yor.

 S. Arab�stan’da bütçen�n denk 
olab�lmes� �ç�n petrolün var�l f�yatının 
106 dolar olması gerek�yor.
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Yatırımcılar ve ş�rketler 
r�skler�n� yönetmek �ç�n 

bölgen�n en l�k�t türev ürünler 
p�yasası olan Borsa İstanbul 
Vadel� İşlem ve Ops�yon P�yasası 
(VİOP)’nı terc�h etmeye devam 
ed�yor. VİOP; pay, yerl�-yabancı 
pay endeksler�, döv�z, fa�z, repo, 
çel�k hurdası, borsa yatırım 
fonu, kıymetl� maden, emt�a 
ve enerj� g�b� başlıca tüm varlık 
sınıflarına dayalı vadel� �şlem ve 
ops�yon sözleşmeler� �le, en gen�ş 
kapsamlı bölgesel gösterge türev 
ürünler�n�, merkez� karşı taraf 
güvences�yle sunuyor.  VİOP’ta 
kaldıraç oranları sayes�nde düşük 
sermaye �le yüksek kazançlar 
elde ederken, merkez� karşı taraf 
h�zmet�yle sağlanan etk�n r�sk 
yönet�m� sayes�nde �şlemler�n�z� 
güvenle yapab�l�rs�n�z.

MERKEZİ KARŞI TARAF  
GÜVENCESİ
VİOP’ta yapılan �şlemler, 

Merkez� Karşı Taraf olan 
Takasbank’ın güvences�nde. 
Merkez� Karşı Taraf H�zmet�, 
Takasbank’ın, alıcıya karşı satıcı, 
satıcıya karşı �se alıcı konumuna 
geçerek, bu h�zmet� verd�ğ� 
p�yasalarda gerçekleşt�r�len 
�şlemler�n takasının 
tamamlanmasını tem�nat, garant� 
fonu ve tahs�s edeceğ� sermayes� 
�le garant� ett�ğ� h�zmet. Merkez� 

Karşı Taraf olan Takasbank, 
VİOP’ta r�sk yönet�m�n� SPAN 
algor�tmasını kullanarak 
yapıyor. VİOP’ta her �şlem 
sonrası hesap bazında tem�nat 
yeterl�l�ğ� kontrolü yapılırken, 
r�sk sev�yes� yüksek olan 
hesaplar �ç�n �şlem önces�nde 
tem�nat yeterl�l�ğ� kontrolü 
yapılıyor. Hesap bazında tem�nat 
kontrolü yapılması ve �şlemler�n 
merkez� karşı taraf garant�s�nde 
bulunması da VİOP’un güvenl� 
ve şeffaf b�r p�yasa olmasını 
sağlıyor. VİOP bu etk�n r�sk 
yönet�m� �le yaygınlaşmakta  
olan FX platformlarından  
farkını orataya koyuyor. 

BİR BAKIŞTA VİOP
Vadel� İşlem Sözleşmes�, 

bel�rl� b�r vadede, önceden 
bel�rlenen f�yat, m�ktar ve 
n�tel�kte dayanak varlığı alma 
veya satma yükümlülüğü veren 
sözleşmeler. Örneğ�n, BIST 30 
endeks�n� 2 ay sonra bugünden 
bel�rleyeceğ�n�z b�r f�yattan 
alma ya da satma yönünde 
b�r poz�syona g�reb�l�rs�n�z. 
P�yasanın düşeceğ�n� bekl�yor-
sanız, BIST 30 endeks�n� satma 
yönünde poz�syona g�r�p, 2 ay 
sonunda endeks�n düşmes� 
hal�nde p�yasadak�nden daha 
yüksek b�r f�yata satmış olacağı-
nız �ç�n kar elde etm�ş olursunuz.
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Ülkem�z ş�rketler�n�n 
sermaye p�yasalarının 
sunduğu �mkanlardan 

daha etk�n faydalanması �ç�n 
Borsa İstanbul›un üç yıl önce 
başlattığı halka arzı teşv�k 
çalışması tüm hızıyla sürüyor. 
Ş�rketler�n, kapas�teler�n� 
artırma, yen�leme ve Ar-Ge 
yatırımları yapma, ş�rket satın 
alma, dış pazarlara açılma, 
markalaşma g�b� �ş planlarını 
hayata geç�rmes� amacıyla Borsa 
İstanbul tarafından Anadolu’nun 
dört b�r yanına z�yaretler 
gerçekleşt�r�ld�. Üç yıllık sürede 
781 yerl� ş�rket z�yaret ed�l�rken, 
ş�rketler�n geleceğ� üzer�nde 
doğrudan karar verme yetk�s�ne 
sah�p olan hâk�m ortaklarla 
görüşüldü. Borsa İstanbul’un 
sunduğu fırsatlar, halka arz ve 
Borsa İstanbul’da �şlem görme 
sürec� �le �lg�l� b�lg�lend�rmeler 
yapıldı. Yerl� ş�rketler�n yanı sıra 
Borsa İstanbul, yabancı menşel� 
ş�rketler� Türk�ye’de pay halka 
arzını teşv�k amacıyla yürüttüğü 
faal�yetler çerçeves�nde 100’e 
yakın yabancı menşe�l� ş�rket �le 
de görüşme sağladı. 

İLK 500 ŞİRKETLERE AĞIRLIK
Borsa İstanbul’un görüştüğü 

yerl� ş�rketler arasında ağırlıklı 
olarak, İSO I. ve II. 500 Büyük 
Sanay� Kuruluşu, TİM 1000, 
Cap�tal 500, Fortune 500 g�b� 
l�stelere g�ren büyük ölçekl� 
ş�rketler bulunuyor. B�l�ş�m, 
madenc�l�k, otomot�v, sağlık, 
ulaşım, �nşaat, gıda, tekst�l, 
k�mya, petrol ürünler�, metal 
eşya ve mak�na, ağaç ve ağaç 
ürünler�, mob�lya, basım-yayın 
g�b� pek çok sektörden her b�r� 
sektörünün l�derler�nden olan 
b�rçok öneml� ş�rkete z�yaret 
gerçekleşt�r�ld�. Türk�ye’n�n önde 
gelen grupları �le de halka arz 
teşv�k çalışmaları kapsamında 
b�lg� paylaşımı yapıldı. Yapılan bu 
görüşmeler�n katkısıyla z�yaret 
ed�len ş�rketler�n yarıdan fazlası 

halka açılmayı gündemler�ne aldı.  

BAŞVURULAR 2016 VE 2017’DE
Görüşülen ş�rketlerden 5’� 

halka açılırken, 15 ş�rket �se 
halka arz sürec�nde öneml� 
aşamalar kaydett�. Bu ş�rketler�n 
yanı sıra halka arz hazırlıklarına 
başlayan çok sayıda ş�rket�n, 
bel�rs�zl�kler�n ortadan kalması 
ve geleceğe yönel�k beklent�ler�n 
olumluya dönmes� �le 2016 
ve 2017 yıllarında halka arz 
hazırlıklarını tamamlayarak 
Borsa İstanbul’da �şlem görme 
başvurularını yapmaları 
beklen�yor. Ş�rketlerden 
alınan ger� b�ld�r�mler de 
önümüzdek� dönemde daha 
fazla ş�rket�n pay halka arzına �lg� 
göstereceğ�n� ortaya koyuyor. 

3 BİN 500 KATILIMCIYA BİLGİ
B�re b�r ş�rket z�yaretler�ne ek 

olarak, Borsa İstanbul tarafından 
çeş�tl� �llerde gen�ş katılımlı 
halka arz konulu etk�nl�kler 
düzenlend�. Sanay� ve t�caret 
odaları, çeş�tl� meslek örgütler�, 
dernekler ve d�ğer s�v�l toplum 
kuruluşları �le 40’ın üzer�nde 
organ�zasyon gerçekleşt�r�ld�. 
Bununla b�rl�kte 3 b�n 500’ü 
aşkın katılımcı halka arz ve 
Borsa İstanbul’un sunduğu d�ğer 
olanaklar hakkında b�lg�lend�r�ld�. 

FİNANSMAN İHTİYACI 
BORSA’YI TEŞVİK EDİYOR
Borsa’ya gelen ş�rketler, 

paylarını halka arz ederek, 
alternat�f f�nansman yöntemler�ne 
göre daha düşük mal�yetle, uzun 
vadel� ve ger� ödemes� olmayan 
b�r f�nansmana ulaşab�l�yorlar. 
Ş�rketler�n paylarının Borsa 
İstanbul’da �şlem görmes�, 
bankacılık ve para p�yasası 
nezd�ndek� kred�b�l�teler�n� 
artırarak daha kolay ve uygun 
mal�yetlerle kred� bulmalarını ve 
paylarını tem�nat göstererek kred� 
kullanab�lme �mkanı kazanma- 
larını da beraber�nde get�r�yor. 

Üç yılda 781 ş�rket z�yaret�
Halka arza teşv�k çalışmaları tüm hızıyla sürdürülüyor. 
Otomot�v, b�l�ş�m, sağlık, ulaşım, �nşaat ve tekst�l 
g�b� sektörlerden oluşan ş�rketlere son üç yılda 
781 z�yaret gerçekleşt�r�ld�. Sermaye p�yasalarının 
önem� aktarılan ş�rketler�n yarısı halka arzı gündem�ne aldı. 

HALKA ARZA TEŞVİK ÇALIŞMALARI TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

Halka arz sonrasında ş�rketler, ortaya çıkan ek kaynak gereks�n�m-
ler�n� “İk�nc�l Halka Arz”lar �le karşılayarak yen�den f�nansman 

�mkânı da yaratab�l�yorlar. Halka arz, ş�rket paylarına l�k�d�te kazandı-
rarak mevcut ortaklara da öneml� b�r f�nansman �mkânı sağlıyor. 
Ayrıca, ş�rketler hakkında artan farkındalık ve b�l�n�rl�ğ�n sağladığı 
avantaj çerçeves�nde gerek yurt �ç�, gerekse yurt dışında ş�rketlerle 
çeş�tl� �şb�rl�ğ� �mkânları artışor. Bu sayede �şletmeler, ulusal ve ulus- 
lararası p�yasalarda öneml� b�r rekabet avantajı elde edeb�l�yorlar. 

Ş�rketler�n paylarını halka arz etmeler� ve Borsa İstanbul’da �şlem 
görmeye başlamaları b�r hazırlık sürec� dâh�l�nde gerçekleş�yor. 

Bu süreç �çer�s�nde ş�rket�n organ�zasyonel ve yönetsel yapısında 
kurumsallaşmaya katkı sağlayacak değ�ş�kl�kler gerçekleşt�r�l�yor. 
Ayrıca paylarının Borsa İstanbul›da �şlem görmes�n� sağlamak 
suret�yle ş�rketler, sermaye p�yasası mevzuatının rehberl�ğ� �le daha 
kurumsal b�r yönet�m yapısına kavuşab�ld�ğ� g�b�, ş�rketler�n nes�lden 
nes�le sorunsuz ve daha başarılı aktarımına katkıda bulunuyor. 

REKABETTE ÖNEMLİ AVANTAJ KURUMSALLAŞMA GETİRİYOR

ZİYARET EDİLEN ŞİRKETLER
Halka arzı düşünen ..................................................473 61
Halka arzı düşünmeyen ..........................................303 39
Halka arz süres� (0-3 yıl) .........................................138 18
Üç yıldan uzun  .........................................................335 43
Toplam ......................................................................776 100

Borsa İstanbul endeks 
çeş�tl�ğ�n� artırıyor. Bu 

kapsamda oluşturalan r�sk 
kontrol endeksler�, herhang� 
b�r endeks portföyüne yatırım 
yaparken p�yasa oynaklığından 
da korunmak �steyen 
yatırımcılar �ç�n tasarlandı. 
Yatırımcılar, seçt�kler� hedef 
r�sk sev�yeler� bazında dayanak 
endeks ve repodan oluşan 
portföye yatırım yapab�l�yor. 
Portföy ağırlığının dayanak 
endeks�n geçm�ş volat�l�tes�n�n 
yüksek olduğu durumlarda 
repoya, aks� halde dayanak 
endekse kaydırılmasıyla 
yatırımcıya kısm� b�r sermaye 
koruması sağlanıyor. 

BIST R�sk Kontrol 

Endeksler� BIST 30 ve BIST 
100 dayanak endeksler� �ç�n 
yüzde 10, yüzde 15, yüzde 20, 
yüzde 25 ve yüzde 30 hedef 
r�sk sev�yeler�nde, her r�sk 
sev�yes� �ç�n Get�r� ve Toplam 
Get�r� olmak üzere �k� farklı 
t�pte hesaplanıyor. Get�r� 
endeksler� sadece dayanak 
endeks�n günlük get�r�ler�n� 
portföy �ç�ndek� ağırlığı 
oranında yansıtırken, Toplam 
Get�r� endeksler� dayanak 
endeks ve repodan oluşan 
portföyün günlük get�r�s�n� 
yansıtıyor. Yatırımcılar 
kend� yatırım stratej�ler� ve 
r�sk algılarına göre �lg�l� r�sk 
kontrol endeks�n� seçerek 
tak�p edeb�l�yor. 

R�sk kontrol
endeksler�
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Borsa’ya Özel Pazar
G�r�ş�mc� ve yatırımcıların f�nansman 
�ht�yacını sağlamaya yönel�k kurulan 
Özel Pazar, �şletmeler�n gözdes� hal�ne 
geld�. TİM’�n “Yılın En İnovat�f 
G�r�ş�mc�” ödülüne layık görülen bu 
pazarda 27 kurumsal, 69’u b�reysel 
toplam 96 yatırımcı bulunuyor. 

Özel Pazar’da şu ana kadar 
ş�rketler ve yatırımcılar 

arasında 300’ü aşkın �lg� b�ld�-
r�m� gerçekleş�rken, pek çok 
g�r�ş�mc� ve yatırımcı görüşme-
lere devam ed�yor. Geçt�ğ�m�z 
b�r yılda onl�ne olarak platform 
üzer�nden tanışan üyeler�n �lk 
görüşmeler�n�n pek çoğuna 
Borsa İstanbul b�nasında ev sa-
h�pl�ğ� yapıldı. Ayrıca ş�rketlere 
ver�len g�r�ş�mc�l�k ve ş�rket 
değerleme g�b� eğ�t�mler�n ya-
nında yatırımcılara da Avrupa 

Melek Yatırımcıları Ağı (EBAN) 
�le melek yatırımcılık sert�f�ka 
eğ�t�m� organ�ze ed�ld�. Özel 
Pazar ş�rketler�ne sektörünün 
önde gelen f�rmaları vasıta-
sıyla mentorluk programı 
başlatıldı. İlk olarak enerj� ve 
sağlık sektöründek� ş�rketlere 
mentorluk yapmak üzere Ge-
neral Electr�c (GE) �le �ş b�rl�ğ� 
anlaşması �mzalandı. Dünyanın 
önde gelen d�ğer bazı ş�rketle-
r�yle de mentorluk �ç�n görüş-
melerde sona yaklaşıldı.

GE İLE MENTORLUK ANLAŞMASI

Kuveyt Türk, 
2016’da 30 yen� şubey� 

daha müşter�ler�n�n 
h�zmet�ne sunacak.  

Gelecek dönem yüzde 
25’�n üzer�nde büyüme 

hedefleyen bankanın 
yaklaşık 55 m�lyar TL’y� 

geçen b�r akt�f büyüklüğe 
ulaşması beklen�yor.

Kuveyt Türk’ten
30 YENİ ŞUBE

Yen� yılda yaklaşık 55 
m�lyar TL’y� geçen 
b�r akt�f büyüklüğü 

hedefleyen Kuveyt Türk,  
şubeleşme çalışmalarını tüm 
hızıyla sürdürüyor.  2016›da 
yüzde 25›�n üzer�nde büyüme 
oranı yakalaması beklenen 
banka, 30 yen� şubey� daha 
müşter�ler�n�n h�zmet�ne 
sunacak. Banka; söz konusu 
dönemde çalışmalarını KOBİ/
esnaf bankacılığı, portföy 
yönet�m�, d�j�tal bankacılık 
g�b� alanlara yoğunlaştıracak. 
Kuveyt Türk›ün, özel 
bankacılık h�zmetler�n� ve 
Almanya’dak� �şt�rak� KT 
Bank AG’n�n portföyünü 
gel�şt�rmeye devam etmek de 
öncel�kler� arasında yer alıyor. 

ALMANYA’DAKİ İLK  
KATILIM BANKASI
Yurtdışı büyüme 

çalışmalarına da önem veren 
Kuveyt Türk; Alman Federal 
Bankacılık Düzenleme 
Kurumu BaF�n’den aldığı 
l�sans �le Almanya’dak� �lk 
katılım bankası oldu. Berl�n 
ve Mannhe�m şubeler� �le 
faal�yetler�ne başlayan KT 
Bank AG’n�n önümüzdek� 
sene yen� şubelerle 
h�zmetler�n� Almanya 
genel�ne yaygınlaştırması 
beklen�yor.

KATILIM BANKACILIĞINI  
SERMAYE PİYASASINA  
TAŞIYACAK
Kuveyt Türk; 2016 

yılında katılım bankacılığını 
sermaye p�yasasına taşıma 

gayret� �çer�s�nde olacak. 
Bankanın; BES faal�yetler�ne 
odaklanmak �ç�n geçt�ğ�m�z 
yıl hayata geç�rd�ğ� katılım 
emekl�l�k ve bu yıl faal�yete 
geç�receğ� portföy yönet�m 
ş�rket� bu çalışmanın sac 
ayaklarını oluşturuyor. 

3 BİNİN ÜZERDE  
MÜŞTERİ HEDEFİ
Katılım bankacılığında 

b�r �lk olan özel bankacılık 
h�zmet� alanında da 
çalışmalarına devam eden 
Kuveyt Türk; özel bankacılık 
alanında h�zmet verd�ğ� 
müşter� sayısını da 2018 
yılına kadar 3 b�n�n üzer�ne 
çıkarmayı hedefl�yor.

5 ADET YATIRIM FONU
Kuveyt Türk, fa�zs�z f�nans 

�lkeler�yle h�zmet verecek 
olan portföy yönet�m ş�rket� 
KT Portföy’ü kurarak; Türk 
sermaye p�yasalarına yen� 
ürünler, yerl� ve yabancı yen� 
yatırımcılar kazandırmayı, 
ayrıca yerl� yatırımcıların 
uluslararası fa�zs�z yatırım 
araçlarına er�ş�m�n� 
kolaylaştırmayı amaçlıyor. 
Banka �lk etapta 5 adet 
yatırım fonu kuracak. Ocak 
2016’dan �t�baren Katılım 
Emekl�l�k’�n b�r fonunu 
KT Portföy yönetecek. 
Müşter�lere fon yönet�m�n�n 
her alanında h�zmet verecek 
olan KT Portföy, kolekt�f 
yatırım ürünler�n�n yanı sıra 
b�reysel portföy yönet�m� 
ve yatırım danışmanlığı 
h�zmetler� de sunacak.

FADİ ABDO
FADİNVEST YÖNETİCİ ORTAK, LONDRA

Arap P�yasaları ve 
2016 Beklent�s�

Genel olarak 2015 yılı tüm 
Arap p�yasaları açısından 
ama özell�kle Suud� 

Arab�stan, B�rleş�k Arap Em�rl�kler� 
ve Mısır �ç�n borsa endeksler�nde 
sırasıyla yüzde 20, yüzde 18 
ve yüzde 28’l�k düşüşlerle pek 
de parlak olmayan şek�lde 
sonuçlandı. Bu düşüşler�n sebeb� 
�se düşen ve düşmeye devam 
etmes� beklenen petrol f�yatları 
�le tüm bölgey� etk�s� altına alan 
jeopol�t�k r�skler görüleb�l�r. 

Hükümet�n harcamalarına 
dayanan Suud� p�yasası yıl 
başından bugüne kadar yaklaşık 
yüzde 20 düşerken, hükümet�n 
verd�ğ� b�r öncek� yıla denk b�r 
bütçe sözüne rağmen düşen 
petrol f�yatları neden�yle azalan 
gel�rler� net�ces�nde hedefler� 
tutturamadı. Suud� bütçes� her yıl 
ortasında ve sonunda yukarı doğru 
rev�ze ed�l�rken, bu kez rev�zyon 
aşağı yönlü olmak durumunda 
kaldı ve açığı kapatmak �ç�n 
borçlanma yoluna dah� g�d�ld�. 
Anal�stler�n tahm�nler�ne göre 
eğer ekonom�k tedb�rler alınmaz 
ve yapısal değ�ş�kl�kler �le krallık 
petrol dışı ürünler �hraç edeb�len 
b�r ülkeye dönüşmez �se bugüne 
kadar b�r�km�ş tüm Suud� servet� 
3-5 yıl �ç�nde er�y�p, yok olab�l�r. 

Daha çeş�tlend�r�lm�ş b�r eko-
nom�ye sah�p BAE’de �se petrol 
tüm gel�rler�n yüzde 40’dan daha 
azını oluşturuyor ancak Körfez 
böles�ndek� kötüleşen koşullar 
neden�yle daha büyük b�r bütçe 
hedef� koyan ülke bu hedef�n� ger-
çekleşt�remey�nce Duba� Borsası 
yüzde 18’l�k b�r kayıp yaşadı. 

T�caret tarafında �se BAE’n�n 
en büyük yarı resm� gayr�menkul 
ve �nşaat ş�rket� olan Arabtec 
neredeyse yıl sonunda yüzde 
60’lık b�r er�meyle ve 18 ay 
öncek� z�rves�ne oranla �se yüzde 
90’lık b�r kayıpla karşı karşıya 
kaldı. B�r zamanlar toplam 

günlük �şlem hacm�n�n yüzde 
60’ını gerçekleşt�ren ARTC �se 
CEO’sunun sorumsuz demeçler� 
neden�yle adeta b�r saadet 
z�nc�r�ne dönüşmüş havası 
vererek hayal kırıklığı yarattı. 
Ş�rket b�r yandan CEO’sunun 
dünyanın en büyük 10 
ş�rket�nden b�r�ne dönüşmek �ç�n 
aklı başında h�çb�r yatırımcının 
yapmayacağı hamlelere 
yönel�rken, d�ğer yandan önde 
gelen devlet kurumlarının 
stratej�k h�sse azaltmalarıyla  
karşı karşıya kaldı. 

Mısır Borsası �se General 
S�s�’n�n 2 yıl öncek� darbes�n�n 
ardından şaşırtıcı şek�lde �y� b�r 
performans gösterd�. Üstel�k 
bu başarıyı, dünyanın ve 
Körfez’�n rej�m� destekleyeceğ� 
beklent�s�n�n karşılanmamasına 
rağmen gerçekleşt�rd�ğ�n� 
hatırlatmakta fayda var. Ancak 
bu yıl yatırımcıların varlıklarını 
satışa geçmes�yle endeks 
yüzde 40 düştü ve yılı yüzde 
28’l�k kayıpla tamamladı. Mısır 
p�yasaları doğrudan olmayan 
b�r şek�lde petrol f�yatlarıyla 
bağlantılı durumda. F�yatların 
ve Körfez’de refahın artması 
demek Mısır’da yatırıma yönelen 
doğrudan yabancı sermayen�n 
de artması demek oluyor, k� 
bu da h�sseler�n ve endeks�n 
yükselmes� anlamına gel�yor. 

Son olarak Kasım’da zaten 
sallantıda olan p�yasalar, S�na’dak� 
Rus uçağının düşürülmes�yle 
büyük b�r darbe daha aldı ve 
Avrupa ülkeler�n�n çoğu tur�zm 
planlarından Şarm El Şeyh’� çıkardı. 

Sonuç olarak Arap p�yasaları b�r 
süre daha kırılganlığını koruyacak. 
Sur�ye’dek� duruma hızlı b�r 
çözüm ve petrol f�yatlarında b�r 
yükselmeyle b�rl�kte endeksler�n de 
yukarı yönlü hareket� 2016’da uzak 
b�r �ht�mal olarak kalsa da umut 
etmey� sürdürmekte fayda var.

Borsa İstanbul bünyes�nde 
g�r�ş�mc�ler �le yatırımcıları 

uzun vadel� ortaklıklar �ç�n b�r 
araya get�rerek, �ht�yaçları olan 
f�nansmanı sağlamaya yönel�k 
Özel Pazar, geçen yılın kasım 
ayında kuruldu. Kuruluşundan 
�t�baren büyük b�r �lg� 
gören Özel Pazar’a Türk�ye 
İhracatçılar Mecl�s� (TİM) 
tarafından Türk�ye İnovasyon 
Haftası’nda “Yılın En İnovat�f 
G�r�ş�m�” ödülü b�zzat Başbakan 
Ahmet Davutoğlu tarafından 
takd�m ed�ld�. Özel Pazar 2015 
yılında da “Güney Doğu Avrupa 
Mükemmel�yet Ödüller�” 
kapsamında Türk�ye Melek 
Yatırımcılar Derneğ� (TBAA) 
ve Avrupa Melek Yatırımcılar 
Ağı (EBAN) tarafından 
“Bölgede G�r�ş�mc�l�ğ� En Çok 
Destekleyen Borsa” ödülüne 
layık görüldü.

SIFIRDAN KURULAN İLK 
PLATFORM
Özel Pazar, ş�rketler�n halka 

açılmadan pay alım-satımı 
yoluyla yatırım bulmalarına 
olanak sağlayan b�r platform. 
Dünyada özel sermaye 
yatırımları �ç�n start-up 
ş�rketler�n� de kapsayacak 
şek�lde b�r Borsa tarafından 
sıfırdan kurulan �lk platform. 
Benzer platformlar şu an 
d�ğer borsalar tarafından 
da kurulmaya ya da benzer 
�şlev� olan mevcut platformlar 
borsalar tarafından satın 
alınmaya başlandı. Yurt dışı 
örnekler daha çok yakın 
zamanda halka arz yapab�lecek 
n�tel�kte büyük ölçekl� 
f�rmalara odaklanmışken Özel 
Pazar hem startup’lar dah�l 
erken aşama ş�rketlere “yen� 
g�r�ş�m” kategor�s�nde, hem 
de büyük ölçekl� ş�rketlere  
“yükselen g�r�ş�m” kategor�nde 
yatırım bulma �mkânı sunuyor. 

ÜYE SAYISI 260'I AŞTI
Özel Pazar’da 2015 yılında 

toplam 200 üyeye ulaşmak 

hedeflen�yordu. Üye sayısı 
ş�md�den 260’ı geçt�. Bununla 
b�rl�kte hedef n�cel�kten çok 
n�tel�k, bu nedenle Borsa 
İstanbul özell�kle �novat�f ve 
büyüme potans�yel� yüksek 
olan ş�rketlere odaklanıyor. 
Özel Pazar’da yükselen 
g�r�ş�mler kategor�s�nde c�rosu 
100 m�lyon TL’n�n üzer�nde 
çok sayıda f�rma yer alıyor. 
Bunlar arasında İSO-500 ve İSO 
�k�nc� 500’de yer alan 7 ş�rkette 
bulunuyor. Bu ş�rketlerden 
bazıları Özel Pazar üzer�nden 
alab�lecekler� özel ve g�r�ş�m 
sermayes� fonlarıyla, yen� 
yatırımlarla büyümey� ve b�r 
süre sonra halka açılmayı 
planlıyor. 

NİTELİKLİ VE MELEK 
YATIRIMCI
Türk�ye'n�n gel�şmes�nde 

gelecekte büyük rol oynaması 
beklenen, yatırımcılık 
ve g�r�ş�mc�l�k sektörü 
profesyoneller�nden oluşan 
değerlend�rme kom�teler�n�n 
onayıyla pazara kabul ed�len 
�novat�f b�l�ş�m ş�rketler� olmak 
üzere sanay�, enerj�, perakende, 
sağlık g�b� çeş�tl� sektörlerdek� 
g�r�ş�m ş�rketler�m�z �le n�tel�kl� 
ve melek yatırımcılar Özel 
Pazar üzer�nden buluşab�l�yor. 

5.5 MİLYON  
DOLARLIK YATIRIM
Özel Pazar'da 27’s� kurumsal, 

69’u b�reysel olmak üzere 
toplam 96 yatırımcı bulunuyor.

Toplam üye sayısı ş�rketler, 
aracılar ve serv�s sağlayıcı 
üyelerle b�rl�kte 260’ı aştı.

61’� yükselen g�r�ş�m, 87’s� 
yen� g�r�ş�m olmak üzere 
toplam 148 f�rma kayıtlı

Özel Pazar’da gerçekleşen �lk 
yatırımla b�r ş�rkete toplam 5,5 
m�lyon ABD Doları tutarında 
yatırım gerçekleşt�.

Özel Pazar’ın 4 adet çözüm 
ortağı  arasında 2 adet hukuk 
f�rması, 2 adet de bağımsız 
denet�m f�rması yer alıyor. 

Şubat ‘ 15 Nisan ‘ 15 Haziran ‘ 15

Suudi Arabistan, Dubai ve Mısır Borsaları Endeksleri

Ekim ‘ 15 Aralık ‘ 15Ağustos ‘ 15

Ocak ‘ 15 Mart ‘ 15 Mayıs ‘ 15 Ekim ‘ 15 Aralık ‘ 15Ağustos ‘ 15

Tedavül Suudi Endeksi (TASI)

Şubat ‘ 15 Nisan ‘ 15 Haziran ‘ 15

Dubai Finans Piyasaları (genel)

Ekim ‘ 15 Aralık ‘ 15Ağustos ‘ 15

Şubat ‘ 15 Nisan ‘ 15 Haziran ‘ 15

Mısır Borsası (EGX100)

Ekim ‘ 15 Aralık ‘ 15Ağustos ‘ 15
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PAZAR 
PAYINI 
ARTTIRDI

Ek�m 2015 tar�h�nde 
kuruluşunun 5. yılını 
ger�de bırakan Halk 

GYO, 937 m�lyon TL akt�f, 
857 m�lyon TL özkaynak ve 
kuruluştan bu güne yaklaşık 
3 kat artışla 1,7 m�lyar TL 
gayr�menkul portföy büyük-
lüğüne ulaşırken; başarılarını 
daha gen�ş b�r h�ssedar k�tles� 
�le paylaşmayı, sektördek� 
payını artırmayı, yen� projeler 
�le büyüme, karlılık ve ver�m-
l�l�ğ�n� gel�şt�rmey� hedefle-
m�ş ve geçen 5 yıllık sürede 
sektörünün öneml� aktörle-
r�nden b�r� hal�ne geld�.  

İLK OTEL YATIRIMI 
Gayr�menkul portföy da-

ğılımını k�ra gel�rler�ne dayalı 
olarak oluşturan Halk GYO, 
portföyünde yer alan arsaları, 
farklı projeler �le değerlen-
d�rerek, konut, otel ve of�s 
projeler� �le çeş�tlend�rm�ş ve 
öneml� lokasyonlarda yüksek 
gel�r get�recek yatırımlara �mza 
atmıştır. Portföyünde bugün, 
21 adet düzenl� k�ra gel�r� elde 
ed�len ve her b�r� çok değerl� 
lokasyonlarda yer alan “of�s 
b�naları” �le "Park Dedeman Le-
vent Otel�”, “Panorama Plus”, 
“Referans Bakırköy” ve “B�-
z�mtepe Aydos” olmak üzere 3 
adet konut projes� ve “Şekerpı-
nar Bankacılık Üssü” projes�n� 
bulunduran Ş�rket; ayrıca 
ülkem�z�n son dönemdek� 
değerl� projeler�nden b�r� olan 
İstanbul Uluslar Arası F�nans 
Merkez� (İFM)’n�n de en bü-

yük paydaşlarından b�r�.
İFM projes�n�n �nşaat 

ruhsatını Haz�ran ayında alan 
ve of�s kuleler�n�n �nşasına 
başlamak �ç�n gün sayan 
Halk GYO, �lk otel yatırımı 
olan Park Dedeman Levent 
Otel�’n� de Temmuz ayında 
Dedeman Grup’a tesl�m ede-
rek, düzenl� k�ra gel�r� elde 
etmeye başladı. Ş�rket dönem 
�çer�s�nde Salıpazarı of�s 
b�nasını da otele dönüştür-
mek �ç�n adım attı. Esk�şeh�r 
Panorama Plus ve Referans 
Bakırköy konut projeler�nde 
satışları hızla devam eden 
Halk GYO, Sancaktepe arsası 
üzer�nde Vakıf GYO �şb�rl�ğ� 
�le gel�şt�r�len B�z�mtepe Ay-
dos konut projes� �ç�n de yılın 
son çeyreğ�nde satışlara ve 
proje �nşaatına başladı.

SANCAKTEPE’DE  
GÖZDE PROJE 
“Mutluluk ev�m�zden 

başlar” sloganıyla hayata 
geçen proje, İstanbul’un 
gözde lokasyonlarından San-
caktepe’de, yaklaşık 95 b�n 
m2’l�k b�r alanda, %90 peyzaj 
alanına sah�p olacak. 2+1, 
3+1, 4+1 da�re seçenekler�n�n 
yer aldığı ve 13’er katlı 17 blok 
ve toplam 1.037 adet da�re-
den oluşan proje �çer�s�nde, 
hob� bahçeler�, b�s�klet ve 
koşu parkurları, çocuk oyun 
alanları, çardaklar ve süs 
havuzları, ç�m amf�ler �le özel 
anaokulu ve t�car� b�r�mler�n 
olduğu çarşı da yer alacak.

HALK GYO 
İSTİKRARLI 
BÜYÜYOR

Halk GYO, 937 m�lyon TL akt�f, 
857 m�lyon TL özkaynak ve 3 kat 
artışla 1,7 m�lyar TL gayr�menkul 

portföy büyüklüğüne ulaştı. 
Sektördek� payını artırmayı, 

yen� projeler �le büyüme, karlılık 
ve ver�ml�l�ğ�n� gel�şt�rmey� 

hedefleyen Halk GYO geçen 5 
yıllık sürede sektörünün öneml� 
aktörler�nden b�r� hal�ne geld�.

Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş 
Genel Müdürü ve Yönet�m Kurulu 

Üyes� Özgül Çev�k, 2015 yılı sermaye 
p�yasaları açısından ard arda seç�mler�n 
olması neden�yle oldukça hareketl� b�r 
sene oldu. Bu hareketl�l�k �ç�nde Sanko 
Yatırım Menkul Değerler AŞ. olarak, 
Haz�ran ayında en gen�ş yetk�l� aracı 

kurum belges�n� alan 
�lk kurumlardan b�r�  
olmanın gururunu 
yaşadık. Pazar payı-
mızın her p�yasada 
artması yüzümü-
zü güldürdü.2015 
senes�n�n başında 
hedef�m�z h�sse 
sened� p�yasasındak� 
payımızı korumak 
�ken, Pazar payımı-

zı artırarak seney� kapatıyoruz. P�yasa 
kurulduğundan ber� en başarılı aracı ku-
rumlarından olduğumuz VİOP’da, 2015 
senes�nde Pazar payımızı %4’den %7’ye 
yükseltt�k. Vadel� p�yasalardak� başarı-
mız Foreks p�yasasına da yansıdı. FX’de-
k� �şlem hacm�m�z� 2014 senes�ne göre 3 
kat arttırarak bu p�yasada da verd�ğ�m�z 
h�zmet� hak ett�ğ� yere ulaştırdık” ded�. 

MÜŞTERİ SAYIMIZI ARTTIRACAĞIZ
2016 senes�n�n 2015 senes� kadar hare-

ketl� geçmeyeceğ�n� düşünsek de, vadel� 
p�yasalarda ara-
cılığını yaptığı-
mız enstrüman 
sayısının yeter-
l�l�ğ� neden�yle 
Pazar payımızın 
düşmeyeceğ�n�, 
aks�ne daha da 

güçleneceğ�n� düşündükler�n� bel�rten Çe-
v�k, “Gen�ş yetk�l� aracı kurum olmamız 
ve güçlü sermaye yapımız neden�yle sek-
törde d�nam�k olarak yer almaya devam 
edeceğ�z. İşler�m�z�n geçen senelerdek� 
başarılarımızı unutturacak kadar �y� ola-
cağı, müşter� sayımızın daha da artacağı 
b�r yıl olması d�leğ�yle; tüm Sanko a�les�-
n�n, sektör çalışanlarının ve müşter�ler�-
m�z�n yen� yılını kutlarız” ded�.

Özgül Çev�k
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Al� Fuat 
Taşkesenl�oğlu

Başarılı 
halka arzlar 
gerçekleşt�rd�k

F�nans merkezler� ve bor-
salar arasında rekabet 

hız kazandı. Söz konusu p�-
yasalarda, ürün çeş�tl�l�ğ�n�n 
artırılması, teknoloj�k altya-
pının gel�şt�r�lmes� ve farklı 
borsa ve uluslararası kuru-
luşlarla �şb�rl�ğ� yapılması ya 
da ortaklık kurulması g�b� 
öneml� adımlar atılıyor. Bu 
çerçevede, uluslarası �l�şk�-
ler�n gel�şt�r�lmes�ne yönel�k 
g�r�ş�mler �lg�l� p�yasaların 
yen� p�yasa ve yatırımcılara 
kapısını açması ve marka 
değerler�n�n artırılması 
açısından da kr�t�k faktör-
lerden b�r�s� durumunda. 
Dünyada yaşanan gel�şme-

ler �le uyumlu şek�lde, Borsa 
İstanbul da İstanbul F�nans 
Merkez� (İFM) v�zyonu doğ-
rultusunda gözünü ulusla-
rarası �şb�rl�kler�ne çev�rd�. 
Bu noktada �lk adım Nasdaq 
�le gerçekleşt�r�len stratej�k 
�şb�rl�ğ� anlaşması oldu. Söz 
konusu anlaşma �le Borsa 
İstanbul dünyanın en seçk�n 
borsalarında kullanılan 
teknoloj�ye sah�p b�r �şlem 
platformuna kavuşacak; 
b�rden fazla varlık sınıfının, 
farklı para b�r�mler�nde 
eş anlı olarak alınıp satıla- 
b�ld�ğ� ve �şlem sonrası sü-
reçlerle sağlam b�r altyapı  
devreye g�rm�ş olacak. 

GÖZTEPE FOUR 
WİNDS’TE  
60 AY VADE 
SEÇENEĞİ

Para b�r�mler�nde
eşanlı şatış �mkanı

Taş Yapı tarafından hayata geç�r�len Four W�nds, şehr�n 
en seçk�n yer�nde olmasıyla d�kkat çek�yor. Four W�nds 
Res�dence, eğlencen�n, alışver�ş�n, kültürün ve 
sanatın da merkez�nde olması �le ön plana çıkıyor. 

İstanbul’un uluslararası 
n�tel�kte b�r f�nans merkez� ol-
masına �l�şk�n planlı çalışma-

lar, 2009’dan ber� devam ed�yor. 
Ekonom�k büyümen�n desteklen-
mes� ve değer yaratma kapas�tes� 
yüksek olan f�nans sektörünün 
gel�şt�r�lmes� hedeflen�yor.  

STRATEJİK MERKEZ
Günümüzde dünyanın en büyük 

20 ekonom�s� arasında yer alan Tür-
k�ye, genç ve d�nam�k nüfusu, n�te-
l�kl� �şgücü, jeopol�t�k avantajları, 
kr�zlere d�rençl� ekonom�s�, kül-
türel ve tar�hsel b�r�k�m�, gel�şm�ş 
p�yasaları, f�nansal ürün, h�zmet ve 
uygulama çeş�tl�l�ğ� �le dünyanın 
öneml� ve sayılı f�nans merkezler� 
arasında yer almaya aday.  

Öneml� açıklamalarda bulu-
nan Halkbank Genel Müdürü 
Halkbank Genel Müdürü Al� Fuat 
Taşkesenl�oğlu, “İstanbul’un, 2 
b�n 500 yıllık geçm�ş� boyunca 
bölgen�n en öneml� t�caret mer-
kezler�nden b�r� olma özell�ğ�n� 

da�ma koruduğunu göreb�l�r�z. 
Konumu �t�barıyla Orta Doğu, 
Orta Asya, Kuzey Afr�ka ve Doğu 
Avrupa bölgeler� �ç�nde öneml� 
b�r ekonom�k büyüklüğe sah�p 
olan ülkem�z; bölgedek� f�nansal 
kaynaklarının toplanması ve y�ne 
bu bölgelere yönlend�r�lmes� 
konusunda öneml� b�r merkez 
olma yolunda sağlam adımlarla 
�lerl�yor. Reel sektörün �ht�yaç-
larını karşılayacak, her türlü 
f�nansal aracın �hraç ed�leb�ld�ğ�, 
güçlü b�r f�z�ksel, beşer� ve tekno-
loj�k altyapının varlığı ve etk�n b�r 
b�ç�mde denetlenen şeffaf p�yasa 
yapısı da İstanbul’un bu başarı-
ya er�şmes�n� hızlandıracak en 
öneml� unsurlardan b�r�” ded�. 

İSTANBUL İYİ YOLDA
Taşkesenl�oğlu, “İstanbul 

F�nans Merkez� projes� kapsa-
mında Borsa İstanbul’un önü-
müzdek� dönemde önem�n�n 
ve değer�n�n daha da artmasını 
bekl�yoruz” d�ye konuştu.  

HALKBANK
DEĞERİNE DEĞER KATIYOR
Halkbank, en çok �şlem gören ş�rketler arasında yer alıyor. 
2015 kasımda günlük ortalama �şlem hacm�n�n 350 m�lyon TL’y� 
aştığını bel�rten Halkbank Genel Müdürü Al� Fuat Taşkesenl�-
oğlu, “Borsa İstanbul’un bu dönemdek� günlük �şlem 
hacm�n�n yüzde 8’den fazlasını oluşturuyor” ded�. 

Taşkesenl�oğlu, “Bankamızın h�sseler�, 2007 yılı Mayıs ayında halka arz ed�len 
yüzde 24,98’l�k payı �le borsada �şlem görmeye başladı. Kasım 2012’de �k�nc� 

halka arzımız �le halka açıklık oranımız yüzde 23,9 daha artarak 48,9’a yükseld�. 
İk�nc�l halka arzımız da ülkem�z�n en başarılı arzlarından b�r� olarak değerlend�r�ld�. 
Bankamız h�sseler� BIST 30 Endeks� (XU030), Bankacılık Endeks� (XBANK) ve 2011 
yılından ber� de Kurumsal Yönet�m Endeks� (XKURY)’nde �şlem görüyor” ded�. 

Taşyapı güvences�yle yaşa-
ma hazır olan Four W�nds, 

yemyeş�l bahçeler� �le Türk�ye'de 
b�r �lk olma özell�ğ�n� taşıyor. 44 
dönümlük b�r araz� üzer�ne �nşa 
ed�len Four W�nds Projes�'n�n yüz-
de 93'ü yeş�ll�klerden oluşuyor.

TOPLAM 500 DAİRE
4 blok hal�nde projelend�-

r�len Four W�nds, toplam 500 
da�re yer alıyor. 4+1, 3+1 ve 2+1 
da�re t�pler�n�n mevcut olduğu 
projede, metrekareler 117 �le 
350 metrekare arasında değ�ş�-
yor. Four W�nds'de, sak�nler�-
ne b�r günü dolu dolu yaşama-

sı ve günün her anından key�f 
alması �ç�n her şey en �nce 
detayına kadar sunuluyor.

60 AY VADE İLE İÇİNDE 
YAŞARKEN ÖDEYİN 
Four W�nds Res�dence, müşte-

r�ler�ne uygun ödeme �mkanı da  
tanıyor. Son dokunuşlarda dah�l 
olmak üzere tamamen yaşama 
hazır olan Four W�nds'te, hemen 
bugün taşınarak ayrıcalıklı ve 
delüks b�r hayata başlamak 
mümkün. Anahtar tesl�m�n�n 
anında yapıldığı Four W�nds Re�-
dence'ta, peş�n ödemes�z 60 ay 
vade ödeme seçenekler� mevcut.

Kolay 
küresel
bağlantı
Programın, aynı zamanda 
gel�şt�rd�kler� yazılımların 
yurtdışına pazarlanması �ç�n 
öneml� b�r fırsat olacağına 
�şaret eden Hüsamett�n 
Korkunç, “MKK olarak 
gel�şt�rd�ğ�m�z ve �k� yıldır 
ülkem�zde kullanılan 
Elektron�k Genel Kurul 
S�stem� (e-GKS) yazılımı 
bu açıdan güzel b�r örnek 
oldu. MKK olarak e-GKS’n�n 
yurtdışına satış faal�yetler�n� 
stratej�k �şb�rl�ğ� anlaşması 
kapsamında Nasdaq �le 
b�rl�kte yürütüyoruz. 
Önümüzdek� yıllarda bunun 
devamının geleceğ�n� 
düşünüyorum” ded�. 

Hüsamett�n Korkunç

amının geleceğ�n�
ünüyorum” ded�.

FİNANSIN
otobanı olduk
Merkez� Kayıt 

Kuruluşu (MKK) 
Genel Müdür Yardımcısı 
Hüsamett�n Korkunç, 
son 10-15 yılda özell�kle 
f�nansal kuruluşlarda 
büyük b�r değ�ş�m�n 
yaşandığına ve teknolo-
j�n�n ş�rketler tarafından 
b�r kaldıraç g�b� kullanıl-
dığına şah�t olduklarını 
söyled�. Teknoloj�, artık 
ş�rketlerde operasyonun 
b�r parçası olmaktan 
çıktığını ve kurumsal 
stratej�n�n vazgeç�lmez 
b�r unsuru hal�ne geld�ğ�-
n� söyleyen Hüsamett�n 

Korkunç “Günümüzde, 
bu hızlı değ�ş�me ayak 
uyduran ş�rketler�n 
ayakta kalıp ve büyüdük-
ler�n�, d�ğerler�n�n �se ne 
kadar büyük olursa olsun 
küçüldükler�n� ve yok 
olduklarını görüyoruz” 
ded�. MKK Genel Müdür 
Yardımcısı Hüsamett�n 
Korkunç, BISTECH dönü-
şümünün sermaye p�ya-
saları ve MKK açısından 
önem�n� değerlend�rd�. 

ÜLKELERİ BAĞLAYAN 
OTOBAN GİBİYİZ
BISTECH dönüşüm 

programının, Borsa 
İstanbul tarafından kü-
resel ölçekte bu değ�ş�m 
yaşanırken başlatıldığına 
�şaret eden Hüsamett�n 
Korkun, sözler�n� şöyle 
sürdürdü: “Program 
net�ces�nde kazanılacak 
hızlı, esnek ve kes�nt�s�z 
b�r teknoloj�k altyapının, 
ülkem�z�n sermaye p�ya-
salarının gel�şmes�nde ve 
2023 hedefler�ne ulaşıl-
masında çok öneml� b�r 
katkısı olacaktır. Borsa 
İstanbul, Takasbank ve 
Merkez� Kayıt Kuruluşu 
olarak b�zler, sermeye 

p�yasalarımıza h�zmet 
veren b�rer altyapı 
kuruluşuyuz. Şeh�rler� 
ve ülkeler� b�rb�r�ne bağ-
layan otobanlar g�b�y�z. 
Bu f�nans otobanlarından 
geçen araçların sayısını, 
hızını, taşıma kapas�-
tes�n� ve aynı zamanda 
uluslararası bağlantılarını 
ne kadar artırab�l�rsek, 
ülkem�z�n ekonom�k 
büyümes�ne o ölçüde 
katkıda bulunab�l�r�z 
d�ye düşünüyorum.”

YENİ İŞ FIRSATLARI 
BİSTECH dönüşüm 

programının, sektöre tek-
noloj�k katkısını �k� aşa-
mada ele almanın müm-
kün olduğuna �şaret eden 
Hüsamett�n Korkunç, bu 
konuları şöyle özetled�: 
“Borsa Ver� Merkez� 
ve teknoloj� transfer 
programı. Programının 
�lk adımı olarak haya-
ta geç�r�len Borsa Ver� 
Merkez� �le b�rl�kte, Borsa 

İstanbul, Takasbank ve 
Merkez� Kayıt Kuruluşu 
uluslararası standartlar-
da h�zmet veren b�r ver� 
merkez�ne kavuşmuş 
oldu. Daha önce kend� 
yerleşkeler�nde ver� 
merkez� bulunduran bu 
üç kurum, Borsa Ver� 
Merkez� çatısı altında b�r 
araya geld�. Bu değ�ş�m 
�le kurumlar, b�r taraftan 
serv�s kal�tes�n� ve sü-
reler�n� artırırken, d�ğer 
taraftan daha entegre ve 
etk�n çalışma fırsatları 
yakaladılar. Oluşturulan 
s�nerj� zaman �çer�s�nde 
hem BT operasyonların-
da kal�tey� yükseltecek, 
hem de kurumlara mal�-
yet avantajı get�recekt�r. 
Bununla b�rl�kte, yen� 
ver� merkez� özell�kle yer 
paylaşımı (co-locat�on) 
h�zmet�nden faydalanan 
aracı kurumlar �ç�n de 
algor�tm�k �şlemler g�b� 
yen� �ş fırsatlarına da 
�mkân tanıyacaktır.”

Borsa İstanbul, Takasbank ve Merkez� Kayıt Kuruluşu olarak sermeye p�yasalarına h�zmet veren b�rer altya-
pı kuruluşu olduklarını söyleyen MKK Genel Müdür Yardımcısı Hüsamett�n Korkunç, “Şeh�rler� ve ülke-
ler� b�rb�r�ne bağlayan otobanlar g�b�y�z. Bu f�nans otobanlarından geçen araçların sayısını, 
hızını, kapas�tes�n� ne kadar artırırsak ekonom�k büyümeye o ölçüde katkı sağlarız” ded�. 

F�nans Merkez� �ç�n öneml� adım
Bu kapsamda 30 Kasım’da �lk fazı 

devreye alınan teknoloj� transfer�ne 
�şaret eden Hüsamett�n Korkunç, “Bu 
geç�ş�n tamamlanması �le Borsa İstan-
bul ve Takasbank tarafında kullanılan 
yazılımlar ve s�stemler, yen� teknolo-
j�ler �le güncellenm�ş olacak. Projen�n 
bu aşamasında, b�zde MKK olarak 

Takasbank �le aramızdak� ver� alışve-
r�ş�n� SWIFT tarafından da kullanılan 
ISO 20022 mesaj standardına dönüş-
türdük. Bölgesel ve küresel f�nansal 
kurumlar �le bağlantılarımızı çok kolay-
laştıracak olan bu değ�ş�m�n İstanbul 
F�nans Merkez� Projes� �ç�n çok öneml� 
olduğunu düşünüyorum” ded�. 
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Şükrü Kutlu, GÜBRETAŞ’ın 64 yıla ulaşan 
kurumsal tar�h� boyunca da�ma sek-

törde öncü b�r rol oynadığına vurgu yaptı. 
Kutlu, 1986’de borsanın �lk gününden 
�t�baren �şlem gören 13 h�sse sened�nden 
b�r� olarak f�nans alanında da Türk�ye’n�n 
öncü kuruluşları arasında yer aldıklarını 

söyled�. Kutlu, “Ş�rket�m�z�n %25’� Borsa 
İstanbul’da (BİST) halka açık �şlem görür-
ken, kalan h�sseler ana h�ssedarımız Tarım 
Kred� Kooperat�fler� Merkez B�rl�ğ�’ne a�t-
t�r” d�ye konuştu. Kutlu, son 10 yılda yerl� 
ve yabancı yatırımcıların  yakından �zled�ğ� 
h�sselerden b�r� olduklarını �fade ett�.

Küresel aktör 
olma hedef�

GÜBRETAŞ Genel Müdürü Şükrü Kutlu, 
İran’dak� Raz� Petrok�mya yatırımı 
olmak üzere yurt�ç� ve yurtdışı yatı-

rımlarla sektörün global oyuncularından b�r� 
olma yolunda hızla �lerled�kler�n� söyled�. 
Kutlu; GÜBRETAŞın, aynı zamanda borsada 
�st�krarlı graf�ğ�yle h�ssedarlarını memnun 
eden markalardan b�r� olduğuna d�kkat çekt�. 
Raz� Petrok�mya yatırımıyla �lg�l� ödemele-
r�n tamamlanmasının ardından son �k� yılda 
temettü dağıtımı yaptıklarına �şaret eden 
Kutlu, “Ş�rket�m�z�n devam eden başarıları ve 
�st�krarlı büyüme graf�ğ�, yatırımcılarımıza ve 
Borsa’dak� paydaşlarımıza da kazanç olarak 
yansımaktadır. Bu da GÜBRETAŞ (Gübre Fab-
r�kaları) h�sseler�n� caz�p kılmaktadır” ded�.

GÜBRETAŞ MARKASININ  
ETKİ ALANI BÜYÜYECEK 
Sektöründe Türk�ye’n�n �lk ve öncü ş�rket� 

olmasının yanı sıra GÜBRETAŞ›ın, gerek 
yurt�ç�nde gerekse yurtdışında gerçekleşt�r-
d�ğ� yatırımlarla 64 yıldır tarımın h�zmet�nde 
olmaya devam ett�ğ�n� bel�rten Kutlu, şunları 
kaydett�: “Bu çerçevede 2015 sonbaharında 
�lk adımlarını attığımız b�tk� koruma ürünler� 
ve bahçe-süs b�tk�ler�ne yönel�k yen� g�r�ş�m-
ler�m�z, yen� yılda görünür sonuçlar kazan-
maya başlayacak. B�tk� besleme ürün yelpaze-
m�z�, Tarım Kred�’yle ortak �şt�rak�m�z 
olan TARKİM A.Ş.’n�n “b�tk� koruma” ürün-
ler�yle gen�şlet�yoruz. Ayrıca tarımsal üre-
t�m alandak� köklü b�r�k�m�m�z� de Kasım 
2015’den �t�baren tüket�c�lerle buluşan GÜB-
RETAŞ BAHÇEM markasıyla artık bahçe, süs 
ve saksı b�tk�ler� alanındak� ürünlerle şeh�r 
hayatına taşıyacağız. Bu �k� yen� ürün seg-
ment�, GÜBRETAŞ markasının daha gen�ş 
b�r etk� alanına ulaşmasını sağlayacaktır.”

YERLİ ÜRETİMLE YÜKSEK KALİTE
Ege ve Akden�z bölges�nde �k� ayrı yen� sı-

vı-toz gübre üret�m tes�s� kurma çalışmalarını 
hızlandırdıklarını aktaran Kutlu, “Genelde 
�thalatçı f�rmaların yer aldığı sıvı-toz ürün-
lerde, yerl� üret�mle ve b�tk�ye/bölgeye özel 
gübre çeş�tler�yle Türk�ye’n�n tarımsal üret�-
m�ndek� ver�ml�l�k ve kal�te �le bunun net�ce-
s�nde ç�ftç�ler�n kazancına katkılar sağlamış 
olacağız” ded�. Gündemde olan yen� yatırım-
lardan bahseden Kutlu, “Loj�st�k merkezler�-
ne yönel�k altyapı ve üst yapı yatırımlarımız 
sürüyor. İskenderun, İzm�r ve Samsun’dak� 
bu tes�sler� 2016’ya kadar tamamlayarak 
loj�st�k gücümüzü artırıp Türk�ye genel�nde 
ç�ftç�lere verd�ğ�m�z h�zmet hızını daha da 
yükseltm�ş olacağız” d�ye konuştu.

GÜBRETAŞ, GLOBAL 
OYUNCULUĞA
SOYUNUYOR

64 yıldır tarımın h�zmet�nde olmaya 
devam eden GÜBRETAŞ, İran’dak� 

Raz� Petrok�mya olmak üzere yurt�ç� 
ve yurtdışında gerçekleşt�rd�ğ� yen� 

yatırımlarla sektörün global 
oyuncularından b�r� olmayı hedefl�yor. 

Ege ve Akden�z bölges�nde �k� ayrı 
yen� sıvı-toz gübre üret�m tes�s� kurma 

çalışmalarını da hızlandıran ş�rket, 
tarımsal üret�mde sağladığı 

ver�ml�l�k ve kal�te �le ç�ftç�ler�n 
kazancına c�dd� katkılar sağlayacak.

Şükrü 
Kutlu

Şükrü Kutlu, Borsa İstanbul’un; 
30 yıllık sürede organ�zasyonel, 

f�nansal ve teknoloj�k altyapı 
alanlarında yapısal b�r dönüşümden 
geçt�ğ�n� bel�rterek, bugün �se 
küresel b�r aktör olma yolunda 
em�n adımlarla �lerled�ğ�n� söyled�. 
Türk�ye’n�n bölgesel stratej�k 
avantajları göz önüne alındığında 
İstanbul’un, sermaye ve f�nans 
p�yasaları �ç�n çok k�l�t b�r noktada 
yer aldığını �fade eden Kutlu, “Son 13 
yılda Türk�ye ekonom�s�nde yaşanan 
olumlu gel�şmeler de İstanbul’u 
dünya ekonom�s�nde ön sıralara 
taşıdı ve rekabet�n yoğun olduğu  
b�r kent hal�ne get�rd�” ded�. 

64 yıllık tecrübe

Benim
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Borsa İstanbul Vadel� İşlem 
Ops�yon P�yasasında 
(VİOP) �şlem gören Baz Yük 

Elektr�k Vadel� İşlem Sözleşmele-
r�nde, p�yasa der�nl�ğ�n�n artması 
�ç�n F�nans�nvest ve FİNA Ener-
j�’n�n F�nans�nvest çatısı altında 
p�yasa yapıcılığı görev�n� üstlen-
d�ğ� dönem başladı. 

ELEKTRİK  
SÖZLEŞMELERİNDE PİYASA  
YAPICILIK YENİ DÖNEM 
F�nans�nvest’�n enerj� sektörü-

ne yönel�k çalışmalarını büyüt-
mek üzere b�r �lke �mza atarak 
“Enerj� P�yasaları B�r�m�n�” 
kurduğunu bel�rten F�nans�nvest 
Genel Müdürü Özgür Güner�, 
“VİOP’ta Enerj� sözleşmeler�nde 
p�yasa yapıcı olarak sektörün bu 
alanda gel�şmes�ne önderl�k ed�-
yoruz. FİNA Enerj� Hold�ng A.Ş. 
�le b�rl�kte Elektr�k Vadel� İşlem 
Sözleşmeler�nde p�yasa yapıcılı-
ğını üstlend�k” ded�. 

P�yasa yapıcılığı �le elektr�k t�-
caret� yapan ş�rketlere operasyo-
nel kolaylık sunduklarını bel�rten 
Güner�, “Ş�rketler �ç�n karşı taraf 
r�sk�n� ortadan kaldırarak güvenl� 
b�r f�yat r�sk� yönet�m�, düşük 
mal�yet �le nak�t akış yönet�m� 
ve �şlemler�n kaldıraçlı olması 
sayes�nde daha düşük b�r tem�-
nat �le yüksek �şlem hacm� ger-
çekleşt�rme olanağı sunuyoruz. 
Ayrıca, yakın gelecekte enerj� 
sektörüne yatırım yapılmasına 
�mkan sağlayan yen� ürünler�n 
gel�şmes� �le kurumsal ve b�rey-
sel yatırımcıların portföyünde 
ürün çeş�tl�l�ğ� olacak” ded�.     

FARKLI ÜRÜN  
GAMLARINA SAHİBİZ
Güner�, “F�nans�nvest olarak, 

gen�ş yetk�l� aracı kurum olarak 
pek çok alanda yatırımcılarımı-
za üst düzey h�zmet sunuyoruz. 
Aracılık h�zmetler�m�z dah�l�n-
de Pay Sened� İşlemler�, Borsa 
Yatırım Fonları, Borçlanma 
Araçları, VİOP (Türev) İşlemler, 
Kaldıraçlı Alım Satım İşlemler�, 
Tezgah Üstü P�yasa İşlemler�, 
Yatırım Fonu İşlemler�, Hal-
ka Arz ve N�tel�kl�/Tahs�sl� 
Satışlar  H�zmetler� sunuyo-
ruz. Bunların dışında Yatırım 
Danışmanlığı, B�reysel Portföy 
Yönet�c�l�ğ�, Saklama ve P�yasa 
Yapıcılığı da yatırımcılarımıza 
sunduğumuz h�zmetler arasında. 
H�zmetler�m�z� yürütürken b�r 
yandan da Borsa İstanbul’un ge-
l�ş�m sürec�n� yakından gözlem-
l�yoruz. Bu noktada, teknoloj� 
anlamında Borsa İstanbul’un 
yaşadığı öneml� dönüşüm 
sürec�nde yatırımcılarına en üst 
sev�yede h�zmetler bütünü su-
nan b�r yatırım kuruluşu olacağı-
mızı söyleyeb�l�r�m. 1996’dan bu 
yana gerek yen� sermaye p�yasası 
araçları sunarak gerekse h�zmet 
kal�tem�z� sürekl� arttırma çaba-
mızla sermaye p�yasalarının ge-
l�ş�m�ne öncülük etmey� hedefl�-
yoruz. F�nansbank g�b� güçlü b�r 
bankanın desteğ�n� arkamıza ala-
rak, Türk�ye’n�n her bölges�nden 
yatırımcılara kolayca ulaştığımız 
b�r dağıtım ağına sah�p olduk. B�-
reysel yatırımcılar �ç�n en öneml� 
yatırım enstrümanlarından olan 
h�sse sened�ne ek olarak, VİOP, 
sab�t get�r�l� menkul kıymetler, 
yatırım fonları, ETF’ler ve özel 
portföy g�b� tüm yatırım ürünle-
r�n� profesyonel b�r ek�ple yatı-
rımcılara sunarak b�l�nçl� yatırım 
yapmalarına katkıda bulunmayı 
amaçladık” d�ye konuştu. 
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F�nans�nvest, p�yasa 
yapıcılığına başladı

Güner� sözler�n� �se şöyle 
sürdürdü: “F�nans�n-

vest olarak, r�sk algıları 
doğrultusunda, yatırımcıla-
rın �ht�yaç ve beklent�ler�n� 
değerlend�r�yor ve onlara 
yen�l�kç� ve çeş�tl� ürünler 
sunarak katma değer yara-
tıyoruz. Teknoloj� yatırım-
larımızla beraber sürekl� 
gel�şen hız ve h�zmet kal�-
tem�zle beraber ulaştığımız 
yatırımcı k�tles� de büyü-
yor. Etk�n d�j�tal çözümler 
sunmanın yanı sıra �nsan 
gücüne yatırım yapmanın 
başarıyı tanımlayacak b�r 

d�ğer öneml� faktör oldu-
ğundan hareketle planla-
mamızı yapıyoruz. TEFAS’ın 
hayata geçmes�yle b�rl�kte, 
müşter�ler�m�z�n bakış 
açılarında Açık M�mar� Mo-
del�n�n ön plana çıkmasını 
öngörüyoruz. Bu doğrultu-
da farklı portföy yönet�m 
ş�rketler� �le akt�f pazarla-
ma anlaşmaları yaparak; 
stratej�m�zle uyumlu, müş-
ter�ler�m�ze alternat�f ürün-
ler� de sunmaya çalışıyoruz. 
Deney�ml� ve profesyonel 
portföy yönet�c�ler�m�z�n 
opt�mal yatırım fırsatlarını 

değerlen-
d�rerek, 
müşter� 
bazında r�sk ve 
get�r� prof�l�-
ne göre ayrışan farklı 
t�pte stratej�ler gel�şt�rerek 
yapılandırdığı ‘Özel Portföy 
Yönet�m� hesabı’ �le müş-
ter�ler�m�ze özel h�zmetler 
sunuyoruz. F�nans�nvest 
olarak d�j�tal platform ve 
sosyal medyada güçlenme-
ye devam ederek; uygun, 
hızlı ve farklı kanallardan 
da müşter�ler�m�ze yakın 
olmayı hedefl�yoruz.”

F�nans�nvest 
Genel Müdürü 
Özgür Güner�

Özel portföy yönet�m�
hesabı h�zmet� sunuyoruz

F�nans�nvest ve FİNA  Enerj�  Hold�ng  A.Ş. güçler�n� b�rleşt�rerek Borsa  İstanbul  VİOP  Elektr�k Vadel� İşlem 
Sözleşmeler�’nde F�nans�nvest çatısı altında p�yasa yapıcılığına başladı.  Bu �şb�rl�ğ�, İstanbul  F�nans 
Merkez� projes�ne c�dd� katkı sağlayacak olan bölgesel enerj� borsası oluşumunda da öneml� b�r adımı oluşturdu.

İstanbul Uluslararası F�nans 
Merkez� (İFM) projes� �le uyumlu 

olarak F�nans ve Teknoloj� Yer-
leşkes�’n�n temel� atıldı. Projen�n 
tamamlanması �le Borsa İstanbul, 
mevcut C, D ve G Bloklardak� 
of�sler�nde, Takasbank A Blok ve 
Merkez� Kayıt Kuruluşu B Blok’ta 
faal�yet gösterecek. Toplam �nşaat 
alanı yaklaşık 36 b�n metrekare 
olan Borsa İstanbul F�nans ve 
Teknoloj� Yerleşkes� Projes�nde,  
A ve B Blok of�s blokları dışında 
kampüs genel�ne h�zmet edecek 
olan güç merkez�, otopark, arş�v 
ve depo b�nası, protokol ve perso-
nel-z�yaretç� g�r�ş b�naların yapımı 
sürüyor. Yıkılıp yen�den yapılan  
A Blok ve �ç ve dış kaplamaları 
sökülerek taşıyıcı yapısı korunan 
B Blok dış cepheler�nde d�ğer 
bloklarda da etap etap uygulana-
cak olan ve enerj� tasarrufu adına 
gün ışığı ve ısı yalıtımı açısından 
maks�mum fayda sağlayacak yen� 
kaplamalar uygulanacak.

Borsa, ulusal ve uluslararası 
f�nans merkez� olma adına aldığı 
stratej�k kararlarla yürüttüğü 
f�nansal ve hukuk� altyapı çalış-
maları �le b�rl�kte, yen� f�nansal 
p�yasaların sürdürüleb�l�r şek�lde 
gel�şmes� �ç�n gerekl� teknoloj�ye 
yönel�k de yatırım yapıyor.  

GÜÇ MERKEZİ ÇALIŞMASI
Güç Merkez�’nde b�r� 3.6 km 

uzunluğunda müstak�l olarak 
Maslak Ana dağıtım Merkez�nden, 
d�ğer� İst�nye Park dağıtım 
merkez�nden olmak üzere �le 
Enerj� hattı bağlantısı yapıldı. 
Aynı şek�lde transformatörler-
generatörler ve stat�k UPS’ten  
(Un�nterrupt�ble Power System) 
oluşan güç ek�pmanları da �k�z 
s�stem kurularak kes�nt�s�zl�k 
tem�n edecek şek�lde 
projelend�r�ld�. Böylece B�r�nc�l 
Ver� Merkez�-İk�nc�l Ver� merkez� 
�ç�n “Tam Yedekl� Kes�nt�s�zl�k 
Prens�b� (2N Topoloj�)” sağlanacak.

F�nans ve teknoloj� 
yerleşkes� yolda

Dünyanın önde gelen ün�ver-
s�teler�nde olduğu g�b�, Tür-

k�ye’de de artık aday öğrenc�ler 
hayaller�ndek� mesleğ�n eğ�t�m�n� 
almak �ç�n ün�vers�te kapılarını sı-
nav sonuçlarına göre değ�l, k�ş�sel 
özell�kler�, yetenekler�, projeler� 
ve en öneml�s� de hayaller�n�n de-
ğerlend�r�ld�ğ� ApplyBAU model� 
�le aralıyor. Türk�ye’de her yıl yüz-
b�nlerce öğrenc�, hayaller�ndek� 
mesleğe adım atmak �ç�n ün�vers�-
teye g�r�ş sınavlarına hazırlanıyor 
ve aldığı puana göre geleceğ�n� 
şek�llend�r�yor. Ancak Türk�ye’de 
�k� yıl önce yalnızca Bahçeşeh�r 
Ün�vers�tes�’n�n (BAU) hayata 
geç�rd�ğ� “Adm�ss�on” (Başvuru-
Kabul) s�stem� aday öğrenc�ler� 
ün�vers�te puanına göre değ�l, 
k�ş�sel yetenek ve projeler�ne göre 
değerlend�r�yor. İnternet ortamın-
dawww.applybau.com adlı s�te-
den alınan başvurular sonucunda 
yapılan değerlend�rmelerle aday 
öğrenc�lere burs tekl�f ed�l�yor. 

2 YILDA 17 BİN BAŞVURU
Harvard, Stanford, Yale, 

Cornell g�b� dünyanın köklü 
ün�vers�teler�nde uygulanan 
başvuru - kabul s�stem� �le hem 
öğrenc�ler hayal ett�kler� mesle-
ğe b�r adım daha yaklaşıyor hem 
de ün�vers�teler, öğrenc�ler�n� 
daha yakından tanıyarak onları 
meslekler�ne yönlend�rmek adı-
na öneml� yol har�tası ç�z�yor.

Türk�ye’de �lk kez Bahçeşeh�r 
Ün�vers�tes� (BAU) tarafından 
uygulanan ApplyBAU model� �le 
hem ülkem�z�n genç �nsan kayna-
ğı doğru yönlend�r�l�yor hem de 
gençler bölüm ve meslek seç�mle-
r�nde �lg� alanlarına göre değer-
lend�r�l�yor. Hayata geç�r�ld�ğ� 
2014 yılından bu yana 17 b�n baş-
vuru alan Apply BAU, Türk�ye’n�n 
72 �l�nden b�n 500 öğrenc�ye sınav 
sonuçlarından önce, yetenekler�-
ne, projeler�ne ve sosyal sorumlu-
luk çalışmalarına göre ün�vers�te 
kapılarını açtı ve farklı oranlarda 
burs verd�. Başvuruların yapıldı-
ğıwww.applybau.com adres� �se 
456 b�n tıklanma alarak büyük b�r 
başarı sağladı.

BİRKAÇ SORU FAZLA ÇÖZMEK 
YERİNE HEDEFİNİZE KOŞUN
Apply BAU �le yüzde 100 burs 

alarak Bahçeşeh�r Ün�vers�tes� 
Yazılım Mühend�sl�ğ� bölümüne 
yerleşen C�han Nalbant, Apply-
BAU’nun var olan s�stemden ay-
rışmış ve hedefler�ne odaklanmış 
öğrenc�ler�n, başarı odaklı hedef-
ler�n� anlayab�len, sıradanlaşmak 

yer�ne kend�ne yen�l�kler katan 
öğrenc�ler� hedefled�ğ�n� bel�rt�yor 
ve ekl�yor: “D�ğer aday öğrenc�-
lerden b�rkaç soru fazla çözmek 
yer�ne, az�mle hedefler�ne koşan 
ve bunun �ç�n emek harcayan 
öğrenc�ler, hak ett�kler�n� Apply 
BAU sayes�nde kazanıyor”.

“DÜŞÜK PUAN ALMASINA 
RAĞMEN NASIL BENDEN ÇOK 
BURS ALIR?”
Apply BAU’nun akadem�k ba-

şarıdan öte k�ş�sel gel�ş�me ve sos-
yal yönlere önem veren b�r model 
olduğunu söyleyen Bahçeşeh�r 
Ün�vers�tes� Endüstr� Mühend�sl�-
ğ� öğrenc�s� Alara Ek�n Keleşoğlu, 
“Apply BAU’ya başvurduktan ve 
sonuçlar bell� olduktan sonra, 
“Benden düşük puan aldı nasıl 
benden çok burs alır?” çok yanlış 
b�r soru. Proje öğrenc�y� ün�vers�-
te puanına bakarak değ�l, başvuru 
�çer�ğ�ne bakarak değerlend�r�-
yor. Apply BAU, tamamen k�ş�sel 
gel�ş�m�n� değerlend�rerek, fark 
yaratan öğrenc�ler�, kend�n� ve 
ün�vers�tey� �mkanları değerlend�-
rerek başka b�r yere taşıyacak olan 

v�zyon sah�b�, g�r�ş�mc�, �novat�f 
öğrenc�ler arıyor” d�yor.

ADAY ÖĞRENCİLER NASIL 
BAŞVURU YAPABİLİR?
Apply BAU model� �le 

başvuruda bulunmak �steyen 
aday öğrenc�ler, merkez� sınav 
s�stem� �le b�r ün�vers�teye 
yerleşt�r�lmeden önce 
ApplyBAU’ya başvuruda 
bulunarak ün�vers�teden 
kabul taleb�nde bulunuyorlar. 
İnternet ortamında kabul ed�len 
başvurularda öğrenc�ler k�ş�sel 
b�lg�ler ve özell�kler�n� �fade eden, 
yetenekler� ya da hayata geç�rmek 
�sted�kler� projeler�n� anlatan ve 
sosyal sorumluluk alanındak� 
çalışmalarını özetleyen b�r form 
dolduruyor. Aday öğrenc�ler 
başvuruda bulunurken hang� 
alanda ve bölümde eğ�t�m almak 
�sted�kler�n�de bel�rt�yor. Yapılan 
mülakatlar ve değerlend�rmeler 
sonucunda öğrenc�n�n akadem�k 
başarısından bağımsız olarak 
hang� alanda ve bölümde eğ�t�m 
alması gerekt�ğ� kend�s�ne ‘Kabul 
Mektubu’ �le b�ld�r�l�yor.

Türk�ye’n�n ün�vers�teye yerleşt�rmede özgün başvuru model�, Apply 
Bau’da yen� dönem başvuruları başladı. Apply Bau �le aday öğrenc�ler 
sınav puanlarından bağımsız, yetenekler�, projeler� ve en öneml�s� hayal-
ler� �le burs kazanıyor, sınavdan önce ün�vers�te kapılarını aralıyor. 

Hayaller 
ApplyBAU �le 

gerçekleş�yor
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Kıymetl� 
p�yasa

Albaraka Türk Genel Müdür 
Yardımcısı Ayhan Keser, 
2013 yılında başlattıkları 

sukuk �hracında 800 m�lyon dolarlık 
b�r büyüklüğe sah�p olduklarını 
söyled�. Keser, pay senetler� p�yasa-
sında Albaraka olarak em�r �let�m�ne 
aracılık, �şlem aracılığı ve portföy 
aracılığı yetk� belgeler�n�n alımında 
son aşamaya geld�kler�n� bel�rtt�.

EN ÖNEMLİ FAKTÖR GÜVEN
8 yılı aşkın b�r süred�r Borsa’da 

�şlem gören Albaraka Türk’ün yatı-
rımcılar tarafından terc�h ed�lme ne-
denler�n� sıralayan Keser, “Borsa’da 
�şlem gören �k� katılım bankasından 
b�r� olmamızı, ayrıca kurulduğumuz 
günden �t�baren bankacılık sektörü 
ortalamalarının üstünde gerçekleş-
t�rd�ğ�m�z büyüme rakamlarımızı, 
büyümem�ze doğru orantılı artan 
karlılığımızı yatırımcılar tarafından 
terc�h ed�lmem�z�n sebepler� arasın-
da sayab�l�r�z” ded�. 

İLK KATILIM BANKASI
Albaraka Türk’ün pay senetler�n�n 

ulusal 100 endeks�n�n hesaplama-
larında kullanıldığının altını ç�zen 
Keser, “Borsaya kote olan pay senetle-
r�m�z büyük ölçüde uzun vadel� yatı-
rımcı olarak tab�r ed�len yabancıların 
ve emekl�l�k fonlarının portföyünde 
bulunuyor” d�ye konuştu. Albaraka 
Türk’ün ürün ve h�zmetler�ne �l�şk�n 
2016 hedefler�n� de paylaşan Keser, 

şunları kaydett�: “Başarıyla ta-

mamlayacığımız 2015 yılının ardın-
dan, geçm�ş yıllarda olduğu g�b� 2016 
yılında da yen�l�kç�, rekabetç�, müşter� 
odaklı ve asl� kuruluş amacımız olan 
katılım bankacılığı prens�pler�nden 
de ödün vermeden ürünler gel�şt�r-
meye devam edeceğ�z. Türk�ye’n�n 
�lk katılım bankası olmamız münase-
bet�yle asıl uzmanlık alanımız olan 
katılım bankacılığının yanı sıra, d�ğer 
bankacılık alanlarında da yen�l�kç� ve 
rekabetç� olmaya başladık. Uluslarara-
sı p�yasalarda artan kred�b�l�tem�z sa-
yes�nde, uzun vadede ve daha düşük 
oranlarla borçlanab�l�yoruz.” 

800 MİLYON DOLARLIK  
SUKUK İHRACI 
Keser, 2013 yılında başlattıkları 

Türk�ye p�yasalarında kend�ne yen� 
yer bulan sukuk (k�ra sert�f�kası) 
�hracında 800 m�lyon dolarlık b�r 
büyüklüğe sah�p olduklarını bel�rte-
rek, “Yatırımcıların katılım banka-
cılığı prens�pler�ne uygun şek�lde 
�şlem gerçekleşt�rd�ğ�, pay senetler� 
p�yasasında Albaraka olarak em�r 
�let�m�ne aracılık, �şlem aracılığı 
ve portföy aracılığı yetk� belgeler�-
n�n alımında son aşamaya gelm�ş 
durumdayız. Pay p�yasaları dışında 
y�ne Katılım Bankacılığı �lkeler�ne 
uygun şek�lde yönet�len yatırım 
fonları �şlemler�n�n gerçekleşt�r�leb�-
leceğ� Tefas platformuna da (Türk�ye 
Elektron�k Fon Alış Satım Platformu) 
entegrasyonumuzu tamamlamış 
durumdayız” şekl�nde konuştu.

K�ra sert�f�kası �hracında  
800 m�lyon $ büyüklük

Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Keser, sukuk (k�ra sert�f�kası) �hracın-
da 800 m�lyon dolarlık b�r büyüklüğe sah�p olduklarını söyled�. Türk�ye’n�n �lk katılım 
bankası olan Albaraka Türk’ün d�ğer bankacılık alanlarında da yen�l�kç� ve rekabetç� olmaya 

başladığına d�kkat� çeken Keser, “Uluslararası p�yasalarda artan kred�b�l�tem�z 
sayes�nde, uzun vadede ve daha düşük oranlarla borçlanab�l�yoruz” ded�.

İstanbul 
gel�şm�ş
b�r f�nans 
merkez� 
olacak

Küçük yatırımcıya teşv�k
p�yasaya der�nl�k katar

Keser, İstanbul 
Uluslararası F�nans 
Merkez� projes�n� de 
değerlend�rd�. Keser, 
Türk�ye �ç�n v�tr�n n�tel�ğ� 
taşıyan projen�n hayata 
geç�r�lmes� �le b�rl�kte 
İstanbul’un New York, 
Londra, Tokyo ve Duba� 
g�b� gel�şm�ş b�r f�nans 
merkez� olacağını söyled�. 
Dünyanın 17. ekonom�s� 
konumuna gelen 
Türk�ye’n�n, globalleşen 
f�nans p�yasalarında hak 
ett�ğ� yerlere ulaşması �ç�n, 
İstanbul’un f�nans merkez� 
olmasının büyük önem 
taşıdığına d�kkat çeken 
Keser, “Projen�n ülke 
ekonom�s�n�n yanı sıra 
sosyal, hukuksal alanlarda 
da gel�ş�m�m�ze olumlu 
katkılar sağlayacağını 
düşünüyoruz” ded�. 

Türk�ye Sermaye P�yasalarının en öneml� noktasında bulunan 
Borsa İstanbul’un, özell�kle son dönemde hız verd�ğ� değ�ş�m 
ve dönüşüm çalışmalarını yakından tak�p ett�kler�n� bel�rten 
Keser, gel�şm�ş sermaye p�yasaları �le yapılan entegrasyon 
çalışmalarının da olumlu katkılarının olacağını �fade ett�. Keser, 
ayrıca b�reysel yatırımcılara tedb�r ve teşv�kler�n get�r�lmes�n�n 
de, sermaye p�yasalarına der�nl�k kazandıracağını vurguladı.

Ayhan
Keser

Borsa İstanbul’un çatısında �şlemler�ne 
devam eden p�yasalardan b�r� de Kıy-

metl� Madenler ve Taşlar P�yasası. Türk�-
ye, kıymetl� taşlar p�yasası �ç�nde bölgesel 
güç olma hedef�nde hızla �lerl�yor. Bu 
doğrultuda bölgesel merkez olma yolunda 
öneml� avantaj sağlayan söz konusu p�ya-
sada 538 üye bulunuyor. Borsa İstanbul 
Kıymetl� Madenler ve Kıymetl� Taşlar P�-
yasası; altın, gümüş, plat�n ve paladyum-
dan oluşan kıymetl� madenler�n serbest 
rekabet şartları �le güven ve �st�krar �ç�nde 
alınıp satıldığı b�r p�yasadan oluşuyor. 

9 YILDA 120 KAT BÜYÜDÜ
Bankalar, özell�kle gerçekleşt�rd�kler� 

altın mücevher karşılığı altın hesabı açma 
kampanyaları sayes�nde altın depo hesap-
larında b�r�ken altın m�ktarının öneml� b�r 
artış kaydett�ğ� görüldü. BDDK ver�ler�ne 
göre, altın depo hesaplarında b�r�ken altın 
m�ktarı 2005 yılı sonunda 91 m�lyon TL �ken, 
2015 yılı eylül ayı sonunda yaklaşık 10,9 m�l-
yar TL’ye yükseld�. Altın mevduatı da değer 
olarak 9 yılda 120 kat arttı. Benzer şek�lde 
2006 yılı önces�nde altın fonlarına h�ç yatı-
rım yapılmazken, 2015 Eylül ayı sonu �t�barı 
�le bu rakam 76 fona a�t 8,1 tona ulaştı. 

FARKLI GRAM İŞLEMİ YAPMA İMKANI
Borsa İstanbul Kıymetl� Madenler ve 

Kıymetl� Taşlar P�yasası’nda kıymetl� ma-
denler ve kıymetl� taşlar sektörünün gel�-
ş�m� artan b�r �vme �le devam ed�yor. Ayrı-
ca, gram �şlemler� �le 1 gramdan başlamak 
üzere 5 gr, 10 gr, 25 gr, 50 gr, 100 gr, 250 gr, 
500 gr 1 kg ve katları g�b� farklı ağırlıklarda 
değ�şen altın külçeler� alım satım �mkanı 
yatırımcılara sunuldu. İnternet tabanlı 
Kıymetl� Madenler P�yasası Elektron�k 
Borsa S�stem�’nde m�n� külçe �şlemler� ayrı 
b�r yayın ekranı �le görüntüleneb�l�yor. 

538
ÜYEYE 
SAHİP

2016 çok �y� geçecek
Bütün p�yasalarında yılın �lk 10 ayında yüzde 20-30 arasında �şlem hacm�n� büyüten Borsa İstanbul,  “2016’nın çok 
daha �y� geçeceğ�ne �nanıyoruz. Bu gel�şmeler�n c�romuza olumlu etk�ler�ne şah�t olacağız” ded�. 
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ÇAĞLAR ÇAĞATAY

Borsa İstanbul, bütün 
p�yasalarında 2016'da gerek 
�şlem hac�mler�, gerekse c�rosal 

anlamda çok daha �y� geçmes�n� 
bekl�yor. İşlem hacm�n�n yılın �lk 
10 ayında yüzde 20-30 arasında 
büyüdüğünü bel�rten Borsa İstanbul, 
“2016'nın çok daha �y� geçeceğ�ne 
�nanıyoruz. Bu gel�şmeler�n c�romuza 
olumlu etk�ler�ne şah�t olacağız” 
değerlend�rmes�nde bulundu. 
2015 yılı ve 2016 yılı beklent�ler�n� 
değerlend�ren Borsa İstanbul, 
Türk�ye sermaye p�yasasının hukuk� 
altyapısının tamamen yen�lend�ğ�n� 
söyled�. Borsa İstanbul'a göre, yüksek 
teknoloj� ve gen�ş ürün yelpazes�ne 
sah�p b�r borsaya dönüşüm �ç�n 
çalışmalara  başlarken, ülkem�z� 
bölges�n�n en öneml� f�nans merkez� 
yapacak stratej�k �şb�rl�kler� devreye 
alındı. Bu anlamda; son b�rkaç yıl, 
Borsa İstanbul �ç�n hem p�yasalarına 

hem de teknoloj�s�ne yatırım yaptığı 
b�r zaman d�l�m� oldu. 2016 yılı �se 
bu çalışmaların �lk meyveler�n�n 
alınacağı b�r dönem olacak. 

DİĞER PİYASALARIN NASDAQ 
TEKNOLOJİSİNE GEÇİŞİ 2016
Nasdaq �le yapılan anlaşma 

sonrasında pay p�yasaları yen� 
teknoloj�y� 2015  yılı Kasım ayı 
�t�bar�yle kullanmaya başlarken, 
d�ğer p�yasalar �ç�n geç�ş 2016 
yılında gerçekleşecek. Bu öneml� 
adım sonrası daha önce Türk�ye’ye 
yatırım yapmamış b�rçok kurumsal 
yatırımcının da (HFT, algo-�şlemc�ler 
vb) Borsa İstanbul’da yer alması ve 
bu durumun da �şlem hac�mler�n� 
poz�t�f etk�lemes� beklen�yor. Bunun 
yanısıra Borsa İstanbul, özell�kle 
gerek sunduğu yen� ürünler, gerekse 
de gel�r paylaşımına dayalı p�yasa 
yapıcılık s�stem�yle Vadel� İşlem 

ve Ops�yon P�yasası’nda öneml� b�r 
büyüme görüyor. Borsa İstanbul, “Bu 
trend�n 2016 yılında daha da güçlü 
şek�lde devam edeceğ�ne �nanıyoruz” 
değerlend�rmes�n� yapıyor.

CİROMUZA OLUMLU ETKİ
Borsa İstanbul'a göre, 2015 

performansı ş�md�den p�yasalarıyla 
�lg�l� 2016'ya da�r çok olumlu 
s�nyaller ver�yor. Bütün p�yasalarında 
yılın �lk 10 ayı �t�bar�yle yüzde  
20-30 aralığında �şlem hacm� 
büyümes�ne şah�t olan Borsa 
İstanbul, 2016 beklent�ler�n� şöyle 
özetl�yor: “Bütün bu artışların 
gel�şmekte olan ülke p�yasalarıyla 
�lg�l� end�şeler�n z�rve yaptığı b�r 
dönemde gerçekleşt�ğ� düşünülürse, 
2016 yılının çok daha �y� geçeceğ�ne 
�nanıyoruz. Benzer şek�lde, bütün 
bu gel�şmeler�n c�romuza olumlu 
etk�ler�ne de şah�t olacağız.”

Dış denge poz�t�f seyreder
Yen� yıl �ç�n döv�z 

kuru ve Türk�ye 
ekonos�ne yönel�k 
büyüme beklent�-
s�ler�n� de paylaşan 
Borsa İstanbul, 
değerlend�rmeler�-
n� şöyle özetl�yor: 
“Artık, s�yas� �st�krar 
�le �lg�l� soru �şaretler� 
kalkmış vaz�yette ve 

bu da f�yatlamalara 
olumlu yansıyacaktır. 
D�ğer taraftan, petrol 
ve emt�a f�yatların-
dak� ger�lemelere 
bağlı olarak car� açık 
cephes�nde çok olum-
lu gel�şmelere şah�t 
oluyoruz. Aylık bazda 
car� fazla vermeye de 
başladık. Petrol f�yat-

larında bu sev�yeler�n 
korunacağı düşünül-
düğünde dış denge 
açısından poz�t�f sey�r 
devam edecekt�r. Tür-
k�ye’dek� güçlü tüke-
t�c� taleb�, ülkem�z�n 
�hraç pazarlarındak� 
kazandığı çeş�tl�l�k, 
düşük kamu borcu 
sebeb�yle sah�p oldu-

ğumuz manevra alanı 
Türk�ye’y� küresel 
bel�rs�zl�k ortamında 
ekonom�de destek-
leyecek unsurlardır. 
Bu kapsamda Tür-
k�ye’n�n Orta Vadel� 
Program’da bel�rle-
nen büyüme hedefle-
r�nden uzaklaşmaya-
cağına �nanıyorum.”

Borsa’da ‘Yıldız 
Pazar’ dönem�
Borsa İstanbul›da pazar 

yapıları ve �s�mler� 
değ�şt�. Ulusal Pazar 
ve İk�nc� Ulusal Pazar 
kaldırılırken, Yıldız Pazar 
ve Ana Pazar adında yen� 
�k� pazar oluşturuldu. 
Yıldız Pazar’da 119, Ana Pazar’da 190 
ş�rket yer alacak. Yen� pay alım satım 
s�stem� devreye g�rd�ğ�nde Ulusal ve 
İk�nc� Ulusal Pazar’da �şlem gören 
paylardan f��l� dolaşımdak� payların 
p�yasa değer� 100 m�lyon TL ve üzer�nde 
olanlar �le BİST 100 endeks�nde yer 
alan ş�rketler Yıldız Pazar’da olacak. 
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Petrol f�yatlarının b�r senede 
115 dolardan 44 dolara 
düşmes� en çok Rusya’yı ve 

İran’ı sarsarken Körfez ülkeler� 
de bundan payını aldı. Petrolde 
yaşadıkları gel�r kayıplarını 
stratej�k b�r hamle �le lehler�ne 
çev�rmek �steyen Körfez ülkeler�, 
yen� dönemde Türk�ye g�b� 
�st�krarlı b�r h�kaye oluşturan, kârlı 
oranları yüksek seyreden gel�şen 
ekonom�lere daha fazla yatırım 
yapmaya başladı. Der�n Ekonom� 
Derg�s�’n�n Aralık sayısında 
Yakup Kocaman �mzasıyla 
ver�len haberde Körfez fonları 
mercek altına alındı. Sözkonusu 
haberde fonların hertürlü k�rl� 
propagandaya rağmen fırsat ülke 
gördükler� Türk�ye›ye �lg�s�n�n 
artarak sürdürğü anlatıldı. 
Haberde şu b�lg�ler yeraldı.

BAE TAVIR DEĞİŞTİRDİ
B�rleş�k Arap Em�rl�kler� �le 

Türk�ye arasında �k� yıl önce 
yapılan ancak sonuçsuz kalan 
Afş�n kömürüne dayalı 8 b�n 
megawatt gücündek� elektr�k 
santral� projes�n�n yen�den 
canlanması söz konusu. İk� ülke 
arasında Ocak 2013’te �mzalanan 
anlaşma, Mısır darbes� sonrasında 
Ağustos 2013’te, B�rleş�k Arap 
Em�rl�kler�’n�n Türk�ye’ye karşı 
değ�şen tutumu neden�yle �ptal 
ed�lm�şt�. 12 m�lyar dolarlık 
projeye BAE’n�n yen�den tal�p 
olması ya da Körfez’den başka 
b�r tal�pl�n�n çıkması mümkün. 
Körfez devlet fonlarının �lg� 
göstermes� beklenen ş�rketler 
arasında, yakında halka açılması 
planlanan İstanbul Gaz Dağıtım 
A.Ş. de (İGDAŞ) bulunuyor. 

KATAR TÜRKİYE  
İŞLERİ ZİRVE YAPTI
Türk�ye �le Katar arasında 

kökü 150 yıl önces�ne dayanan 
dostluk �l�şk�ler� son yıllarda 
yen�den z�rve yaptı. K�ş� başı 
m�ll� gel�r� 109 b�n dolarla 
dünyanın en zeng�n ülkes� olan 
Katar b�r taraftan Türk�ye’ye 
sıvı doğalgaz satmaya başladı, 
b�r yandan da yatırım fonlarıyla 
Türk�ye’de ş�rket avına çıktı. 
Katar’ın devlet fonları genell�kle 
uzun vadede sab�t get�r� vaad 
eden altyapı yatırımlarını 
terc�h ed�yor. Mesela, Katar 
Investment Author�ty (QIA) 
2015’te Hong Kong Elektr�k 
İdares�’n�n yüzde 19,9’unu 1,2 
m�lyar dolara satın aldı. Aynı 
ş�rket kısa süre �nce Brez�lya’nın 
en kıymetl� petrol yataklarından 
b�r�n� �şleten Shell’�n yüzde 23 

h�sses�n� 1 m�lyar dolara satın 
aldı. Körfez merkezl�, 9 m�lyar 
dolarlık varlığı yöneten Abraaj 
Group Şubat 2015’te, Doğan 
Hold�ng bünyes�ndek� onl�ne 
satış s�tes� Heps�burada’nın 
yüzde 25 h�sses�ne 100 m�lyon 
dolar ödeyerek ortak oldu. 
Ş�rket ayrıca, yıl bu sene �ç�nde 
Yü-Ce Med�kal f�rmasına da 
ortak oldu. İstanbul’da b�r de 
of�s açan Abraaj, bu �şlemle 
Türk�ye’dek� 9. ortaklığını 
tamamlamış oldu. İstanbul’da 
of�s açması Türk�ye’de daha 
yakından ş�rket avcılığı yapmak 
�sted�ğ� anlamına gel�yor.

KUVEYT FONLARI DA TAKİPTE
Türk�ye’de 2006’da Cevah�r 

AVM’y� 750 m�lyon dolara satın 
aldıktan sonra Halk Bankası 
ve TAV ş�rketler�nde h�sse 
sened� ortaklığına g�ren Kuveyt 
devlet�n�n resm� yatırım ş�rket� 
Kuwa�t Investment Author�ty 
(KIA), Türk�ye’y� de kapsayan 
Doğu Avrupa başta olmak 
üzere Afr�ka, Asya ve Lat�n 
Amer�ka’dak� gel�şen ülkelere 
yatırımlarını artırmaya devam 
ed�yor. 2008 f�nansal kr�z�nden 
sonra rotayı değ�şt�ren KIA bu 
amaçla bünyes�nde b�r Gel�şen 
P�yasalar B�r�m� kurdu.

NBK YATIRIMA DOYMUYOR
Kuveyt bankası Nat�onal 

Bank of Kuwa�t’�n (NBK) yatıırm 
kolu NBK Cap�tal, 2007 yılında 
Turk�sh Bank’ın yüzde 40’ını 
160 m�lyon dolara satın aldıktan 
sonra Yudum Gıda, Kılıç Den�z, 
Dünya Göz Hastanes�, Dem 
İlaç ve Bavet K�mya›ya yatırım 
yaptı. NBK geçt�ğ�m�z yıl �se 
Yatsan Yataklarının yüzde 78’�n� 
satın aldı. Ş�rket�n 30’dan fazla 
ülkeye yatak ve mob�lya ürünler� 
satıyor olması fona caz�p gelen 
unsurların başında geld�.

KARLI İŞLERE ÖNCELİK
Türk�ye’ye �lk gelen Körfez 

bankası Kuveyt Türk’ün bağlı 
bulunduğu Kuwa�t F�nance 
House’un Türk�ye, Orta Asya 
ve Balkan ülkeler�n� kapsayan 
yatırım kolu Turkap�tal 345 
m�lyon dolarlık b�r varlığı 
yönet�yor. Türk�ye’de Neova 
S�gorta �le s�gortacılık sektörüne 
adım atan fonun ayrıca oto 
k�ralama ve gayr�menkul 
sektörler�nde yatırımları 
bulunuyor. Körfez fonlarının 
nak�t üretme kapas�tes� ve 
karlılığı yüksek sektörler� 
terc�h ett�ğ� gözlen�yor.

Körfez fonları 2012 �t�bar�yle gözle görülür 
şek�lde makas değ�şt�rmeye başladı. Artık 
yatırımlarını, esk�s� g�b� caz�p get�r�ler vaad 
etmeyen ABD ve Avrupa tahv�ller�nde tutmak 
yer�ne; �st�krarlı büyüme h�kayeler�yle yabancı 
yatırımcılar �ç�n b�rer l�man hal�ne gelen  
Türk�ye g�b� gel�şen ekonom�lere yönelt�yorlar.  

EXSA Export’un, h�sse ger� alım programı kap-
samında 40 m�lyon lota kadar Sabancı Hold�ng 

h�sses�n� borsadan satın alacağı b�ld�r�ld�. Hacı 
Ömer Sabancı Hold�ng AŞ’n�n, Kamuyu Aydınlatma 
Platformu’nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, 
Sabancı Hold�ng ve bağlı ortaklığı EXSA Export 
Sanay� Mamuller� Satış ve Araştırma AŞ’n�n yönet�m 
kurulu toplantılarının 22 Aralık’ta ayrı ayrı yapıldığı 
bel�rt�ld�. Açıklamaya göre toplantılarda, Sabancı 
Hold�ng h�sseler� f�yat sev�yes�n�n Sabancı Hold�ng 
faal�yetler�n�n gerçek performansını yansıtmadığı 
düşünces�nden hareketle; hold�ng h�sseler�n�n 40 
m�lyon lota kadar olan kısmının, borsadan EXSA 
Export tarafından satın alınmasına karar ver�ld�.

GENEL KURUL’DAN ONAY
Satın alma sürec�n�n EXSA Export Yönet�m 

Kurulunca kabul ed�lecek “pay ger� alım programı” 
doğrultusunda gerçekleşmes� ve gerek görüldüğü 
takd�rde EXSA Export tarafından Sabancı Hold�ng 
h�sseler�n�n 12 TL ve altındak� her türlü h�sse f�yatıyla 
borsada ger� alımının yapılab�lmes� kararlaştırıldı.

Sabancı’dan 
h�sse ger� 
alımı yetk�s�

Körfez fonları 
makas değ�şt�rd�
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Doğrudan 
yatırımın 

henüz % 7’s� 
körfezden

Y abancıların borsadak� h�sse 
senetler�ne ya da devlet 

ve ş�rket tahv�ller�ne yaptığı 
f�nansal yatırımlar b�r kenara 
bırakıldığında Türk�ye’de halen 172 m�lyar dolar büyüklüğünde yabancı doğrudan yatırım stoku var. Bu m�ktarın sadece yüzde 7’s�ne karşılık gelen 12 m�lyar 

doları Körfez ülkeler�nden gelm�ş durumda. Stokun yüzde 52’s� �se Avrupa kökenl�. Yan�, Türk�ye’dek� en büyük yabancı yatırımcılar Körfez sermayes� değ Avrupa.
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TEB’e Borsa İstanbul 
Özel Pazar’dan ödül
TEB Özel Melek Yatırım Platformu, Global G�r�ş�mc�l�k Haftası resm� açılışı ve Borsa İstanbul Özel Pazar’ın faal�yete 
başlamasının b�r�nc� yıl dönümü tören�nde “Yılın En Çok Yatırım Yapan Melek Yatırımcı Ağı Ödülü”ne layık 
görüldü. Özel Pazar’ın gel�ş�m�ne destek veren kuruluşların katıldığı törende, TEB Özel Bankacılık Pazarlama ve 
Satış D�rektörü Ayl�n Alkan, ödülünü Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kemal Yılmaz’ın el�nden aldı.

Türk bankacılık sektörünün kred� hacm� 1.4 tr�lyon l�raya 
ulaştı. TCMB’n�n haftalık �stat�st�kler�ne göre, 
18 Aralık haftası �t�bar�yle kred�ler, geçen yılın 
aynı dönem�ne göre yüzde 20.3 arttı. Kred�ler�n 
32.8 m�lyar l�ralık kısmı mal� kes�me kullandırıldı. 

Akbank Genel Müdürü Hakan 
B�nbaşg�l, hâl�hazırda kur 
etk�s�nden arındırılmış yıllık 

kred� artışının yüzde 16’lar sev�ye-
s�nde olduğunu bel�rterek, tüket�c� 
kred�ler�nde artışların öngörülen 
şek�lde t�car� kred�ler�n altında 
seyrett�ğ�n� söyled�. Kred�ler�n 
tak�be dönüşüm oranının yüzde 2,9 
�le kontrollü b�r sev�yede kaldığını 
aktaran B�nbaşg�l, Akbank'ın zorlu 
koşullara rağmen bu yıl �y� b�r per-
formans serg�led�ğ�n� �fade ett�. B�n-
başg�l, “Akt�f kal�tem�z� koruduk, 
r�sk� �y� yönett�k. Reel sektörü de 
desteklemeye devam ett�k” ded�. 

'YAYGIN KAYNAK  
YAPIMIZI SÜRDÜRDÜK'
Kred� büyümes�n�n bütçede 

öngörüldüğü g�b� yüzde 15’ler 

sev�yes�nde olacağını d�le get�ren 
B�nbaşg�l, “Kuvvetl� ve yaygın 
kaynak yapımızı da sürdürdük. 
Mevduat büyümem�z kred� 
büyümes�n� karşılayacak şek�l-
de gerçekleşecek. Geleceğ�m�ze 
yatırım yapmaya da devam ett�k. 
Teknoloj� kullanımı, mob�l ban- 
kacılık g�b� alanlarda öneml� gel�-
ş�mler serg�led�k. Akbank bu alan-
larda uluslararası platformlarda 
örnek göster�len bankalardan b�r� 
konumuna geld�” d�ye konuştu. 

TÜRKİYE'NİN BÜYÜMESİNE  
DOĞRUDAN KATKI
Akbank'ın güçlü sermayes�, 

yüksek akt�f kal�tes�, l�k�d�tes� �le 
Türk�ye'n�n büyümes�ne öneml� 
destek vermeye devam edeceğ�-
n�n altını ç�zen B�nbaşg�l, şunları 

kaydett�: “Fed’�n para pol�t�kasında 
normalleşme sürec�ne başlamasıyla 
b�rl�kte gel�şmekte olan ülkelere ge-
len sermaye mal�yetler� b�r m�ktar 
artacaktır. FED �le b�rl�kte Avrupa, 
Uzakdoğu ve Ortadoğu’dak� gel�ş-
meler de bankacılar tarafından ya-
kından �zlenecekt�r. Önümüzdek� 
yıl karlılığın artırılması, özkaynak 
gel�ş�m�n�n sağlanması, kred�-mev-
duat oranının yönet�lmes� ban-
kacıların ana gündem maddeler� 
olacaktır. Teknoloj� kullanımı, ve-
r�ml�l�ğ�n artırılması ve d�j�talleşme 
g�b� konulara da bankalar g�derek 
daha fazla odaklanacaktır.” 

'KALİTELİ HİZMET  
ODAĞIMIZDA OLACAK'
Kurumsal, T�car�, Kob�, B�reysel 

Ve Özel olmak üzere tüm müşter� 

segmentler�nde büyüme hedef-
lend�ğ�n� d�le get�ren B�nbaşg�l, 
“Akbank aynı zamanda tasarrufla-
rın değerlend�r�lmes�nde ülkedek� 
en n�tel�kl� adres olmak arzusun-
dadır. ‘Akbank Yatırım H�zmetle-
r�’ne geçt�ğ�m�z yıllarda öneml� 
yatırımlar yaptık. 2016 Akbank’ın 
bu konudak� farkının p�yasada 
h�ssed�ld�ğ� b�r dönem olacaktır. 
D�j�talleşme ve mob�l bankacılığı 
stratej�m�z�n odağında tutarak 
altyapımızı gel�şt�rmeye, sektö-
re yen�l�kler get�rmeye devam 
edeceğ�z. İnsan kaynaklarımıza da 
öneml� ölçüde yatırım yapmaya 
devam edeceğ�z. Akbank’ı öne 
çıkarak temel unsurun Akbanklı-
ların kend�s� olduğuna �nanıyoruz. 
Ver�ml�, kal�tel� h�zmet de odağı-
mızda olacak” �fadeler�n� kullandı. 

‘Zorlu koşullara rağmen  
güçlü yapımızı koruduk’
Hem yurtdışında hem de yurt�ç�nde çeş�tl� bel�rs�zl�kler�n yaşandığı 2015 yılı, bankacılık sektörünü de etk�led�. Sektör,  güçlü sermayes�n�n 
desteğ� �le sağlıklı yapısını korumayı başardı. Akbank’ın zorlu koşullara rağmen bu yıl �y� b�r performans serg�led�ğ�n� �fade eden Akbank Ge-
nel Müdürü Hakan B�nbaşg�l, “Akt�f kal�tem�z� koruduk, r�sk� �y� yönett�k. Reel sektörü de desteklemeye devam ett�k” ded�

Akbank 
Genel Müdürü 

Hakan B�nbaşg�l

TEB  Özel Bankacılık 
Pazarlama ve 

Satış D�rektörü 
Ayl�n Alkan

Borsa İstanbul 
Genel Müdür 

Yardımcısı 
Mustafa Kemal Yılmaz

Kred�ler
1.4 tr�lyon 

Bankacılık sektörü 
kred� hacm�, 1 tr�lyon 

440,1 m�lyar l�raya ulaştı. 
Türk�ye Cumhur�yet Merkez 
Bankası’nın (TCMB) haftalık 
�stat�st�kler�ne göre, toplam 
kred� hacm�, 18 Aralık 
haftasında, b�r öncek� haftaya 
kıyasla yüzde 0,39 azalırken, 
geçen yılın aynı dönem�ne 
göre yüzde 20,30 arttı. Ver�len 
kred�ler�n 1 tr�lyon 407 m�lyar 
268 m�lyon 389 b�n l�rası mal� 
olmayan kes�me, 32 m�lyar 
832 m�lyon 490 b�n l�rası da 
mal� kes�me kullandırıldı. B�r 
haftalık dönemde mevduat 
bankalarındak� tüket�c� 
kred�ler� yüzde 0,11 düşüşle 
288 m�lyar 980 m�lyon 505 b�n 
l�raya, taks�tl� t�car� kred�ler 
de yüzde 0,16 azalışla 186 
m�lyar 454 m�lyon 958 b�n 
l�raya �nd�. Aynı dönemde 
kred� kartı harcama tutarı �se 
yüzde 0,34 düşüşle 89 m�lyar 
454 m�lyon 91 b�n l�ra oldu.

TAKSİTSİZ HARCAMA  
47.9 MİLYAR TL
Mevduat bankalarındak� 

tüket�c� kred�ler�n�n 130 m�lyar 
860 m�lyon 124 b�n l�rası 
konut, 5 m�lyar 642 m�lyon 
363 b�n l�rası taşıt, 152 m�lyar 
478 m�lyon 18 b�n l�rası d�ğer 
kred�lerden oluştu. Geçen yılın 
aynı dönem�ne göre mevduat 
bankalarındak� tüket�c� 
kred�ler� yüzde 8,65, taks�tl� 

t�car� kred�ler yüzde 19,98 
ve kred� kartı harcama tutarı 
yüzde 9,27 arttı. Kred� kartı 
harcama tutarının 41 m�lyar 501 
m�lyon 661 b�n l�rası taks�tl�, 47 
m�lyar 952 m�lyon 430 b�n l�rası 
taks�ts�z gerçekleşt�. Bankacılık 
sektöründek� toplam 
mevduatta (bankalararası 
dah�l) 18 Aralık �le b�ten haftada 
7 m�lyar 810 m�lyon 2 b�n l�ra 
azalırken, toplam mevduat, 
geçen yılın aynı dönem�ne  
göre yüzde 18,62 arttı. 

YP MEVDUAT 429.2  
MİLYAR LİRA
Aynı dönemde bankalardak� 

TL c�ns� mevduat yüzde 1,16 
düşüşle 692 m�lyar 756 m�lyon 
326 b�n l�ra, yabancı para (YP) 
c�ns�nden mevduat �se yüzde 
0,03 yüksel�şle 503 m�lyar 314 
m�lyon 281 b�n l�ra oldu. Yıllık 
bazda bakıldığında 18 Aralık 
�le b�ten haftada bankalardak� 
TL c�ns� mevduatta yüzde 8,63 
ve yabancı para mevduatta 
da yüzde 38,06 artış görüldü.
Söz konusu dönemde, yurt 
�ç� yerleş�kler�n mevduat 
bankalarındak� toplam TL 
mevduatı yüzde 1,30 azalışla 
642 m�lyar 537 m�lyon 682 
b�n l�raya ger�led�. Yurt 
�ç� yerleş�kler�n mevduat 
bankalarındak� toplam YP 
mevduatı �se b�r haftada yüzde 
0,02 artışla 429 m�lyar 163 
m�lyon 491 b�n l�raya çıktı.TEB Özel Melek Yatırım 

Platformu, Borsa İstanbul 
Özel Pazar tarafından "Yı-

lın En Çok Yatırım Yapan Melek 
Yatırımcı Ağı Ödülü"ne layık 
görüldü. TEB Özel tarafından ya-
pılan açıklamaya göre, TEB Özel 
Melek Yatırım Platformu, Global 
G�r�ş�mc�l�k Haftası resm� açılışı 
ve Borsa İstanbul Özel Pazar'ın 
faal�yete başlamasının b�r�nc� yıl 
dönümü tören�nde "Yılın En Çok 
Yatırım Yapan Melek Yatırımcı 
Ağı Ödülü"nü aldı. Türk�ye'de 
"melek yatırım" konsept�n� 
alternat�f b�r yatırım fırsatı olarak 
müşter�ler�ne sunan TEB Özel'�n 
hayata geç�rd�ğ� TEB Özel Melek 
Yatırım Platformu, Borsa İstanbul 
Özel Pazar tarafından "Türk�ye'de 
G�r�ş�mc� Ş�rketlere 2015 Yılında 
En Çok Yatırım Yapan Melek Ya-
tırımcı Ağı" olarak ödüllend�r�ld�. 
Özel Pazar'ın gel�ş�m�ne destek 
veren kuruluşların yer aldığı 
törende, TEB Özel Bankacılık Pa-
zarlama ve Satış D�rektörü Ayl�n 

Alkan, ödülünü Borsa İstanbul 
Genel Müdür Yardımcısı Mustafa 
Kemal Yılmaz'ın el�nden aldı.

GİRİŞİMCİ EKONOMİYE  
KAZANDIRILIYOR
Türk�ye'de B�reysel Katılım 

Sermayes� Yönetmel�ğ�'n�n 
2013'te uygulanmaya başlamasıy-
la "Melek Yatırımcı" konsept�n� 
müşter�ler�ne sunan �lk banka 
olan TEB, hayata geç�rd�ğ� TEB 
Özel Melek Yatırım Platformu �le 
varlıklarını geleneksel f�nansal 
araçlar dışındak� alanlarda değer-
lend�rmek �steyen müşter�ler�ne 
yen� b�r yatırım fırsatı sunarken, 
gelecek vadeden projelere de 
sermaye bularak g�r�ş�mc�ler�n 
ekonom�ye kazandırılmasına 
katkıda bulunuyor. 

AKREDİTE MELEK YATIRIMCI AĞI
Haz�ne Müsteşarlığı'nın 2015 

yılı başında TEB Özel Melek 
Yatırım Platformu'nu akred�te 
b�r Melek Yatırımcı Ağı olarak 

onaylamasıyla b�rl�kte, b�r banka-
nın "melek yatırım" konusunda 
kamu otor�tes� tarafından yetk�-
lend�r�len �lk platformuna sah�p 
olma ayrıcalığı kazanan TEB 
Özel Bankacılık, Melek Yatırım 
Platformu �le yatırımcılara l�sans 
vereb�l�yor, ağ kanalıyla yapılan 
yatırımların belge ve b�lg�ler�n� 
Haz�ne Müsteşarlığı'na �let�p yatı-
rım süreçler�n� tak�p edeb�l�yor.

YENİ YATIRIMLAR YOLDA
TEB Özel Melek Yatırım Plat-

formu �le b�rl�kte melek yatırım-
cılık konusuna gönül veren �ş 
adamlarını b�r araya get�rd�ğ� TEB 
Özel Yatırımcı Kulübü sayes�nde 
alternat�f yatırım fırsatları sunan 
TEB Özel, yen�l�kç� �ş f�kr�ne sah�p 
g�r�ş�mc�lere destek olarak g�r�ş�m-
c�l�k ekos�stem�ne katkı sunuyor. 
Her ay yen� b�r yatırım yapan ve 
g�r�ş�mc�l�k ekos�stem�nde f�nans 
ötes� katkıları m�syon ed�nen TEB 
Özel Yatırımcı Kulübü, d�ğer me-
lek ağlarından ve yatırım kulüp-

ler�nden yatırımcı ve g�r�ş�mc�lere 
sunduğu fırsatlarla ayrılıyor. Ağ 
�çer�s�nde değerlend�r�len yatırım 
fırsatlarının b�r üyen�n yatırım 
yapmaya karar verd�ğ� veya 
yatırım yapmış olduğu b�r g�r�ş�m 
ş�rket� olması yönüyle ön plana 
çıkan TEB Özel Yatırımcı Kulübü, 
bugüne kadar yatırım yapmaya 
karar verd�ğ� 4 yatırıma ek olarak, 
üyeler yen� yatırımlarıyla �lg�l� 
görüşmeler�n� sürdürüyor. 

EKOSİSTEME POZİTİF KATKI
G�r�ş�m fırsatlarını üyeler�yle 

paylaşarak ortak fayda oluşturma-
yı hedefleyen TEB Özel Yatırımcı 
Kulübü üyeler� bugüne kadar 
5'� İstanbul, 1'� San Franc�sco'da 
olmak üzere 6 toplantıda b�r 
araya gelme fırsatı elde ett�. Hem 
üyeler arası �l�şk�ler�n kuvvet-
lend�r�lmes� hem de ekos�steme 
poz�t�f yönde katkıda bulunulması 
hedef�yle gerçekleşt�r�len toplantı-
lar, 2016 yılında da her ay düzenl� 
olarak üyeler�n� buluşturacak.
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