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q Son 5 yılda Doğu Avrupa ve Ortadoğu’dak	 
en büyük gayr	menkul arzını gerçekleşt	ren 

Emlak Konut, yen	 arsa 	haleler	ne 
hazırlanıyor. Emlak Konut Genel 
Müdürü Murat Kurum, “En kısa 
sürede d	ğer öneml	 arsalarımızı da 
	hale ed	yor olacağız” ded	. Kurum, 
bu yılk	 satış hede�er	n	 10 b	n adet 
olarak açıkladı.  26’DA

q Başbakan Yardımcısı Al� Babacan, Borsa 
İstanbul’un sermaye p�yasalarındak� 

önem�n� Yen� Şafak �ç�n kaleme aldı. “Borsa 
İstanbul’da �şlem gören halka açık ş�rketler�n 
p�yasa değer�n�n ekonom�k büyüklüğümüze 
oranı d�kkate alındığında, Borsa İstanbul’un 
büyük b�r potans�yele sah�p olduğunu 
söylemek mümkündür. İy� b�r f�nans 
merkez�n�n ancak, güven ve �t�bar üzer�ne �nşa 
ed�leceğ�n�n farkında olarak, düzenlemeler 
konusunda yen�l�kç� ancak �ht�yatlı b�r anlayışla 
hareket etmeye devam edeceğ�z.”  2’DE

q Bölgesel merkez olma yolunda �lerleyen 
Borsa İstanbul, stratej�k ortaklıklarla 

kend� teknoloj�s�n� üreteb�l�r b�r konuma 
gel�yor. NASDAQ – OMX �le �şb�rl�ğ� yapan 
Borsa İstanbul, böylel�kle Avrasya bölges� 
�ç�n uluslararası ölçekte b�r sermaye p�yasası 
merkez�ne dönüşecek. Bosna Hersek, Karadağ, 
Azerbaycan ve Kırgız�stan borsalarına ortak 
olan BİST, İstanbul’un F�nans Merkez� olma 
yolunda öneml� adımlar atıyor.  8’DE

q SPK Başkanı Vahdett�n 
Ertaş, İslam� f�nans 

araçlarının gel�şmes� �ç�n 
Türk�ye’n�n büyük b�r 
potans�yel� olduğunu 
bel�rterek, “Türk�ye 
f�nans sektöründe batı 
t�p� f�nans en büyük 
paya sah�p. Ancak 
İslam� f�nans araçlarına dayalı p�yasaların da 
gel�şmes� �ç�n büyük b�r potans�yel. İstanbul 
F�nans Merkez�’n�n hede�er�nden b�r� de, 
ülkem�z� fa�zs�z f�nans ürünler�n�n öneml� küresel 
merkezler�nden b�r�s� yapmaktır” ded�.    6’DA
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YENi KÜRESEL MERKEZ 
BORSA İSTANBUL
İstanbul’un bölgesel b�r f�nans merkez� olması yolunda Borsa İstanbul’a büyük 

�şler düşüyor.  Bu yükümlülükler�n�n farkında olduklarını söyleyen Borsa İstan-
bul Yönet�m Kurulu Başkanı Turhan,  yen�l�kç� f�nans alanlarında öneml� adım-

lar attıklarını ve dünyanın sayılı borsalarıyla �şb�rl�ğ� yaptıklarını  kaydett�.

q Son iki yılda sermaye piyasalarını güçlendirmek 
ve Borsa İstanbul’u dünyanın en seçkin borsaları 

ligine yükseltmek için çalıştıklarını anlatan İbrahim 
Turhan,  borsacılık  sektöründe yaşanan yapısal ve 
teknolojik dönüşümü yakından takip ettiklerini ifade 
etti. Başkan İbrahim Turhan, “Bir borsanan başarısı 
şüphesiz farklı ürün, risk ve getiri tercihleri olan 
yatırımcıların ihtiyaçlarına cevap verebilecek ürün 
gamını geliştirmesiyle yakından ilişkilidir” dedi. 

q Yenilikçi finans alanında da önemli adımlar 
attıklarını vurgulayan Turhan şunları kaydetti: 

“Türkiye’nin 2023 hedeflerine erişebilmesi için 
İstanbul’un Hong Kong ile Frankfurt arasındaki bölgede 
küresel bir finans merkezi haline gelebilmesi için 
üzerine düşen yükümlülüklerin farkındayız. Önümüzdeki 
dönemde de bu sorumluluklar doğrultusunda stratejik 
hedeflerimize ulaşmak için faaliyetlerimize devam 
edeceğiz. Yenilikçi fikirlerle büyüyeceğiz.”  4’TE

YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YENİ ÜRÜNLER YENİLİKÇİ FİKİRLERLE BÜYÜYORUZ

Babacan
Yen� Şafak
�ç�n yazdıBİST, stratej�k 

ortaklıklarla
büyüyor

Halka arzın 
b�r numarası 
Emlak Konut

Ertaş: İslam� 
f�nansın da 
merkez�

2017’de 50 b�n
yen� �st�hdam
�le h�zmette
q 4.5 m�lyar l�raya malolması beklenen 

İstanbul F�nans Merkez�, Ataşeh�r-
Ümran�ye hattında yüksel�yor. 2017’de �lk 
etabı tamamlanması planlanan merkez, 
50 b�n yen� �st�hdam oluşturacak. F�nans 
kurumları burada yeralmak �ç�n ş�md�den 
b�rb�rler�yle yarışıyor.  6’DA
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Kr	z 	let	ş	m	 hasarı 
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Borsa İstanbul ve
Katılım Bankacılığı

İstanbul “Küresel İslam	 
F	nans Merkez	” Olab	l	r m	?

Ver�ml�l�k �ç�n çalışanı
ortak etmek

F	nansal küreselleşmede 
genç b	r nefes: BİST
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1990’larda ekonom�k kr�zler, s�yas� 
bel�rs�zl�kler, yüksek en
 asyon 
ve fa�z yükü altında sıkıntılı b�r 

süreçten geçen Türk�ye ekonom�s�, 
son on �k� yılda uygulamaya konulan 
yapısal reform programları ve tak�p 
ed�len doğru mal�ye ve para pol�t�kaları 
sayes�nde güven ve �st�krar ortamına 
kavuşmuştur.

Bu olumlu dönüşümün net�ces�n-
de, uzun vadel� ekonom� pol�t�kalarını 
sağlıklı b�r b�ç�mde oluşturab�lmek 
mümkün hale gelm�ş, 
Türk�ye’n�n 2023 yılı 
�ç�n 2 tr�lyon ABD dola-
rı ekonom�k büyüklük 
ve 500 m�lyar ABD do-
ları �hracat g�b� hede
 er 
koyab�lmes�n�n  önü 
açılmıştır. 

Bel�rlenen bu hedef-
lere ulaşmanın ve sür-
dürüleb�l�r b�r �kt�sad� 
büyümen�n en öneml� 
önkoşullarından b�r�, 
güçlü ve etk�n �şleyen b�r sermaye 
p�yasasına sah�p olmaktır. Bu noktada, 
2009 yılında uygulamaya konulan ve 
İstanbul’u yasal, beşer�, f�z�k� ve tekn�k 
altyapısını tamamlayarak uluslararası 
yatırımcıların ve f�nans aktörler�n�n 
buluşma noktası hal�ne get�rmey� he-
de
 eyen İstanbul Uluslararası F�nans 
Merkez� (İFM) projes� büyük önem 
arz etmekted�r.  Proje çerçeves�nde 
açıklanan stratej� ve eylem planlarına 
uygun olarak atılan adımlar, f�nansal 
sektörümüzü ve sermaye p�yasalarımı-
zı daha �y� noktalara taşıma açısından 
İstanbul’a öneml� avantajlar kazandır-
mıştır.

2012 yılı Aralık ayında uzun b�r 
hazırlık sürec�n�n sonunda yasalaşan 
yen� Sermaye P�yasası Kanunu, Borsa 
İstanbul ve sermaye p�yasamızın gel�-

ş�m sürec�nde b�r m�lat n�tel�ğ�nded�r. 
Uluslararası p�yasalardak� gel�şmeler�n 
t�t�zl�kle �ncelenmes� sonucunda, ser-
maye p�yasalarımızı dünyadak� başarılı 
örneklerle rekabet edeb�l�r sev�yeye 
çıkartmak �ç�n gerekl� düzenlemeler 
yapılarak AB müktesebatına uyumlu 
b�r sermaye p�yasası mevzuatı hayata 
geç�r�lm�şt�r. 

Yen� Sermaye P�yasası Kanunu’na 
�laveten Yen� Türk T�caret Kanunu’nun, 
Borçlar Kanunu’nun ve Hukuk Muha-

kemeler� Kanunu’nun 
hayata geçmes�yle 
b�rl�kte f�nans sektörü-
müzün yasal altyapısını 
destekley�c� katkılarda 
bulunulmuştur. F�nans 
alanında �ht�sas mah-
kemeler�n�n kurulma-
sına yönel�k adımların 
tamamlanması hukuk� 
altyapının daha da 
güçlend�r�lmes�n� tem�n 
edecekt�r.

 Tüm bu yasal düzenlemeler ve 
ardından öneml� ölçüde tamamlanan 
�k�nc�l mevzuatı yen�leme çalışmala-
rıyla b�rl�kte, sermaye p�yasalarımız 
2023 İstanbul F�nans Merkez� hedef�ne 
uygun b�r hukuk� çerçeveye kavuştu-
rulmuştur. 

Bu süreçte, İstanbul Menkul Kıy-
metler Borsası, İstanbul Altın Borsası 
ve İzm�r Vadel� İşlem ve Ops�yon 
Borsası, Borsa İstanbul anon�m ş�rket� 
çatısı altında b�rleşt�r�lm�ş, Borsa İs-
tanbul’un, kuruluş çalışmaları devam 
eden Ürün Borsası ve Enerj� P�yasası 
�le ortak b�r platformda buluşab�lme-
s�n�n de önü açılmıştır. Esnek yapıları 
ve yüksek teknoloj�ler� sayes�nde 
alternat�f �şlem platformlarının dünya 
genel�nde sektörde paylarını arttırdığı 
b�r dönemde, yerl� borsalarımızın 

konsol�dasyonu Borsa İstanbul’un 
rekabetç� gücünü öneml� ölçüde des-
tekleyecekt�r. 

 Borsa İstanbul’un anon�m b�r ş�rket 
olarak faal�yetler�ne devam edecek 
olması �se operasyonel ver�ml�l�ğ�n 
artışı ve kurumsallaşma yoluyla, çok 
güçlü b�r rekabet�n yaşandığı sektörde 
Borsa İstanbul’a rekabet gücü açı-
sından öneml� avantaj sağlayacaktır. 
Ayrıca ş�rketleşme,  küresel borsacılık 
sektörünün �k� öneml� eğ�l�m� olan 
borsaların halka arzı 
ve stratej�k ortaklıklar 
kurulması açılarından 
Borsa İstanbul’un önü-
nü açmıştır.  

D�ğer taraftan, küre-
sel �şb�rl�kler�n� gel�ş-
t�rmeye yönel�k olarak 
Borsa İstanbul’un gen�ş 
b�r coğrafyada yer alan 
borsalarla �mzaladığı ve 
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� 
alanları kapsayan mutabakat zabıtları 
da öneml� adımlardır. 

Sermaye p�yasalarımız ve Borsa İs-
tanbul’un bugün uluslararası platform-
larda ulaştığı sev�ye de, İstanbul’un 
�lerleyen dönemde uluslararası b�r 
f�nans merkez� olması açısından olduk-
ça üm�t ver�c�d�r. Bu kapsamda Dünya 
Borsalar Federasyonu (WFE), Uluslara-
rası İslam� F�nansal P�yasalar ve Dünya 
Elmas Borsaları Federasyonu g�b� 
sektörün önde gelen b�rl�kler�nde yer 
alarak, öneml� katkılar sunmaktadır.  

Dünyanın en l�k�t borsaları arasında 
yer alan Borsa İstanbul’da �şlem gören 
424 ş�rket�n p�yasa değer� 2014 yılı 
Ağustos ayı �t�bar�yle 268 m�lyar dolar 

sev�yes�nded�r. Halka açık payların 
�ç�nde %64’e ulaşan yabancı yatırımcı 
sah�pl�k oranı �se, FED’�n n�cel�ksel 
gen�şleme pol�t�kasından vazgeçme-
s� sonucunda gel�şmekte olan ülke 
p�yasalarında oluşan dalgalanmalara 
rağmen ülkem�z ekonom�s�ne ve Borsa 
İstanbul’a uluslararası yatırımcıların 
duyduğu güven�n öneml� b�r göster-
ges�d�r.

Bu çerçevede, Borsa İstanbul’da �ş-
lem gören halka açık ş�rketler�n p�yasa 

değer�n�n ekonom�k 
büyüklüğümüze oranı 
d�kkate alındığında,  �le-
r�ye dönük olarak Borsa 
İstanbul’un büyük 
b�r potans�yele sah�p 
olduğunu söylemek 
mümkündür. 

Sermaye p�yasaları-
mızda yaşanan tüm bu 
gel�şmeler net�ces�nde, 
önümüzde artık öneml� 
ölçüde altyapı dönü-

şümünü tamamlamış ve büyük b�r 
�vmeyle büyümeye hazır b�r sermaye 
p�yasası bulunmaktadır. 

2014 yılı ve sonrasını kapsayan dö-
nem, b�r yandan sermaye p�yasalarında 
attığımız tüm olumlu adımların so-
nuçlarını alacağımız, d�ğer yandan da 
elde ett�ğ�m�z kazanımları daha �ler�ye 
taşımak �ç�n çalışmalarımızı kararlılıkla 
sürdüreceğ�m�z b�r dönem olacaktır. 

İy� b�r f�nans merkez�n�n ancak gü-
ven ve �t�bar üzer�ne �nşa ed�leceğ�n�n 
farkında olarak, düzenlemeler konu-
sunda yen�l�kç� ancak �ht�yatlı b�r anla-
yışla hareket etmeye devam edeceğ�z. 
Borsa İstanbul, bu v�zyon çerçeves�nde 
faal�yetler�n� yoğunlaştırarak, sermaye 
p�yasalarımızın ekonom�ye katkısını 
artıracak en öneml� paydaşlardan b�r� 
olacaktır.

Sermaye P�yasalarımızın Öneml� Aktörü:

Borsa İstanbul
Borsa İstanbul’da 
�şlem gören halka 

açık ş�rketler�n p�yasa 
değer�n�n ekonom�k 
büyüklüğümüze ora-
nı d�kkate alındığın-

da, Borsa İstanbul’un 
büyük b�r potans�yele 
sah�p olduğunu söyle-

mek mümkündür.

İy� b�r f�nans merke-
z�n�n ancak, güven 

ve �t�bar üzer�ne �nşa 
ed�leceğ�n�n farkın-
da olarak, düzenle-
meler konusunda 

yen�l�kç� ancak 
�ht�yatlı b�r anlayış-

la hareket etmeye 
devam edeceğ�z. 

Başbakan 
Yardımcısı 

Ali Babacan
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Son �k� yıllık dönem hem 
sermaye p�yasalarımızı 
güçlend�rmek hem de  

Borsa İstanbul’u dünyanın 
en seçk�n borsaları l�g�ne 
yükseltmek �ç�n çok öneml� 
adımların atıldığı b�r dönem 
olmuştur. 2012 yıl sonunda 
yasalaşan yen� Sermaye P�yasası 
Kanunu, sermaye p�yasamızda 
başlayan bu dönüşümün �lk 
adımını oluşturmuştur. Bu 
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 ve mevzuatta 
öneml� değ�ş�kl�kler yapılmıştır. 
Hukuk� ve organ�zasyonel yapısı 
tamamen değ�şen Borsamız, 
teknoloj�k ve f�nansal altyapısını 
dünya standartlarına çıkarmak 
ve bölges�nde çek�m merkez� 
olmak �ç�n çalışmalarını 
yoğunlaştırmıştır. 

YÜKSEK TEKNOLOJİ
Borsacılık sektöründe yaşanan  

yapısal ve teknoloj�k dönüşümü 
yakından tak�p eden Borsa 
İstanbul dünyanın en büyük 
borsa gruplarından Nasdaq OMX 
�le  2013 yılı sonunda teknoloj� 
tedar�k�ne dayalı stratej�k 
ortaklık anlaşması �mzalamıştır. 
Söz konusu anlaşma �le Borsa 
İstanbul dünyanın en seçk�n 
borsalarında kullanılan yüksek 
standartlarda teknoloj�ye sah�p b�r 
�şlem platformuna kavuşacaktır. 
Söz konusu anlaşma teknoloj� 
tedar�ğ�n�n ötes�nde �şb�rl�ğ� ve 
ortak projeler� de �çermekted�r. 
Nasdaq OMX küresel bazda 
kazandığı tecrübey� �ş ve p�yasa 
gel�şt�rme, kurumsal çözümler 
ve �şlem sonrası süreçler�n 
gel�şt�r�lmes� g�b� alanlarda 
sağlayacağı danışmanlık 
serv�sler�yle Borsa İstanbul’a 
aktaracaktır. Bunun yanında 
�k� borsa, endeks gel�şt�rme 
ve l�sanslamadan tezgahüstü 
p�yasalara kadar b�rçok alanda 
hem ülkem�z hem de bölge 
p�yasaları �ç�n ortak �şb�rl�ğ� 
projeler� gel�şt�recekt�r.

FARKLI ÜRÜNLER
B�r borsanın başarısı h�ç 

şüphes�z farklı ürün, r�sk ve get�r� 
terc�hler� olan yatırımcıların 
�ht�yaçlarına cevap vereb�lecek 

ürün gamını oluşturmasıyla  da 
yakından �l�şk�l�d�r. Ekonom�k 
�st�krarın sağlanması ve 
Türk�ye’n�n sermaye p�yasası 
�ç�n oluşturduğu gelecek 
v�zyonu yen� f�nansal araçların 
gel�şt�r�lmes�n�n yanında hal� 
hazırdak� p�yasaların büyümes�ne 
de �mkan sağlamaktadır. 2010 
yılında sadece 1,3 m�lyar dolar 
olan ş�rket tahv�l �hraçlarından 
sağlanan f�nansman m�ktarı 2013 
yıl sonunda 29 m�lyar dolara 
yükselm�şt�r. Y�ne özell�kle 
ülkem�z�n �ç�nde bulunduğu 
coğrafyadak� yatırımcılar 
tarafından terc�h ed�len fa�zs�z 
borçlanma araçları da (Sukuk) 
p�yasamızda �şlem görmekted�r. 
Enerj� ve emt�a p�yasalarının 
oluşturulması ve akt�f hale 
get�r�lmes� de Borsa İstanbul’un 
öncel�kl� projeler� arasındadır. 
Avrasya bölges� dünya doğal 
gaz rezervler�n�n yüzde 31’�, 
dem�r cevher�n�n yüzde 23’ü 
ve petrol rezervler�n�n yüzde 
17’s�n� �ç�nde barındırmasıyla 
dünyanın sayılı doğal kaynak 
zeng�n� bölgeler�nden b�r�d�r. 
Oluşturacağımız gel�şm�ş 
f�nansal altyapı, bölgem�zdek� 
enerj� ve metal ürünler�n�n 
f�yatının Borsamızda oluşmasına 
�mkan verecek, �lg�l� sektörler�n 
büyümes�ne de katkı 
sağlayacaktır. Elektr�k P�yasası 
Kanunuyla Türk�ye Enerj� Borsası 
EPİAŞ’a %30 oranında ortak 
olan Borsa İstanbul elektr�k 
enerj�s� ve doğal gaza dayalı türev 
sözleşmeler�n�n, karbon em�syon 
sert�f�kalarının �şlem gördüğü 
dünyanın en seçk�n borsalarından 
b�r� olmak �ç�n çalışmaktadır.

FİNANSMAN İMKANI
Borsamız, yen�l�kç� f�nans 

alanında da öneml� adımlar 
atmaktadır. Borsa İstanbul 
bünyes�nde g�r�ş�mc�lerle 
yatırımcıları b�r araya get�rerek, 
halka arz sorumluluğu olmaksızın 
f�nansman ve yatırım �mkanı 
sağlayacak yen� b�r pazar yer� 
oluşturmak üzere yürüttüğümüz 
çalışmalar sonucunda Özel 
Pazar hayata geç�r�lm�şt�r. Bu 
şek�lde, ş�rketlere yen� kaynak 
�mkânı sağlayarak Türk�ye’dek� 
g�r�ş�mc�l�k ekos�stem�n� ve 
yatırım ortamını gel�şt�rerek 
�st�krarlı b�r ekonom�k büyümeye 
destek vermey� amaçlıyoruz. 

Dr. M. 
İbrahim 
Turhan

Borsa İstanbul Yönet�m  Kurulu Başkanı 
İbrah�m Turhan,  İstanbul’un Hong Kong �le 
Frankfurt arasındak� bölgede küresel b�r 
f�nans merkez� hal�ne geleb�lmes� �ç�n 
yükümlülüker�n�n farkında olduklarını ve yen�l�kç� 
f�nans alanında öneml� adımlar attıklarını söyled�. 
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Yen�l�kç� f�k�rler 
ve �novasyona 
destek sürecek
Borsa İstanbul olarak 

bünyem�zdek� 
pazarlarımızla ş�rketler�n 
g�r�ş�mc� f�k�rler�n� 
hayata geç�rmeler� ve 
ülke ekonom�s�ne katkı 
vermeler� �ç�n gerekl� fonlara 
ulaşmalarına yardım etmen�n 
yanında b�zzat yen�l�kç� f�k�rler 
ve �novasyona da destek 
sağlamayı amaçlıyoruz. Çok 
kısa b�r süre önce duyurusunu 
yaptığımız üzere; Bakanlar 
Kurulu, yerleşkem�z �ç�nde 
Boğaz�ç� Ün�vers�tes� �le 
ortaklaşa kuracağımız F�nans  
Teknoparkı �ç�n gerekl� 
onayı verm�ş bulunuyor. Bu 
projeyle �novat�f teknoloj�k 
altyapı sunarak ş�rketler�n 
sektörler�ndek� rekabet gücünü 
artırmayı hede� �yoruz. H�ç 
şüphes�z, proje Türk�ye’n�n 
teknoloj� üret�m sev�yes�n� ve 
f�nans alanında uluslararası 
rekabet gücünü artırmasında 
büyük rol oynayacaktır.  
Dünyanın sayılı f�nans 
merkezler�nden b�r� olmayı 
hede� eyen İstanbul’da f�nans 
alanında yazılım, s�stem ve 
ürün gel�şt�recek ş�rketlere 
ev sah�pl�ğ� yapacak olan 
Teknopark, Türk�ye’n�n 
bölgede f�nans teknoj�ler� 

merkez� olmasına da öneml� 
katkı sağlayacaktır. F�nans 
konularına odaklanacak bu 
temat�k teknoparkta hem 
f�nansal kurum ve kuruluşların, 
hem de yazılım, b�l�ş�m ve 
teknoloj� kuruluşlarının 
yer almasını bekl�yoruz. 
Teknopark bünyes�nde faal�yet 
gösteren ş�rketler, buradak� 
faal�yetler�ne �l�şk�n olarak çok 
kapsamlı gel�r ve kurumlar 
verg�s� muaf�yetler�nden 
faydalanırken Boğaz�ç� 
Ün�vers�tes� ve d�ğer akadem�k 
kurum ve kuruluşlar �le Ar-Ge 
faal�yetler�nde �şb�rl�ğ� �mkânı 
bulacaklar.

KÜRESEL MERKEZ
Borsa İstanbul olarak, 2023 

yılında 500 m�lyar dolarlık 
�hracat ve 2 tr�lyon dolarlık 
ekonom�k büyüklük hedef� 
koyan Türk�ye’n�n bu hede� ere 
er�şeb�lmes�, İstanbul’un Hong 
Kong �le Frankfurt arasındak� 
bölgede küresel b�r f�nans 
merkez� ha l�ne geleb�lmes� �ç�n 
üzer�ne düşen yükümlülükler�n 
farkındayız. Önümüzdek� 
dönemde de bu sorumluluklar 
doğrultusunda stratej�k 
hede� er�m�ze ulaşmak �ç�n 
faal�yetler�m�ze devam edeceğ�z.



CMYKYENİ ŞAFAK BORSA EKİ 05



CMYKYENİ ŞAFAK BORSA EKİ 06

SPK Başkanı Vahdett�n Ertaş, İslam� f�nans araçlarının gel�şmes� �ç�n büyük b�r potans�yel 
olduğunu bel�rtt�. Ertaş, “İstanbul F�nans Merkez�’n�n hedefler�nden b�r� de, ülke-
m�z� fa�zs�z f�nans ürünler�n�n öneml� küresel merkezler�nden b�r�s� yapmaktır” 
ded�. Ertaş, sermaye p�yasalarının alternat�f ve karlı b�r platform olduğunu söyled�. 
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Türk�ye f�nans sektöründe 
batı t�p� f�nans en büyük 
paya sah�p. Ancak 

İslam� f�nans araçlarına dayalı 
p�yasaların da gel�şmes� �ç�n 
büyük b�r potans�yel olduğuna 
d�kkat çeken Sermaye P�yasası 
Kurulu Başkanı Dr. Vahdett�n Ertaş, “Sermaye 
p�yasalarında uzun döneml� yatırım anlayışına 
geç�lmes� �ç�n en öneml� aktörler�n kolekt�f 
yatırım kuruluşları ve fa�zs�z f�nans araçları 
olduğunu düşünüyoruz. İstanbul F�nans 
Merkez� Projes�’n�n hede� er�nden b�r� de 
ülkem�z� fa�zs�z f�nans ürünler�n�n öneml� 
küresel merkezler�nden b�r�s� yapmaktır” 
ded�. SPK Başkanı Ertaş, Türk�ye’dek� sermaye 
p�yasalarına �l�şk�n sorularımızı yanıtladı. 
 Güçlü b�r sermaye p�yasası �ç�n 2023 

v�zyonu ne olmalıdır?
Ülkem�z, Cumhur�yet�n �lanının 100. 

yılı olan 2023 yılı �ç�n öneml� hede� er 
bel�rlem�şt�r. 2 tr�lyon dolarlık b�r ekonom�, 
500 m�lyar dolar �hracat, 25.000 dolar 
k�ş� başına gel�r, bel�rlenen hede� erden 
sadece b�r kaçıdır. Ülkem�z�n bu hede� ere 
ulaşab�lmes� �ç�n geçm�ş 10 yılda sağladığı 
büyüme performansını gelecek 10 yılda da 
sürdürmes� gerek�yor. Sürdürüleb�l�r yüksek 
oranlı büyüme �ç�n �se uygun f�nansman 
ortamının sağlanması hayat� öneme sah�pt�r. 
Sermaye p�yasalarımızın �ç tasarru� arı 
artırmak �ç�n öneml� b�r vasıta olacağına ve 
ülkem�z�n 2023 hede� er�ne ulaşab�lmes�nde 
öneml� b�r rol oynayacağına �nanıyoruz. 
Sermaye p�yasalarımız yatırımcılarımıza 
alternat�f ve karlı yatırım fırsatlarını sunarak 
vatandaşlarımızı tasarrufa yönlend�recek 
öneml� b�r platformdur. Bunun b�r örneğ�n� 
Devlet�m�z�n verd�ğ� teşv�k�n de etk�s�yle 
b�reysel emekl�l�k s�stem�nde yaşanan 
hızlı büyümede tecrübe ed�yoruz. Teşv�k 
sonrasında emekl�l�k yatırım fonlarına 
katılımda öneml� artış yaşanmıştır. Ülkem�z�n 
f�nans s�stem� bankacılık ağırlıklı olup 
ş�rketler�m�z f�nansman �ht�yaçlarını büyük 
ölçüde banka kred�ler� yolu �le sağlamaktadır. 
Önümüzdek� 10 yıllık dönem �ç�n 
ş�rketler�m�z�n de f�nansman alışkanlıklarını 
değ�şt�rmes�, halka açılma, tahv�l, f�nansman 
bonosu, sukuk g�b� alternat�f f�nansman 
araçlarını kullanmaları hem çeş�tl�l�k, hem 
mal�yet tasarrufu hem de vade uyarlaması 
açısından kaçınılmaz b�r �ht�yaçtır. Bu suretle 
ş�rketler�m�z bankacılık sektöründen aldıkları 
kred�yle büyüyen mal� yapılarına sermaye 
p�yasası kaynaklarını da dah�l ederek, öz 
kaynaklarını güçlend�rmel�, üzerler�ndek� fa�z 
baskısını en aza �nd�rmel�d�r.

Tüm bu temel hede� ere ulaşmak ve 
ülkem�z�n bel�rlenen 
2023 v�zyonunu 
gerçekleşt�reb�lmek �ç�n 
sermaye p�yasalarımız 
ş�rketler�m�z bankacılık 
sektöründen aldıkları 
kred�yle büyüyen mal� 
yapılarına sermaye 
p�yasası kaynaklarını 
da dah�l ederek, öz 
kaynaklarını güçlend�rmel�, 
üzerler�ndek� fa�z baskısını 
en aza �nd�rmel�d�r. 2023 
v�zyonu çerçeves�nde 
en öneml� hedef�m�z 
İstanbul’u uluslararası b�r 
f�nans merkez� yapmaktır. Yen� Kanunumuz 
bu konuda sermaye p�yasasının hem hukuk� 
hem tekn�k hem de faal�yet altyapısının 
gel�şmes�ne �mkan sağlayan b�r çerçeve 
sunmaktadır. Bu altyapı �ç�nde, geçen yıl 
başlattığımız Sermaye P�yasası Kanunu’nda 
yen� tanımlanan alanların, f�nansal yapı ve 
ürünler�n gel�şt�r�lmes� �le �lg�l� çalışmalar 
büyük ölçüde tamamlanmıştır. 2023’e yönel�k 
hede� er�m�zden b�r� de sermaye p�yasalarının 
Türk f�nans s�stem� �ç�ndek� ağırlığının 
yükselt�lmes� olacaktır. Bu durum Türk f�nans 
s�stem�n�n daha dengel� hale gelmes�ne 
yol açarak, hem ş�rketler�m�z�n f�nansman 
�mkanlarını ve seçenekler�n� artıracak, hem 
de ekonom�de bankacılık s�stem�nden 
kaynaklanan r�skler� azaltacak hem de 
f�rmalara öz kaynakla f�nansman �mkanları 

açarak fa�z mal�yetler�n� azaltmalarına �mkan 
sağlayacaktır. Bu amaçla halka açık ş�rket 
sayımızı ve p�yasa değerler�m�z� yükseltmeye 
yönünde çaba göster�yoruz. İSO 500 l�stes�nde 
yer alan ş�rketler�n tamamını ya halka açılma 
ya da d�ğer sermaye p�yasası araçlarının 
�hracı suret�yle sermaye p�yasalarımızla 
tanıştırmayı amaçlıyoruz. Bunun yanında 
Kob�ler�n sermaye p�yasaları �le f�nansmanına 
da özel önem ver�yoruz. Sektörde ver�ml�l�k 
ve karlılığın artırılması, çalışanların eğ�t�m�, 
p�yasalarımızın gel�şmes�ne katkı sağlayacak 
yapısal dönüşüme �l�şk�n mevzuat alt yapısı 

tamamlandı, Temmuz 
2015’e kadar dönüşümün 
tamamlanmasını 
hede� �yoruz. 

Sermaye p�yasalarının 
talep yönünü oluşturan 
yatırımcı kes�m�ne yönel�k; 
kurumsal yatırımcıların 
büyümes� ve b�reysel 
yatırımcıların da kurumsal 
yatırımcılar kanalıyla 
p�yasada yer almaları 
çaba sarfett�ğ�m�z konular 
arasındadır. Yatırım fonu 
sektöründe mevcut tüm 
fonların kullanab�leceğ� 

Takasbank bünyes�ndek� TEFAS platformunu 
bu yıl �ç�nde h�zmete alacağız. Böylece 
yatırımcılarımızın hem fonlara er�ş�m�n� 
kolaylaştıracağız hem de rekabet� artırarak 
performansların �y�leşmes�ne katkı sağlayacağız. 

En çok önem verd�ğ�m�z konulardan b�r� de 
ülkem�zde f�nansal okuryazarlık sev�yes�n�n 
yükselt�lmes�d�r. Resm� Gazete’de yayınlanan 
Başbakanlık Genelges� kapsamında 
Ülkem�zde tüm b�reyler�n f�nansal 
okuryazarlık sev�yes�n�n yükselt�lmes�, 
sağlıklı f�nansal karar vereb�lmeler�ne 
yönel�k tekn�k ve hukuk� b�lg�ler�n ver�lmes�, 
tasarru� arın altın ve döv�z g�b� ver�ms�z 
alanlar yer�ne büyüme ve �st�hdama 
katkı sağlayacak f�nansal p�yasalarda 
değerlend�r�lmes�ne yardımcı olunması 
öneml� çalışma alanlarımız arasındadır. 

 İstanbul faizsiz finans 
ürünlerinin küresel
merkezi olacak 67 yen� 

düzenleme 
yaptık

 Sermaye P�yasası 
Kanunu’nun yen�lenen 
mevzuatı konusunda 
düşünceler�n�z 
nelerd�r?

Yen� Kanunun 
Kurulumuza verd�ğ� 
yetk�ye dayanarak geçen 
yıl 67 Yönetmel�k, Tebl�ğ 
ve Tebl�ğ değ�ş�kl�ğ� 
şekl�nde toplam 67 yen� 
düzenleme yaparak �k�nc�l 
düzenleme çalışmalarını 
büyük ölçüde tamamladık. 
P�yasa katılımcılarının 
uyum sürec� �ç�n, yapılan 
�k�nc�l düzenlemeler�n b�r 
kısmının yürürlük tar�h�n� 
Temmuz 2014 olarak 
bel�rled�k.

Gerek yen� Kanun 
gerekse yapılan �k�nc�l 
düzenlemelerde İstanbul 
F�nans Merkez� Projes�’n� 
hayata geç�rme, başta 
AB d�rekt�� er� esas 
olmak üzere uluslararası 
normlara uyum, yatırımcı 
haklarının korunması, 
uluslararası rekabet 
avantajı sağlanması 
hede� enm�şt�r.

Yatırımcıların 
Korunması Fonu �le 
�lg�l� çalışmalarınız 
var mı?

Yen� Kanunla 
yatırımcıların daha hızlı 
ve etk�n b�r şek�lde tazm�n 
ed�leb�lmes� amacıyla 
Yatırımcıları Koruma 
Fonu yer�ne, kamu 
tüzel k�ş�l�ğ�n� ha�z olan 
Yatırımcı Tazm�n Merkez� 
(YTM) kurulmuştur. YTM, 
Kanun gereğ� Kurulumuz 
tarafından �dare ve tems�l 

olunmaktadır. 
YTM’n�n kurulmasıyla 

b�rl�kte, sadece h�sse 
senetler� �ç�n olan 
tazm�n yükümlülüğü 
tüm sermaye p�yasası 
araçlarını ve müşter� 
nak�tler�n� de �ç�ne alacak 
şek�lde gen�şlet�lm�ş, 
70.000 TL olan tazm�n 
tutarı da 100.000 
TL’ye çıkarılmıştır. Bu 
tutar Kurul’un tekl�f� 
üzer�ne Bakanlar Kurulu 
tarafından beş katına 
kadar artırılab�lmekted�r.

Bugün bankacılık 
sektöründe olduğu g�b� 
Allah korusun yatırım 
kuruluşlarımızın b�r 
sıkıntıya g�rmes� hal�nde 
vatandaşlarımızın 
100.000 TL’na kadar 
olan nak�t ve sermaye 
p�yasası araçları YTM’n�n 
güvences� altına 
alınmıştır.  
 Sermaye 

p�yasasında 
2014’ü nasıl 
değerlend�r�rs�n�z?

Seç�mler�n 
tamamlanması ve 
ekonom�k ve s�yas� 
�st�krarın korunacağına 
�l�şk�n beklent�ler�n 
güçlenmes�, p�yasalarımıza 
olan güven� artırmış, 
kurlarda �st�krar sağlanırken 
Borsa endeks�nde artışlar 
yaşanmıştır. Bu tablonun 
önümüzdek� günlerde 
artarak devam edeceğ�n�, 
küresel yatırımcıların 
Türk�ye’ye bakışının 
güçlenerek devam 
edeceğ�n� öngörüyoruz.

Sermaye p�-
yasalarımızın, 
�ç tasarru arı 
artırmak �ç�n 
öneml� b�r vası-
ta olacağına ve 
ülkem�z�n 2023 
hede er�ne 
ulaşab�lmes�nde 
öneml� b�r rol 
oynayacağına 
�nanıyoruz. 

Yatırım fonu sek-
töründe, mevcut 

tüm fonların kulla-
nab�leceğ� Takas-

bank bünyes�ndek� 
TEFAS platformu-

nu bu yıl �ç�nde 
h�zmete alacağız. 
Böylece yatırım-
cılarımızın hem 

fonlara er�ş�m�n� 
kolaylaştıracağız.

 Borsa İstanbul’un hacm� 
ve büyüklüğü yeterl� buluyor 
musunuz?

Mevcut durum �t�bar�yle p�yasa 
değer� 260 m�lyar doları aşan Borsa 
İstanbul’da halen 423 ş�rket �şlem 
görüyor. P�yasa değer�n�n GSYH’ye 
oranı �se %30’lar sev�yes�nde. 
Gel�şmekte olan ülkelere 
baktığımızda �se Malezya; Tayland, 
Ş�l� g�b� ülkelerde bu oranın %100’ü 
aştığını görüyoruz. Türk�ye’n�n bu 
açıdan kat edeceğ� mesafe olduğunu 
görüyoruz. İşlem hacm� açısından 
�se Türk�ye sıralamada daha �y� b�r 
konumda bulunuyor. 

Elbette k� büyüklükler�m�z 
potans�yel�m�z�n ger�s�nde kalıyor. 
Yapılan yen� düzenlemeler ve 
çalışmalarla potans�yel�m�z� ortaya 
çıkaracağımıza �nanıyoruz. Şu ank� 
duruma bakacak olursak,  Türk�ye’n�n 
en büyük sanay� ş�rketler�n�n büyük 
b�r kısmının halen borsamızda �şlem 
görmed�ğ�n� görüyoruz. 

Özell�kle küresel p�yasalarda 
2007 yılından buyana yaşanan 
kr�z, merkez bankalarını düşük 
fa�z pol�t�kasına yöneltt�, bu 
pol�t�ka f�rmaları özkaynakla 
f�nansman yer�ne borçla 
f�nansmana yönlend�rd�. F�rmalar 
adeta özkaynağı unuttu kred� 
�le faal�yetler�n� sürdürdü. Bu 
tablo sadece b�zde değ�l hemen 
hemen bütün ülkelerde aynı. 

Ancak önümüzdek� yıldan �t�baren 
FED’�n fa�z oranlarında başlatacağı 
artırım yurt dışı p�yasalarda fa�z 
oranlarını artıracak f�rmalar yen�den 
özkaynağa ve halka açılmaya 
yönelecekt�r.

Güçlü ve çok sayıda f�rmanın 
Borsa’da �şlem görmes� düşük yurt 
�ç� tasarruf oranından, yüksek car� 
açığa kadar pek çok ekonom�k 
sorunla mücadelede öneml� katkılar 
sağlayacaktır. 
 Borsa İstanbul’un 

yapılanmasında bundan sonra 
daha farklı yen�l�kler olacak mı?

Bu alandak� en büyük yen�l�k 
3 borsamızın tek çatı altında 
b�rleşt�r�lerek “Borsa İstanbul” 
unvanıyla, dünya uygulamalarına 
benzer şek�lde özel hukuk tüzel 
k�ş�l�ğ�ne ha�z b�r anon�m ş�rket 
şekl�nde örgütlenmes�d�r. N�tek�m 
bu durum Borsalara daha hızlı 

karar alma ve f�nansal p�yasalarda 
yaşanan ve her geçen gün ortaya 
çıkan yen�l�klere uyum sağlama 
açısından daha esnek b�r yapı 
sağlamaktadır.

Kurulumuz bu yapı �çer�s�nde 
gerekl� mevzuat altyapısını 
oluşturmuş olup, Borsa İstanbul’un 
kend�s�ne tanınan bu esnek yapı 
�çer�s�nde gerekl� adımları atması 
hede� enmekted�r. Örneğ�n 
yakın b�r zamanda Özel Pazar 
konusunda Borsa’nın oluşturmak 
�sted�ğ� yapıya Kurulumuzca 
hızlı b�r şek�lde �z�n ver�lm�ş ve 
bu konuda ş�rketler�m�ze farklı 
b�r f�nansman kaynağına er�ş�m 
�mkanı sağlanmıştır. Bu p�yasanın 
gel�ş�m�n� de yakından �zleyeceğ�z 
varsa atılması gereken adımları 
hızlı b�r şek�lde atacağız. Bundan 
sonrak� aşamada Haz�ne’n�n Borsa 
İstanbul’da sah�p olduğu kamu 
paylarının halka arzı da gündeme 
geleb�lecekt�r. 
 Sermaye p�yasası 

mevzuatının mevcut 
yapısından memnun musunuz?

Mal� p�yasalar, özell�kle 
de sermaye p�yasaları gerek 
teknoloj�k gel�şmeler, gerek makro 
veya m�kro ekonom�k şartlarda 
yaşanan değ�ş�mlere bağlı olarak 
sürekl� gel�şen, yen� araçların ve 
uygulamaların ortaya çıktığı son 
derece d�nam�k b�r yapıya sah�pt�r. 

FED’�n fa�z artırımı 
borsaya yönlend�recek

SPK Başkanı 
Vahdettin 

Ertaş

Sermaye p�yasaları-
mız, yatırımcılarımı-
za alternat�f ve karlı 
yatırım fırsatlarını 

sunarak vatandaşla-
rımızı tasarrufa yön-

lend�recek öneml� b�r 
platformdur. 

Önümüzdek� 10 yıllık 
dönemde,  ş�rketle-
r�m�z�n f�nansman 

alışkanlıklarını değ�ş-
t�rmes�, halka açılma, 

tahv�l, f�nansman 
bonosu ve sukuk g�b� 
alternat�f araçları kul-
lanmaları kaçınılmaz 

b�r �ht�yaçtır.
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ASLAN ‘PAY’I
YABANCININ

PORTFÖY BÜYÜKLÜĞÜNDE YABANCI, İŞLEM HACMİNDE YERLİ
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Gel�şmekte olan ülkeler arasında 
poz�t�f ayrışan Borsa İstanbul yabancı 
yatırımcıların göz bebeğ� oldu. 

Halka açık ş�rketler�n f��l� dolaşımdak� pay 
senetler�n�n toplam değer� 236 m�lyar TL 
sev�yes�ne ulaşırken, yabancı yatırımcılar 
yüzde 64.3 �le en yüksek payı aldı. İşlem 
hacm�nde yerl�, portföy büyüklüğünde 
yabancı yatırımcı bu p�yasada başı çekt�. 
Pay P�yasası �le �lg�l� Temmuz 2014 ver�ler�, 
Borsa İstanbul yatırımcı prof�l�ne �l�şk�n 
çarpıcı detayları ortaya koydu.

TOPLAM DEĞERİ 236 MİLYAR TL 
Söz konusu ver�lere göre Temmuz 

ayı �t�bar�yle halka açık ş�rketler�n f��l� 
dolaşımdak� pay senetler�n�n  toplam 
değer� 236 m�lyar TL sev�yes�ndeyken, 
yabancı kurumsal yatırımcıların payı 
yüzde 64,3 olarak gerçekleşt�.   2002 
yılında bu oranın yüzde 43 düzey�nde 
olduğu göz önüne alındığında; p�yasamıza 
yabancı yatırımcıların duyduğu güven 
çok daha net ortaya çıkıyor. Yabancı 
kurumsal yatırımcıları �se yüzde 17,9 �le 
yerl� kurumsal yatırımcılar ve yüzde 17,5 
�le yerl� b�reysel yatırımcılar tak�p ed�yor. 
Türk�ye’de tasarru� arı artırmak �ç�n m�lat 
kabul ed�len b�reysel emekl�l�k reformuyla 
beraber yerl� kurumsal yatırımcı sah�pl�k 
oranının çok daha yukarı sev�yelere çıkması 
hede� en�yor.

İŞLEM HACMİNİN YÜZDE 68.2’Sİ 
YERLİ BİREYSEL YATIRIMCININ
Pay P�yasası’nda gerçekleşen �şlem 

hacm� �ç�nde yatırımcı gruplarının payları 
anal�z ed�ld�ğ�nde �se önümüze bambaşka 
b�r res�m çıkıyor. 2014 yılı Temmuz ayı 
ver�ler�ne göre, yerl� b�reysel yatırımcılar 
yılın �lk 7 ayında toplam �şlem hacm�n�n 
yüzde 68,2’s�n� gerçekleşt�r�rken bu grubu 
yüzde 20,3 �le yabancı kurumsal yatırımcılar 
ve yüzde 11,1 �le yerl� kurumsal yatırımcılar 
tak�p ed�yor. Yüzde 17.5 oranında h�sseye 
sah�p oldukları halde �şlem hacm�n�n 
yüzde 68,2’s�n� gerçekleşt�ren yerl� b�reysel 
yatırımcılar d�ğer yatırımcı gruplarına 
göre daha sık �şlem yapma eğ�l�m�nde. Bu 
eğ�l�m Borsa İstanbul’u 2013 yılında �şlem 
hacm� açısından gel�şmekte olan p�yasalar 
arasında 6. sıraya yerleşt�rm�ş durumda. 

Yatırımcılar �ç�n l�k�t, şe� af ve güvenl� yatırım ortamı sağlayan 
Borsa İstanbul Pay P�yasası, yatırımcıların gözdes� oldu.  Bu 
P�yasa’da yabancı yatırımcıların payı yüzde 64.3 �le en yük-
sek sev�yede gerçekleşt�. İlk yed� ayda �şlem hacm�n�n yüzde 
68.2’s� �se yerl� yatırımcılardan geld�. Pay senetler�n�n top-
lam değer�, Temmuz �t�bar�yle 236 m�lyar TL’ye ulaştı. 

Borsa İstanbul Pay Piyasası, 
yatırımcı grupları bazında 

sahiplik oranları

Yatırımcı grupların 
işlem hacmi payları

 Yabancı Kurumsal Yatırımcılar %64.3
 Yerli Kurumsal Yatırımcılar %17.9
 Yerli Bireysel Yatırımcılar %17.5
 Yabancı Bireysel Yatırımcılar %0.2

 Yerli Bireysel yatırımcılar %68.2
 Yabancı Kurumsal Yatırımcılar %20.3
 Yerli Kurumsal Yatırımcılar %11.1
 Yabancı Bireysel Yatırımcılar %0.4
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F�nans dünyasının küresel 
aktörler�n� b�raraya get�ren “6. 

Uluslararası İslam� Bankacılık ve 
F�nans Konferansı”, “R�sk Yönet�m�, 
Regülasyon ve Denet�m” ana temasıyla 
gerçekleşt�r�ld�. İslam� f�nansın 
gel�şmes�, yen� ürünler�n tasarlanması 
ve bu konuda yapılan araştırmaların 
ele alındığı konferansta, küresel f�nans 
dünyasının mevcut durumu, r�sk 
yönet�m� sorunlarıyla düzenleme ve 
denetleme konuları ele alındı. Borsa 
İstanbul Başkanı İbrah�m Turhan, 
fa�zs�z f�nansman konusuna büyük 
önem verd�kler�n� d�le get�rd�.  
Bu yıl altıncısı düzenlenen 
konferansın sektör �ç�n b�r fırsat 
olarak değerlend�r�lmes� gerekt�ğ�n� 
�fade eden Turhan, sektörün 
gel�şmes�n� sağlayacak bu t�p 
öneml� organ�zasyonların b�r parçası 
olmaktan büyük memnun�yet 
duyduklarını �fade ett�.

RİSK VE KAR PAYLAŞIMINA 
DAYANAN PİYASA
Fa�zs�z f�nansman alanında 

yaptıkları çalışmalara ve r�sk 
yönet�m�n�n önem�ne �şaret eden 
Turhan, şunları kaydett�: “Borsa 
İstanbul olarak fa�zs�z f�nansman 
konusuna büyük önem ver�yoruz. 
Hal�hazırda Borçlanma Araçları 
P�yasamızda etk�n şek�lde faal�yet 
gösteren b�r sukuk p�yasası oluşturduk. 
D�ğer yandan Pay P�yasası faal�yetler�, 
gerekl� şartların sağlanması kaydıyla 
r�sk ve kar paylaşımı esasına dayanan 

fa�zs�z f�nansla da doğası gereğ� 
tam b�r uyum �çer�s�nde. 2012 yılında 
İslam İşb�rl�ğ� Teşk�latı’na üye 19 
ülkeyle b�raraya gelerek, gerekl� 
şartları sağlayan 50 ş�rketten oluşan 
S&P OIC COMCEC 50 endeks�n� hayata 
geç�rd�k. Bu alandak� çalışmalarımıza 
da devam ed�yoruz.”

LİKİDİTEYİ ARTIRIR
Turhan, bu etk�nl�kte fa�zs�z 

f�nansın gel�ş�m�yle daha da önem 
kazanan r�sk yönet�m�, düzenleme ve 
denet�m konularına odaklandıklarını 
aktararak, hal�hazırda kred� ve 
operasyonel r�skler� yönetmek, kontrol 
etmek ve ölçmek �ç�n çeş�tlend�r�lm�ş 

araçlarımız bulunduğunu d�le 
get�rd�. Ancak, sektörde özell�kle 
l�k�d�te r�sk�n�n yönet�m� konusunda 
yen� f�k�r ve enstrümanlara �ht�yaç 
bulunduğuna d�kkat� çeken Turhan, 
“Fa�zs�z f�nansman ürünler�nde l�k�d�te 
yönet�m�n� kolaylaştırmak adına 
b�z üç taraf �çeren repo �şlemler�yle 
�lg�l� b�r çerçeve gel�şt�rd�k. Bu 
tür f�nansal araçların p�yasalarda 
l�k�d�tey� arttıracağı g�b� d�ğer taraftan 
da düzenley�c�ler�n ve merkez 
bankalarının el�n� güçlend�receğ�ne 
�nanıyoruz. Em�n�m k� konferans, 
sektörde yen�l�kç� yaklaşımların 
gel�şt�r�lmes�nde öneml� b�r fırsat 
olacak” değerlend�rmeler�n� yaptı.

Stratejik ortaklıkla
bölgesel güç olacak
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K riz ve itibar arasında dolaysız bir 
bağlantı vardır. Doğru yönetilemeyen 
krizler itibarı sarsar. Bu durum da 

özellikle halka açık şirketlerde o şirketin 
borsa değerini olumsuz yönde etkiler. 
Bir krizin en mükemmel şekilde nasıl 
yönetilebileceği meselesine değinmeden 
önce son yıllarda en kötü yönetilmiş iki 
kriz örneği vermekte yarar var: Meksika 
Körfezi’nde petrol çıkarma platformu 
patlamış olan BP’nin krizi ve Soma’daki 
trajik maden kazasının ardından krizi 

ve iletişimini 
yönetmekte son 
derece büyük bir 
başarısızlık örneği 
sergilemiş olan 
Soma Holding’in 
krizi. 

Üreten insan 
ve kurum her an 
krizlere açıktır. 
Çünkü üretmek 
demek çelişki 
demektir. Çelişkiler 
de her an diametral 

(çözümsüz) bir noktaya kayabilir. Sıfır hata 
ancak Allah’a mahsustur; kula değil. Bu 
nedenle kriz iletişimi ve yönetimini ciddiye 
almak ve onun için hazırlıklı olmak tek çıkar 
yoldur.

Kriz İletişimi ve yönetimi, hasarı ortadan 
kaldırmaz. Ancak hasarı azaltabilir. Azaltılan 
hasar ise itibara yansıyacak olan negatif 
etkinin düzeyini azaltabilir.

Kriz İletişiminde uygulanan yöntemler 
ne yazık ki bazen son derece demode 
kalabilmektedir. Çünkü son 30 yılda dünyada 
gerek pazarda gerekse iletişim araçlarında 
inanılmaz bir hızda değişim söz konusuyken, 
üniversitelerde okutulan ve iletişim 
ajanslarının ‘kriz iletişimi’ denince ellerinin 
altında bulundurdukları ‘yapılacaklar’ 
listesi ne yazık ki hâlâ olması gerekene 
uyarlanamamıştır. Bu konuda yakın çalışma 
arkadaşlarımız ve meslektaşlarımızla 
yaptığımız son çalıştayda ortaya çıkan 
23 maddelik bir listeden söz etmek 
mümkündür. Bu listenin eski hali ise 16 
maddeden oluşmaktaydı. Özetleyecek 
olursak, 

1- İlk yapılması gereken şey, hasar 
tespitidir. Yani kurumun itibarını etkileyecek 
hasarın tespiti. Çünkü verilecek tüm tepkiler, 
kriz iletişiminin yaygınlık, yoğunluk ve 
derinliği hasarın büyüklüğüne bağlıdır. 

2- Krizin bütün analizlerinde hukukçularla 
mutlaka beraber çalışılmalı, fakat işin 
iletişim boyutunda hukukçular kesinlikle 
devre dışı bırakılmalıdır.

3- Her kafadan bir ses çıkması mutlaka 
engellenmelidir. Tek karar verici ve tek sözcü 
ilkesine uyarak en fazla 4-5 kişiden oluşan 
bir ekiple kriz yönetilmelidir.

4- Eskiden fazla önemi olmasa da içinden 
geçtiğimiz dönemde en önemli kritik başarı 
faktörü hızdır. 

5- Her krizin mutlaka bir soğuma dönemi 
vardır. Bu krizin yanlış yönetilmesi soğuma 
döneminin gecikmesine neden olabilir. Bu 
nedenle çok ciddi izlemelerle (tracking), 
hasar ölçümlemeleriyle ve etkileyicilerin 
doğru değerlendirmeleriyle tüm sürecin 
izlenmesi şarttır. 

Medyanın ve sosyal medyanın son 30 
yılda hem karakter hem etkisi değişmiştir. 
Güvenilirlik skalası hayli düşük olan özellikle 
sosyal medyanın etkisinin abartılması 
krizi körükleyen ve insanın kendi krizini 
oluşturmasına neden olacak bir hâ l alabilir. 
Bu nedenle hedef kitlenin algısı ve borsa 
değeri, piayasa değeri gibi somut ölçümleme 
araçları dışında subjektif fi kriyata itibar 
edilmemelidir.

Kriz iletişimi hasarı 
azaltabilir; ortadan 

kaldırmaz

Fa�zs�z f�nansmana 
önem ver�yoruz
6. Uluslararası İslam� Bankacılık ve F�nans Konferansı’nda, fa�zs�z f�nansman konusuna büyük 
önem verd�kler�n� açıklayan Borsa İstanbul Başkanı İbrah�m Turhan, “Hal�hazırda Borçlanma 
Araçları P�yasamızda etk�n şek�lde faal�yet gösteren b�r kukuk p�yasası oluşturduk” ded�. 

VİOP Sem
ner
 
düzenlend


 Ün
vers
telerle 

şb
rl
ğ
 tüm 
hızıyla sürüyor

Borsa İstanbul Vadel� İşlemler Ops�yon 
P�yasası (VİOP) ve Deutsche Secur�t�es 

Menkul Değerler �şb�rl�ğ� �le 17 Eylül 2014 
Çarşamba günü, VİOP’ta �şlem gören 
Vadel� İşlem ve Ops�yon Sözleşmeler�ne 
yönel�k stratej�ler�n ele alındığı b�r sem�ner 
düzenlend�. Türk�ye Sermaye P�yasaları 
B�rl�ğ� Av. Bed�� Ensar� Eğ�t�m ve Konferans 
Salonu’nda düzenlenen sem�nere f�nans 
sektörü çalışanları ve b�reysel yatırımcılar 
katıldı. Sem�ner, Borsa İstanbul Vadel� 
İşlem ve Ops�yon P�yasaları Grup Müdürü 
Muammer Çakır’ın açılış konuşmasıyla 
başladı. Sonrasında, Deutsche Secur�t�es 
Menkul Değerler Türev Ürünler Müdürü 
Onur Akkaynak Vadel� İşlem ve Ops�yon 
Stratej�ler�n� detaylı b�r şek�lde katılımcılar 
�le paylaştı. Yoğun talep neden�yle benzer 
�çer�kl� b�r sem�ner daha 20 Ek�m 2014 
tar�h�nde planlanmaktadır.

Yatırım b�l�nc�n�n gel�şt�r�lmes�, 
tasarruf araçlarının doğru b�r şek�lde 

anlaşılması ve f�nansal tabana yayılmanın 
sağlanab�lmes� Borsa İstanbul’un öncel�kl� 
hede¤ er� arasında yer alıyor. Bu amaçla 
Borsa İstanbul, Dünya Bankası dah�l 
b�r çok kuruluş ve ün�vers�te �le ortak 
çalışmalar yürütüyor. Borsa İstanbul ve 
Boğaz�ç� Ün�vers�tes� �le b�rl�kte kurulan 
F�nans Uygulama ve Araştırma Merkez� 
Borsa İstanbul’un ün�vers�telerle ortak 
çalışma �steğ� doğrultusunda atılan 
öneml� b�r adım oldu.  

8 BİN ÖĞRENCİYE EĞİTİM
Borsa İstanbul bünyes�nde ün�vers�te 

öğrenc�ler�ne yönel�k olarak düzenlenen 
�k� hafta sürel� “Öğrenc� Eğ�t�m Programı” 
yoğun talep görüyor. Böylel�kle ün�vers�te 
öğrenc�ler�n�n Borsanın �şley�ş�yle 
tanışmasına aracılık ed�l�yor. 1994 
yılından bu yana, bu programa katılan 
öğrenc� sayısı 8 b�ne yaklaştı. Ayrıca, 
Yatırımcı Danışma Merkez� �le  sermaye 
p�yasası mevzuatı ve uygulamaları 
hakkındak� başvurulara cevap ver�l�yor. 
Y�ne Yatırımcı Danışma Merkez�’nce 2013 
yılında, çeş�tl� kuruluş/ün�vers�telerden 
oluşan 45 gruptak� 1.925 katılımcı Borsa 
İstanbul’da ağırlandı. 

Borsa İstanbul’un  ‘bölgesel 
merkez’ olma hedef�nde 
teknoloj�k altyapı yatırımı 

büyük önem taşıyor. Bu kapsamda 
NASDAQ OMX �le yapılan stratej�k 
ortaklık, Borsa İstanbul’a dünyanın 
öncü p�yasa teknoloj�s�n� sağlayacak.  
NASDAQ-OMX �le ortaklık, her 
�k� borsanın bölgesel ve küresel 
etk�nl�kler�n� artırarak İstanbul 
Uluslararası F�nans Merkez� Projes�’ne 
katkıda bulunacak. Bu ortaklık sadece 
Borsa �ç�n değ�l, Türk�ye, bölgem�z ve 
küresel borsacılık sektörü �ç�n öneml� 
b�r dönüm noktası olab�lecek. 

ULUSLARARASI 
PİYASALARA AÇILIM
Böylel�kle Borsa İstanbul, küresel 

p�yasalarda alınıp satılan her türlü 
varlığın �şlem göreb�ld�ğ� entegre 
b�r borsa olarak konumlandırmak 
ve en gel�şm�ş teknoloj�yle çalışan 
uluslararası b�r platformu hem 
sermaye p�yasası �hraç eden kes�mler 
hem de yatırımcılar ve p�yasalarda 
�şlem yapan d�ğer tara¤ arın h�zmet�ne 
sunma �mkanına kavuşacak. 

İŞ VE YATIRIM İMKANI 
SAĞLAYACAK
Bu ortaklık, sadece teknoloj� 

ve know-how aktarımından 
�baret olmayacak. Aynı zamanda, 

Avrasya bölges�ndek� �ş ve yatırım 
�mkanlarından faydalanma �mkanı 
tanıyan güçlü b�r ortaklığın da 
temel�n� oluşturuyor. NASDAQ 
OMX ek�b�yle b�rl�kte, NASDAQ 
OMX’�n sunduğu, türünün en �y� 
örneğ� olan teknoloj� etk�n b�ç�mde 
uygulanab�lecek. Borsa İstanbul 
b�l�ş�m ek�b� teknoloj� üstünde 
tam kontrol ve der�nlemes�ne 
b�lg� sah�b� hal�ne gel�rken, Borsa 
da yakın gelecekte bu anlamda 
kend�ne yeteb�lecek b�r yapıya 
kavuşacakNASDAQ’la yapılan 
teknoloj� transfer� ağırlıklı stratej�k 
ortaklık, İstanbul’un F�nans Merkez� 
olma yolunda en öneml� adımlarından 
b�r� olarak görülüyor. 

‘ÇOK İYİ BİR İŞBİRLİĞİ’ 
İşb�rl�ğ�n� değerlend�ren Nasdaq 

OMX Group CEO’su Robert Gre�feld, 
Borsa İstanbul’la yapılan anlaşmanın 
çok �y� b�r �ş b�rl�ğ� olduğunu söyled�.
Gerçekleşen ortaklık �le hem Borsa 
İstanbul’a katkı yapacaklarını hem 
de kend�ler�n�n öğreneceğ� şeyler 
olacağını bel�rten Gre�feld, “İk� 
senel�k yoğun çalışmaların sonunda 
bugüne gelm�ş bulunuyoruz. Ney� 
gerçekleşt�rmek �sted�ğ�m�z� çok 
�y� ortaya koyduk. Borsa İstanbul’a 
küresel standartlar ded�ğ�m�z her şey� 
get�r�yoruz” açıklamasında bulundu.

Bölgesel merkez olma yolunda �lerleyen Borsa İstanbul, stratej�k ortaklıklarla kend� teknoloj�s�n� üreteb�l�r 
b�r konuma gel�yor. NASDAQ – OMX �le �şb�rl�ğ� yapan Borsa İstanbul, böylel�kle Avrasya bölges� �ç�n uluslararası ölçekte 
b�r sermaye p�yasası merkez�ne dönüşecek. Ortaklık, İstanbul’un F�nans Merkez� olma yolunda öneml� adımlardan b�r�.

Nasdaq OMX Group CEO’su Robert Greifeld
ve Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı

Dr. İbrahim Turhan New York’un ünlü
caddesi Times Square’da birlikte görülüyorlar.

San
yede 5 b
n em
r
q Bugün tüm borsaları 

bünyesinde bulunduran Borsa 
İstanbul’da, üye bağlantı ve emir 
gönderme hızlarına paralel Pay 
Piyasası İşlem Sistemi’nin (Stratus 
V500) kapasitesi artırıldı. Yeni 
nesil donanıma (Stratus V6408) 
geçildi ve 23 Mart 2013 tarihinde 
devreye alınan Sistemle kapasite 2 

kat artarak saniyede beş bin emir 
hızına ulaştırıldı. Türkiye’de bir ilk 
olarak tek hisseye dayalı opsiyonlar 
ve endeks opsiyonları da Borsa 
İstanbul yazılımları ile devreye 
alındı. Bugün Pay Piyasası’nda 
900 bin, Borçlanma araçlarında 
20 bin, VİOP’ta 110 bin emir sayısı 
gerçekleştiriliyor.
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 ALTIN 
EKSPRESE 
50 MİLYON 
DOLAR

q Kuyumcu Kent’te Kapalıçarşı etrafındaki 
üretici kuyumcu esnafının birçoğunun 

taşındığını belirten Metiner, doluluk oranının yüzde 
100’e ulaştığını söyledi. Çarşının da aynı durumda 
olduğunu kaydeden Metiner, ‘Orada doluluk yüzde 
90. Merkez plazada sadece 30 tane atölye var. 
Toplamda bin 200 kuyumcu imalatçısı var ve iki 
komplekste yaklaşık 17 bin kişi çalışıyor’ dedi.

qMerkez hakkında bilgileri sürdüren Metiner, 
“Borsa İstanbul’da işlem gören Altın 

Borsası’nın üyelerinin hepsi ya burada olacaklar ya 
da altınlarını gelip buradan alacaklar’ dedi. Dünya 
standartlarında bir yapı yapacaklarını ve binanın 
50 milyon dolara mal olacağını açıklayan Metiner, 
‘Bina, bütün bankaların ve Merkez Bankası’nın 
dahil altın saklama merkezi görevini yapacak. 
Yani Merkez Bankası’nın, bankaların ve Borsa 
İstanbul’un altınları burada saklanacak inşallah’ 
dedi. Metiner, aynı zamanda Kafkasya, Ortadoğu 
ve Balkanların da saklama merkezi için talepleri 
olduğunu sözlerine ekledi.
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Borsa İstanbul, 2012 yılının Eylül 
ayından bu yana ben	msed	ğ	 
yen	 stratej	s	 çerçeves	nde 

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	rmek 	ç	n 	ht	yaç duydukları 
kaynakları pay halka arzı yoluyla 
sermaye p	yasalarından hem uzun 
vadel	 hem de düşük mal	yetle 
elde edeb	lecekler	n	 anlatmak 
	ç	n Anadolu’nun dört b	r yanına 
z	yaretler gerçekleşt	rd	.  Bu kapsamda, 
Türk	ye’n	n önde gelen ş	rketler	n	n 
sah	pler	n	 ve yönet	c	ler	n	 z	yaret 
ederek halka arzın ve Borsada 	şlem 
görmen	n sunduğu avantajları anlatan 
Borsa İstanbul, 11 Temmuz 2014 
tar	h	nde gerçekleşt	rm	ş olduğu 
Arkem K	mya San. ve T	c. A.Ş. z	yaret	 
	le 500’üncü ş	rkete ulaştı. 

REKABET GÜCÜ VAR
Borsa İstanbul’un Halka Arz teşv	k 

çalışmalarına da	r b	r açıklama yapan 
Borsa İstanbul Yönet	m Kurulu 
Başkanı ve Genel Müdürü Dr. M. 
İbrah	m Turhan; “Borsa İstanbul olarak 
gerçekleşt	rd	ğ	m	z ş	rket z	yaretler	 
ve tüm bu çalışmalar sonucunda 
	ş adamlarımızın, g	r	ş	mc	l	kler	, 
yaratıcılıkları, çalışkanlıkları ve 
geleceğe bakış açılarıyla dünyanın 
en gel	şm	ş ülkeler	n	n pazarlarına 
ulaşab	ld	kler	n	 ve dünyanın 
en büyük markalarıyla onların 
pazarlarında rekabet edeb	ld	kler	n	 
büyük b	r memnun	yetle gördük. 
İş adamlarımızın, Türk g	r	ş	mc	ler	n	n 
dünyayla olan bu rekabetler	nde 
ülkem	z sermaye p	yasalarından 
güç alarak b	r adım daha öteye 
g	deb	lecekler	ne ve ülkem	z	 
orta ve uzun vadede dünyanın 
en öneml	 ekonom	k güçler	nden 
b	r	 hal	ne get	recekler	ne 
olan 	nancımız tamdır” ded	.

BÜYÜK GRUPLARLA 
GÖRÜŞÜLDÜ
Borsa İstanbul’un görüştüğü 

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. 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	.  Ayrıca, Altınbaş 
Hold	ng, B	lkent Hold	ng, Boydak 
Hold	ng, Çalık Hold	ng, Erdemoğlu 
Hold	ng, Eren Hold	ng, Hayat 
Hold	ng, K	bar Hold	ng, L	mak Hold	ng, 
Soyak Hold	ng, STFA, Tosyalı Hold	ng, 
Yıldırım Hold	ng g	b	 Türk	ye’n	n 
önde gelen grupları 	le de halka arz 
teşv	k çalışmaları kapsamında b	lg	 
paylaşımı yapıldı.

2 BİN KATILIMCI 
BİLGİLENDİRİLDİ
Ş	rket z	yaretler	ne ek olarak, 

çeş	tl	 	llerde sanay	 ve t	caret odaları, 
meslek örgütler	, sektörel ve bölgesel 
b	rl	kler ve derneklerle b	rl	kte halka 
arz konusunda 30’un üzer	nde 
organ	zasyon gerçekleşt	r	lerek “halka 
arz ve Borsa İstanbul’un sunduğu 
fırsatlar konusunda toplamda 2 b	n	 
aşkın katılımcıya b	lg	  aktarıldı. 

HALKA ARZ 250 ŞİRKETİN 
GÜNDEMİNDE
Halka arzın ş	rkete sağlayacağı 

katkılar 	le 	lg	l	 detaylı 
b	lg	lend	rmen	n yapıldığı bu 
görüşmeler	n, karar alıcılarda halka 
arz f	kr	n	n oluşmasında olumlu 
katkı sağladığı görüldü. Yapılan bu 
görüşmeler	n de etk	s	yle 500 ş	rket	n 
yarısından fazlası halka açılmayı 
gündemler	ne aldı. Beş ş	rket 	se 
yapılan görüşmeler sonrasında halka 
arz 	şlemler	n	 tamamladı ve bunlardan 
	k	s	 Borsa İstanbul’da 	şlem görmeye 
başladı. Üçüncü ş	rket	n başvurusu 

da gerçekleşt	r	lm	ş olup, aşağıdak	 
tabloda göster	lmekted	r. Görüşülen 
büyük ölçekl	 ş	rketlerden 10’u halka 
arz sürec	nde öneml	 aşamalar kaydett	. 
Bu ş	rketler	n kısa süre 	çer	s	nde 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 halka arza 
	lg	 göstereceğ	n	 ortaya koyuyor. 

DÜŞÜK MALİYETLE 
FİNANSMAN İMKANI
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 ulaşıyorlar. 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 
kazanmalarını da sağlıyor. 

İŞBİRLİĞİNE OLUMLU KATKI
Ş	rketler halka arz sonrasında ortaya 

çıkan ek kaynak gereks	n	mler	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 kazandırarak 
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 artmakta ve bu sayede 
ş	rketler, ulusal ve uluslararası 
p	yasalarda öneml	 b	r rekabet 
avantajı elde etmekted	rler.

KURUMSALLAŞMAYI 
GETİRİYOR
Ş	rketler	n paylarını halka arz 

etmeler	 ve Borsa İstanbul’da 	şlem 
görmeye başlamaları b	r hazırlık 
sürec	 dâh	l	nde gerçekleşmekted	r. 
Bu süreç 	çer	s	nde ş	rket	n 
organ	zasyonel ve yönetsel yapısında 
kurumsallaşmaya katkı sağlayacak 
değ	ş	kl	kler gerçekleşt	r	lmekted	r. 
Ayrıca paylarının Borsa İstanbul’da 
	şlem görmes	n	 sağlamak suret	yle 
ş	rketler, sermaye p	yasası mevzuatının 
rehberl	ğ	 sayes	nde daha kurumsal b	r 
yönet	m yapısına kavuşab	lmekte ve 
bu suretle ş	rketler	n nes	lden nes	le 
sorunsuz ve daha başarılı b	r şek	lde 
aktarımı sağlanmaktadır.

 339 șirketten
halka arz sinyali
Halka arzları arttırmak �ç�n ş�rket ortaklarını b�lg�lend�rme toplantılar düzenleyen Bor-
sa İstanbul, 20 ayda 27 farklı �lde 500 ş�rket �le görüştü. Görüşülen 500 ş�rketten 119’ü üç yıl 
�ç�nde, üç yıldan daha uzun sürede �se 220 ş�rket�n halka arza sıcak baktığı ortaya konuldu. 

27 İLDE 
500 ŞİRKET 

ZİYARETİ

Halka arzlar
hız kazanacak
2014 yılının 	lk 

yarısında yaşanan 
Global p	yasalardak	 
dalgalanmalar, 30 
Mart yerel seç	mler	 
ve Cumhurbaşkanlığı 
seç	m	 g	b	 faktörlere 
rağmen halka arzlar hız 
kesmed	. 7 Temmuz 
2014 tar	h	nde 	şlem 
görmeye başlayan 
İzm	r Fırça Sanay	 ve 
T	caret A.Ş. 	le b	rl	kte 
Borsa İstanbul’da 2014 
yılında gerçekleşt	r	len 
halka arz sayısı 9’a 
ulaştı. Gerçekleşen 
halka arzların yanı 
sıra hal	 hazırda Borsa 
İstanbul’a halka arz 
başvurusunda bulunan 
8’	 Pay P	yasası, 1’	 
Gel	şen İşletmeler 
P	yasası olmak üzere 
toplam 9 ş	rket 
bulunuyor. Ayrıca, FED 
para pol	t	kalarında 
ortaya çıkan değ	ş	kl	k 

sonrasında sermaye ve 
f	nans p	yasalarında 
yaşanan dalgalanma 
neden	yle ertelenen 
öneml	 büyüklüktek	 
halka arzların 
son dönemdek	 
	st	krarlı ortamın 
sürdürülmes	yle 
b	rl	kte yılın 
	k	nc	 yarısında 
gerçekleşmes	 
beklen	yor. 

KAYGILAR 
GİDERİLDİ
Halka arzı teşv	k 

etmek kapsamında 
yapılan görüşmelerde, 
ş	rketler	n halka arzla 
	lg	l	 bell	 kaygılar 
taşıdıkları ve b	r takım 
hususlarla 	lg	l	 b	lg	 
eks	kl	ğ	 bulunduğu 
görüldü. Bu hususlarla 
	lg	l	 gerek geçm	şte 
halka arz gerçekleşt	ren 
ş	rketlere 	l	şk	n 

başarılı örnekler	n 
gerekse yen	 Sermaye 
P	yasası Kanunu 	le 
get	r	len tedb	rler	n 
paylaşımı yoluyla 
ş	rketlere b	lg	lend	rme 
yapılarak eks	k 
ve yanlış b	lg	den 
kaynaklanan 
çek	nceler büyük 
oranda g	der	ld	. 
Grup çatısı altında 
faal	yet gösteren 
ş	rketler	n b	r kısmı, 
grubun pol	t	kası 
gereğ	 halka açılmayı 
düşünmezken, 
b	r kısmının 	se 
öncel	kle grubun d	ğer 
ş	rketler	n	n başarılı b	r 
şek	lde halka arzlarını 
bekled	kler	 tesp	t 
ed	ld	. Yabancı ortaklı 
b	rçok Türk ş	rket	n	n 
	se yapılan ortaklık 
anlaşması gereğ	 halka 
arzı düşünmed	ğ	 
öğren	ld	. 

DÜŞÜNÜLEN SÜRE 3 YILDAN FAZLA
Ziyaret edilen şirketler Şirket Sayısı Oran (%)
Toplam 500 100
Halka açılan 2 0,4
Başvuruda bulunan 3 0,6
Halka arzı düşünmeyen 156 31,2
Halka arza olumlu bakan 339 67,8
Halka arz süresi (0-3 Yıl) 119 23.8
(3 yıldan fazla) 220 44
(Gerçekleştirilen ziyaretler ve sonuçları)

İstanbul altın ve elmas üssü olmak 	ç	n kolları 
sıvadı. Merkez Bankası ve Altın Borsası›nda 

	şlem gören altınlar, artık Basın Ekspres’de 
kurulacak Borsa İstanbul Kıymetl	 Madenler ve 
Kıymetl	 Taşlar P	yasası Saklama Merkez	’nde 
saklanacak. Borsa İstanbul 	ç	n Kuyumcukent 
Gayr	menkul Yatırımları A.Ş (KUYAŞ) tarafından 
yapılacak ve 50 m	lyon dolara mal olacak proje, 
2015 yılı sonunda Borsa İstanbul’a tesl	m edecek. 
İstanbul’da 1994 yılında kooperat	f olarak doğan 
ve bugün yüzde 100’ü halka açık ş	rket hal	ne 
gelen KUYAŞ’ın Yönet	m Kurulu Başkanı Sa	t Erdal 
Met	ner, yen	 projeler	 hakkında b	lg	 verd	.

MERKEZ’İN KARAKÖY VEZNESİ TAŞINDI
KUYAŞ olarak Kuyumcukent, İstanbul V	zyon 

Park Of	s ve Merkez Plaza Blokları projeler	n	 
gerçekleşt	rd	kler	n	 söyleyen Met	ner, ‘Merkez 
Bankası’nın Karaköy’dek	 merkez	 veznes	n	, 
Borsa İstanbul’un Takas Merkez	 de buraya taşıdık. 
Y	ne Merkez Bankası’nın Çek Takas Merkez	 
burada’ ded	. Kuyumcu 	malatçılarının yanı sıra 
İstanbul Altın Raf	ner	s	’n	n de bulunduğunu 
bel	rten Met	ner, or	j	nal külçe altın üret	m 
merkez	n	n de yer aldığını söyled	.

ELMAS DA SAKLANACAK
Türk	ye’de b	r 	lk olacak Borsa İstanbul 

Kıymetle Madenler ve Kıymetl	 Taşlar P	yasası 
Saklama Merkez	 bünyes	ndek	 Altın Saklama 
Merkez	’n	n 	nşaatına başlayacaklarını açıklayan 
Met	ner, b	nanın Basın Ekspres yolunda, 4 
b	n 265 metrekarel	k alanda 	nşa ed	leceğ	n	 
söyled	. Met	ner, şöyle devam ett	: ‘Borsa 
İstanbul bünyes	ndek	 Altın Borsası’nı burada 
konuşlandıracağız. Bütün 	şlemler	m	z b	tt	, 
projeler	m	z b	tt	. İnşaatına başlıyoruz. Altınlar 
artık burada saklanacak. Elmas ve kıymetl	 
taşlar da saklanab	l	r durumda olacak. Gümüş 
de buna dah	l. Bu b	nayı Borsa İstanbul’a 2015 
sonunda tesl	m etme taahhüdümüz var. İnşallah 
2016’da burada faal	yete geçer. Altın Borsası 
gel	nce, Kuyumcukent d	ye yen	 b	r borsanın 
kurulacağını tahm	n ed	yorum.’

Türk�ye’n�n �lk altın ve elmas sak-
lama merkez� İstanbul’da kurula-
cak. Kuyumcu Kent yakınındak� 
Basın Ekspres yolu üzer�nde �nşa 
ed�lecek Altın Saklama Merke-
z�’nde Altın Borsası ve Merkez 
Bankası’nın altınları saklanacak. 
Elmasların da kasası olacak proje, 
50 m�lyon dolara mal olacak. 

17 b�n çalışan

Yabancılar da  
gelmek �st�yor
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Finans Merkezi’nin 
kalbi BORSA İSTANBUL

2 TRİLYONDOLARLIKMARATON

İstanbul Uluslararası F�nans Merkez� Projes�, 2 tr�lyon dolarlık m�ll� gel�re ulaşılmasında öneml� roller üstlenecek olan Borsa 
İstanbul, 10. Kalkınma Planındak� İFM öncel�kl� dönüşüm programında  “teknoloj�k altyapının güçlend�r�lmes�” b�leşe-
n�n�n sorumlusu olurken , f�nansal çeş�tl�l�k, hukuk� altyapı, fa�zs�z f�nans s�stem� g�b� başlıklara da katkı sunmakta. Bunun 
yanısıra, 2023’te �şlem gören ş�rket paylarının p�yasa değer� toplamının GSYİH’nın yüzde 80’�ne yükselt�lmes� hede� en�yor.

İstanbul’u Londra, New York ve 
Frankfurt g�b� dünyanın �lk on f�nans 
merkez�nden b�r� hal�ne get�rmek 

�ç�n başlatılan İstanbul F�nans Merkez� 
projes�n�n kalb�n� Borsa İstanbul 
oluşturacak. Ekonom� kurmaylarının 2023 
yılı �ç�n ortaya koyduğu 2 tr�lyon dolar m�ll� 
gel�re ulaşmak �ç�n Borsa İstanbul öneml� 
roller üstlenecek.  2023 yılında en az 1.000 
yerl� ş�rket�n olması, �şlem gören ş�rketler�n 
paylarının p�yasa değer� toplamının 
gayr�saf� yurt�ç� hasıla (GSYİH) oranının en 
az yüzde 80’e yükselt�lmes� hede� en�yor. 
Borsa İstanbul, 10. Kalkınma Planındak� 
İFM öncel�kl� dönüşüm programında  
“teknoloj�k altyapının güçlend�r�lmes�” 
b�leşen�n�n sorumlusu olurken , f�nansal 
çeş�tl�l�k, hukuk� altyapı, fa�zs�z f�nans 
s�stem� g�b� başlıklara da katkı sunmakta. 

PARA GELİŞEN 
EKONOMİLERE KAYIYOR
Günümüzde dünya ekonom�s�ne 

bakıldığında, ekonom� ağırlık merkez�n�n 
gel�şen ekonom�lere kaydığı görülüyor. 

20 yıl önce küresel ekonom�de payı üçte 
b�r�n altında olan gel�şen ekonom�ler 
bugün dünya ekonom�s�n�n neredeyse 
yarısını oluşturuyor. Bu kapsamda ülke 
ekonom�ler�n�n f�nans merkezler� de küresel 
p�yasalarda öne çıkan merkezler arasında yer 
almak �ç�n kıyasıya rekabet �ç�ndeler. İstanbul 
da bu rekabet�n öneml� adaylarından b�r�. 
İstanbul hâl�hazırdak� yapısı �t�bar�yle küresel 
f�nans merkez� olmanın gerekl� koşullarının 
barındırıyor. 

İSTANBUL 60 ÜLKENİN 
KALBİNDE YER ALIYOR
Türk ekonom�s� İstanbul’a  4 saatl�k 

uçuş uzaklığındak� 60 ülken�n ekonom�k 
kalb� konumundayken, İstanbul da Türk 
ekonom�s�n�n kalb�. Türk�ye GSYH’s�n�n 
yüzde 27’s� İstanbul’dan sağlanıyor ve 
tar�h�nde 4 �mparatorluğa başkentl�k 
yapmanın kültürel ve tar�h� zeng�nl�ğ�n� 
barındırıyor. Ekonom�s�, n�tel�kl� �ş gücü, 
gel�şm�ş teknoloj� altyapısı ve stratej�k 
lokasyonu �le öne çıkan ve hal� hazırda 
b�rçok uluslararası kuruluşa ev sah�pl�ğ� 

yapan İstanbul, uluslararası f�nans merkez� 
olma yönünde em�n adımlarla �lerlemekte. 
Bu durumun b�r gösterges� İstanbul’un 
son 5 yılda Küresel F�nans Merkezler� 
Endeks�nde (GFCI) 37 f�nans merkez�n� 
ger�de bırakmasıdır. Ancak bulunduğumuz 
sıra henüz 42.

REKABETÇİ BİR 
YAPI OLUŞTURULDU
Sermaye p�yasalarında gerçekleşt�r�len 

dönüşümün tamamlanması �le 
İstanbul’un hak ett�ğ� merkez hüv�yet�ne 
kavuşturulması hede� en�yor. Borsa 
İstanbul, İstanbul F�nans Merkez�’n�n 
kalb�nde yer alan kurum olarak, 
çalışmalarına hızlı b�r şek�lde devam 
ed�yor.  Bu kapsamda Aralık 2012 tar�h�nde 
yürürlüğe g�ren yen� Sermaye P�yasaları 
Kanunu bu �ş model�n�n yen�den 
tasarlanmasında öneml� b�r dönemeç 
olarak ortaya çıkıyor. Yen� kanun �le b�rl�kte 
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Vadel� 
İşlem ve Ops�yon Borsası ve de İstanbul 
Atın Borsası b�r araya get�r�lerek Borsa 

İstanbul anon�m ş�rket� oluşturuldu. Bu 
yen� yapı �le b�rl�kte, tüm sermaye p�yasası 
�şlemler�n�n gerçekleşt�r�leb�leceğ� küresel 
rekabetç� ortamda öne çıkab�lecek b�r 
borsa yapısı tes�s ed�ld�. 

FARKLI PARA BİRİMLERİ 
İLE EŞ ANLI SATIŞ
Borsa İstanbul, son b�r yıldır sürdürdüğü 

görüşmeler�n� tamamlayarak, dünyanın en 
büyük borsa gruplarından Nasdaq-OMX 
�le 3 Temmuz 2013 tar�h�nde teknoloj� 
tedar�k�ne dayalı stratej�k ortaklık ön 
anlaşması �mzaladı. Söz konusu ön 
anlaşma �le Borsa İstanbul dünyanın en 
seçk�n borsalarında kullanılan yüksek 
standartlarda teknoloj�ye sah�p b�r �şlem 
platformuna kavuşacak. B�rden fazla 
varlık sınıfının, farklı para b�r�mler�nde 
eş anlı olarak alınıp satılab�ld�ğ� ve �şlem 
sonrası süreçlerle tam b�r entegrasyonun 
sağlandığı b�r altyapı devreye g�recekt�r. 
Bu sayede, İFM eylem planında yer alan 
“teknoloj�k altyapının güçlend�r�lmes�” 
noktasında en öneml� adım atılmış oldu. 

q İFM eylem planında yer alan bir 
diğer madde ise, “finansal ürün 

ve hizmet çeşitliliğinin artırılması”dır. 
Finansal ürün yelpazesinin geliştirilmesine 
yönelik çalışmalara Borsa İstanbul 
tarafından da büyük katkı sağlanıyor. 
Borsa İstanbul yerleşkesinde Dünya 
Bankası Küresel İslami Finans Geliştirme 
Merkezi faaliyete geçerken, bu merkez, 
Dünya Bankasının uluslararası düzeyde, 
İslami Finans alanında açtığı ilk ofis olma 
özelliğine sahip. İslami finans ürünlerinin 
geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacak 
merkez, aynı zamanda İstanbul’un İslami 
Finans alanında en önemli bölgesel finans 
merkezi olmasına katkı sağlayacak. 
Borsa İstanbul, yeni piyasalar ve ürünler 
geliştirmek için çalışmalarını ise tüm 
hızıyla sürdürüyor.

q “İFM tanıtımının yapılması ve 
imajının oluşturulması” için 

Listingİstanbul projesi oluşturuldu. 
Bu proje ile yabancı şirketlerle 
görüşülerek İstanbul’un bölge için önemi 
aktarılıyor. Bu sayede uluslararası 
sermayenin İstanbul’da varlığının 
artırılması hedefleniyor. Çeşitli 
kurum ve borsalar ile Borsa İstanbul 
arasında oluşturulan bağlantılar ve 
karşılıklı imzalanan “memorandum of 
understanding” anlaşmaları da İFM 
imajı için önemli kazanımlardan. Öte 
yandan Nasdaq-OMX marka değerinin 
İstanbul’a kazandırılması, İFM imajının 
oluşturulmasına pozitif katkı sağlayacak.

Dünya 
Bankası’ndan 
İslam� F�nans 
Merkez�

L�st�ng 
İstanbul’a 
�lg� büyük

Borsa İstanbul get�r� şamp�yonu
Yatırım araçları arasında uzun 

vadede en yüksek get�r�y� 
borsanın sağladığı bel�rlend�. 
F�nansal araçların get�r� performansı 
�ncelend�ğ�nde, 2002 yılında borsada 
yapılan 100 TL yatırımın, 2014 
Temmuz sonunda 761 TL’ye ulaştığı 
ortaya çıktı. Bu get�r� fa�zde 698 l�ra, 
altında 569 l�ra, dolarda 131 l�rada 
kaldı. Ülkem�zde makroekonom�k 
açıdan �st�krarlı sayılab�lecek b�r 

dönem olan 2001 sonrasında  borsa, 
döv�z, cumhur�yet altını, devlet 
tahv�ller� ve mevduat fa�zler�n�n 
get�r�ler� karşılaştırıldığında uzun 
vadede ve �st�krarlı b�r ekonom�de 
borsaya yatırımın d�ğer f�nansal 
araçlardan daha fazla get�r� sağladığı 
ortaya çıkartıldı. Bu kapsamda 2002 
Aralık- 2014 Temmuz arasında yıllık 
get�r�ler baz alındığında, borsada 
100 TL olan yatırımın 2014 Temmuz 

sonunda get�r�s� 761 TL olurken, 
bu get�r� mevduat fa�z�nde 698 TL, 
Devlet İç Borçlanma Senetler�nde 
658 l�ra, Cumhur�yet Altınında 569 
l�ra, Dolarda 131 l�ra olduğu görüldü. 

DOLARDA YARI 
YARIYA KAYIP
İncelenen söz konusu dönemde 

Tüket�c� En� asyonu (TÜFE) baz 
alındığında f�yatların yüzde 163 artış 

gösterd�ğ� hesaplandı. Buna göre 
get�r�ler reel bazda hesaplandığında 
BIST100 endeks�ne yatırım yaklaşık 
yüzde 190 reel kazanç sağlayarak 
en yüksek get�r�y� sağlarken dolara 
yapılan yatırımın reel anlamda yarı 
yarıya kayba neden olduğu 
bel�rlend�. Mevduat fa�z�nde 
kazanç yüzde 165, DİBS’de yüzde 
150, Cumhur�yet Altınında 
yüzde 116 oldu. 

2002 Aralık’ta yatırılan 100 TL 2014 Temmuz’da kaç TL oldu? Reel Getiri
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İslami finans denilince   akla, başta katılım 
bankacılığı  (ülkemizdeki adıyla ) olmak 
üzere  sukuk, sermaye piyasaları  ve islami 

sigorta (tekafül) gelmektedir. 
İslami bankacılığın   Türkiye’ deki 

temsilcisi olan katılım bankalarının sermaye 
piyasalarının kalbini oluşturan Borsa İstanbul’ 
la ilişki kurmaması düşünülemez. Çünkü 
sermaye piyasaları borsalar vasıtasıyla işlem 
görmektedir. Sermaye piyasalarında, başka 
bir ifade ile borsalarda katılım bankacılığı 
prensiplerine  uygun yatırım yapabilmek 
için yatırım yapılacak hisse senetlerinin 
islami prensiplere uygun senetlerden 
seçilmesi gerekmektedir. Bu işlem ilk olarak 
Amerikan sermaye piyasalarının merkezi olan 
Wallstreet’ de Dow Jones  Islamic Indeksle 
başlamıştır. Ülkemizde faizsiz bankacılıkla 
birlikte faizsiz sermaye piyasalarına olan 
ilgi ve talebin ortaya çıkması bu konuda 
önemli bir potansiyelin doğmasına neden 
olmuş ve ilk olarak Katılım Bankaları Birliği ve 
Bizim Menkul Değerler A.Ş. ‘ nin işbirliği ile,  
Borsa İstanbul Ulusal Pazar’da işlem gören 
ve Katılım Bankacılığı prensiplerine uygun 
senetlerden oluşan “Katılım Endeksi 30”  adlı 
bir borsa endeksi kurulmuştur.  Bu  endekste, 
faaliyet alanı ; 
 Faize dayalı finans, ticaret, hizmet, 

aracılık
 Alkollü içecek, kumar, şans oyunu
 Domuz eti ve benzer gıda
 Turizm eğlence , basın , yayın, reklam
 Tütün mamülleri, silah
 Vadeli altın, gümüş ve döviz ticareti
olmayan şirketler bulunmaktadır.  
Bu özelliklerden sonra ayrıca endekse 

girecek şirketlerin;
 Faizli Borçlar/Toplam Piyasa değeri 

rasyosunun % 30’ un altında olması,
 Faiz  Getirili Nakit ve Menkul Kıymetler/

Piyasa Değeri rasyosunun % 30’un 
  altında olması,
 Yukarıda 8 madde halinde 

belirtilenlerden sağlanan  gelirlerin toplam 
   gelirlerin % 5’inden  düşük olması, 

gerekmektedir.
Endekslerdeki hisse senetleri  3 ayda bir 

dönemsel gözden geçirmeye tabi tutulmakta 
ve belirtilen kriterlere uymayanlar çıkarılarak 
kriterlere uygun yeni senetler  onların yerine 
endekse dahil edilmektedir.   

3 yaşına giren “Katılım Endeksi 30” 
beklenenin üzerinde bir başarı sağlamış, 
endekse özellikle konvansiyonel  kuruluşlardan 
lisans başvuruları olmuştur.  “Katılım Endeksi 
30” ilk yayınlandığı tarihten 1 yıl sonra bu 
endekse dayalı “Katılım Endeksi 30 Yatırım 
Fonu” kurulmuş ve Borsa İstanbul’ da işlem 
görmeye başlamıştır. Bu fon aynı zamanda  
katılım bankacılığı esaslarına uygun, yerel 
bir endeks üzerine oluşturulmuş Türkiye’deki 
ilk sermaye piyasası ürünü olma özelliğini 
taşımaktadır. Bu fon kurulduktan sonra  bir 
yıl içerisinde de borsa yatırım fonu dışında, 
biri emeklilik şirketi olmak üzere endeksin 
2 lisansörü daha olmuştur. Bu endeks 
geçen kısa süre içerisinde sadece katılım 
bankalarının desteklediği ve kullandığı bir ürün 
olmanın ötesinde, konvansiyonel yatırım fonu 
kurucu ve yöneticilerinin alternatif yatırım 
fonları için gerek fon stratejilerinde esas 
aldıkları, gerekse karşılaştırma ölçütü olarak 
belirledikleri bir endeks olmuştur. Bu endeks 
İstanbul Finans Merkezi projesinde kendi 
alanında bir eksiği tamamlamaktadır. 

“Katılım Endeksi 30” ve bu endekse dayalı 
olarak çıkarılan Yatırım Fonunun beklenen 
başarıyı göstermesi üzerine Türkiye Katılım 
Bankaları Birliği ve Bizim Menkul Değerler 
A.Ş. nin işbirliği ile yine Katılım Bankacılığı 
prensiplerine  ve yukarıda belirtilen 
kriterlere uygun 50 Hisse senedinden 
oluşun “Katılım Endeksi 50” kurulmuş ve 
09/07/2014 tarihinden itibaren hesaplanmaya 
başlanmıştır.  Prensipleri sağlayan daha 
fazla sayıda şirketin sürdürülebilir şekilde 
dahil edilebileceğinin anlaşılması halinde  
yakın gelecekte Katılım 70 veya Katılım 100 
Endekslerinin kurulması uzak ihtimal değildir. 

“Katılım Endeksi 50” ile birlikte,  az sayıda 
şirketi içeren ve piyasanın üzerinde getiri 
hedefleyen  “Model Portföy Endeksi” adlı farklı 
konseptte ayrı bir endeks  kurulmuştur. 

Diğer taraftan artan kira sertifikası ihraçları 
ile birlikte yakında bu alanda bir endeks 
ihtiyacının doğması muhtemel olup bu 
konuda da çalışmalar yapılmaktadır. 

Şimdiye kadar kurulmuş bulunan Katılım 
Endeksi 30, Yatırım Fonu, Katılım Endeksi 50 
ve Model Portföy endeksleri ile, kurulması 
düşünülen yeni hisse senedi ve Kira 
Sertifikası endeksleri katılım bankalarımızın 
Sermaye piyasasına entegrasyonunda önemli 
rol oynayacaklardır.  

Borsa İstanbul’ da; katılım bankaları, 
Sermaye Piyasası ürünlerinin yanında 
kira sertifikası ikinci el piyasasında, nakit 
ihtiyaçlarını karşılama ve nakit fazlalarını 
değerlendirme imkanına da kavuşacaklardır. 

Borsa İstanbul ve 
Katılım Bankacılığı

Osman AKYÜZ
Türkiye Katılım 

Bankaları Birliği
Genel Sekreteri Bölgesel Merkez 

küresel oyuncudan
98.4 milyar kaynak
F�nans s�stem�n�n temel taşlarından Borsa İstanbul, uluslararası �şb�rl�kler�n� artırıyor.  2012 yılı başın-
dan bu yana S�ngapur’dan Kore’ye Mısır’dan Taşkent’e uzanan 10 borsa �le mutabakat zaptı �mzalayan 
BİST, son �k� yılda 567 borçlanma aracının halka arzı �le reel sektöre 98.4 m�lyar TL kaynak sağlandı. 

Uluslararası alandak� 
faal�yetler�n� artıran 
Borsa İstanbul, İstanbul 

Uluslararası F�nans Merkez� Projes�, 
global borsalarla yapılan �şb�rl�ğ� 
çalışmaları ve Avrasya bölges�ndek� 
borsalarla �şb�rl�ğ�nden oluşan 
üçlü b�r stratej� �zl�yor. Dünyada 
60 borsanın tems�l ed�ld�ğ� Dünya 
Borsalar Federasyonu’nun (WFE) 
üyes� olan Borsa İstanbul, aynı 
zamanda 30 ülkeden 50 kuruluşu 
b�r araya get�ren ve bölge borsalarına 
öneml� b�r platform sağlayan Avrasya 
Borsalar Federasyonu’nun (FEAS) 
başkanlığını da yürütüyor. Borsa 
İstanbul’un üyes� olduğu b�r d�ğer 

federasyonda Avrupa Borsalar 
Federasyonu (FESE). 30 ülkeden 
41 borsanın üyes� olduğu FESE 
aracılığıyla Borsa İstanbul,  Avrupa 
sermaye p�yasalarındak� gel�şmeler� 
yakından tak�p ed�yor. 

İSLAMİ ENDEKS 
Son dönemde tüm dünyada 

büyüme trend� yakalayan İslam� 
f�nans alanında da öneml� adımlar 
atıldı. Bunlardan b�r� Borsa 
İstanbul yerleşkes�nde kurulan 
‘Dünya Bankası Küresel İslam� 
F�nans Gel�şt�rme Merkez�’n�n 
resm� açılışıydı. Bu Merkez, Dünya 
Bankası’nın İslam� F�nans alanında 

tek tems�lc�l�ğ� olma özell�ğ�ne 
sah�p. D�ğer taraftan, İslam İşb�rl�ğ� 
Teşk�latı (İİT) Üye Ülke Borsaları 
Forumu çalışmaları kapsamında,S&P 
Ind�ces �le yapılan ortak çalışma 
sonucunda, 19 ülkeden 50 büyük 
ş�rket� kapsayan S&P Ind�ces �le 
yapılan ortak çalışma sonucunda 
S&P İİT İSEDAK 50 İslam� Endeks� 
hazırlanarak hesaplanmaya başlandı. 

İKİLİ ANLAŞMALAR 
SAĞLANDI
Borsa İstanbul, uluslararası 

�şb�rl�kler�n�n yanı sıra �k�l� 
anlaşmalar �le b�rçok yabancı 
borsa ve kurumla da �şb�rl�ğ� 

gerçekleşt�r�yor. 2012 yılının 
başından bu yana S�ngapur Borsası, 
Kore Borsası, Japan Exchange 
Group, Makedonya Borsası, T�ran 
Borsası, Karaç� Borsası, Mısır Borsası, 
Taşkent Borsası, L�bya Borsası ve 
Bahreyn Borsası �le mutabakat 
zabıtları �mzalandı. Başta teknoloj� 
olmak üzere, ortak ürün gel�şt�rme, 
karşılıklı eğ�t�mler g�b� b�rçok konuda 
bu borsalarla b�rl�kte çeş�tl� projeler 
gerçekleşt�r�lmes� hede�en�yor. 
Ayrıca, Borsada �şlem gören 
ş�rketlerden oluşan p�yasa değer� 
ağırlıklı endeksler�n hesaplanması ve 
yayını �ç�n V�yana Borsası �le �şb�rl�ğ� 
anlaşmasına varıldı.

KIRGIZ BORSASI’NDA YÜZDE 24.51 PAY

567 BORÇLANMA ARACIYLA 
EKONOMİYE 98.4 MİLYAR KAYNAK

q Borsa İstanbul’un  
uluslararası işbirliklerinin 

yanında yurtdışındaki iştirakleri 
de İstanbul’un bir finansal 
merkez olma hedefine önemli 
katkı sağlıyor. Borsa İstanbul 
Kırgız Borsası’nda yüzde 24,51, 
Karadağ Borsası’nda yüzde 
24,39, Saraybosna Borsası’nda 

yüzde 5 ve Bakü Borsası’nda 
yüzde 4,76 oranında paya sahip. 
Borsa, elinde bulundurduğu 
hisselerle bu borsaların  
sadece yönetimlerinde 
yer almıyor, aynı zamanda 
gelişmelerine de teknik  
yardım ve kapasite artırıcı 
faaliyetlerle destek oluyor.

q Türkiye sermaye piyasasının 
derinlik kazanmasını destek-

leyecek en önemli faktörlerden 
biride halka açık şirket sayısının 
artırılması. Bu kapsamda çalış-
malar sürdürülüyor. 2012 – 2013 
yıllarını kapsayan iki yıllık dönem-
de, ikisi ikincil halka arz olmak 
üzere toplam 46 adet şirketin, 

5 adet borsa yatırım fonunun ve 
kira sertifikaları dahil 567 adet 
borçlanma aracının halka arzı 
gerçekleşti. İhraçlar ile ekonomi-
ye, pay piyasasında 9,8 milyar TL, 
borçlanma araçları piyasasında 
98,4 milyar TL kaynak sağlandı. 
Benzer çalışmalara 2014 yılında 
da aynı hızla devam ediyor.
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avantajlar iTHALAT VE iHRACAT iŞLEMLERiNDE ÖZEL iNDiRiMLER
YURTDIŞI GiDEN HAVALE ÜCRETLERiNDE CAZiP FiYATLAR
ÜCRETSiZ DIŞ TiCARET DANIŞMANLIĞI

Albaraka’yla
Dünyanın Ticaretini Yapın
İthalat ve ihracat işlemlerinize özel fiyat ve avantajlar
Albaraka Dış Ticaret Paketi’nde
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 Kıymetli madenler
ve tașlar kozu
Borsa İstanbul’un 
çatısında �şlemler�ne 
devam eden 
p�yasalardan b�r� de 
Kıymetl� Madenler 
ve Taşlar P�yasası. 
Bölgesel merkez olma 
yolunda öneml� avantaj 
sağlayan p�yasada 122 
üye bulunuyor. Altın 
depo hesaplarında 2014 
Haz�ran �t�bar�yle 16.8 
m�lyarlık altın b�r�kt�.

T ürkiye, kıymetli taşlar piyasası için 
de bölgesel güç olma hedefinde 
hızla ilerliyor. Borsa İstanbul’un 

kurulmasından sonra İstanbul Altın 
Borsası’nda yer alan üç piyasa, Kıymetli 
Madenler Piyasası, Kıymetli Madenler 
Ödünç Piyasası ve Elmas ve Kıymetli 
Taşlar Piyasası, Borsa İstanbul çatısı 
altında Kıymetli Madenler ve Kıymetli 
Taşlar Piyasası adı altında işlemlere devam 
ediyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler 
ve Kıymetli Taşlar Piyasası altın, gümüş, 
platin ve paladyumdan oluşan kıymetli 
madenlerin Kıymetli Madenler Piyasasında 
açık, düzenli, serbest rekabet şartları ile 
güven ve istikrar içinde alınıp satıldığı bir 
piyasadan oluşuyor. 

GELENEKSEL YATIRIM ARACI
Ülkemiz gelişmiş bir kuyumculuk 

sektörüne sahip olmasının yanı sıra 
altın geleneksel bir yatırım aracı 
olarak öne çıkıyor. Türkiye’nin dünya 
altın piyasasındaki önemli konumu 
dikkate alındığında altın piyasasında 
faaliyet gösteren farklı kategorilerdeki 
kuruluşların altın arz ve talebinin fiziki 
olarak karşılanması hayati önem taşıyor. 
Halkın elindeki mücevherleri toplayarak 
karşılığında altın mevduat hesabı açan 
bankalar topladıkları mücevherleri 
Türkiye’de kurulu ve uluslararası onaya 
sahip rafinerilerde standart altına 
çevirerek gerektiğinde Kıymetli Madenler 
ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda satışa 
sunabilmekte, gerektiğinde de bu 
piyasadan standart özelliklerde altın temin 
edebiliyor. 

ÜYE SAYISI 122
Kıymetli Madenler Piyasası dışında, 

4 Nisan 2011 tarihinde faaliyete 
geçen Kıymetli Taşlar Piyasası’nın 68’i 
Kuyumculuk Sektörü üyesi, 54’ü Borsa 
üyesi olmak üzere toplam 122 üyeye 
sahip. Kıymetli Taşlar Piyasasının işlerlik 
kazanabilmesi amacıyla uluslararası 
entegrasyon sağlayan Borsa, Dünya 
Elmas Borsaları Federasyonu’na (World 
Federation of DiamondBourses) üye oldu. 
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası 
bu faaliyetlerinin yanı sıra tüm üyelerine, 
altına ve gümüşe dayalı fonlara ve TCMB 
düzenlemeleri çerçevesinde bir kısmı külçe 
altın olarak tutulan zorunlu karşılıklara 
saklama hizmeti de veriyor. 

İKİ SEKTÖRÜN KÖPRÜSÜ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler 

ve Kıymetli Taşlar Piyasası altın 
arz ve talep eden kuruluşların 
organize bir piyasa ortamında 
karşılaşması, kuyumculuk sektörünün 
üretim finansmanının daha düşük 
maliyetlerle temin edilmesi ve altının 
finansal piyasalarda işlem görerek menkul 
kıymetleştirilmesi amacıyla kuruldu. 
Böylelikle altın sektörü ile finans sektörü 
arasında bir köprü görevi üstlendi.

8 yılda 
185 kat 

artış
Bankalar, özellikle 

gerçekleştirdikleri 
altın mücevher 
karşılığı altın hesabı 
açma kampanyaları 
sayesinde altın depo 
hesaplarında biriken 
altın miktarı önemli bir 
artış kaydettiği görüldü. 
BDDK verilerine göre, 
altın depo hesaplarında 
biriken altın miktarı 
2005 yılı sonunda 91 
milyon TL iken, 2014 
yılı Haziran ayı sonunda 
yaklaşık 16,8 milyar 
TL’ye yükseldi. Altın 
mevduatının değer 
olarak 8 yılda 185 kat 
arttığı görüldü. Bu artış 
özellikle son iki yılda 
hızlanmış, altın depo 
hesaplarında biriken 
altın miktarı 2010 yılı 
sonunda 2,4 milyar 
TL’den 2014 yılı Haziran 
ayı sonunda yaklaşık 
16,8 milyar TL’ye 

yükseldi. Benzer şekilde 
2006 yılı öncesinde altın 
fonlarına hiç yatırım 
yapılmazken, 2014 
Temmuz ayı sonu itibarı 
ile bu rakam 71 fona 
ait 8,1 tona ulaştı. Söz 
konusu altının parasal 
karşılığı yaklaşık 340 
milyon dolar tutarında. 
Bunun yanı sıra Temmuz 
2014 sonu itibarı ile 
2 adet gümüşe dayalı 
borsa yatırım fonunda 
da 11,57 ton gümüş 
bulunuyor. 12 üyeye 
sahip Kıymetli Madenler 
Ödünç Piyasası ise 
altın arz ve talep 
eden kuruluşların 
organize bir piyasa 
ortamında karşılaşması 
ve bu piyasa yoluyla 
kuyumculuk sektörüne 
daha düşük maliyetle 
kredi temin edilmesine 
yönelik faaliyet 
gösteriyor. 

Yatırımcılara
500 grama 
kadar altın 

q Borsa İstanbul 
Kıymetli 

Madenler ve Kıymetli 
Taşlar Piyasası’nda kıymetli 

madenler ve kıymetli taşlar 
sektörünün gelişimi artan bir 

ivme ile devam ediyor. Ayrıca, gram 
işlemleri ile 1 gramdan başlamak üzere 

5 gr, 10 gr, 25 gr, 50 gr, 100 gr, 250 gr, 500 
gr gibi farklı ağırlıklarda değişen altın külçeleri 

alım satım imkanı yatırımcılara sunuldu. İnternet 
tabanlı Kıymetli Madenler Piyasası Elektronik Borsa 

Sistemi’nde mini külçe işlemleri ayrı bir yayın ekranı 
ile görüntülenebiliyor. Faaliyete geçtiği 26 Temmuz 1995 

tarihinden itibaren Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve 
Kıymetli Taşlar Piyasası üyelerince gerçekleştirilen 

altın ithalatı ve altın işlem miktarı verilerine ait 
tablo ve grafik yukarıdaki gibidir.

Bu yıl altıncısı düzenlenen Yeş�l İş 
Konferansı’nda �lk kez Sürdürüleb�l�r İş 

Ödüller� ve Sürdürüleb�l�r İş L�der� Ödüller� 
ver�ld�. İş modeller� �le başarı gösteren 
kurumlar �le sosyal, ekonom�k ve çevre 
konularında öneml� adım atan l�derler, 
Sürdürüleb�l�rl�k Akadem�s� tarafından 
ödüllend�r�ld�. Bu yılın Sürdürüleb�l�r İş L�der� 
Ödülü �se Borsa İstanbul Yönet�m Kurulu 
Başkanı ve Genel Müdürü M. İbrah�m Turhan’a 
layık görüldü. Ödüllerde kurumlar; Karbon 
ve Enerj� Yönet�m�, Su Yönet�m�, Sosyal Etk�, 
Sürdürüleb�l�rl�k İlet�ş�m ve İşb�rl�ğ� olmak 
üzere beş ödül kategor�s�nde ödül kazandı. 

POZİTİF KATKI ECZACIBAŞI’NA
Soysal Etk� kategor�s�’nde “Coğraf� 

İşaretl� Ürünler” �le Metro Market, İş B�rl�ğ� 
kategor�s�nde “Sürdürüleb�l�r Çay Tarımı” �le 
Vodafone Türk�ye, Karbon Enerj� Yönet�m� 
kategor�s�nde “Atık Bertaraf ve B�yogaz Üret�m 
Tes�s�” �le Sütaş, Sürdürüleb�l�rl�k İlet�ş�m� 
kategor�s�nde “Sürdürüleb�l�r Yaşam Planı” �le 
Un�lever Türk�ye, Su Yönet�m� kategor�s�nde 
“Su M�n�m�zasyonu ve Ger� Kazanımı”yla Coca 
Cola İçecek İzm�r Fabr�kası ödül aldı. Y�ne bu 
yıl �lk kez Schne�der Electr�c tarafından ver�len 
‘Poz�t�f Katkı Ödülü de İstanbul Modern 
Sanat Müzes� Yönet�m Kurulu Başkanı Oya 
Eczacıbaşı’na takd�m ed�ld�. 

AĞAÇTAN DEĞİL, ATIKTAN KAĞIT
Yeş�l İş 2014 Sürdürüleb�l�r İş Buluşması’nın 

�k�nc� günü ‘Değ�ş�m� Yönetmek’ temasıyla 
tamamlandı. 60 oturum �le gerçekleşen 
konferansta �k� gün boyunca sürdürüleb�l�r �ş 
modeller� ve çevre üzer�ne uğraş veren kamu 
ve özel sektörden 130 konuşmacı katıldı. 
2023 yılına kadar 6 m�lyon 500 b�n konutun 
daha yalıtımlı hale gelmes�n� hede� ed�kler�n� 
bel�rten Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı Müsteşarı 
Prof. Dr. Mustafa Öztürk, bu sayede yüzde 40 
enerj� tasarrufu ve öneml� m�ktarda sera gazı 
salımı azalacağını söyled�. Halen Türk�ye’de 
enerj�n�n en yoğun olduğu sanay�lerden 
b�r� olan ç�mento sanay�nde 170 b�n ton atık 
maddey� yen�leneb�l�r enerj� �ç�n hammadde 
olarak kullandıklarını bel�rten Öztürk, bu 
rakamın Almanya’nın çok altında olduğunu 
bel�rterek, bu konu üzer�ne çalışmaların devam 
edeceğ�n� söyled�. Hayvancılıkta �se ç�ftl�kler�n 
g�tt�kçe büyüyerek 6 b�n hayvan barındırdığını 
söyleyen Öztürk, ç�ftl�klerde meydana 
gelen atıkların çevreye zarar vermemes� �ç�n 
bakanlığın b�yogaz üret�m� çalışmalarını ve 
hazırlıklarını yapmaya başladığını söyled�. 
Öztürk, Türk�ye’dek� 76 çöp depolama 
noktasındak� organ�k maddeler�n enerj�ye 
dönüşmes� �ç�n tes�sler� dönüştürdükler�n� de 
aktardı. Yen� sloganlarının �se ‘ağaçtan değ�l, 
atıktan kağıt üretmek’ olduğunu �fade eden 
Öztürk, Türk�ye’de b�r “çevre sanay��” sektörü 
oluşturmanın en önem verd�ğ� konulardan b�r� 
olduğunu kaydett�. 

HEDEF TOPLUMA DEĞER YARATMAK
Yeş�l İş Konferansı’nda konuşma yapan 

BASF Türk�ye, Ortadoğu ve Kuzey Afr�ka 
Bölge Başkanı ve BASF Türk CEO’su Volker 
Hammes �se doğal kaynakların bu şek�lde 
tüket�lmeye devam ed�lmes� hal�nde 
2050 yılında 3 dünya gerekeceğ�ne d�kkat 
çekt�. Hammes, “Sürdürüleb�l�rl�kte b�z�m 
öncel�ğ�m�z; ekonom�k başarıları, çevresel ve 
sosyal sorumluluk çalışmaları �le b�rleşt�rerek 
topluma değer katmak” ded�.

Turhan’a  İş 
L�der� ödülü
İş modeller�yle başarı gösteren 
kurumlar �le sosyal, ekonom�k ve 
çevre konularında adım atan l�der-
ler Sürdürüleb�l�rl�k Akadem�s�’nce 
ödüllend�r�ld�. Sürdürüleb�l�r İş 
L�der� Ödülü’nü Borsa İstanbul 
Yönet�m Kurulu Başkanı İbra-
h�m Turhan aldı.
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Türkiye’nin en büyük yatırım bankası

Türkiye’nin degerlerine
yatırım yapıyor.
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ENERJi BORSASI
Türkiye’yi merkez
yapacak
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Borsa İstanbul çatısı altında 
kurulacak ve enerj� borsasını 
bünyes�nde barındıracak 

olan Enerj� P�yasaları İşletme 
Anon�m Ş�rket�’n�n (EPİAŞ) özel 
sektöre açılması planlanan yüzde 
40 payı �ç�n bugüne kadar 114 
ş�rket başvuruda bulundu. Enerj� 
borsasının oluşmasıyla, elektr�k 
f�yatlarının aşağı çek�lmes� 
beklen�yor. Ülkem�zde sermaye 
p�yasalarında olduğu g�b� enerj� 
p�yasalarında da hızlı b�r yen�den 
yapılanma sürec� yaşandığı 
gözlen�yor. Enerj� p�yasalarında 
1980’l� yıllarda başlayan 
l�beralleşme sürec� 30 Mart 2013 
tar�hl� “Elektr�k P�yasası Kanunu” �le 
b�rl�kte yen� b�r aşamaya g�rerken, 
bu kanunla TEİAŞ tarafından 
�şlet�len spot elektr�k p�yasalarının, 
yen� kurulacak Enerj� P�yasaları 
İşletme Anon�m Ş�rket� (EPİAŞ) 
tarafından �şlet�lmes� öngörüldü. 

TALEP TOPLAMADA  
SONA YAKLAŞILDI
Borsa İstanbul, kurulacak 

olan Enerj� Borsası’nda yüzde 30 
paya sah�p olacak ve Borsacılık 
tecrübes�n� ve b�lg� b�r�k�m�n� 
Elektr�k P�yasası katılımcılarıyla 

paylaşacak. Enerj� Borsasının d�ğer 
ortakları yüzde 30 pay �le TEİAŞ 
ve yüzde 40 pay �le özel sektör 
katılımcıları olacak. Enerj� Borsası �le 
�lg�l� mevzuat düzenlemeler� büyük 
ölçüde tamamlanırken, ortaklık �ç�n 
özel sektör katılımcılarından talep 
toplanması aşamasında �se sona 
yaklaşılıyor. 

AŞIRI FİYATTAN KORUNMA
EPİAŞ’ın faal�yete geçmes� �le 

b�rl�kte spot enerj� p�yasalarında 
d�nam�k ve gen�ş katılımlı b�r karar 
alma yapısının oluşması ve sektör 
tarafından spot f�yat oluşumunda 
talep ed�len şe�a�ığın sağlanması 
beklen�yor. EPİAŞ’ta oluşan sağlıklı 
ve güven�l�r spot f�yatın, Borsa 
İstanbul’da �şlem gören elektr�k 
vadel� sözleşmeler�ne olan taleb� 
de artıracağı öngörülüyor. Spot 
p�yasanın yanında mevcut türev 
ürünler �le b�rl�kte yen� türev 
ürünler�n çıkarılmasıyla p�yasa 
katılımcıları f�yat dalgalanmalarına 
karşı korunma sağlayab�lecek, 
ayrıca arz ve talep denges� etk�n 
b�r şek�lde kurularak üret�c�ler�n 
ve tüket�c�ler�n kararlarını daha 
sağlıklı vermeler�ne katkıda 
bulunulacak. 

Enerj� borsasının oluşması Türk�ye’y�, 
elektr�k ve doğalgazda merkez yapacak. 
Özel sektöre açılması planlanan EPİ-
AŞ’ın yüzde 40 h�sses� �ç�n ş�md�den 
114 ş�rket EPDK’nın kapısını çaldı. 

ELEKTRİK 
SÖZLEŞMELERİ 

OLACAK

q İlk etapta elektrik sözleşmeleri 
ile işlemeye başlayacak enerji 

piyasasında, başta doğalgaz olmak 
üzere kömür ve karbon gibi diğer enerji 
ürünlerinin işlem görmesi de gündeme 

gelecek. Kurulacak olan enerji piyasası 
İstanbul’un finans merkezi olmasının 
yanında, Türkiye’nin elektrik ve doğalgaz 
ürünlerinde önemli bir merkez olma 
hedefine de önemli katkılarda bulunacak.

Yılın �lk altı ayında Türk�ye 
İş Bankası’nın akt�f 

toplamı, 2013 yıl sonuna 
göre yüzde 4,3 artarak 
219,6 m�lyar l�ra sev�yes�ne 
yükseld�. Bankanın öz kaynak 
büyüklüğü 25,9 m�lyar l�ra 
sev�yes�ne ulaşırken, yılın 
�lk yarısındak� net dönem 
kârı 1 m�lyar 645 m�lyon 
l�ra oldu. İş Bankası Genel 
Müdürü Adnan Bal�, “Yılın 
�k�nc� çeyreğ�nde de �st�krarlı 
b�r şek�lde büyüyen İş 
Bankası, 219,6 m�lyar l�raya 
yükselen akt�f toplamı ve 
25,9 m�lyar l�raya ulaşan öz 
kaynak büyüklüğü �le özel 
bankalar arasındak� l�derl�ğ�n� 
pek�şt�rm�şt�r” ded�. 

MEVDUAT HACMİ 125 
MİLYAR TL’YE ULAŞTI
İş Bankası’nın çok 

kanallı ve yaygın h�zmet 
ağı �le desteklenen toplam 
mevduat hacm�, öncek� 
yılsonuna göre yüzde 3,5 
oranında artarak 125,3 
m�lyar l�ra sev�yes�ne ulaştı. 
İş Bankası,  car� dönemde 
de toplam mevduatın yanı 
sıra, Türk L�rası, yabancı 
para, tasarruf mevduatı ve 
vades�z mevduat büyüklüğü 
bakımdan özel bankalar 
arasındak� l�derl�ğ�n� korudu. 
D�ğer taraftan İş Bankası 
yılın �lk yarısında gerek 
yurt �ç�, gerekse uluslararası 
p�yasalarda toplam 8,3 
m�lyar l�ra menkul kıymet 

�hracı gerçekleşt�rerek, 
kaynak yapısını 
çeş�tlend�rmeye ve uygun 
mal�yetl� fon sağlamaya 
devam ett�. İş Bankası ayrıca, 
2014’ün �k�nc� çeyreğ�nde, 
15 ülkeden 41 f�nansal 
kuruluşun katılımıyla, �k� 
farklı d�l�mde 1,3 m�lyar 
dolar tutarında send�kasyon 
kred�s� tem�n ett�. 

SEKTÖRÜN LİDERİ 
OLMAYI BAŞARDI
Elde ett�ğ� sonuçlarla, 

mal� bünyes�n� her geçen 
gün daha güçlü kılan İş 
Bankası, �k�nc� çeyrek sonu 
�t�barıyla 25,9 m�lyar l�ra 
sev�yes�nde gerçekleşen öz 
kaynak büyüklüğü �le de özel 
bankalar arasında sektör l�der� 
oldu. İş Bankası car� dönemde 
1,6 m�lyar l�ra tutarında net 
kâr elde ett�. 

CarrefourSA Genel 
Müdürü Mehmet 

T. Nane, “CarrefourSA 
olarak 2006 yılından ber� 
borsaya kotey�z, halka 
açıklık oranımız yüzde 
2,19. 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�. 

HEDEF 5 MİLYAR TL 
2014 yılında 

müşter�ler�ne olduğu 
kadar yatırımcılarına da 
değer katacaklarını bel�rten 
Nane, “Bu yıl 110 m�lyon 
TL yatırımla 100 market 
açacağız. Ve b�n k�ş�ye daha 
�st�hdam sağlayacağız. İlk 
çeyrek ve �k�nc� çeyrek 
sonuçlarımızda kâr ve 
büyüme get�rd�k; bütün 
bunlar yatırımcımız 
nezd�nde b�z�m f�rmamızın 
yatırım yapılab�l�r b�r ş�rket 
olduğu algısını pek�şt�r�yor. 
2023 yılında CarrefourSA 
olarak hedef�m�zde 81 �le 
yayılmış market ağıyla tüm 
Türk�ye’y� kucaklayan ve 
lovemark olarak göster�len 
b�r marka olmak var “ ded�.  
2014’ün CarrefourSA �ç�n 

çok öneml� b�r yıl olduğunu 
d�le get�ren Nane, “Yapılan 
bu yatırım planları  ve 
yen� h�zmete soktuğumuz 
market konseptler� �le 
büyümeye devam edeceğ�z. 
2016 sonu �t�bar�yle b�n 
markete ulaşmayı ve net 
satışlarımızı �k� katına 
çıkararak 5 m�lyar TL’ye 
ulaştırmayı hede��yoruz” 
d�ye konuştu. 

SAĞLAM VE GÜÇLÜ 
YAPI ÖNEMLİ  
Nane sözler�n� şöyle 

sürdürdü: “Sağlam ve 
güçlü yapısıyla gerçekten 
bölgedek� f�nansal 
�şlemler�n merkez� olmaya 
aday Borsa İstanbul’un 
özell�kle son dönemde 
gerçekleşt�rd�ğ� stratej�k 
�ş b�rl�kler�, her şey�yle 
pay p�yasalarını global 
arenada yatırım yapılab�l�r 
b�r sev�yeye get�rmey� 
hede�emekted�r. 
CarrefourSA olarak 
Borsa İstanbul’da halka 
açık f�rmalardan b�r�y�z, 
bünyes�nde yer aldığımız 
b�r yapının ülkem�z 
ekonom�s�n� gel�şt�rme 
odaklı çalışmaları b�zler �ç�n 
de kıvanç teşk�l ed�yor.”

CarrefourSA 
110 m�lyon TL 
yatırım yaptı

İş Bankası’nın 
�lk yarı net kârı 
1,6 m�lyar TL

New York �le Hong Kong 
ortasında çek�m merkez�
Türk�ye’n�n marka yüzü olan İstanbul’un ülke ekonom�s�n�n gel�ş�m� �ç�n önem taşıdığını bel�rten Yapı 
Kred�, “New York, Londra, Hong Kong, Tokyo zaman d�l�m�n�n ortasında yer alan İstanbul’un 
b�r f�nansal çek�m merkez� olacağını öngörmek yanlış olmaz” değerlend�rmes�nde bulundu.

Mehmet T. 
Nane

Türk�ye’n�n dışa açılan 
kapısı, b�r anlamda 

marka yüzü olan İstanbul’un 
f�nans merkez� olmak �ç�n 
sadece şeh�r açısından değ�l, 
ülke ekonom�s�n�n gel�ş�m� 
açısından da önem taşıdığını 
bel�rten Yapı Kred�, “Borsadak� 
toplam pay p�yasası p�yasasının 
yaklaşık yüzde 65’�n�n 
yabancıların el�nde olması 
da bunu destekl�yor. Borsa 
İstanbul’un İstanbul F�nans 
Merkez� Projes� �ç�n kr�t�k 
b�r öneme sah�p olduğunu 
da unutmamak gerek�r. Öte 
yandan, New York, Londra, 
Hong Kong, Tokyo zaman 
d�l�m�n�n ortasında yer alan 
İstanbul’un b�r f�nansal 
çek�m merkez� olacağını 
öngörmek yanlış olmaz” 
değerlend�rmes�nde bulundu. 
Yapı Kred�, İstanbul’un 
f�nans merkez� olması ve 
Borsa İstanbul’un rolü ve 
bankacılık alanındak� ürün 
ve h�zmetler�ne yönel�k 
değerlend�rmelerde bulundu. 

Türk�ye’n�n �lk özel 
sermayel� bankası olan Yapı 
Kred�’n�n, “H�zmette Sınır 
Yoktur” anlayışıyla yatırım 
ortamının �y�leşt�r�lmes� ve 
tasarruf b�l�nc�n�n artırılması 
�ç�n en akt�f çalışan bankalardan 
b�r� olduğu bel�rt�ld�. Yapı 
Kred�’n�n perakendeden, 
t�car�ye, kurumsaldan özel 
bankacılığa kadar tüm 
b�r�mler�n�n yanı sıra Yapı Kred� 
Portföy, Yapı Kred� Yatırım, 

Yapı Kred� Faktor�ng ve Yapı 
Kred� Leas�ng de müşter�ler�ne 
gen�ş b�r yelpazede h�zmet 
verd�ğ� kayded�len açıklamada, 
“F�nansal ürünlerde, dünyadak� 
trendlere paralel olarak 
çeş�tlend�r�lm�ş, Türk�ye’de 
en gen�ş ürün yelpazes�ne 
sah�p banka olduğumuzu 
söyleyeb�l�r�z. 2014 yılında da 
müşter�ler�m�z�n beklent�ler� 
doğrultusunda yen� ürün 
ve h�zmetler sunmaya 
devam ed�yor, ürünler�m�z�n 
performansı, serv�s kal�tem�z 
�le f�nans sektöründe fark 
yaratıyoruz” den�ld�.

FON YELPAZESİ 
GENİŞLİYOR
Yatırımcılara özel 

sunulan fonlara da değ�n�len 
açıklamada, şu b�lg�ler ver�ld�: 
“2014 yılının başından 
ber� ürün yelpazem�ze 2 
adet yen� Anapara Garant�l� 
Fon, 1 adet A T�p� Özel 
Portföy Yönet�m� Fonu �le 
K�ra Sert�f�kalarına Yatırım 
Yapan ve bankanın müşter� 
segmentler�ne özel satışa 
sunulan 2 B T�p� Fon olmak 
üzere toplam 5 adet yatırım 
fonu ekled�k. Ayrıca yatırım 
fonlarına dayalı, çocukların 
geleceğ�ne yönel�k b�r�k�m 
yapan “İlk Param” ürününü de 
yatırımcılarımıza sunduk. Sab�t 
get�r�l� tarafta �se farklı vade 
seçenekler� ve fa�z oranlarında 
6 adet YKB Bono halka arzı 
gerçekleşt�rd�k. Buna ek 

olarak müşter�ler�m�ze 6 adet 
özel sektör tahv�l� tanıttık.”

‘ÜLKEM İÇİN FONU’NDA 
GELİRLERİN YÜZDE 70’İ 
‘ENGELLER’İN KALDI-
RILMASINA
Banka, Temmuz 2014 

�t�bar�yle, yatırım ürünler� 
yelpazes�nde 12 A T�p� Fon, 25 
B T�p� Fon, 4 Anapara Garant�l� 
Fondan oluşan toplam 41 adet 
fonun bulunduğunu, ayrıca 
mevduat, Fonlu Mevduat, 
döv�ze endeksl� mevduat, 
5D Vadel� Mevduat Hesabı, 
yapılandırılmış ve türev 
ürünler, h�sse sened�, VİOP, 
Varant g�b� b�rçok farklı r�sk 
prof�l�ne göre ürünler�n yer 
aldığını söyled�. Fark yaratan 
ürünlerden b�r d�ğer�n�n �se 
“Ülkem İç�n” fonu olduğu 
bel�rt�len açıklamada, “Koç 
Hold�ng’�n yürüttüğü Ülkem 
İç�n Engel Tanımıyorum 
projes� kapsamında satışa 
sunduğumuz “Ülkem İç�n B 
T�p� Fonu”muzun  gel�r�n�n 
yaklaşık yüzde 70’�n� okulların 
engell� öğrenc�ler�n ulaşımına 
uygun hale get�r�lmes�ne 
aktarıyoruz” den�ld�.

BİN ŞUBEYE ULAŞACAK
Yılın �lk yarısında Yapı 

Kred� A�les�’ne 2 b�nden fazla 
k�ş�n�n katıldığı, şube sayısının 
da y�ne yılın �lk yarı �t�bar�yle 
968’e çıktığı bel�rt�lerek, “Yılı 
1.000 şubel� b�r banka olarak 
tamamlayacağız” den�ld�.

Adnan 
Bali
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7 TL İLE ALTINA 
YATIRIM İMKANI

AÇILAN HESAP 
SAYISI 93 BİN

q Borsa İstanbul VİOP vadeli 
piyasalarda bireysel yatırımcılara 

altın sözleşmelerine daha düşük teminat 
tutarlarıyla yatırım yapma olanağı 
sağlamak için 16 Haziran 2014’te 
altın vadeli işlem sözleşmesi (TL/gr) 
büyüklüğünü 100 gramdan 1 grama 
düşürdü. Bu değişiklik ile bireysel altın 
yatırımcısı 7 TL’lik bir teminat yatırarak 
1 gram altına yatırım yapabilir hale geldi.

ALTIN VADELİ İŞLEM
Bu değişiklik sayesinde bireysel 

yatırımcıların fiziki olarak altın alıp/satması 
yerine, altın vadeli işlem sözleşmelerini 
kullanarak finansal sisteme etkin 
olarak katılması amaçlanıyor. Böylelikle 
bireysel yatırımcılar birikimleri küçük 
dahi olsa altına yatırım yapabilir hale 
geliyor. Daha az ilk yatırım maliyeti ile 
kaldıraç kullanarak daha büyük bir altın 
pozisyonuna sahip olabiliyor. Öte yandan 
yatırımcılar kar realizasyonu veya zarar 
durdurma yapmak istediklerinde işlemlerini 
şeff af ve likit piyasa koşullarında karşı 
taraf riski taşımadan güvenilir şekilde 
gerçekleştirebilir hale geliyor.    

q Borsa İstanbul VİOP, geniş finansal 
ürün yelpazesiyle ve yeni piyasa 

yapıcılık modeliyle yatırımcıların ihtiyaçlarını 
karşılamaya devam ediyor. Birleşme sonrası 
yapılan geliştirmeler ve birçok tanıtım ve 
eğitim faaliyetleriyle önümüzdeki dönemde 
de VİOP’ta yeni rekorların kırılması ve açılan 
hesapların artması bekleniliyor. Zira rekorların 
yanısıra Eylül 2014 itibariyle de VİOP’ta açılan 
hesap sayısı 93 bini aşmış bulunuyor.

VİOP’DA REKOR
İȘLEM HACMİ

SERMAYE 
PİYASALARINDAKİ 

GÜVENİLİR 
DOSTUNUZDAN,

PARANIZA
DOST BİR 
ADRES:

www.parahaberi.com

SANKO MENKUL DEĞERLER

www.parahaberi.com

GÜNLÜK İŞLEM HACMİ 4 MİLYARTL’YE ULAŞTI
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4 Şubat 2005 tar�h�nde açılan Vadel� 
İşlem ve Ops�yon Borsası, 5 Ağustos 
2013 tar�h�nden �t�baren Borsa İstanbul 

Vadel� İşlem ve Ops�yon P�yasası VİOP’a 
transfer ed�lmes�n�n ardından yatırımcılara 
kes�nt�s�z h�zmet sunuyor. Borsa İstanbul’un 
gel�şen ve der�nleşen p�yasası Vadel� İşlem 
ve Ops�yon P�yasası (VİOP) yatırımcıların 
hem �y� hem de kötü gün dostu. VİOP 
ürün çeş�tl�ğ� �le her tür p�yasa şartında 
yatırımcılara kend�ler�n� koruma ve kâr etme 
fırsatlarını sunarken, ş�md�den bu p�yasa, 
yatırımcıların gözdes� hal�ne geld�. Günlük 
�şlem hacm� ortalama 1.5 m�lyar TL olan 
p�yasada bu rakam, 27 Ağustos 2014 tar�h�nde 
4 m�lyar TL’y� aşarak tüm zamanlarını 
rekorunu kırdı. 

İZMİR’DEN TRANSFER
Borsa İstanbul çatısı altında faal�yet 

gösteren VİOP’ta �şlemler�n Aralık 2012 
tar�h�nde pay vadel� �şlem ve pay ops�yon 
sözleşmeler� �le başlamasının ardından 
N�san 2013’te BIST 30 endeks ops�yonları 
�şleme açıldı. 5 Ağustos 2013 tar�h�nde Borsa 
İstanbul VİOP �le Vadel� İşlem ve Ops�yon 
Borsası (VOB) b�rleşmes� gerçekleşt� ve 
Türk�ye’de �şlem gören tüm vadel� �şlem 
ve ops�yon sözleşmeler� VİOP çatısı altında 
�şlem görmeye başladı. Organ�ze b�r p�yasa 
olarak �lk kez VİOP’ta ops�yon sözleşmeler�n�n 
�şleme açılmasıyla yatırımcılara, bu 
f�nansal enstrümanları daha güvenl� b�r 
şek�lde kullanma fırsatı sağlandı. Ops�yon 
sözleşmeler�n�n p�yasaya sunulması �le b�rl�kte 
yatırımcılar bu sözleşmeler�n düşük �şlem 
mal�yet�, kaldıraç, farklı stratej�lerle �şlem 
yapma �mkânı, arb�traj ve korunma g�b� b�rçok 
özell�ğ�nden faydalanma �mkanına sah�p oldu.

TÜREV ÜRÜNLER
F�nansal türev ürünler �le enerj� ve emt�a 

türev ürünler�n�n �şlem gördüğü bu p�yasada, 
Pay, BIST 30 Endeks, DolarTL, EuroTL, EUR/
USD Çapraz vadel� �şlem sözleşmeler� ve 
Pay, BIST 30 Endeks ve Dolar TL ops�yon 
sözleşmeler� �şlem görüyor. Mevcut durumda 
�şlem gören enerj� ve emt�a türev ürünler� 
�se gram altın, dolar, ons altın vadel� �şlem 
sözleşmeler� �le Ege Pamuk,Anadolu Kırmızı 
Buğday ve Baz Yük Elektr�k Vadel� İşlem 
Sözleşmeler�d�r.

Borsa İstanbul Vadel� İşlem ve Ops�yon P�yasası’nda 
(VİOP) günlük �şlem hacm�, �lk defa 4 m�lyar TL’y� geçerek 
tüm zamanların rekorunu kırdı. Günlük �şlem hacm� 
rekoru daha önce 30 N�san 2014 tar�h�nde 3,8 m�lyar 
�le kırılmıştı. VİOP’ta açılan hesap sayısı ş�md�den 
93 b�n� aştı. VİOP’a �lg� gün geçt�kçe artıyor.
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Prof. Dr. Mehmet Bulut
İstanbul Sabahattin 

Zaim Üniversitesi
Rektörü

Ş�rketler�n şe� a� ık, sosyal sorumluluk ve hesap vereb�l�rl�k g�b� �y� yönet�m unsurlarını gö-
zetleyerek çalışmasını hede� en Kurumsal Yönet�m, ş�rketlere kazandırıyor. Son beş yılda 
BIST Kurumsal Yönet�m Endeks�, yüzde 192 artışla yatırımcısına daha yüksek get�r� sağladı.

Kurumsal yönet�m 
�lkeler�ne uyan 
ş�rketler�n hem 

faal�yet, hem de h�sse 
sened� performansı, d�ğer 
ş�rketlerden ortalama daha 
yüksek değer görüyor. Bu 
kapsamda beş yıl önce BIST 
Kurumsal Yönet�m Endeks� 
yüzde 192 artış kaydett�. 2009 
yılından bu yana kurumsal 
yönet�m �lkeler�n� ben�mseyen 
f�rmaların ortalama get�r�s� 
yüzde 23 daha fazla artış 
kaydett�. Ş�rketler�n 
kurumsal yönet�m �lkeler�n� 
ben�msemes�, yatırımcıların 
karlarını artırma olasılığını da 
yükselt�yor. 

NOT BELİRLENİYOR
BIST Kurumsal Yönet�m 

Endeks� (XKURY), Kurumsal 
Yönet�m İlkeler�’n� uygulayan 
ş�rketler�n dah�l ed�ld�ğ� 
endeks. BIST Kurumsal 
Yönet�m Endeks�’n�n amacı, 
payları Borsa İstanbul 
pazarlarında (Gözaltı Pazarı ve 
C L�stes� har�ç) �şlem gören ve 
kurumsal yönet�m �lkeler�ne 
uyum notu 10 üzer�nden en az 
7, her b�r ana başlık �t�barıyla 
10 üzer�nden en az 6,5 olan 
ş�rketler�n f�yat ve get�r� 
performansının ölçülmes�. 
Kurumsal Yönet�m İlkeler�ne 
uyum notu, SPK tarafından 
bel�rlenm�ş derecelend�rme 
kuruluşları l�stes�nde 
bulunan derecelend�rme 
kuruluşlarınca, ş�rket�n tüm 
kurumsal yönet�m �lkeler�ne 
uyumuna �l�şk�n yapılan 
değerlend�rme sonucunda 
ver�l�yor. Hesaplanmasına 
31 Ağustos 2008 tar�h�nde 
başlanan endeks�n başlangıç 
değer� 48.082,17.

MEVZUATLARA 
KURUMSAL AYAR
Dünyada da kurumsal 

yönet�m alanında bel�rl� 
b�r çerçeve oluşturmaya 
yönel�k olarak yapılan 
çalışmalar bütün hızıyla 
sürüyor. Bu konuda Dünya 
Bankası, Ekonom�k İşb�rl�ğ� 
ve Kalkınma Örgütü (OECD) 
ve bu �k� örgütün özel sektör 
tems�lc�ler�n�n katılımı 
�le b�rl�kte oluşturduğu 
Global Kurumsal Yönet�m 
Forumu (GCGF) öncü olarak 
faal�yette. Bunun yanında 
gel�şm�ş ekonom�ler da dah�l 
olmak üzere pek çok ülke, 
mevcut düzenlemeler�n� 

gözden geç�r�yor. B�r çok ülke 
yürürlükte olan mevzuatını, 
en �y� kurumsal yönet�m 
�lkeler� çerçeves�nde yen�den 
şek�llend�rerek yayınlıyor. 

TARAFLARIN 
GÖRÜŞLERİ ALINDI
Dünyadak� uygulamalara 

paralel olarak, Sermaye 
P�yasası Kurulu tarafından, 
kurumsal yönet�m �lkeler� 
oluşturdu. Bu amaçla 
Sermaye P�yasası Kurulu 
tarafından kurulan kom�teye 
Sermaye P�yasası Kurulu’nun, 
Borsa İstanbul’un ve 
Türk�ye Kurumsal Yönet�m 
Forumu’nun uzmanları ve 
tems�lc�ler� �şt�rak ederken, b�r 
çok akadem�syen, özel sektör 
tems�lc�s�, kamu kuruluşları ve 
çeş�tl� meslek örgütler�n�n de 
görüş ve öner�ler� alınarak bu 
�lkeler oluşturuldu. 

SPK’DAN 4 İLKE
Bu görüşler�n sonunda 

bel�rlenen �lkeler, pay sah�pler�, 
kamuyu aydınlatma ve 
şe¡ a¢ ık, menfaat sah�pler�, 
yönet�m kurulu olmak 
üzere dört ana bölümden 
oluşturuldu. İlk bölümde, 
pay sah�pler�n�n hakları ve 
eş�t �şleme tab� olmaları 
konusundak� prens�pler 
yer aldı. Bu bölümde, pay 
sah�pler�n�n b�lg� alma ve 
�nceleme hakkına, genel 
kurula katılım ve oy verme 
hakkına, kar payı alma hakkına 
ve azınlık haklarına ayrıntılı 
olarak yer ver�l�yor. Ayrıca pay 
sah�pl�ğ�ne �l�şk�n kayıtların 
sağlıklı olarak tutulması ve 
payların serbestçe devr� ve 
satışı konuları �le ay sah�pler�ne 
eş�t �şlem �lkes� ele alınıyor. 

STANDARDA 
BAĞLANDI
İlkeler�n �k�nc� bölümde 

�se kamunun aydınlatılması 
ve şe¡ a¢ ık kavramları �le 
�lg�l� prens�pler yer alıyor. Bu 
çerçevede, ş�rketler�n pay 
sah�pler�ne yönel�k olarak 
b�lg�lend�rme pol�t�kası 
kuralları oluşturmaları 
ve bu kurallar bütününe 
sadık kalarak kamuyu 
aydınlatmalarına yönel�k 
prens�pler bel�rlend�. Ayrıca 
per�yod�k mal� tablo ve 
raporlarda yer alacak b�lg�ler 
b�r standarda bağlanmış ve 
�şlevsell�k ön planda tutularak 
ayrıntılandırıldı. 

Tasarruf 
sah�pler� 

unutulmadı
q Üçüncü bölüm 

ilkeleri ise 
menfaat sahipleriyle 
ilgili. Şirketle ilgili 
menfaat sahipleri pay 
sahipleri ile birlikte 
çalışanları, alacaklıları, 
müşterileri, 
tedarikçileri, 
sendikaları, çeşitli 
sivil toplum 
kuruluşlarını, devleti 

ve hatta şirkete 
yatırım yapmayı 
düşünebilecek 
potansiyel tasarruf 
sahiplerini de içeriyor. 
Bu bölümde şirket 
ile menfaat sahipleri 
arasındaki ilişkilerin 
düzenlenmesine 
yönelik prensipler 
yer alıyor. Dördüncü 
bölümde ise, 

yönetim kurulunun 
fonksiyonu, görev 
ve sorumlulukları, 
faaliyetleri, oluşumu 
ile yönetim kuruluna 
sağlanan mali haklar 
ve yönetim kurulunun 
faaliyetlerinde 
yardımcı olmak üzere 
kurulacak komitelere 
ve yöneticilere ilişkin 
prensipler yer alıyor. 

 Albaraka Türk Katılım 
Bankası A.Ş.
 Anadolu Efes Biracılık 
ve Malt Sanayi A.Ş.
 Arçelik A.Ş.
 Asya Katılım Bankası 
A.Ş.
 Aygaz A.Ş.
 Coca Cola İçecek A.Ş.
 Dentaş Ambalaj ve 
Kağıt Sanayi A.Ş.
 Doğan Şirketler Grubu 
Holding A.Ş.
 Doğan Yayın Holding 
A.Ş.
 Doğuş Otomotiv 
Servis ve Ticaret A.Ş.
 Hürriyet Gazetecilik 
ve Matbaacılık A.Ş.
 İhlas Ev Aletleri 

İmalat Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.
 İhlas Holding A.Ş.
 İş Finansal Kiralama A.Ş.
 Logo Yazılım Sanayi 
ve Ticaret A.Ş.
 Mensa Sınai Ticari 
Mali Yatırımlar A.Ş.
 Otokar Otomotiv ve 
Savunma Sanayi A.Ş.
 Park Elektrik Üretim 
Madencilik Sanayi ve 
Tic. A.Ş.
 Petkim Petrokimya 
Holding A.Ş.
 Şekerbank T.A.Ş.
 T. Sınai Kalkınma 
Bankası A.Ş.
 TAV Havalimanları 
Holding A.Ş.

 TOFAŞ Türk Otomobil 
Fabrikası A.Ş.
 Turcas Petrol A.Ş.
 Tüpraş-Türkiye Petrol 
Rafinerileri A.Ş.
 Türk Prysmian Kablo 
ve Sistemleri A.Ş.
 Türk 
Telekomünikasyon A.Ş.
 Türk Traktör ve Ziraat 
Makineleri A.Ş.
 Vakıf Gayrimenkul 
Yatırım Ortaklığı A.Ş.
 Vestel Elektronik 
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
 Yapı ve Kredi Bankası 
A.Ş.
 Yazıcılar Holding A.Ş.
Yeşil Gayrimenkul 
Yatırım Ortaklığı A.Ş.
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TOKİ ve Özelleşt�rme İdares�’nden bu yıl n�san ve mayıs aylarında 3.5 m�lyar TL’l�k arsa alımı 
gerçekleşt�ren Emlak Konut, yen� arsa �haleler�ne hazırlanıyor. Sürekl� değer kazanan Emlak 
Konut’un Genel Müdürü Murat Kurum, “En kısa sürede d�ğer öneml� arsalarımızı da 
�hale ed�yor olacağız” ded�. Kurum, bu yılk� satış hede� er�n� 10 b�n adet olarak açıkladı. 

Akt�f toplamı 14.7 m�lyar 
TL’y� aşan ve bu yıl 10 
b�n adet satış hede� eyen 

Emlak Konut, büyümeye 
kes�nt�s�z devam ed�yor. TOKİ 
ve Özelleşt�rme İdares�’nden 
bu yıl n�san ve mayıs aylarında 
3.5 m�lyar TL’l�k arsa alımı 
gerçekleşt�ren Emlak Konut, 
yen� arsa �haleler�ne hazırlanıyor. 
Emlak Konut Genel Müdürü 
Murat Kurum, “En kısa sürede 
d�ğer öneml� arsalarımızı da 
�hale ed�yor olacağız” ded�. 
Borsa İstanbul gazetes� �ç�n özel 
açıklamalarda bulunan Kurum, 
halka arz konusundan bahsett�. 

İKİ HALKA ARZ
Emlak Konut h�sseler�n�n 

borsada �şlem göreb�lmes� 
�ç�n 2010 ve 2013 yılı olmak 
üzere �k� defa halka arz �şlem� 
gerçekleşt�rd�kler�n� hatırlatan 
Kurum, bunun kend�ler�ne 
sağladığı katkıları şöyle açıkladı: 
“Ş�rket�m�z�n daha da büyümes� 
ve stratej�k arsa alımlarımızı 
gerçekleşt�reb�lmek �ç�n 
alternat�f yöntemler�ne göre 
daha düşük mal�yetl� ve uzun 
vadel� b�r “f�nansman” sağlamış 
olduk. Yurt�ç� ve yurtdışında 
ş�rket�m�z�n “tanıtım”ını 
gerçekleşt�rm�ş olduk. Düzenl� 
olarak faal�yetler�m�zle 
�lg�l� gel�şmeler� kamuyla 
paylaşmamız neden�yle 
Ş�rket�m�z�n ulusal ve uluslararası 
ekonom� bültenler�nde ve haber 
akışlarında görünürlüğü bel�rg�n 
şek�lde artmış oldu. B�r anlamda 
Ş�rket�m�z�n küreselleşmes�ne de 
�mkan tanımış olduk.”

400 ŞİRKET AYRIŞIYOR
Borsa İstanbul’da �şlem 

gören 400’ün üzer�nde ş�rket�n 
bu yönüyle Türk�ye’dek� d�ğer 
ş�rketlerden olumlu anlamda 
ayrıştığına �şaret eden Kurum, 
“Çünkü, Ş�rket�m�z örneğ�nde 
de olduğu g�b� yatırımcılarımız; 
yönet�m� açık, �ş modeller� 
öngörüleb�l�r, attığı ve atacağı 
adımlar yakından tak�p ed�leb�len 
ve elde ett�ğ� f�nansal sonuçları 
uluslararası kurallara uygun 
şek�lde kamuoyuyla paylaşan b�r 
ş�rkete ortaktırlar” ded�.

KÜÇÜK YATIRIMCIYA  
BÜYÜK ORTAKLIK 
Gayr�menkulün, dünyanın 

b�rçok yer�nde olduğu g�b� 
Türk�ye’de de en öneml� ve en 
güven�l�r yatırım araçlarının 
başında geld�ğ�n� d�le get�ren 
Kurum, “Fakat toplumun her 

kes�m�n�n f�nansal anlamda 
doğrudan b�r gayr�menkule 
sah�p olma �mkanı ne yazık k� 
olmuyor. İşte tam bu noktada 
Emlak Konut GYO g�b� halka 
açık b�r f�rmanın h�sse senetler�, 
küçük yatırımcılara İstanbul’un 
ve Türk�ye’n�n en �y� projeler�ne 
ortak olma �mkanı sağlıyor. 
İstanbul’un meden�yetler ve 
kuşaklar boyudur süregelen 
t�caret merkez� olma vasfını 
daha planlı b�r şek�lde, bu sefer 
hükümet�m�z�n öncülüğü 
ve desteğ�yle yürütülmes�n� 
destekl�yoruz” �fadeler�n� 
kullandı.

IFM’YE GÜNDE 
25 BİN ZİYARETÇİ
İstanbul F�nans Merkez�’ne 

�l�şk�n de açıklamalarda 
bulunan Kurum, bu projen�n, 
İstanbul’un bölgesel ve küresel 
b�r f�nans merkez� olmasını 
hede� ed�ğ�n� ve yaklaşık 300 
b�n metrekare alan üzer�ne 
kurulmasının planlandığını 
söyled�. Bu kapsamda İstanbul 
F�nans Merkez�’n�n, bankacılık 
sektörünün öncüler� Merkez 
Bankası, Z�raat Bankası, Halk 
Bankası, Vakı� ar Bankası g�b� 
kamu bankaları, SPK ve BBDK 
g�b� kamu kurumları �le T.A.O., 
Duru & En�sler ve İş GYO A.Ş. 
g�b� özel sektör mülk�yet�ndek� 
arsalarda gel�şt�r�lecek 
projelerden oluşacağını ve 
toplamda 3,2 m�lyon metrekare 
�nşaat alanı bulunacağını 
açıklayan Kurum, şöyle devam 
ett�: “İstanbul F�nans Merkez�, 
50 b�n k�ş�l�k �st�hdama �mkan 
tanıyacak. İçerd�ğ� sosyal ve 
t�car� donatıların da katkısıyla 
günlük 25 b�n k�ş�n�n de z�yaret 
etmes�n� bekl�yoruz. 
Ayrıca f�nans merkez�n� 
besleyecek olan metro 
ulaşımına �l�şk�n çalışmalar da 
son hızıyla devam ed�yor.”

İSTANBUL MARKA ŞEHİR
İstanbul F�nans Merkez� 

sürec�n�, başından ber� Çevre 
ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı’nın 
kend�ler�ne uygun gördüğü 
projen�n yürütülmes� görev�n� 
devam ett�rd�kler�n� söyleyen 
Kurum, bell� b�r aşamaya da 
geld�kler�n�  kaydett�. Kurum, 
“Bu açıdan da, İstanbul’u 
uluslararası f�nans dünyasında 
marka şeh�r yapmak adına 
kend�m�ze düşen 
görevler� hakkıyla yer�ne 
get�rd�ğ�m�z� söyleyeb�l�r�z” 
açıklamasında bulundu.

Satış hedef�
10 b�n adet

Orta ve uzun vadede 
hedefl erinin dünyanın en 

büyük 10 gayrimenkul yatırım 
ortaklığı arasına girmek 
olduğunu açıklayan Kurum, 
“İkinci halka arzımızdan 
sonra bu hedefimize daha 
da yaklaştık ve 2014 yılına 
büyüyen bir Emlak Konut 
olarak girdik. Aktif toplamı 
14,7 milyar Türk Lirası’nı aşan 
bir firma haline geldik. Yıl 
sonunda da kendimize yaklaşık 
10 bin adet seviyesinde 
bir satış hedefi koyduk ve 
bu yönde de başlattığımız 
ve başlayacağımız yeni 
projelerimizle hızlanarak 
ilerliyoruz” dedi. 

YATIRIMCILARA 
İHALE MÜJDESİ
İkinci halka arz sonrasında, 

gerek finansal ölçek olarak 

gerekse projelerine ve yeni 
arsa yatırımları ile farklı 
bir seviyeye geçtiklerini 
düşündüğünü dile getirdi.

TOKİ’DEN 3.5 MİLYAR 
TL ARSA ALDIK
Murat Kurum, 

“Yatırımcılarımıza söz 
verdiğimiz üzere imkanlarımız 
dahilinde Türkiye’nin en 
gözde arsalarına talip olduk 
ve satın aldık. Bu yıl sadece 
nisan ve mayıs aylarında Toki 
ve Özelleştirme İdaresi’nden 
toplam değeri 3,5 milyar 
TL’yi aşan miktarda arsa 
alımı gerçekleştirdik. Bir 
kısmının ihalelerini şimdiden 
gerçekleştirdik ve umuyoruz 
ki en kısa sürede diğer önemli 
arsalarımızı da planlanan 
yakın gelecekte ihale ediyor 
olacağız” müjdesini verdi.

Emlak Konut 
Genel Müdürü 
Murat Kurum

KARIN % 40’INI 
YATIRIMCIYLA 

PAYLAŞIYORUZ
Borsada işlem görüyor olmanın şirkete 

olduğu kadar, doğrudan yatırımcılarına ve 
sermaye piyasasına da katkıları bulun-

duğunu dile getiren Kurum, “Güçlü nakit 
akışımız ve karlılığımız neticesinde, yıllık 

karımızın yüzde 40’ını nakit temettü olarak 
yatırımcılarımız ile paylaşıyoruz. Halka 
açıldığımız günden bu yana yatırımcı-

larımızı memnun eden bu istikrarlı 
uygulamayı sürdürme gayreti 

içerisindeyiz” dedi.

EMLAK KONUT
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KOBİ’lere kesintisiz 
destek veriyoruz
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Halkbank, KOBİ’lere sunduğu f�nansman desteğ�n� yen� ürün ve h�zmetler�yle sürdürmeye devam ed�yor. Esnafın, reel sektörün, 
kadın ve genç g�r�ş�mc�ler�n her zaman yanında olduklarını �fade eden Halkbank Genel Müdürü Al� Fuat Taşkesenl�oğlu, “Hem KOBİ, 
hem de b�reysel müşter�ler�m�z�n �ht�yaçlarına uygun ürün ve h�zmetler gel�şt�rmek �ç�n aralıksız çalışıyoruz” ded�.

Halkbank Genel Müdürü Al� Fuat 
Taşkesenl�oğlu, uluslararası f�nans 
kuruluşlarından sağladıkları kaynaklar 

ve meslek kuruluşlarıyla yaptıkları anlaşmalarla 
KOBİ’ler� desteklemey� sürdürdükler�n� söyled�. 
Taşkesenl�oğlu, “Hem KOBİ, hem de b�reysel 
müşter�ler�m�z�n �ht�yaçlarına uygun ürün ve 
h�zmetler gel�şt�rmek �ç�n aralıksız çalışıyoruz” 
ded�. Bankanın 1938’dek� kuruluşunun ardından 
hızlı b�r gel�şme kaydederek önce küçük esnaf 
ve sanatkârları, sonra KOBİ’ler�, kısa b�r süre 
sonra da sanay� kuruluşlarını kred�lend�ren 
büyük b�r banka hal�ne geld�ğ�n� söyleyen 
Taşkesenl�oğlu, “2002’den �t�baren sağlanan 
s�yas� �st�krar ve yürütülen etk�l� ekonom� 
pol�t�kalarıyla b�rl�kte Bankamız da Türk�ye’n�n 
yüksel�ş�ne paralel b�r yen�den yapılanma ve 
gel�şme sürec�ne g�rd�. Bu kapsamda hem KOBİ 
hem de b�reysel müşter�ler�m�z�n �ht�yaçlarına 
uygun ürün ve h�zmetler gel�şt�rmek �ç�n 
aralıksız çalışıyoruz” ded�. 

HER ZAMIN YANLARINDAYIZ
Halkbank olarak, KOBİ’lere destek olmayı 

sosyal sorumluluklarının b�r parçası olarak 
değerlend�rd�kler�n�, sunduğumuz f�nansal ve 
f�nansal olmayan çözümlerle KOBİ’ler�n her 
zaman yanında olmaya özen gösterd�kler�n� 
d�le get�ren Taşkesenl�oğlu, “Uluslararası f�nans 
kuruluşlarından sağladığımız kaynaklar, meslek 
kuruluşlarıyla yaptığımız anlaşmalar, KOBİ’lere 
özel platformlar ve kend� kaynaklarımızdan 
sağladığımız f�nansman aracılığıyla reel sektörü 
desteklemey� sürdürüyoruz. Kuruluşumuzdan 
bu yana m�syonumuzdan tav�z vermemen�n 
gururunu yaşıyoruz” açıklamasında bulundu.

PARAF AYRICALIĞI SÜRECEK
B�reysel bankacılık alanında da 

çalışmalarına aralıksız devam ett�kler�n� d�le 
get�ren Taşkesenl�oğlu, “Tüket�c�ler�m�zle 
buluşturduğumuz Paraf’ın her geçen gün 
daha fazla k�ş�ye ulaşmasından memnun�yet 
duyuyoruz. Bu alanda da yen� h�zmet ve 
kampanyalarımızla müşter�ler�m�ze Paraf 
ayrıcalıklarını yaşatmayı sürdüreceğ�z” ded�. 
Taşkesenl�oğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü: 
“Türk�ye’n�n en büyük bankalarından b�r� 
olarak müşter�ler�m�ze çağdaş bankacılığın 
gerekler�ne uygun ürün ve h�zmetler sunmak 
�ç�n çalışıyoruz. Reel sektörün, esnafın, kadın 
ve genç g�r�ş�mc�n�n f�nansman ve f�nansman 
dışı �ht�yaçları �ç�n b�r çözüm ortağıyız. Tüm 
segmentlerde müşter�ler�m�ze “Halkbank” 
kal�tes�n� ve güven�n� h�ssett�recek ürün 
ve h�zmetler gel�şt�rmeye bundan sonra da 
devam edeceğ�z. 

BORSA İSTANBUL’UN GÜCÜ ARTTI
Borsa İstanbul’un, Türk�ye’de f�nans 

sektörünün ve sermaye p�yasasının gel�ş�m�ne 
öneml� katkılarda bulunan oldukça öneml� b�r 
kurum olduğunun altını ç�zen Taşkesenl�oğlu, 
“2013 yılında tamamlanan yen�den yapılanma 
sürec�yle b�rl�kte farklı kurumların aynı 
çatı altında toplanarak “Borsa İstanbul” 
markasında b�rleşmes� kurumun gücünü daha 
da artırdı. Borsa İstanbul’un �şlem hacm�n�n 
ve uluslararası b�l�n�rl�ğ�n�n artması ülkem�z 
ekonom�s�ne her geçen gün daha fazla katkıda 
bulunuyor ” ded�.

ABD Merkez Bankası’nın (FED) son kararını da 
değerlend�ren Taşkesenl�oğlu, şu açıklamalarda 

bulundu: “2013 yılında ABD Merkez Bankası FED’�n 
tahv�l alımlarını azaltması ve buna bağlı olarak l�k�d�te 
bolluğunun azalacağı yönündek� end�şeler gel�şmekte 
olan ekonom�lerde bel�rs�zl�klere yol açtı. Öte yandan 
FED’�n fa�z artışı �ç�n 2015’� bekleyeceğ�n�n s�nyaller�n� 
vermes� ve Avrupa Merkez Bankası’nın verd�ğ� parasal 
gen�şleme kararı l�k�d�te end�şes�n�n p�yasalarda yaratacağı 
dalgalanmaların önüne geçt�. Yaşanan tüm bu gel�şmeler�n 
normalleşme sürec�n�n b�r parçası olduğunu düşünüyor, 
bu değ�ş�kl�kler�n uzun vadede küresel ekonom�k ver�ler�n 
daha �st�krarlı hale gelmes�n� sağlayacağına �nanıyoruz.”

BANKALARIN FİNANSAL  
SONUÇLARI HEDEFLE UYUMLU
Bankacılık sektörü açısından bakıldığında �ç ve dış 

s�yasettek� bel�rs�zl�k ortamının 2013 yılsonu ve 2014 
�lk çeyreğ� �t�barıyla kârlılık oranlarını etk�led�ğ�n� 
gördükler�ne �şaret eden Taşkesenl�oğlu, ancak 
bel�rs�zl�kler�n ortadan kalkması �le durumun poz�t�fe 
dönmeye başladığını söyled�. Türk�ye’n�n genel ekonom�k 
g�d�şatı ve büyümen�n hede�er�n üzer�nde gerçekleşmes� 
göz önünde bulundurulduğunda 2014 sonunda bankaların 
f�nansal sonuçlarının hede�er�yle uyumlu olacağına �şaret 
eden Taşkesenl�oğlu, “Bunun ekonom�m�ze de olumlu 
katkılarda bulunacağını düşünüyoruz” yorumunu yaptı. 

FED’�n 2015 s�nyal� 
dalgalanmaları önled�

İstanbul’un f�nans merkez� olması 
noktasında değerlend�r�ld�ğ�nde Borsa 

İstanbul’un oldukça öneml� b�r yer� 
olduğunu düşündüğünü d�le get�ren 
Taşkesenl�oğlu, “Sermaye p�yasasının 
gel�şmes� ve borsada �şlem yapan yabancı 
yatırımcı sayısının artması İstanbul’un b�r 
f�nans merkez� olarak marka değer�n�n 
artmasını sağlayacaktır” �fadeler�n� kullandı. 
Taşkesenl�oğlu, dünyadak� �lk uluslararası 
f�nans merkez� olarak değerlend�r�len Kapalı 
Çarşı düşünüldüğünde, İstanbul’un zaten 
hâl�hazırda b�r f�nans merkez� konumunda 
olduğunun söyleneb�leceğ�n� �fade ett�. 

ETKİN ROL OYNAYACAK
Taşkesenl�oğlu, İstanbul’un f�nans 

merkez� olmasına �l�şk�n görüşler�n� şu 
�fadelerde paylaştı: “Bölgesel konumuna 
bakıldığında Ortadoğu, Doğu Avrupa, Orta 
Asya ve Kuzey Afr�ka �ç�n öneml� ekonom�k 
büyüklüğe sah�p Türk�ye’n�n en büyük 
kent� İstanbul, bölge f�nansal kaynaklarının 
toplanması ve toplanan kaynakların y�ne 
bu bölgelere yönlend�r�lmes� noktasında 
öneml� b�r yer tutuyor. İstanbul F�nans 
Merkez�’n�n tamamlanmasının ardından, 
bu bölgesel gücün küresel anlamda da etk�n 
rol oynayacak potans�yele sah�p olduğuna 
�nanıyorum.”

İSTANBUL’A TAŞINMA  
ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Banka’nın resm� merkez�n�n Genel Kurul’da 

alınan kararla İstanbul olduğuna �şaret eden 
Taşkesenl�oğlu, sözler�n� şöyle tamamladı: 
“Genel Müdürlük çalışanlarımızın üçte 
�k�s�n�n İstanbul’da olduğunu söyleyeb�l�r�m. 
Genel Müdürlük süreçler�m�z� Batı Ataşeh�r’de 
f�nans merkez�n�n �nşa ed�leceğ� lokasyona 
b�rkaç yüz metre mesafede yürütüyoruz. 
N�ha� Genel Müdürlük b�nası �nşa ed�ld�ğ�nde 
İstanbul’a taşınmayı tamamlayacağız. 76 yıllık 
deney�m�m�zle İFM projes�n�n hede�er�ne 
ulaşmasına büyük katkı sağlayacağımıza 
�nanıyoruz.”

Marka 
değer� 
artacak

Ali Fuat 
Taşkesenlioğlu



CMYKYENİ ŞAFAK BORSA EKİ 29

Ege yakasında yeni fırsat
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q EgeYakası’nın yeni ödeme 
seçeneğinde, Sinpaş Holding 

özel finansman koşullarıyla ve 
4.355 liradan başlayan aylık 
taksitlerle finansman imkanı 
sunuluyor. Ödemenin yüzde 50’lik 
kısmı ise 2017’de gerçekleşiyor. 
EVİYA Gayrimenkul, Türkiye’nin 
en büyük Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklıklarından biri olan Sinpaş 
GYO’nun iştiraki olarak 2011 
yılında kuruldu. Adını, “Evinde İyi 
Yaşa” sloganından alan EVİYA, 
“ihtiyaçları çözümlerken belli 

bir fikri olan” özgün ve temalı 
konut vizyonunu geniş kitlelere 
sunmayı hedefliyor. 2012 yılında 
Sancaktepe’de, 40 bin 500 
metrekare alan üzerinde EgeBoyu 
projesini hayata geçiren EVİYA, 
2014 yılı itibariyle Sinpaş GYO’nun 
butik projelere odaklanan markası 
olarak faaliyet göstermeye 
başladı. Nisan 2014’de ikinci 
projesi EgeYakası’nı lanse etti. 
EgeYakası, İstanbul Atakent’te 42 
bin metrekarelik bir alan üzerinde 
yükselecek.

S�npaş GYO’nun 2011 yılında 
kurulan ve but�k projelere 

odaklanan markası Ev�ya 
Gayr�menkul’ün, İstanbul 
Atakent’te 42 b�n metrekarel�k b�r 
alan üzer�nde yükselen projes� 
Ege Yakası, yatırımcılardan büyük 
�lg� görüyor. İstanbullular’a, 
Ege’de b�r tat�l kasabası havasında 
yaşama �mkanı sunan EgeYakası 
projes�nde konutların yüzde 
80’� kısa sürede satıldı. Doğası, 
m�mar�s� ve sosyal yaşam 
alanlarıyla, Ege yaşantısının 
sıcaklığını İstanbullulara sunan 
projede 1+1 ve stüdyo da�re 
bulunmuyor.

GENİŞ BALKONLU
Santor�n� Adası’ndan 

es�nlen�lerek tasarlanan 

EgeYakası’nda, �s�mler�n� Ege’den 
alan Alaçatı, Assos, Cunda ve 
Foça evler� bulunuyor. Camlarda 
ahşap görünümlü kepenkler�n 
ve panjurların kullanıldığı, üst 
katlara doğru mav�n�n tonlarının 
renklend�rd�ğ� ve Santor�n�’de 
olduğu g�b� b�rb�r�n�n güneş�n� 
kesmeden konumlandırılmış 
evler Ege m�mar�s�n� 
İstanbullular’a sunuyor. Projede 
tıpkı Ege’dek� g�b� kış bahçel�, 
gen�ş balkonlu apartman da�reler� 
ve cumbalı havuzlu müstak�l 
v�lla seçenekler� bulunuyor.  
Ege m�mar�s�, peyzajı ve sosyal 
yaşam alanlarıyla büyük beğen� 
toplayan projede 2+1, 3+1, 4+1, 
4. 5 +1 ev ve müstak�l v�llalarda 
sınırlı sayıda da�re �ç�n satışlar 
devam ed�yor.

S�npaş GYO’nun but�k projelere odaklanan 
markası Ev�ya Gayr�menkul’ün İstanbul 
Atakent’te gel�şt�rd�ğ� EgeYakası’nda, 
konutların yüzde 80’� kısa sürede satıldı.  Yen� 
satışa sunulan sınırlı sayıda da�re �ç�n 
ödeme planı başladı. Ödeme planında, 
banka kred�s�z ve 4.355 TL’den başlayan 
taks�tlerle konut sah�b� olmak mümkün.

4.355 TL’den 
başlayan taks�tlerle

TTNET’�n kurumsal 
sorumluluk çalışmaları 

kapsamında hayata geç�rd�ğ� 
Engels�z TTNET projes�, Engels�z 
B�l�ş�m Ödüller� tarafından 
ödüle layık görüldü. TTNET 
açıklamasına göre, görme 
engell�ler�n TV deney�m�n� 
kolaylaştıran “Engels�z 
T�v�bu”yu hayata geç�ren, ürün 
ve h�zmetler�n� engell�ler�n 
er�ş�m�ne uygun hale get�ren 
TTNET, “Engels�z Özel Sektör 
Ödülü” almaya hak kazandı. 
Engels�z B�l�ş�m Ödüller� Jür� 
Başkanı ve Türk�ye Engels�z 
B�l�ş�m Platformu Koord�natör 
Yardımcısı Seda Görmez, Engels�z 
B�l�ş�m Ödüller�’n�n, Türk�ye’de 
engell�lere yönel�k yürütülen 
başarılı b�l�ş�m h�zmetler�ne 
ver�ld�ğ�n� bel�rtt�.

ENGELSİZ TEKNOLOJİ
Görmez, şunları kaydett�: 

“Türk�ye Engels�z B�l�ş�m 
Platformu olarak engell�lere 
yönel�k b�l�ş�m teknoloj� ve 
h�zmetler�n�n gel�şmes�n� 
önems�yoruz. Bu nedenle, 
b�l�ş�m teknoloj�ler�nden 
yararlanarak, engell� b�reyler�n 

b�lg�ye er�ş�mler�ne ve sosyal 
hayatlarına katkıda bulunmak, 
Engels�z B�l�ş�m Ödüller�’ne 
aday göster�len kurumlarda 
ya da h�zmetlerde aradığımız 
kr�terler arasında �lk sıralarda yer 
almaktadır.”

CİHAZLARIN SESLİ 
KULLANIM ÖZELLİĞİ 
Bu doğrultuda TTNET’�n 

b�lg�ye er�ş�mdek� engeller� 
ortadan kaldırmak �ç�n çok öneml� 
çalışmalar yaptığını görüydükler�n� 
söyleyen Görmez, şöyle devam 
ett�: “Engels�z T�v�bu’yu hayata 
geç�ren, ürün ve h�zmetler�n� 
engell�ler�n er�ş�m�ne uygun 
hale get�ren TTNET’e, Engels�z 
Özel Sektör ödülü vermekten 
dolayı mutluluk duyuyoruz.” 
Ver�len b�lg�lere göre, Engels�z 
T�v�bu �le görme engell� TTNET 
müşter�ler�, kullandıkları ekran 
okuyucu programlarla T�v�bu Web 
üzer�nden kal�tel� b�r şek�lde TV 
�zleme deney�m� yaşayab�l�yor. 
�OS �şlet�m s�stem�ne sah�p tablet 
ve akıllı telefonlar �ç�n gel�şt�r�len 
T�v�bu Ev uygulaması da c�hazların 
sesl� kullanım özell�ğ� �le b�rleşerek 
konuşan kumandaya dönüşüyor. 

TTNET’e Engels�z 
B�l�ş�m Ödülü
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Türkiye’yi fiber 
ağlarla örüyor
F�ber ağ uzunluğunun Türk�ye �çer�s�nde 184 b�n k�lometreye ulaştığını söyleyen Türk Telekom 
Sermaye P�yasaları ve Yatırımcı İl�şk�ler� D�rektörü Onur Öz, Öz, “Yurtdışı ağımızla beraber 224 
b�n k�lometre f�ber ağımız bulunuyor. Bu sayede, daha hızlı �let�ş�m h�zmetler� sunuyoruz” ded�.

Türk Telekom’un F�ber f�ber 
ağ uzunluğunun Türk�ye 
�çer�s�nde 184 b�n k�lometreye 

ulaştığını söyleyen Türk Telekom 
Sermaye P�yasaları ve Yatırımcı 
İl�şk�ler� D�rektörü Onur Öz, “Yurtdışı 
ağımızla beraber 224 b�n k�lometre 
f�ber ağımız bulunuyor.Türk�ye’n�n 
�let�ş�m altyapısını f�bere çev�r�yor 
ve bu sayede, müşter�ler�m�ze 
daha n�tel�kl� ve daha hızlı �let�ş�m 
h�zmetler� sunuyoruz” ded�. Türk 
Telekom Sermaye P�yasaları 
ve Yatırımcı İl�şk�ler� D�rektörü 
Onur Öz, Türk�ye’n�n son yıllarda 
gerçekleşt�r�len yatırımlar ve 
ekonom�dek� sürekl� büyüme �le 
uluslararası b�r f�nans merkez� olma 
yolunda hızla �lerled�ğ�n� söyled�. 
Bu yolda, f�nansal h�zmet kal�tes� ve 
coğraf� konum Türk�ye’n�n öneml� 
artıları olarak göze çarptığına  
�şaret eden Öz, “Üç kıtanın  
ortasında Londra ve Duba�’ye 
yaklaşık 4 saat mesafede olan 
Türk�ye, n�tel�kl� �şgücü ve uygun 
�ş yapma mal�yet� �le f�nansal 
yatırımlar açısından bölgen�n 
en öneml� çek�m merkez� kabul 
ed�l�yor. Kuzey-güney eksen�nde 
de aynı şek�lde Türk�ye en öneml� 
merkez olarak görülüyor” ded�.

ULUSLARARASI  
ÇEKİM MERKEZİ
Dünya yatırımcıları tarafından 

d�kkatle tak�p ed�len Borsa 
İstanbul,uluslararası f�nans merkez� 
olma yolunda Türk�ye’ye büyük 
avantaj sağladığının altını ç�zen 
Öz, “İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsası, Altın Borsası ve Ops�yon 
Borsası’nı aynı çatı altında toplayan 
Borsa İstanbul, uluslararası ölçekte 
b�r yapılanma olarak kabul görüyor.
Güçlü teknoloj�k altyapısı ve 
uluslararası standartlardak� hukuk� 
düzenlemeler�yle, tüm p�yasa 
katılımcılarına düzenl�, şe�af ve 
güven�l�r b�r ortamda menkul 
kıymet alım satımı yapma �mkânı 
sağlıyor. Merkez� yönet�mle b�rçok 
p�yasanın aynı çatı altında ve aynı 
fon havuzu �çer�s�nde düzenlenm�ş 
olarak faal�yet göstermes�yle 
uluslararası yatırımcılar �ç�n güvenl� 
b�r çek�m merkez� olarak ortaya 
çıkıyor” d�ye konuştu. 

FIRSATLAR YAKIN 
TAKİBİMİZDE OLACAK
Artan �şlem hacm� ve l�k�d�te 

�le kurumsal yatırımcı �lg�s�n�n 
arttığına �şaret eden Öz, bu durumun 
Asya ve Avrupa bölges�nde köprü 
görev� gören ülkem�z�n dünyanın 
en büyük f�nans merkezler�yle 
yarışmasını da beraber�nde 
get�rd�ğ�n� kaydett�. F�nansal 
yapılanması ve �st�krarlı ekonom�k 
yapısı �le Türk�ye’n�n, �lerleyen 
dönemde global boyutta g�derek 
önem�n� artıran b�r oyuncu olacağına 
�nandığını d�le get�ren Öz, “Bu süreç 
çerçeves�nde Türk Telekom olarak 
b�z de doğru alanlarda fırsatları 
tak�p etmeye; müşter�ler�m�ze, 
paydaşlarımıza ve ülke ekonom�s�ne 
katkı sağlamak amacıyla çalışmalar 
yapmaya devam edeceğ�z.

184 BİN KİLOMETRE
Ürün ve h�zmetler� hakkında da 

b�lg�ler veren Öz, f�ber konusunda 
Türk�ye’n�n dört b�r tarafında 
altyapıyatırımları ve çalışmalarının 
sürdüğünü söyled�. Türk Telekom’un 
f�ber ağ uzunluğunun Türk�ye 
�çer�s�nde 184 b�n k�lometreye 
ulaştığını söyleyen Öz, “Yurtdışı 
ağımızla beraber 224 b�n k�lometre 
f�ber ağımız bulunuyor.Türk�ye’n�n 
�let�ş�m altyapısını f�bere çev�r�yor 
ve bu sayede, müşter�ler�m�ze 
daha n�tel�kl� ve daha hızlı �let�ş�m 
h�zmetler� sunuyoruz” ded�.

Akıllı ev 
teknoloj�s�ne
büyük yatırım

Kurumsal alanda Türk�ye’n�n 
dört b�r yanına ulaşan f�ber 

ağları ve yaptıkları uluslararası 
�şb�rl�kler� �le müşter�ler�ne 
yaygın, güvenl� ve kal�tel� h�zmet 
sağladıklarını söyleyen Öz, 
“B�reysel alanda �se‘Mutluluk 
ev�n�zde’ konsept� çerçeves�nde 
akıllı ev teknoloj�ler� �le hayatı 
kolaylaştıran d�j�tal çözümler 
üret�yoruz. Türk�ye’n�n �lk akıllı 
ev telefonu olan E4’ü gel�şt�rd�k. 
Sunduğumuz bu çözüm sayes�nde 
müşter�ler�m�z ev telefonundan 
�nternete ulaşab�l�yor, oyun 
oynayab�l�yor, uygulama yükley�p 
kullanab�l�yor ve b�r destek 
serv�s� sayes�nde hastane, eczane 
ve taks� durakları g�b� pek çok 
h�zmete kolayca ulaşab�l�yor. 
E4 �le �nternet odaklı değ�şen 
kullanım trendler� �ç�n caz�p b�r 
c�haz alternat�f� yarattığımıza 
�nanıyoruz” b�lg�ler�n� verd�. 

GENİŞBANT ABONE  
SAYISI 7.4 MİLYON
Gen�şbant tarafında h�zmet 

kal�tes� ve çeş�tl�l�ğ�ne verd�kler� 
önem�n de sürdüğünü d�le 
get�ren Öz, “Ayrıca sürdürüyor, 
7,4 m�lyon gen�şbant abone 
sayımızla pazardak� l�derl�ğ�m�z� 
koruyoruz. İşt�rak�m�z TTNET 
farklı �ht�yaçlara yönel�k 
�nternet, TV ve katma değerl� 
serv�sler� �le abonelere çok çeş�tl� 
h�zmetler sunmaya devam 
ed�yor. TTNET Türk�ye’n�n �lk ve 
tek IPTV h�zmet�n�n sağlayıcısı 
durumunda” �fadeler�n� kullandı. 

Mobil tarafta ise başarılarının sürdüğünü söyleyen Öz, sözlerini şöyle tamamladı: 
“Bir yandan altyapı yatırımlarını sürdürürken diğer taraftan marka imajımıza 

yatırım yapmaya devam ediyoruz. Abonelerimize verdiğimiz hizmeti daha güçlübir 
altyapı ve daha kapsamlı bir ürün portföyü ile geliştirdik.2014’in ilk yarısı itibari 

ile mobil abone sayımız önemli bir artış kaydederek geçen yılın aynı dönemine 
göre 1,9 milyon arttı. Gelişen Türkiye’nin öncü iletişim şirketi Türk Telekom olarak 

çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. ‘Dijital Yaşam Dönüşümü’vizyonu 
çerçevesinde Türkiye’ye kaliteli, hızlı, verimli ve çözüme yönelik 

hizmetler sunmaya devam edeceğiz.”

Onur 
Öz

B�z�m Menkul Değerler Genel 
Müdürü Reşat Karabıyık, Katı-

lım 30 ve Katılım 50 endeksler�n�n 
tüm yerl� ve yabancı müşter�ler� 
h�tap ett�ğ�n� bel�rterek, “KTLME 
kodu �le BIST’te �şlem gören bu 
endeksler üzer�ne, borsa yatırım 
fonu kurulması cesaret vermek-
ted�r” ded�. Karabıyık, gen�ş b�r 
müşter� k�tles� �ç�n, 2003 yılından bu yana Borsa 
İstanbul’da aracılık faal�yetler�n� sürdürdükler�n� 
söyled�. Borsa İstanbul’un tüm ürün ve h�zmet-
ler�ne yatırımcıların ulaşımını eks�ks�z olarak 
sağlamanın yanında, tüm b�reysel ve kurumsal 
müşter�ler�ne yatırım danışmanlığı, fon ve portföy 
yönet�m� ve kurumsal f�nansman h�zmetler� de 
verd�kler�n� bel�rten Karbıyık, “Hacm�m�z�n yarısı 
aracılık �şlemler�nde olmakla b�rl�kte d�ğer yarısı da 
know-how gerekt�ren danışmanlık h�zmetler�nde 
olmaktadır” ded�. 

NİTELİKLİ ÜRÜN HAZIRLIĞI
Sermaye p�yasalarının hem mevzuatsal, hem de 

organ�zasyonel yapılanma anlamında gel�ş�m� ve 
büyümes�ne yönel�k yatırımcılara daha sof�st�ke ve 
danışmanlık �çeren ürünler de sunmaya başladık-
larını söyleyen Karabıyık, bunları artırarak devam 
etmey� planladıklarını söyled�. Karabıyık, şöyle 
devam ett�: “Tüm Katılım Bankaları �le �şlem aracı-
lığı sözleşmem�z gereğ� onların tüm b�reysel ve ku-
rumsal müşter�ler�ne sermaye p�yasaları ürünler� 
sunma sorumluluğumuz gereğ�, katılım endeks� ve 
b�reysel emekl�l�k s�stemler�nde kullanılab�lecekle-
r� n�tel�kte ürün hazırlıklarımız sürüyor.”

Kazak�stan’dan 
stratej�k 
ortak geld�
Borsa İstanbul, Kazak�stan Borsası’yla (KASE) 

aralarındak� �şb�rl�ğ�n� gel�şt�rmek ve der�nleş-
t�rmek üzere stratej�k ortaklık anlaşması �mza-
landı. Borsa İstanbul açıklamasına göre, yapılan 
çerçeve anlaşması, her �k� borsanın p�yasalar, 
kotasyon, ürünler, teknoloj� ve know-how pay-
laşımı konularında �şb�rl�ğ�n� kapsıyor. Anlaşma, 
taraªarın b�rb�rler�nden h�sse satın almasını da 
kapsayan uzun döneml� b�r stratej�k ortaklığın 
çerçeves�n� sunarken, taraªar aralarındak� �let�ş�m 
kanallarının gel�şt�r�lmes� suret�yle en �y� uygu-
lama ve deney�mler� paylaşarak her �k� ülken�n 
sermaye p�yasalarını gel�şt�rmek üzere çalışacak.

İKİ KANREŞ ÜLKE
Borsa İstanbul Yönet�m Kurulu Başkanı ve 

Genel Müdürü İbrah�m Turhan, Orta Asya’nın en 
büyük ve en umut vadeden borsası olan KASE �le 
stratej�k ortaklıklarını duyurmaktan gurur duyduk-
larını bel�rterek, “İk� kardeş ülken�n borsaları olarak 
Kazak�stan Borsası �le her zaman yakın �l�şk� �ç�nde 
olduk. Ancak bu anlaşma kr�t�k b�r k�lometre taşı 
oluşturuyor. Çünkü �şb�rl�ğ�m�z� b�r adım öteye 
taşıyarak �ş ortağı oluyoruz” �fadeler�n� kullandı.

İŞ BİRLİĞİNİN GEÇMİŞİ
Kazak�stan Borsası Başkanı Maxat Kabashev 

�se p�yasaların gel�şme hedeªer� arasında büyük 
b�r s�nerj�n�n mevcut olduğunu kaydederek, 
“Hem Türk�ye’n�n hem Kazak�stan’ın kend� f�nans 
merkezler�n� büyütmeye ve gel�şt�rmeye çalıştığı 
d�kkate alınırsa, bu ortaklığın düşünce ve dene-
y�mler�m�z� paylaşma, karşılaştığımız güçlükler� 
ortaya koyma, bunlarla mücadele etme yöntemle-
r� bel�rleme ve her �k� tarafın da yararına olacak b�r 
�ş b�rl�ğ�n�n temeller�n� atma açısından son derece 
faydalı olacağını düşünüyorum” değerlend�rmele-
r�n� yaptı. Ver�len b�lg�lere göre, Borsa İstanbul �le 
Kazak�stan Borsası arasındak� �şb�rl�ğ�, hem 2011 
yılında �k� borsanın �mzaladığı Mutabakat Zaptı �le 
başlayan �k�l� �l�şk�ler çerçeves�nde, hem de 1997 
yılından bu yana Avrupa, Orta Asya, Kuzey Afr�ka 
ve Orta Doğu’da faal�yet gösteren 30’dan fazla 
borsayı b�r araya get�ren Avrasya Borsalar Fede-
rasyonu (FEAS) şems�yes� altında çoklu �ş b�rl�ğ� 
anlamında uzun b�r geçm�şe dayanıyor.

15 YILLIK İLİŞKİNİN SEMERESİ
Kazak ve Türk borsaları arasındak� 15 yılı aşkın 

süred�r devam eden �şb�rl�ğ� kapsamında, b�lg� ve 
deney�m paylaşımına yönel�k çok sayıda ortak 
proje gerçekleşt�r�ld�. Haz�ran 2014’te, Kazak�stan 
Borsası �le Borsa İstanbul, �k� ülken�n borsaları ara-
sındak� �şb�rl�ğ�n�n mevcut durumu ve geleceğ�n� 
konu alan b�r ortak sem�ner düzenled�.

Yen� endekslerde
cesaret alıyoruz

Reşat Karabıyık
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q Royal Halı Yönetim 
Kurulu Başkanı Taner 

Nakıboğlu, Royal Halı’nın 
yaptığı farklı tasarımlar 
ve yüksek kaliteli üretimle 
dünyanın en prestijli 
ödüllerinden biri olan Luxury 
Lifestyle Awards  ödülüne de 
layık görüldüğünü belirterek, 
“2009 yılından bu yana 
verilen ve tüm dünyada bir 
ürünün lüks olup olmadığının 
göstergesi olarak kabul edilen 
Luxury Lifestyle Awards’ın 
kazananları arasında Royal 
Halı da bulunuyor. Lüksün 
tanımını yapan Luxury 

Lifestyle Awards Ödül’lerinde 
National Brand kategorisinde 
ödül aldı” diye konuştu. 

ABD’DEN PATEN 
Ebru sanatının halıya özel 

bir teknikle uygulanmasını da 
gerçekleştirdiklerini belirten 
Nakıboğlu, “El emeği ile 
gerçekleştirilen “Ebru Halı”, 
Osmanlı’dan günümüze gelen 
en önemli tarihi miraslarımız 
arasında yer alıyor. Dünyada 
ilk kez uygulanan Ebru halı, 
Amerika Patent Ofisi’nden 
‘patent’ alan ilk Türk firması 
olmanın onurunu da yaşıyor.”

İFM’ye finansman
sağlıyoruz
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İstanbul’un Uluslararası F�nans 
Merkez� olması yönündek� 
çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 

Akt��ank Genel Müdürü Dr.Önder 
Hal�sdem�r, projeye �l�şk�n olarak, 
“Akt�f Bank olarak, Türk�ye’n�n 
f�nansal dönüşümünde anahtar rol 
oynayacak İstanbul Uluslararası 
F�nans Merkez� projes�n�n 
�nşaasının f�nansmanını sağlıyoruz” 
ded�. Hal�sdem�r, açıklamalarını 
şöyle sürdürdü: “İstanbul b�r f�nans 
merkez�ne dönüştüğü zaman 
Türk�ye h�nterlandı �le b�rl�kte b�r 
caz�be merkez� hal�ne gelecek. 
Türk�ye’n�n önde gelen �nşaat 
gruplarından Ağaoğlu �le beraber 
çalıştığımız bu öneml� projen�n 
altyapısının  f�nansmanı �ç�n 
daha ş�md�den �lklere �mza atma 
geleneğ�m�z� sürdürerek BIST’te 
�k� öneml� �hraç gerçekleşt�rd�k. 
Bu �hraçlarda kullandığımız 
fa�zs�z f�nansman yöntem� olan 
k�ra sert�f�kası Türk�ye’de �lk 
defa proje f�nansmanı amacıyla 
kullanıldı. 2013 Mayıs ve 
Kasım aylarında toplamda 200 
m�lyon TL değer�ndek� varlık 
havuzunu tems�len çıkarılan k�ra 
sert�f�kalarının �lk�nde Mudaraba 
�k�nc�s�nde �se Vekalet yöntemler�n� 
kullandık. Önümüzdek� 
dönem �hraç edeceğ�m�z yen� 
ürünler�m�zle Türk�ye’de İslam� 
f�nansman yöntemler�n�n proje 
f�nansmanında uygulanmasına 
öncülük etmeye devam edeceğ�z.” 

YATIRIM BANKASI
Hal�sdem�r, Akt�f Bank’ın 

Türk�ye’n�n en büyük yatırım 
bankası olduğunu, varlık 
büyüklüğünün Türk�ye’de 5.5 
m�lyar TL, yurt dışı �şt�rak ve 
�l�şk�l� f�nansal kuruluşları �le 10 
m�lyar TL’y� geçt�ğ�n� söyled�.  
“B�z kamu dışında artık sayısı 
�y�ce azalmış ve Türk sermayel� 
kalmış b�rkaç bankadan b�r�y�z” 
d�yen Hal�sdem�r, �şler�n�n de 

yatırım bankacılığı olduğunu 
vurgulayarak, şöyle devam ett�: 
“Artık h�zmet kanalı olarak modası 
geçm�ş şubelere değ�l �şlere 
yatırım yaparız.  Şubes�z şek�lde 
Türk�ye’n�n en gen�ş dağıtım 
kanalını kurduk. Bunu yaparken 
�st�hdam ve verg� yaratırız, elde 
ett�ğ�m�z karı da tekrar ülkem�zdek� 
yatırımlara, dolayısıyla y�ne 
�st�hdam ve verg�ye dönüştürürüz. 
Ülkem�z�n kurumlar verg�s�nde 
�lk 100’dey�z. Bankamıza bağlı 
teknoloj�, gayr�menkul, spor 
ve eğlence, ulaşım, s�gorta vb 
alanlarında l�der 9 ş�rket�m�zle 
h�zmet ver�yoruz.”

BENZİN İSTASYONUNDA  
2 MİLYON İŞLEM
Yen�l�kç� ürün, kanal ve 

çözümler� �le son 4 yılda 68 
uluslararası ödül kazandıklarını 
d�le get�ren Hal�sdem�r, “Dünyanın 
En Yen�l�kç� Bankası” ödülünün de 
bunlardan b�r� olduğunu söyled�. 
Hal�sdem�r, açıklamalarını şöyle 
sürdürdü: “Türk�ye’n�n en büyük 
s�gorta aracısı olan ş�rket�m�z 
S�gorta Yer�’den , akıllı kent 

teknoloj�ler�ne yönel�k çözümler� 
�le ulaşımda yılda yaklaşık b�r 
m�lyar b�letleme �le Avrupa’nın 
en büyük ulaşım entegratörü olan 
E-Kent’e,  fatura tahs�latı, s�gorta 
satışı, GSM TL yükleme, kataloglu 
ürün satışı g�b� çeş�tl� h�zmetler� 
tüket�c�yle �ht�yacı olduğu anda 
buluşturan, 4 b�n bakkal ve 
benz�n �stasyonunda bulunan ve 
ayda 2 m�lyon �şlem�n yapıldığı 
Avrupa’da yılın dağıtım kanalı 
seç�len Nkolay’dan , Türk�ye’de 
aboneler�n tüm faturalarını tek 
b�r merkezden ödeyeb�ld�kler� 
ayda 4 m�lyon adet �şlem yapan 
Nkolay İşlem Merkez�’ne, para 
transfer�nde ülkem�z�n �lk ve tek 
yerl� para transfer� markamız olan 
yüzb�nlerce �nsanın kullandığı 
Ucuz Para Transfer� (UPT) ’ne 
kadar pek çok alanda başarılı 
projelere �mza attık. Bu sene 
oluşturduğumuz Passol�g �se, 
sporda ş�ddet�n önlenmes�ne 
yönel�k b�r çözümün aynı zamanda 
nasıl b�r sosyal sorumluluk 
projes�ne ve ülkem�z�n en büyük 
sadakat programına dönüştüğünün 
kanıtı olmaktadır.”

Akt��ank Genel Müdürü Dr.Önder Hal�sdem�r, Akt�f Bank olarak, 
f�nansal dönüşümde anahtar rol oynayacak İstanbul Uluslararası 
F�nans Merkez�’n�n �nşası �ç�n f�nansman sağladıklarını açıkladı. 

G�r�ş�mc�lere 
‘Akt�f’ destek

sağlıyoruz
q Aktif Bank’ın, 

Türk sermayeli 
bir banka olduğunu 
ve bu ülkenin bir 
değeri olmanın 
sorumluluğu ile 
Türkiye’de girişim 
ve girişimcinin en 
büyük dostu ve 
destekçisi olduğu 
ifadelerini kullanan 
Halisdemir, “Bu 
sene girişimcilere 
rehberlik eden bir 
kitap oluşturduk ve 
30 bin kitabı ücretsiz 
olarak dağıttık. 
Yine ülkemizdeki 
yeniliklerin dünya 
ile buluşmasında 
bir köprü vazifesi 
görebiliyor olmak 

ve Türkiye’de 
üretilen teknolojik 
çözümlerin pazar 
bulmasında katkı 
sağlıyor olabilmek 
için CeBIT Bilişim 
Eurasia’ya 2 
yıl süreyle ana 
sponsor olduk. 
Üniversitelerimizle 
işbirliği yaparak 
“İlk İşim Girişim” 
yarışmaları organize 
ediyoruz.  Artık 
memur olma 
hedefinde değil 
kendi işini kurma 
hayalindeki gençler 
topluma kazansın ve 
bu gençler ülkemize 
değer katsın 
istiyoruz” dedi.

Dr. Önder 
Halisdemir

Taner 
Nakıboğlu

Royal Halı ‘Dünya 
Markası’ yolunda
Naksan Hold�ng bünyes�ndek� Royal Halı, 30’a yakın ülkeye �hraç ed�len 
halıları 650’ye yakın satış noktasında satışa sunuyor. Royal Halı Yönet�m 
Kurulu Başkanı Taner Nakıboğlu, yüzde 20 olan yurt dışı satış oran-
larını 2015 yılında yüzde 25’e çıkarmayı hedeed�kler�n� açıkladı.

Türk halısının kal�tes�n� 
dünyaya tanıtmada öncü rol 

üstlenen Royal Halı “b�r dünya 
markası” olma yolunda hızla 
�lerl�yor.  Naksan Hold�ng’e bağlı 
olarak 2005 yılından bu yana 
faal�yet gösteren Royal Halı, 
dünyadak� dokuma mak�ne 
halısı tezgahlarının yaklaşık üçte 
b�r�n�n bulunduğu Gaz�antep’tek� 
85 b�n  metrekarel�k tes�s�nde 
4 b�n fazla desen halı üret�yor. 
Üret�len halıların yüzde 20’s�, 
yaklaşık 30’a yakın ülkede 
650’den fazla noktasında 
satışa sunuluyor. Royal Halı 
Yönet�m Kurulu Başkanı Taner 
Nakıboğlu, �hracat pol�t�kalarının 
büyümeler�nde öneml� b�r rol 
oynadığını bel�rterek ”Özell�kle 
ABD, Kuzey Afr�ka, Orta Doğu ve 
Orta Asya’ya �hracat konusunda 
yen� hede©er bel�rled�k. Yüzde 
20 olan yurt dışı satış oranımızı 
2015 yılında yüzde 25’e çıkarmayı 
hede©�yoruz” ded�.

YURT DIŞINDA  
YÜZDE 20 BÜYÜYECEK
Türk�ye’n�n Belç�ka ve Ç�n 

�le b�rl�kte parça mak�ne halısı 
üret�m�nde dünyada başı 

çekt�ğ�n� de kaydeden Nakıboğlu 
“Ülkem�z dokuma mak�ne 
halısı üret�m� ve �hracatında 
dünya l�der� apolet�n� taşıyor. 
Türk�ye’n�n mak�ne halısı 
üret�m� 2013 yılı rakamlarına 
göre yaklaşık 300 m�lyon 
m«’ye ulaşırken, toplam �hracat 
rakamı �se 2 m�lyar doları geçt�. 
Mevcut statümüzü korumak 
ve daha �ler�ye taşımak 
�ç�n yatırımlarımıza devam 
etmel�y�z. Hedef�m�z Türk 
halıcılığını dünyaya tanıtarak, 
b�r dünya markası olmak. Bu 
konuda gerekl� altyapımız var 
ve çalışmalarımızı bu yönde 
sürdürüyoruz. Halıcılığın yanında 
�pl�kte �hracat satış gel�rler�m�z�n 
oranı yüzde 96’ya kadar ulaştı. 
Avrupa’nın en büyük tuft�ng 
üret�c�ler� müşter�ler�m�z 
arasında yer alıyor. 2012 
yılsonunda 178 olan showroom 
sayısını 232’ye çıkardık. Bu 
sayı her geçen gün artıyor. Yurt 
�ç�nde ve yurt dışında daha 
fazla satış noktası ve showroom 
açarak müşter�ler�m�z�n Royal 
Halı’ya Türk�ye ve Dünya’nın 
her yer�nden kolay ulaşması �ç�n 
çalışıyoruz. Yurtdışında yıllık bay� 

büyüme hedef�m�z yüzde 20’d�r,” 
d�ye konuştu.  

EBRU DESENLİ HALI
Royal Halı Yönet�m Kurulu 

Başkanı Taner Nakıboğlu, 
İstanbul Sanay� Odası’nın 
(İSO)  her yıl geleneksel olarak 
açıkladığı ‹�lk 500›e G�ren 
Sanay� Kuruluşu” arasında yer 
alan Royal Halı’nın AR-GE ve 
�novasyon çalışmalarına büyük 
önem verd�ğ�n� bel�rterek şöyle 
konuştu;  “Gel�şt�rd�ğ�m�z 
yen� ürünler�m�zle hemen her 
yıl çeş�tl� �novasyon ödüller� 
alıyoruz. Royal Halı olarak Ar-
Ge ve �novasyon çalışmalarına 
büyük önem ver�yoruz.” 

SİGORTALI HALI
Royal Halı’nın, Türk�ye’de �lk ve 

tek olan “S�gortHalı” uygulamasını 
da müşter�ler�ne sunduğunu 
bel�rten Nakıboğlu, “H�zmet�n 
�sten�lmes� durumunda 
halılarınız, çıkmayan leke, 
yırtılma, kes�lme, yanma, su 
baskını ve hırsızlık g�b� garant� 
kapsamı dışında kalan ve kullanıcı 
hatalarını �çeren durumlara karşı  
1 yıllığına s�gortalanıyor” ded�.

PRESTİJ 
ÖDÜLÜ’NÜN 
SAHİBİ
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Faizsiz sigorta dönemi
Türk�ye’n�n �lk fa�zs�z hayat s�gortası 

h�zmet� Katılım Emekl�l�k �le başladı. 
Albaraka Türk ve Kuveyt Türk’ün yüzde 

50-50 ortaklığında kurulan Katılım Emekl�l�k, 
fa�ze duyarlı yatırımcılarının b�r�k�mler�n� 
değerlend�rmeler�n� sağlayacak. Toplanan 
b�r�k�mler altın, dolar, euro ve k�ra sert�f�kası 
g�b� fonlarda b�r�kecek. 10 yılın sonunda 
�se emekl�l�k �mkanı doğacak. Fa�zs�z hayat 
s�gortasının satışına, 500’e yakın Albaraka Türk 
ve Kuveyt Türk şubeler�nde başladı.

1 TRİLYON TL HEDEFİ
Katılım Emekl�l�k’�n tanıtım toplantısında 

konuşan Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk 
Uyan, Albaraka Türk �le güç b�rl�ğ� yaptıklarına 
�şaret ederek, ‘B�z 2 artı 2’n�n 4’den fazla ett�ğ�n�, 
güç b�rl�ğ�n�n yapılan �şe bereket get�rd�ğ�n� 
b�lerek hareket ett�k’ ded�. Uyan, 2023 yılı 
�ç�n bankacılık sektörünün toplam akt�f 
büyüklüğünün 6 tr�lyon TL’ye ulaşmasının, 
bunun �ç�n de katılım bankacılığının payının 
en az yüzde 15 olması gerekt�ğ�ne �şaret 
ederek, ‘Hedef�m�z 2023 yılında 1 tr�lyon akt�f 
büyüklüğe ulaşmak’ ded�.

EKİBİMİZ HAZIR
B�reysel emekl�l�k ve hayat s�gortası 

sektörünün büyüklüğünün �se 400 m�lyar TL’y� 
bulmasının hede�end�ğ�n� d�le get�ren Uyan, 
‘Ülkem�zde, b�reysel emekl�l�k ve hayat s�gortası 
h�zmet� almak �steyen ve fa�z hassas�yet� olan 
gen�ş b�r kes�m var. Katılım Emekl�l�k, kuruluş 
sermayes�nden �t�baren fa�zs�z ve sunduğu 
her h�zmette Danışma Kurulumuzun onayını 
alan b�r ş�rket oldu. Bunun �ç�n tüm Türk�ye 
çapına yayılmış, her geçen gün sayıları artan 
şube ağımız ve güler yüzlü, konusunda uzman 
ek�pler�m�z hazır. Hep b�rl�kte çok çalışacak 
ve 2 artı 2’n�n 4’ten çok ama çok ett�ğ�n� 
�spatlayacağız’ ded�.

Emekl�l�k ve s�gortada fa�zs�z dönem başladı. Kuveyt Türk ve Albaraka ortaklığı �le kurulan Katılım Emekl�l�k, fa�ze duyarlı 
tasarruf sah�pler�n�n b�r�k�mler�n� değerlend�rerek azam� 10 yılda emekl�l�k �mkanı sunacak. Toplanan fonlar altın, dö-
v�z ve k�ra sert�f�kasında b�r�kecek. Fa�zs�z s�gorta ürünler� satışı �se �k� katılım bankasının şubeler�nde başladı.

İHTİYAÇ EKSİKLİĞİNE CEVAP VERECEK
q Katılım Emeklilik Yönetim 

Kurulu Başkanı ve Albaraka 
Türk Genel Müdürü Fahrettin Yahşi, 
bugün itibariyle hem Albaraka 
Türk’ün hem de Kuveyt Türk’ün 
Türkiye genelindeki yaklaşık 
500 şubesinde, icazeti alınmış 
bireysel emeklilik ve hayat 
sigortası ürünlerinin müşterilerin 

hizmetine sunulduğunu ifade etti. 
Böylelikle müşterilerinin ihtiyaç ve 
beklentilerini karşılayacağını dile 
getiren Yahşi, ‘Faizsiz emeklilik 
ve sigortacılık alanında duyulan 
ihtiyaca eksiksiz bir cevap verecek 
ve sağlam bir alternatif olacak. İç 
tasarrufları artırmada ciddi işlev 
görecektir’ diye konuştu.

Katılım 
Emekl�l�k’e 

5 yılda 500 b�n 
katılımcı hedef�

BES’te % 25
katkı da fa�zs�z 
değerlenecek

q Uyan, Katılım Emeklilik olarak 
hedeflerini, 5 yılda 500 bin katılımcıya 

ve 1 milyar liralık fon büyüklüğüne 
ulaşmak ve emeklilik sektöründe ilk 
10’da yer almak olarak belirlediklerini de 
kaydetti. Katılım Emeklilik Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Albaraka Türk Genel Müdürü 
Fahrettin Yahşi, Türkiye’de ilk faizsiz 
hayat sigortası hizmetini sunan Katılım 
Emeklilik’in bireysel emeklilik ve hayat 
sigortası lisanslarını aynı anda alan tek 
sigorta şirketi olduğunu açıkladı.

q Katılım Emeklilik Genel Müdürü 
Ayhan Sincek, sundukları ürünlerin 

BES, Kredi Hayat Sigortaları ve Ferdi Kaza 
Sigortaları olarak üçe ayrıldığını söyledi. 
Devletin yüzde % 25 katkı verdiği BES’i de 
faizsiz olarak değerlendirdiklerini belirten 
Sincek, toplanan fonların döviz, altın ve kira 
sertifikasında değerlendirildiğini kaydetti. 
Sincek, bir kuruş bile faiz karşmasının söz 
konusu olmadığını vurguladı.
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Reel ekonomiye
350 milyon dolar  hazır
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Akt�f kal�tes�n� 
büyüten ve 
karlılığını yüzde 18 

artıran Albaraka Türk, reel 
ekonom�y� f�nanse etmeye 
devam edecek. Uluslararası 
bankacılık alanında haz�ran 
sonunda öneml� b�r �hraç 
gerçekleşt�rd�kler�n� 
hatırlatan Yahş�, “350 
m�lyon dolarlık beş yıl vadel� 
sukuk �hracımız �le kaynak 
yapımızı çeş�tlend�rd�k. 
Sağladığımız bu fonu reel 
ekonom�y� f�nanse etmekte 
kullanacağız” ded�. Albaraka 
Türk Genel Müdürü Fahrett�n 
Yahş�, 2012 yılında SİMURG 
adını verd�kler� büyük 
b�r dönüşüm programı 
başlattıklarını açıkladı. Bu 
program �le organ�zasyon 
yapılarından temel bankacılık 
programına kadar b�rçok 
alanda değ�ş�m �çer�s�nde 
olduklarını söyleyen Yahş�, 
“Şu ana kadar çok öneml� 
projeler�m�z� hayata geç�rd�k 
ve meyveler�n� toplamaya 
başladık. Müşter�ler�m�ze 
sunduğumuz ürün 
yelpazem�z� gel�şt�r�yor 
ve daha kal�tel� h�zmet 
ver�yoruz” ded�. Kuveyt Türk 
�le b�rl�kte kurduğumuz 

b�reysel emekl�l�k ş�rket�m�z 
son dönemdek� en öneml� 
atılımlarımızdan b�r�n� 
oluşturuyor. Katılım Hayat 
ve Emekl�l�k �sm�ndek� 
ş�rket�m�z faal�yetler�ne 
başladı ve bu alanda 
c�dd� şek�lde �lerlemey� 
düşünüyoruz. 

350 MİLYON 
DOLARLIK İHRAÇ
Bununla b�rl�kte 

uluslararası bankacılık 
alanında haz�ran 
sonunda öneml� b�r �hraç 
gerçekleşt�rd�kler�n� 
hatırlatan Yahş�, “350 m�lyon 
dolarlık beş yıl vadel� sukuk 
�hracımız �le kaynak yapımızı 
çeş�tlend�rd�k. Sağladığımız 
bu fonu reel ekonom�y� 
f�nanse etmekte kullanacağız” 
ded�. Albaraka Türk açısından 
2013 ve 2014 yılının nasıl 
geçt�ğ�n� de değerlend�ren 
Yahş�, şunları söyled�: 
“Bankamız açısından geçen 
yıl bazı alanlarda �lkler�n 
yaşandığı b�r yıl olarak ger�de 
kalmıştı. İhraç ett�ğ�m�z 200 
m�lyon dolarlık sermaye 
benzer� hede� er�m�z�n 
üzer�nde b�r büyüme 
kaydetmem�z� sağladı. Karlılık 
tarafında da �y� b�r başarı elde 
etm�şt�k. Geçen yılsonundan 
bu yılın �lk çeyreğ�ne 
kadar yurt�ç�nde yaşanan 
bel�rs�zl�kler b�z� de etk�led�. 
Yılın �lk çeyreğ�nde temk�nl� 
b�r pol�t�ka �zled�k. Y�ne de 
karlılık tarafındak� sektörün 
üzer�ndek� performansımız 
d�kkat çek�c�d�r.”

FONLAR YÜZDE 
9 BÜYÜDÜ
Yahş�,  �k�nc� çeyrekte 

b�r m�ktar bel�rs�zl�kler�n 
kalkması �le b�rl�kte 
b�lançolarını büyütmeye 
ve kred�ler�n �vmelenmeye 
başladığına �şaret ederek, 
“Yılın �lk yarısında toplam 
akt�� er�m�z yüzde 11 
kred�ler�m�z yüzde 6 ve 
toplanan fonlarımız yüzde 
9 büyüme kaydett�. En 
güçlü yanlarımızdan b�r� 
olan sağlam akt�f kal�tem�z� 
bu dönemde de sürdürdük. 
Karlılık tarafında da geçen 
yıla göre yüzde 18 artış 
gerçekleşt�rd�k. Yılın �k�nc� 
yarısında faal�yetler�m�z�n 
daha da gen�şleyeceğ�n� 
ve bütçe hede� er�m�ze 
ulaşacağımızı düşünüyorum. 

DÜNYA İZLİYOR
Borsa İstanbul’un 

kurulduğu günden bu 
yana Türk�ye’n�n sermaye 
p�yasasının gel�şmes� 
açısından büyük �şler 
yaptığını d�le get�ren Yahş�, 
şu değerlend�rmelerde 
bulundu: “Son yıllarda 
geç�rd�ğ� değ�ş�m ve 
yaptığı açılımlar �le sadece 
Türk�ye’de değ�l dünyada 
yakından tak�p ed�lmekted�r. 
Özell�kle İslam� f�nans 
alanındak� poz�t�f ve 
destekley�c� yaklaşımı takd�re 
şayandır. Düzenled�kler� 
yurt�ç� veuluslararası 
organ�zasyonları sektörün 
hem teor�k hem de 
prat�k alanda sektörün 
b�l�n�l�rl�ğ�n�n artması 
açısından büyük katkı 
sağlamaktadır. İlerleyen 
dönemlerde İslam� f�nansın 
merkez� olma hedef�nde 
Borsa İstanbul büyük katkı 
sağlayacaktır.” 

Bakanlar Kurulu kararıyla 6 Kasım 
1952’de kurulan Gübre Fabr�kaları 

Türk Anon�m Ş�rket�’n�n (GÜBRETAŞ), 60 
yılı aşkın süred�r sektöre öncülük ett�ğ�n� 
söyleyen GÜBRETAŞ Genel Müdürü Osman 
Balta, borsaya �se 3 Ocak 1986 tar�h�nde 
açıldıklarını söyled�. Ş�rket�n yüzde 25’� Borsa 
İstanbul’da (BİST) halka açık �şlem görürken, 
kalan h�sseler�n ana h�ssedarları Tarım 
Kred� Kooperat�� er� Merkez B�rl�ğ�’ne a�t 
olduğunu bel�rten Balta, “Geçt�ğ�m�z yıllarda 
yayınlanan �k� ayrı araştırmada GÜBRETAŞ, 
2008 sonrasında “borsada en hızlı büyüyen 
ş�rket” olurken, aynı zamanda “son 10 yılın 
en çok kazandıran h�sseler�” arasında yer 
alma başarısına er�şt�” ded�. 

66.8 MİLYON TL TEMETTÜ
Yurt�ç� ve yurtdışı yatırımlarıyla 

sektörün global oyuncularından b�r� olma 
yolunda �lerleyen GÜBRETAŞ’ın borsadak� 
yatırımcıların yüzünü de güldürdüğünü 
vurgulayan Balta, “2013 sonbaharında 
bedels�z sermaye artırımına g�tt�k. 6 yıl 
önce 22,5 m�lyon TL olan sermayem�z, 
2008 yılındak� bedels�z sermaye artışıyla 
83,5 m�lyon TL’ye yükselt�lm�şt�. 2013’te 
sermayem�z� y�ne �ç kaynaklardan ve 
bedels�z olarak 334 m�lyon TL’ye çıkartarak, 
son 5 yıl �çer�s�nde toplam yüzde 1384 
oranında artırmış olduk. Ayrıca Raz� 
Petrok�mya yatırımıyla �lg�l� ödemeler� 
tamamlamamızın ardından bu yıl Genel 
Kurul’da aldığımız kararla, 2013 yılı net 
kârından 66,8 m�lyon TL’n�n ortaklarımıza 
temettü olarak dağıttık. GÜBRETAŞ’ın 
başarıları yatırımcılarımıza da kazanç olarak 
yansımış oldu” ded�. 

KUZEY AFRİKA VE 
ORTADOĞU’DA YATIRIM TEMASI
Yatırım planlarına �l�şk�n de açıklamalarda 

bulunan Balta, şunları söyled�: “K�myev� 
gübre sektörünün temel g�rd�ler� azot, 
fosfat ve potasyumdur. Azot kaynağı olarak 
doğalgaz kaynakları, fosfor kaynağı olarak da 
fosfat kayası madenler� ön plana çıkıyor. Buna 
bağlı olarak 2008 yılında gerçekleşt�rd�ğ�m�z 
İran’dak� Raz� Petrok�mya yatırımımız çok 
olumlu net�celer vererek, b�ze uluslararası 
tecrübe ve güç kattı. Raz�’dek� amacımız 

azot hammaddes� stratej�s�nde b�r adımdı, 
ş�md�lerde �se fosfat yatırımı 
çerçeves�nde arayışlarımız devam ed�yor. 
Kuzey Afr�ka ve Ortadoğu ülkeler�- fosfat 
rezervler� açısından oldukça zeng�n 
yataklara sah�pler. Bu çerçevede bazı üst 
düzey temaslarımızda oldu, çalışmalar ve 
araştırmalarımız devam ed�yor.”

YARIMCA’YA 60 MİLYON 
EURO YATIRIM
2013 yılında yaklaşık 106 m�lyon TL 

yatırım bütçes� gerçekleşt�rd�kler�n� 
açıklayan Balta, “Yarımca’da başlattığımız 
çalışmayla GÜBRETAŞ tar�h�n�n yurt�ç�ndek� 
en büyük tes�s yen�leme yatırımını 
gerçekleşt�r�yoruz. 60 m�lyon Euro’luk 
(yaklaşık 170 m�lyon TL) bu yatırım 
sonrasında oradak� tes�sler�m�z, modern b�r 
teknoloj�k donanımla çevreye duyarlı b�r 
üret�m altyapısına kavuşacak.  Amonyak 
tankı �nşa sürec� de devam ed�yor. Bu da 
b�ze üret�m mal�yetler� ve ürün çeş�tl�l�ğ� 
açısından olumlu katkılar sağlayacak” ded�. 

110 MİLYON DOLAR YATIRIM
2014 yılında Türk�ye tarafında Kocael�-

Yarımca’dak� tes�s yatırımına �laveten, 
yurt�ç�nde çeş�tl� bölgelerde loj�st�k altyapının 
güçlend�r�lmes� �ç�n 65 m�lyon dolarlık 
yatırım bütçes� öngördükler�n� açıklayan 
Balta, “İran’dak� Raz� Petrok�mya bünyes�nde 
�se amonyak tankı �nşası ve DAP tes�s�n�n 
NPK üret�leb�l�r hale dönüştürülmes�ne 
yönel�k 43 m�lyon dolarlık yatırım yapıyoruz. 
Yan� bu yıl yurt�ç� ve Raz�’dek� yatırımlarla 
toplam 110 m�lyon dolarlık b�r yatırım 
gerçekleşt�rmey� hede� �yoruz.

ÖZKAYNAK TEDARİKİ SAĞLIYOR
Sermayen�n tabana yayılması ve 

daha gen�ş kes�mler�n sermayeye nüfuz 
edeb�lmes� adına Borsa İstanbul’un varlığını 
önemsed�kler�n�n altını ç�zen Balta, 
“Uluslararası yatırımcının da mevzuat 
avantajları sayes�nde �lg� gösterd�ğ� Borsa 
İstanbul, ş�rketler�n özkaynak tedar�k 
etmeler�n� sağlıyor. Yatırımlarını daha kolay 
f�nanse edeb�len bu ş�rketler uzun vadede 
kalıcı büyüme ve kalkınma yapab�l�yorlar” 
değerlend�rmes�nde bulundu. 

Uluslararası bankacılık alanında 
haz�ran sonunda öneml� b�r �hraç 
gerçekleşt�rd�kler�n� hatırlatan Fahrett�n 
Yahş�, “350 m�lyon dolarlık beş yıl vadel� 
sukuk �hracımız �le kaynak yapımızı 
çeş�tlend�rd�k. Sağladığımız bu fonu 
reel ekonom�y� f�nanse etmekte 
kullanacağız” ded�.

F�nansın 
merkez�
İstanbul
q İstanbul’un uluslararası finans merkezi olmasına ilişkin 

de görüşlerini paylaşan Yahşi, şunları söyledi: “İstanbul, 
konumu ve güçlü finans sektörü ile dünyada ilgi çeken finans 
merkezlerinden biri olabilir. Bu konuda uzun zamandır ciddi adımlar 
atılıyor ve planlamalar yapılıyor. Bu planın sağlayacaklarından biri de İslami 
Finans alanında da bir merkez oluşturulması. Katılım bankaları da sundukları 
ürün çeşitleri, yaptıkları uluslararası bankacılık faaliyetleri ile İstanbul önemli bir 
finans merkezi konumuna gelecektir.”

Fahrettin 
Yahşi

Gübretaş’tan 66.8 m�lyon TL temettü
Yarımca ve Raz� Petro K�mya’da yapılacak amonyak tankı ve yen�leme 
yatırımı �le b�rl�kte bu yıl toplam 110 m�lyon dolar yatırım yapacak olan 

GÜBRETAŞ, borsada yatırımcısının yüzünü güldürüyor. GÜBRETAŞ Genel 
Müdürü Osman Balta, Borsa İstanbul’da yüzde 25’� �şlem gören ş�rket�n, son 
10 yılın en çok kazandıran h�sseler� arasında yer aldığını açıklayarak, “2013 

yılı net kârından ortaklarımıza 66,8 m�lyon TL temettü dağıttık” ded�. 

Osman 
Balta

CAZİBE MERKEZİ 
OLMASI BİZE 
MUTLULUK VERİYOR
q  İstanbul’un finans merkezi 

olmasına ilişkin de görüşlerini 
paylaşan Balta, şu değerlendirmelerde 
bulundu: “Türkiye’nin gözbebeği olan 
İstanbul’un ülkemizin son on yıldır 
kazandığı atılım ve başarılara paralel 
olarak cazibe merkezi haline dönüşmesi 
mutluluk verici. Hem özel sektör hem 
de kamu sektöründeki ciddi yatırımların 
başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi 
finansman anlamında bankaları, yatırım 
ajanslarını ve finans sektörünün bütün 
paydaşlarını cezbetmektedir. Bu 
durum doğal olarak İstanbul’u finans 
merkezine dönüştürdü. Bu sayede dünya 
liginde üst sıralara yükseleceğiz.”
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Akden�z Güvenl�k 
Yönet�m Kurulu Başkanı 
Necmedd�n Ş�mşek, özel 

güvenl�k sektörünün Borsa’dak� 
tek tems�lc�ler� olduğunu 
söyled�. Akden�z Güvenl�k’�n, 
28-29 Haz�ran 2012’de halka 
arz ed�ld�ğ�n� ve h�sseler�n�n 3 
Temmuz 2012’den bu yana Borsa 
İstanbul’da �şlem gördüğünü 
söyleyen Ş�mşek, “Sermaye artırımı 
yoluyla yaptığımız halka arz 
yatırımcılardan yoğun �lg� gördü ve 
�lk günde gelen taleple tamamlandı.  
Akden�z Güvenl�k, özel güvenl�k 
sektörünün Borsa İstanbul’dak� 
tek tems�lc�s�.  Akden�z Güvenl�k 
Türk�ye’n�n tamamında faal�yet 
gösteren b�r ş�rket. Yatırımcılarımız 
da yurt dışındak�ler b�r yana 
ülken�n dört b�r yanına dağılıyor. 
Borsa İstanbul’da �şlem görüyor 
olmak her şeyden önce 
yatırımcılarımız �ç�n l�k�t�de ve 
der�nl�k demek” ded�. 

HEDEFLERİ YAKALARIZ
H�sseler�n�n, f�nans 

p�yasalarındak� çalkantılara 
karşı, �st�krarını koruduğunu 
ve get�r� sağladığını d�le get�ren 
Ş�mşek, “Bu yatırımcıların b�ze 

olan güven�n� göster�yor. B�z 
Türk�ye ekonom�s�n�n geleceğ�ne 
�nanıyoruz, bu yüzden 2023 
yılında Türk�ye’n�n özel güvenl�k 
sektöründe en büyük ş�rket� olmayı 
hede� �yoruz. Hem �st�hdam olarak 
hem de sermaye, c�ro ve karlılık 
olarak bu hedef� yakalayacağımızı 
düşünüyoruz” �fadeler�n� kullandı. 

GENİŞ YELPAZEDE HİZMET
Bu güne kadar �st�krarlı b�r 

büyüme kaydett�kler�n� d�le get�ren 

Ş�mşek, sözler�n� şöyle sürdürdü: 
“Yen� sözleşmelerle gelen bu 
büyüme sermaye ve c�roya da 
yansıyor. Özell�kle b�nlerce k�ş�ye 
�st�hdam sağlıyor olmak b�z�m 
�ç�n çok öneml�. Eğ�t�ml� personel 
ve  farklı alanlarda uzmanlık 
gerekt�ren güvenl�k h�zmetler�yle 
büyümem�z� sürdürürken, ş�md� 
c�romuzda küçük ama öneml� 
b�r yer tutan güvenl�k h�zmet� 
�hracatı kalem�n� de büyütmey� 
planlıyoruz. Ayrıca Türk�ye’de 

henüz bak�r b�r Pazar olan 
elektron�k güvenl�k h�zmet�ne 
yönel�k yatırımlarımız var. Grup 
ş�rketler�m�zden Akden�z Teknoloj� 
�le yaptığımız �şb�rl�ğ� sonucu 
k�ş�sel konut ve �şyerler�n�n 
elektron�k güvenl�ğ�nden, entegre 
kent yönet�m� s�stemler�ne 
kadar gen�ş b�r yelpazede h�zmet 
ver�yoruz.  Bu çerçevede �ler� 
teknoloj�ye sah�p yatırımlarla, 
güvenl�ğ�n her alanında h�zmet 
vermek planlarımız arasında.”

 2014 yılının, geçen yılın 
sonunda ortaya çıkan s�yas� 
çalkantılar  ve seç�m atmosfer�n�n 
yarattığı �n�ş ve çıkışlarla 
başladığını söyleyen Ş�mşek, 
“Ancak s�yasettek� �st�krar ve 
ekonom�n�n sağlam yapısı, 
hükümete karşı olduğunu 
düşündüğümüz bu g�r�ş�mler�n 
etk�s�n� sınırlı tuttu. Sayın 
Cumhurbaşkanımız Tayy�p 
Erdoğan’ın Çankaya’ya çıkışıyla 
adım attığımız Yen� Türk�ye, 
dünyanın en büyük on 
ekonom�s�nden b�r� olmaya aday. 
Dünyadak� olumsuz gel�şmelere 
rağmen sürdürülen büyüme 
ve �st�krar bu hedef�n uzak 
olmadığını göster�yor” ded�. 

Milli Tank Altay’a 
TÜMOSAN gücü
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Hisse senetlerinin fi yat here-
ketleri tahmin edilebilir mi? 
Menkul kıymet borsaları gibi 

spekülatif piyasalarda fi yatların gele-
cekteki seyri doğal olarak 
belirsizdir. Endeksin 
gelecekte ne olacağını 
tahmin etmek çok zordur. 
Bu soruya kesin cevap 
saglayan bir ekonomik 
teori de bulunmamakta-
dır. Buna ragmen, hisse 
senetlerinin fi yatlarının 
gelecekteki egilimlerinin 
belirlenmesine yönelik 
bir cok calışma vardır. Bu 
calışmalar genellikle fi yat 
degişmelerinin birbirinden bagımsız 
olup olmadıgı noktasına odaklan-
maktadır. Hisse senedi fi yatlarında 
meydana gelen degişmelerin tesadufî, 
rassal olup olmadıgı konusu araş-
tırmaların temel dayanak noktasını 
oluşturmaktadır. Fiyat degişimleri 
tesadüfi  olursa, geçmiş fi yat hareket-
lerine bakıp gelecekteki fi yat hareket-
lerini tahmin ederek ekstra bir kazanc 
saglama olanagı söz konusu olmaya-
caktır. Çunku fi yatların rassal bir yol 
izlemesi ve bir hafızaya sahip olma-
ması fi yatların daha önceden tahmin 
edilmesine izin vermemektedir. Hisse 
senedi ile ilgili geçmiş verilerin kulla-
nılmasıyla gelecekte oluşacak fi yatları 
tahmin edip anormal getiri saglama 
imkânı da bulunmamaktadır. Ancak, 
hisse senetleri fi yatlarının bir hafızası 
varsa, geçmiş fi yatlar gelecekteki 
fi yatların seyri üzerinde, insan doğa-
sının değişmezliğinden dolayı, etkili 
oluyorlarsa, bu durumda gelecekteki 
fi yat belirsizliğini aşmanın bir yolu 
bulunabilmektedir. Ancak bu yol da 
insan doğasına, insan davranışlarının 
sürekliliğine odaklanmaktadır.

Gerçekleşen fi yatların gelecekteki 
fi yatların seyrini etkileyeceğine ilişkin 
en önemli yaklaşım Tekniz Analizdir. 
Bunun yanı sıra son zamanlarda 
populer olan, Cadılar Bayramı Etkisi, 
vb bir cok yöntem de geçmişe dayalı 
olarak hisse senetlerinin fi yatlarının 
gelecekteki seyrinin tahmin edilmesi 

ile ilgili bilgiler içerir.
Teknik analize göre, doğal olarak, 

daha iyi bir bilginin olmadığı bir du-
rumda, geçmiş fi yatlar, bugünkü-ge-

lecekteki fi yatların önemli 
bir belirleyicisi olmaktadır. 
Bundan dolayı, hisse 
senedi piyasalarında 
referans noktası, genel-
likle, en son hatırlanan 
fi yattır. İnsan doğasının 
tamamen statik olduğu, 
yatırımcıların geçmişte 
yüz yüze geldikleri bir 
durumla yeniden karşılaş-
maları halinde, geçmişte 
gösterdikleri tavrı yine 

göstereceklerini varsayar.
Güney ülkelerinin son yıllardaki 

hızlı ekonomik performansları, kıs-
men Kuzeyin fi nansman kaynaklarını 
kullanmalarına da dayanmaktadır. 
Kuzey ülkeleri ile bu durumda Ulus-
lararası para ve sermaye hareketleri-
ni, Güneyin yükselen rekabetine karşı 
kullanmaya başlamıştır. Özellikle 
2013 yılı Mayıs ayından itibaren 
FED’in açıklamaları ve geleneksel 
rutinin dışına çıkarak, söylem ile 
piyasaları yönlendirmeye başlaması, 
“kırılgan ülkeler listesi” ilan ederek 
yatırımcıları yükselen Güney ülkele-
rinden kaçmaya zorlaması bu çerçe-
vede okunmalıdır. 

Artık yaygın bir iyimserliğin hakim 
olduğu piyasalar, uluslararası fi nansal 
sisteme güven söz konusu degildir. 
Bu kırılma geçmiş davranışların-fi yat-
ların gelecekteki tercihlerin ve fi yat-
ların egilimlerinin tahmin edilmesine 
yardımcı olacagı duşuncesini de cöpe 
atmaktadır. Kurumsal anlamda yeni 
bir dünya ekonomisine ihtiyaç duyul-
duğu gibi, beklentilerin okunması için 
de yeni fi kirlere ihtiyac vardır.

Geldigimiz noktada, hisse senet-
leri fi yatları ile ilgili en iyi tahmin yine 
Mark Twain’e aittir. Twain’e göre Ekim 
ayı hisse senetlerine yatırım yapmak 
için tehlikeli bir aydır, diğer tehlikeli 
aylar ise Temmuz, Ocak, Eylül, Nisan, 
Kasım, Mayıs, Mart, Haziran, Aralık, 
Ağustos ve Şubat ‘tır.

“Hisse senedi, tahvil, sukuk 
vb. lerinin alınıp satıldığı 
‘menkul kıymetler borsa-

sı’nda işlem yapmak, almak ve sat-
mak caiz midir, helal midir?” şeklin-
deki sorulara defalarca 
cevap yazmıştık. Kitap-
larımızda ve sitemizde 
bulunabilecek  bu yazıla-
rın da okunmasını tavsi-
ye ederek bildiklerimi bir 
daha özetleyeceğim.

İslam faizin azını ve 
çoğunu, resmi olanını 
ve tefecilere ait olanını 
hasılı tamamını yasakla-
mış, haram kılmış; alan, 
veren, aracı olan, yazıcı 
ve şahid olanları şiddetle kınamış, 
korkunç akıbetlerini haber vermiştir.

İslam ekonomisinde ve ticaret 
hayatında Müslümanların, faize 
alternatif olarak başvuracakları 
işlem ortaklıktır. İşi bilen ama yeterli 
sermayesi olmayanlar, bizzat sınâi 
ve ticari faaliyet yapmayacak veya 
yapamayacak olanların paralarını, 
genellikle kârda ve zararda ortak ol-
mak üzere alırlar, kâr olursa sözleş-
medeki oranlara göre, zarar olursa 
sermayenin oranına göre sonuç (kâr 
veya zarar) elde ederler.

Sanayi devriminden sonra hemen 
bütün dünyada âdî şirketlerin yerini 
–büyük ölçüde- kanuni şirketler aldı. 
Üretim seri makinalarla fabrikalarda 
yapılmaya başladı. Ticaret de büyük 
hacımlarla yapılır oldu.

İki veya daha fazla hakiki kişinin 
bir araya gelerek ortaklık kurma-
larının yerini  tüzel kişilikli şirketler 
alınca ortaklığında mahiyeti ve şekli 
değişti. Ortakların bir kısmı daha 
yetkili, bir kısmı ise yetkisiz olabildi. 

Gelişme bu çizgide de kalmadı, 
şirketler hisse senetleri çıkardılar, 
bunları isteyene satarak bu yoldan 
ortak sınırını genişlettiler, sonra 
senetler ve kâğıtlar borsa da alınır 
satılır oldu. İşte bu noktada pa-
radan para kazanmak isteyenler, 
bunu da borsaya meşru olmayan 
müdahalelerle yolundan saptıran-
lar ortaya çıktı. Borsada senetler 
ait olduğu şirkete ortak olmak, te-
mettu almak veya zarara katılmak 
için değil, senet ve kâğıt ticareti 
yaparak para kazanmak için alınır 
ve satılır oldu.

Bize “borsaya müdahale ederek 
senetlerin değer kazanması veya 

kaybetmesini sağlamak caiz midir” 
diye sordular, “Hayır, caiz değildir, 
kul hakkına tecavüzdür, kazanılan da 
haram olur” dedik.

Bize “Borsanın durumu malum, 
buna rağmen orada 
işlem yapmak, yükse-
len ve düşen değerlerle 
senet alıp satmak caiz 
olur mu? Diye sordular, 
“Siz müdahale etmez-
seniz, tiyo alarak haksız 
kazanç sağlamazsanız, 
alıp satacağınız senet-
ler İslam’a göre meşru 
ve helal üretim, ticaret, 
hizmet yapan şirketlere 
ait olursa alıp satmanız 

caiz olur” dedik.
Demek ki, Müslüman hile yapma-

yacak, aldatmayacak, yalan dolanla 
fi yat arttırma ve düşürme yoluna 
girmeyecek, faizli tahvil ve diğer kâ-
ğıtları alıp satmak ve buların getirisi 
haramdır, bunları alıp satmayacak, 
alıp satacağı hisse senedi, üretimi ve 
ticareti helal olan şirketlere ait ola-
cak. Faizci  bankaların, tütün, müski-
rat vb. üreten şirketlerin, alıp sattığı 
malların haram olanlarının belli bir 
miktarı aştığı ticaret şirketerinin… 
hisse senetlerini alıp satmayacak. 
Bu belli bir miktar konusu çağdaş 
fıkıhçılar arasında ihtilaflıdır; yüzde 
beşten başlayarak biraz daha yuka-
rıya çıkaranlar olmuştur. Dayanakları 
da “azın hükmü, çoğa tabidir” kuralı 
ile sırf helal alıp satan şirket ve fi r-
maların azlığı sebebiyle Müslüman-
ların sıkıntıya düşme ihtimalidir. 

Borsada alınıp satılan sukuk da 
genellikle kiraya verilmiş mallara 
süreli ortaklık mahiyetinde olduğu 
için caizdir; ancak kiralanan mal 
ile kiracının kullanımının da meşru 
ve  helal olması gerekir. Mesela bir 
varlık kiralama şirketi (VKŞ) faizci 
bir bankanın mal varlığını satın alıp 
faizciye kiraya verse buna ait sukuk-
lar alınıp satılamaz. 

Borsanın asıl amacı, ekonomiyi 
desteklemek, sermaye birikimini 
sağlamak için alınmış hisse senetle-
rinin, ihtiyaç halinde kolayca satımı-
nı sağlamak olmalıdır, ama ne yazık 
ki kapitalist ekonominin borsaları 
bu maksattan oldukça sapmıştır. 
Müslümanlar bu dumanlı havada 
helali harama karıştırmadan hareket 
etmeyi vazife bilmelidirler.

 En iyi tahmini 
Mark Twain Yaptı

Borsa ve 
Kırmızı  Çizgiler

Namık Kemal 
GÖKALP

Hayrettin
KARAMAN

Altay tankının motorunu ve transm�syonunu üretmek �ç�n Savunma Sanay�� Müsteşarlığı’nın �hales�n� kaza-
nan TÜMOSAN, M�ll� tank Altay’a güç verecek. TÜMOSAN Genel Müdürü Kurtuluş Öğün, “Türk�ye’n�n dışa 
bağımlılığını ortadan kaldıracak bu proje, �hracatta karşılaşılan kısıtlamaları da kaldıracak” ded�.

Savunma sanay� �ç�n �lk 
yerl� tank güç grubunu 

gel�şt�recek olan TÜMOSAN, 
M�ll� tank Altay �ç�n motor 
üretecek. Savunma Sanay�� 
Müsteşarlığının �hales�n� 
kazan TÜMOSAN, 1500 
beyg�r gücündek� tank 
motorları da dah�l olmak 
üzere, Altay tankı �ç�n güç 
grubunun tasarlanması, 
gel�şt�r�lmes�, protot�pler�n�n 
üret�lmes� ve entegre 
ed�lmes�n� gerçekleşt�recek. 
TÜMOSAN Genel Müdürü 
Kurtuluş Öğün, traktör ve 
d�zel motor üret�m�nde 38 
yıllık köklü geçm�şe sah�p 
olduklarını söyled�. 

BIST’İN EN GENÇ 
SANAYİ ŞİRKETİ
Türk�ye’n�n �lk d�zel 

motor üret�c�s� unvanı ve 
yıllık 45 b�n adet traktör 
�le 75 b�n adet d�zel motor 
üret�m kapas�teler� �le 
faal�yet gösterd�kler�n� 
söyleyen Öğün, “Borsa 
İstanbul’un (BİST) en genç 

sanay� ş�rket� olarak, 50 -115 
HP aralığında 3 ve 4 s�l�nd�rl� 
motorları �le y�ne aynı güç 
kategor�s�nde tarla ve bağ-
bahçe, 2WD – 4WD çek�ş 
özell�kl�, kab�nl� ve tentel� 
olmak üzere 11 ser�de 200’ün 
üzer�nde farklı model traktör 
üret�yoruz” ded�. 

GÜÇLÜ DİZEL MOTOR
Ulusaldan evrensele b�r 

marka yaratmayı hede� eyen 
b�r kuruluş olarak Ar-Ge 
yatırımlarının büyük önem 
taşıdığına �şaret eden Öğün, 
“2004 yılından bu yana 
TÜBİTAK’ın desteğ� ve 
İTÜ’nün danışmanlığında Ar-
Ge çalışmaları yürütüyoruz. 
Bu kapsamda Türk�ye’de 
üret�m� gerçekleşt�r�lmeyen 
büyük güçlü (115 – 125 
beyg�r) traktörler�n TÜBİTAK 
destekl� Ar-Ge çalışmalarını 
tamamladık. Ç�ftç�m�ze ağır 
mal�yet sağlayan 115 beyg�r 
güçlü traktör üret�m�n� 
gerçekleşt�rerek, Maks�ma 
traktörler�m�z� ç�ftç�n�n 

h�zmet�ne sunduk” d�ye 
konuştu. 

TÜMOSAN ENERJİSİ
Öğün, Savunma Sanay�� 

İcra Kom�tes�’n�n Altay Tankı 
Güç Grubu Gel�şt�r�lmes� 
İhales�’n� kazandıklarını 
da açıklayarak, konuyla 
�lg�l� şu b�lg�ler� paylaştı: 
“Gel�şt�rme sürec� �çer�s�nde 
TÜMOSAN olarak 1500 
BG tank motorları da dah�l 
olmak üzere 300-1600 
beyg�r gücü aralığında d�zel 
motor ve h�dromekan�k 
transm�syon tasarım 
yeteneğ�ne sah�p olacağız. 
Tank motoru başta olmak 
üzere Türk S�lahlı Kuvvetler� 
(TSK) bünyes�nde bulunan 
veya üret�lmes� tasarlanan 
tüm tekerlekl� ve tırtıllı 
araçların modern�zasyon 
ve üret�m�nde Türk�ye’n�n 
dışa bağımlılığını ortadan 
kaldıracak olan proje, 
�hracatta karşılaşılan 
kısıtlamaları da ortadan 
kaldıracak.”

Akden�z, özel güvenl�ğ�n 
borsadak� tek tems�lc�s�

Necmeddin 
Şimşek

Ekonom�ye 
katkı sağlayacak

İstanbul �ç�n 
yabancı yarışır

q TÜMOSAN Genel Müdürü Kurtuluş Öğün, 
Borsa İstanbul’da yatırımcılara tüm finansal 

ürünlere tek bir çatı altından erişebilme imkanı 
sunulmaya başlanmasının, Borsa İstanbul’un yakın 
dönemde önemli bir ölçek ekonomisi sağlamasına 
ve sermaye piyasalarının etkinliğinin ve 
verimliliğinin önemli ölçüde artırılmasına mutlaka 
katkı sağlayacağını düşündüğünü söyledi. 

q İstanbul’un uluslararası finans merkezi olma-
sına ilişkin de görüşlerini paylaşan Öğün, şu 

değerlendirmelerde bulundu: “Önümüzdeki birkaç 
sene içerisinde İstanbul’un Finans Merkezi olması 
ile beraber dünyadaki en büyük yatırım kuruluşları 
ve yatırımcılarının da İstanbul’da konumlanmak için 
birbirleriyle yarış içerisine gireceğine inanıyorum.
Global yatırım kuruluşla rı ve yatırımcılar Türkiye’ye 
ve sahip olduğu muazzam potansiyele güveniyor.”

Kurtuluş
Öğün
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Selva ve Adese 
Anadolu’nun en
büyüklerinden
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İtt�fak Hold�ng, Ekonom�st 
derg�s�n�n her yıl düzenled�ğ� 
“Anadolu’nun En Büyük Ş�rketler� 

L�stes�”ne Adese ve Selva �le g�rd�. 
Geçt�ğ�m�z yıla göre Anadolu 500 
l�stes�nde 70 sıra b�rden yükselerek 
266’ıncı sıraya çıkan Selva, gıda 
kategor�s�nde 81’�nc� sırada yer 
alarak yüksel�ş�n� sürdürdü. Adese 
�se t�caret h�zmet kategor�s�nde 28 
f�rma �çer�s�nde 3’üncü olurken, genel 
l�stede de 49’uncu sırada yer aldı. 

BİRLİKTE BAŞARMANIN 
EN GÜZEL ÖRNEĞİ
İtt�fak Hold�ng Yönet�m Kurulu 

Başkan Vek�l� ve İcra Kurulu 
Başkanı Tah�r At�la, Anadolu’nun 
en öneml� kurumsal yapılarından 
b�r� olduklarının altını ç�zerek; 
“Grubumuz büyüme ve gel�ş�m�n� 
sürdürüyor. Sağladığımız �st�hdam, 
ürett�ğ�m�z katma değer ve yaptığımız 
yatırımlarla Anadolu’nun kalkınması 
�ç�n üzer�m�ze düşen� layığınca 
yer�ne get�rmeye çalışıyoruz. 
İtt�fak Hold�ng olarak çeyrek asırdır 
b�rl�kte başarab�lmen�n en güzel 
örnekler�nden b�r�s�n� serg�l�yor, 
oluşturduğumuz değerler� dünyanın 
dört b�r tarafına ulaştırıyoruz. 

Markalarımızın kend� pazarlarında 
paylarını artırmalarının yanı sıra 
Konya’nın da ülkem�z�n ekonom� 
l�g�nde ön sıralarda yer alması �ç�n var 
gücümüzle çalışıyoruz” ded�.

SELVA BÜYÜK BİR GIDA 
ŞİRKETİNE DÖNÜŞÜYOR
Selva’nın b�r makarna markası 

olma k�ml�ğ�n�n ötes�nde büyük 
b�r gıda ş�rket� olma yolunda hızla 
�lerled�ğ�ne d�kkat çeken At�la, 
sözler�n� şöyle sürdürdü: “Selva, 
makarna �hracatını her geçen yıl 
büyütürken, ürün portföyünü de 
zeng�nleşt�r�yor. Makarna ve un 
üret�m� �le yola çıkan markamız, 
bugün ulaştığı gen�ş ürün yelpazes� 
�le sektörde fark yaratmaya devam 
ed�yor. Portföyümüze buğday 
ruşeym�, yulaf kepeğ� ve buğday 
kepeğ�nden oluşan sağlıklı yaşam 
ürünler�n�n yanında galeta unları, 
n�şasta çeş�tler�, bulgur çeş�tler� �le 
lazanya ve Tagl�atelle’den oluşan 
prem�um ürünler�m�z başta olmak 
üzere 24 yen� ürün ekled�k. Makarna 
ve un üret�c�s� olarak b�l�nen 
ş�rket�m�z, son dönemde artırdığı 
ürün çeş�tl�l�ğ� �le gen�ş b�r ürün 
yelpazes�ne kavuştu” ded�.

Türk�ye ekonom�s�ne öneml� katkılarda 
bulunan İtt�fak Hold�ng’�n �k� �şt�rak�, geç-
t�ğ�m�z yıllarda olduğu g�b� Anadolu 500 
l�stes�nde yer alarak başarılarını tesc�lled�.

Tahir 
Atila

Borsa İstanbul Genel Müdür  
Yardımcısı Dr. Mustafa 

Kemal Yılmaz başkanlığında b�r 
heyet,  L�st�ngİstanbul programı 
kapsamında 19 Eylül 2014 tar�h�nde 
Arnavutluk’un başkent� T�ran’a 
b�r z�yaret gerçekleşt�rd�. Borsa 
İstanbul Pazarlama ve Satış Bölümü 
�le L�st�ngİstanbul program ortağı 
Aks�oner Internat�onal Secur�t�es 
Brokerage Sh.a. (Aks�oner) tarafından 
düzenlenen etk�nl�k �le Arnavutluk’ta 
muk�m Borsa İstanbul’da �şlem 
görme potans�yel� olan ş�rketlere, 
aracı kurumlara ve d�ğer Arnavutluk 
sermaye p�yasası tems�lc�ler�ne halka 
arz ve Borsa İstanbul’da �şlem görmeye 
�l�şk�n b�lg� ver�lmes� hede� end�.    

POTANSİYEL İŞBİRLİĞİ 
ARAYIŞI YAPILDI
Program kapsamında Borsa İstanbul 

Genel Müdür Yardımcısı Dr. Mustafa 
Kemal Yılmaz ve beraber�ndek� heyet 
öncel�kle Arnavutluk Mal�ye Bakan 
Yardımcısı Erjon Luç� ve Arnavutluk 
Borsası CEO’su An�la Fureraj �le b�r 
araya gelerek potans�yel �şb�rl�ğ� 
yapılacak konulara �l�şk�n görüş 
alışver�ş�nde bulundu. Her �k� tarafın 
çeş�tl� öner� ve tavs�yeler�n� paylaştığı 
toplantıda Mal�ye Bakan Yardımcısı 
Erjon Luç�; Türk�ye ve Arnavutluk’un 
çok uzun b�r ortak tar�h� paylaştığını, 
Türk�ye’n�n Arnavutluk’un en 
önde gelen t�car� partnerler�nden 

b�r� olduğunu ve b�rçok Türk 
g�r�ş�mc�n�n Arnavutluk’ta başarıyla 
t�car� faal�yetlerde bulunduğunu 
bel�rterek, �k� ülke arasındak� olumlu 
�l�şk�n�n f�nansal p�yasalar özel�nde de 
değerlend�r�lmes� gerekt�ğ�n� söyled�. 
Bakan Luç�, Arnavut menşel� ş�rketlere 
Türk sermayes� p�yasalarından 
kaynak sağlanması konusunda ortak 
çalışmalar yapılmasının faydalı 
olacağını vurguladı.

NEDEN BORSA İSTANBUL?
BİST Heyet�, T�ran’da b�r 

toplantıda yaptı. Önde gelen 
Arnavutluk ş�rketler�n�n üst düzey 
tems�lc�ler�yle danışmanlık ş�rketler� 
ve bağımsız denet�m kuruluşlarının 
tems�lc�ler�n�n katıldığı toplantıya, 
Arnavutluk sermaye p�yasası 
otor�tes� yetk�l�ler� ve Arnavutluk’ta 
yerleş�k Türk �şadamları 
yüksek �lg� gösterd�. Toplantıda, 
L�st�ngİstanbul program ortağımız 
Aks�oner f�rmasının Başkanı Mark 
Crawford ve Borsa İstanbul Genel 
Müdür Yardımcısı Dr. Mustafa Kemal 
Yılmaz b�rer konuşma yaptılar. Borsa 
İstanbul Pazarlama ve Satış Bölüm 
Müdürü Adnan Serhat Görgün de; 
halka arz, Borsa İstanbul’da �şlem 
görme ve L�st�ngİstanbul 
programı hakkında b�lg� vererek, 
“Neden Borsa İstanbul?” 
sorusuna detaylı açıklamalar 
get�rd�ğ� b�r sunum yaptı.  

Borsa İstanbul’dan 
T�ran çıkarması

Tahir Atila, büyüme planlarına ilişkin şu bilgilere verdi: 
“Grubumuzun lokomotifi olan perakende şirketimiz Adese için 

Orta Anadolu’da, Konya’nın merkezde olduğu dairesel bir büyüme 
planı çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.



CMYK

Dünyanın en büyük t�caret 
odası olan İstanbul T�caret 

Odası (İTO) 360 b�n üyes�n� 
Borsa İstanbul’a katılması �ç�n 
eğ�t�yor. Borsa İstanbul’un 
dünya üzer�nde nüfusun 
yüzde 40’ına gel�r�n �se yüzde 
60’ına h�tap ett�ğ�n� bel�rten 
İTO Başkanı İbrah�m Çağlar, 
“Ekonom�k gel�şmen�n olması 
ve f�nansal p�yasaların kalkınma 
yolunda katkı sağlaması 
�ç�n borsalar çok öneml� b�r 
rolü yer�ne get�r�yor. B�zde 
üyeler�m�ze BİST’e katılmaları 
�ç�n eğ�t�m ver�yoruz” ded�.

FİNANS PİYASASINDA 
BU TOPRAKLAR 
TECRÜBELİ
Çağlar, borsaların f�nansmana 

ulaşım noktasında avantaj 
sağladığını bel�rterek, 
“Dolayısıyla tüm dünya �ç�n 
söylüyorum. Ekonom�k 
gel�şmen�n olması ve f�nansal 
p�yasaların kalkınma yolunda 
katkı sağlaması �ç�n borsalar 
çok öneml� b�r rolü yer�ne 
get�r�yor. Esasen kurumsal 
anlamda baktığımızda, gel�şm�ş 
ülkelerdek� borsalara göre, Borsa 
İstanbul’un fazla b�r geçm�ş� 
yok. O zamank� adıyla İstanbul 
Menkul Kıymetler Borsası 
1985 yılında kuruldu. Ama 
tar�h� açıdan baktığınızda h�sse 
sened� ve tahv�l p�yasalarının 
19. Yüzyıldan ber� ülkem�zde 
olduğunu görürsünüz. Yan� 
f�nans p�yasaları noktasında bu 
topraklar öneml� tecrübelere 
sah�p” şekl�nde konuştu. 

BİST ADINDAN 
SÖZ ETTİRİYOR
Borsa İstanbul’un ağırlıklı 

olarak h�sse sened� borsası 
olarak h�zmet verd�ğ�ne d�kkat 

çeken Çağlar, “Henüz büyüklük 
açısından b�zler� tatm�n eden b�r 
sev�yede değ�l. Küçük yatırımcı 
noktasında, kurumların Borsa 
�çer�s�nde yer almalarıyla �lg�l� 
b�rtakım eks�kl�kler de olab�l�r. 
Ancak İMKB’n�n özelleşt�r�lerek 
Borsa İstanbul’un kurulmuş 
olması çok kr�t�k b�r adım oldu. 
Bununun ardından Borsamız 
son yıllarda öneml� adımlar 
atıyor. Yurtdışına açılma 
konusunda c�dd� b�r �vme 
yakalanmış durumda. Ülke 
ekonom�s�ndek� gel�şmelere 
paralel olarak Borsa İstanbul’da 
büyüyor ve bölgesel ölçekte 
adından söz ett�r�yor” 
açıklamasında bulundu. 

360 BİN ÜYEMİZİ BORSA 
İÇİN EĞİTİYORUZ
İTO olarak kend�ler�ne 

bağlı 360 b�n üye olduğunu 
hatırlatan Başkan Çağlar, “Tab� 
bu üyeler�m�z�n b�r kısmı �şlem 
göreb�lmek �ç�n gerekl� kr�terlere 

sah�pken, öneml� b�r kısmı da 
bu kr�terlere sah�p değ�l. Çok 
küçük kısmı da zaten Borsa 
İstanbul’da �şlem görüyor. B�z bu 
noktada borsada �şlem görmen�n 
avantajlarını söylüyoruz. Yen� 
f�nansman kaynağı, l�k�d�te, 
tanıtımı, kurumsallaşma ve 
sermaye artırım �mkânı g�b� 
hususlarda bunun olumlu 
yanları var. Üyeler�m�z�n de bu 
avantajlardan yararlanmalarını 
�ster�z. Öyle düşünüyorum k� 
bunun �ç�n, öncel�kle sermaye 
p�yasaları konusunda f�rmaların 
b�lg�lend�r�lmes� gerek�yor. Bu 
amaçla da b�z zaman zaman 
sermaye p�yasası b�lg�lend�rme 
sem�nerler� düzenl�yoruz” ded�.

İSTİKRAR BİZİ CAZİBE 
MERKEZİ YAPIYOR
İstanbul’un bölgesel ve 

küresel b�r f�nans merkez� 
olması �ç�n öneml� adımlar 
atılmasını değerlend�ren  Çağlar 
sözler�ne şöyle devam ett�: 
“Türk�ye bugün; Orta Doğu, 
Orta Asya, Kuzey Afr�ka ve 
Doğu Avrupa bölgeler� �ç�nde 
ekonom�k büyüklük açısından 
da oldukça öneml� b�r güç. 
İstanbul 3-4 saatl�k uçuş 
mesafes�yle dünya nüfusunun 
yüzde 40’ına ve toplam 
dünya gel�r�n�n yüzde 60’ına 
ulaşılab�len coğraf� b�r konuma 
sah�p. F�nansal h�zmetler 
sektörünün bütün alanlarında, 
ülkem�z�n büyüme potans�yel� 
mevcut. Ülkedek� hızlı büyüme 
oranı ve makroekonom�k �st�krar 
b�z� küresel anlamda caz�p 
b�r yatırım merkez� yapıyor. 
F�nansal h�zmet kal�tem�z 
yüksek. Genç ve n�tel�kl� �ş 
gücümüz var. Ayrıca yaşam 
kal�tes� açısından da İstanbul 
öne çıkan şeh�rler arasında.”
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F�nans 
merkez� 
halkta 
b�l�nç 
oluşturacak

q İstanbul Finans Merkezi’nin öncelikle 
İstanbul’un küresel ölçekte bir 

finans şehri olarak konumlandırılması için 
büyük bir önem arz ettiğinin altını çizen 
Leblebici, “Biz İstanbul Finans Merkezi’ni 
makroekonomik ölçüde yaşanan sıkıntılar 
konusunda bir çözüm noktası olarak 
görüyoruz. Finans merkezleri bütün 
dünyada şehre dinamizm getiren bir etki 
oluşturuyor. Bu sayede ekonomimiz global 
piyasalara daha çok yakınlaşacak ve 

değişimlere uzak kalınmaması noktasında 
büyük bir avantaj sağlayacak. Dünyada 
var olan her türlü finansal enstrümanın 
Türkiye’de de olması ekonomimizin 
gelişmesine fayda sağlamasının yanı sıra 
halkın da bu alandaki bilincini yükseltecek. 
Bu kapsamdaki çalışmalarla finansal 
okuryazarlığın da yükseleceğini ve aile 
şirketleri dahil olmak üzere işletmeleri 
kurumsallaşmaya iteceğini tahmin 
ediyoruz” şeklinde ifade etti.

ÇOCUKLARA TASARRUF 
AŞILANIYOR
Leblebici, “TEB Aile Akademisi 

kapsamında,  okullarda düzenlediğimiz 
etkinliklerle çocuklara özel olarak bütçe 
planlama, harçlık yönetimi ve tasarruf 
eğitimleri verdik. Sınıf içi eğitimlerin yanı 
sıra, 6-12 yaş arası çocuklara özel dijital 
uygulamamız TEB Çocuk ile bugüne kadar 
650 bin çocuğa ulaştık” dedi. 
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Türk Ekonom� Bankası (TEB) 
müşter�ler�n�n tasarruf ve b�r�k�m 
alışkanlığını teşv�k etmek amacıyla yen� 

ürün ve h�zmetler sunmaya devam ed�yor. 
F�nans dünyasında yen�l�kler�yle tanınan TEB, 
Mar�fetl� Hesap, Jet Kred�, KOBİ Bankacılığı, 
Patron Kart, Kuluçka Merkez�, Altın Bankacılığı 
ve Cep TEB �le müşter�ler�ne dört dörtlük 
h�zmet ver�yor. 

RAKAMLARLA HER ALANDA BAŞARI
2014 yılının �lk yarısında TEB’�n karının 

verg� önces� 369 m�lyon l�raya,  verg� sonrası 
�se 290 m�lyon l�raya ulaştığını bel�rten TEB 
Genel Müdürü Üm�t Lebleb�c�, “Böylece TEB 
olarak sürdürdüğümüz başarılı graf�ğ�m�z� 
kaydett�ğ�m�z rakamlarla da kanıtlamış olduk. 
Bankamızın akt�f toplamı yıl başından �t�baren 
yüzde 9 oranında artarak 58,4 m�lyar l�raya 
ulaştı. Aynı dönemde toplam mevduat �se 
yüzde 10 oranında arttı. Sektör ortalamasının 
üzer�nde olan bu artış oranıyla TEB’�n toplam 
mevduatı 37,7 m�lyar l�raya ulaştı. Yılın �lk altı 
ayında özkaynakları yüzde 4 oranında artarak 
5,5 m�lyar TL’ye ulaşan bankamızın sermaye 
yeterl�l�k rasyosu �se yüzde 13,96 olarak 
gerçekleşt�” ded�.

EKONOMİYE 52,7 MİLYAR TL DESTEK
TEB’�n ekonom�ye ve müşter�ler�ne  

sağladığı desteğ�n en öneml� gösterges� olan 
kred�ler�n toplam akt�  ̈ er �çer�s�ndek� payı 
yüzde 71’ler sev�yes�nde gerçekleşt�. Toplam 
41,3 m�lyar l�raya ulaşan kred�ler�n �ç�nde, KOBİ 
kred�ler�n�n payı �se yüzde 48’e ulaştı. Böylece 
gayr� nakd� kred�ler �le toplandığında TEB’�n 
ekonom�ye desteğ� 52,7 m�lyar l�raya ulaştı. 
Lebleb�c�, b�reysel Bankacılık müşter�ler�n�n 

tasarruf ve  b�r�k�m alışkanlığını teşv�k etmek 
amacıyla yen� h�zmetler sunmaya devam 
ett�kler�n� söyled�. 

PATRONLARA DANIŞMANLIK 
KOBİ’ler �ç�n tek başına f�nansmanın 

yeterl� olmadığını, �şler�n� büyüteb�lmeler� 
�ç�n b�lg�, eğ�t�m ve danışmanlık desteğ�ne 
de �ht�yaç duydukları gerçeğ�nden hareketle 
ve ‘Danışman Banka’ anlayışıyla TEB KOBİ 
Bankacılığı çalışmalarını sürdürdükler�n�n 
altını ç�zen Lebleb�c�, “TEB KOBİ Akadem� 
buluşmalarıyla 46 �lde 86 etk�nl�kle 21 b�nden 
fazla �ş �nsanına ulaştık. TEB KOBİ TV �le başta 
KOBİ’ler olmak üzere pek çok farklı meslek 
grubuna yen� �ş fırsatları, yurtdışı pazarlar, 
mevzuat değ�ş�kl�kler� g�b� konularda b�lg� 
ve haber ver�yoruz. Bunun yanında Patron 
Kart �le esnafımızın en çok �ht�yaç duyduğu 
kred�lere artık tek b�r kart üzer�nden ulaşmasını 
sağlıyoruz” şekl�nde konuştu. 

GİRİŞİMCİLER İÇİN ÖZEL EV KURULDU
‘Danışman Banka’ anlayışına sah�p 

olduklarını vurgulayan Lebleb�c�, “TEB G�r�ş�m 
Bankacılığı kapsamında g�r�ş�mc�lere özel 
olarak İstanbul Ataşeh�r’de açtığımız TEB 
G�r�ş�m Ev�’nde eğ�t�m, danışmanlık ve Kuluçka 
Merkez� desteğ� �le A’dan Z’ye ücrets�z h�zmet 
sunuyoruz. Her yıl 15 b�n müşter� kazanmayı 
hede  ̈ �yorduk ama b�z �lk yılda yaklaşık 20 b�n 
müşter�ye ulaştık. 30 Haz�ran 2014 �t�barıyla bu 
sayı 27 b�n� aştı. TEB G�r�ş�m Ev� Danışmanları 
da ş�md�ye kadar 18 �lde 66 kurum �şb�rl�ğ�yle 5 
b�n 213 k�ş�ye 923 saat eğ�t�m ver�rken, toplam 
b�n 433 saat danışmanlık h�zmet� verd�. Kuluçka 
Merkez�’ne yapılan başvuru sayısı �se b�ne 
ulaştı” açıklamasında bulundu.  

TEB’den dört dörtlük 
fi nansman desteği
TEB, tasarruf ve b�r�k�m alışkanlığını teşv�k etmek �ç�n yen� ürün ve h�zmetler 
sunmaya devam ed�yor. F�nans dünyasında yen�l�kler�yle tanınan TEB, Mar�-
fetl� Hesap, Jet Kred�, KOBİ Bankacılığı, Patron Kart, Kuluçka Merkez�, Al-
tın Bankacılığı ve Cep TEB �le müşter�ler�ne dört dörtlük h�zmet ver�yor. Ümit 

Leblebici

F�nansın 
kalb�ne 
yolculuk
Borsa İstanbul’da 1990 yılın-

dan bu yana �şlem gören ve 
2006 yılında yüzde 51’l�k h�sse 
satışı �le özel ş�rket klasmanına 
geçen m�ll� marka Türk Hava 
Yolları (THY) İstanbul’u caz�be 
merkez� yapacak. 2017 yılında fa-
al�yete geçecek olan 3’üncü hava-
l�manının İstanbul’u her manada 
k�l�t nokta hal�ne get�receğ�n� �fa-
de eden Türk Hava Yolları Genel 
Müdürü Temel Kot�l, “İFM’n�n 
dünyanın öneml� f�nans merkez-
ler�nden b�r� olacağı konusunda 
herhang� b�r şüphem yok” ded�. 
Kot�l, 2023 hede  ̈ er� doğrultu-

sunda THY’n�n 120 m�lyon yolcu 
taşımak �sted�ğ�n� söyled�. 

BORSADA İŞLEM GÖRME-
NİN AVANTAJLARI VAR
Türk�ye’n�n uluslararası 

tems�lc�ler�nden m�ll� marka 
THY’n�n 1990 yılından bu 
yana borsada �şlem gördüğünü 
bel�rten ve borsanın ş�rketler 
�ç�n önem�ne değ�nen Kot�l, “İlk 
halka arzımızı, yüzde 1,8 oranı 
�le 1990 yılında gerçekleşt�rd�k. 
Daha sonra, 2004’te �k�nc� halka 
arz �le yüzde 25 oranına ve 2006 
yılında da yüzde 51 oranına ula-
şarak özel ş�rket prof�l� kazandık. 
Borsa İstanbul’da �şlem gören 
halka açık b�r ş�rket olmanın çok 
büyük avantajları var. Öncel�kle 
artık çok sayıda h�ssedarınız 
olduğundan onların da ş�rket�n 
performans ve faal�yetler�n� 

�zleyeb�leceğ� şe® af b�r yönet�m 
kültürü oluşuyor” ded�.  

FİNANSMAN SIKINTISI 
YAŞAMADIK
Borsada �şlem görmen�n avan-

tajlarından b�r tanes�n�n de tüm 
h�ssedarların haklarını koruyacak 
şek�lde başarı ve kâr hede  ̈ � b�r 
ş�rket olmak gerekt�ğ�n� bel�rten 
Kot�l, “Düzenl� f�nansal ve ope-
rasyonel raporlamalar, stratej�k 
konularda b�lg�lend�rmeler g�b� 
b�rçok uygulama net�ces�nde 
çok daha kurumsal b�r yapıya 
geç�yorsunuz ve her geçen gün 
kurumsal yönet�m anlayışını 
gel�şt�rmeye çalışıyorsunuz. Çok 
büyük yatırımlara �mza attığımız 
bu yıllarda dünya p�yasalarından 
yüksek m�ktarlarda ve uygun 
koşullarda f�nansman bulmamız-
da öneml� b�r etk�s� mevcut Borsa 
İstanbul g�b� saygın b�r borsada 
halka açık �şlem görüyor olmamı-
zın” şekl�nde konuştu. 

Temel
Kotil

İbrahim
Çağlar

İTO  360 b�n üyes�n� 
BİST �ç�n eğ�t�yor
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Turkcell’in BİST’teki 
değeri 27.7 milyar TL
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Turkcell Grup F�nans Genel 
Müdürü Yardımcısı Murat 
Doğan Erden, Turcell’�n 

15 Ağustos 2014 �t�bar�yle Borsa 
İstanbul’dak� p�yasa değer�n�n 27 
m�lyar 720 m�lyon TL olduğunu 
açıkladı. Turkcell’�n bu p�yasa değer� 
�le bankalar har�ç tutulduğunda Borsa 
İstanbul’un en büyük ş�rket� olduğunu 
söyleyeb�lecekler�n� d�le get�ren Erden, 
“Bankalar dâh�l olduğunda �se BİST’�n 
üçüncü büyük ş�rket� konumundayız. 
Borsa İstanbul’da �şlem gören 
ş�rketler�n toplam p�yasa değer�n�n 558 
m�lyar TL (15 Ağustos 2014 ver�ler�ne 
göre) olduğu düşünülecek olursa 
Turkcell’�n bulunduğu konum daha �y� 
anlaşılacaktır” ded�. 

EN BÜYÜK 10 BORSADA 
GÖRMEK MUTLULUK VERİR
Değ�şen ve gel�şen teknoloj�ler�n, 

tüm ekonom�y� der�nden etk�led�ğ�n� 
ve dönüştürdüğünü d�le get�ren Erden, 
“Bu açıdan bakıldığında İstanbul 
Menkul Kıymetler Borsası’nın 2013’te 
Borsa İstanbul olması sadece b�r 
�s�m değ�ş�kl�ğ� değ�ld�. Bu değ�ş�mle 
b�rl�kte borsamızda yen� b�r dönem�n 
başladığını da görüyoruz. New York 
Borsası, NASDAQ g�b� dev �s�mlerle 
b�rl�kte dünyanın en büyük 10 borsası 
�ç�nde Bombay var şu anda. Borsa 
İstanbul’u da 2023’e kadar dünyanın 
en büyük 10 borsası arasında görmek 

mutluluk ver�c� olacak” ded�. 

NYSE’DE YÜZDE  
7 PAYLA İŞLEMDE
Turkcell h�sseler�n�n, New York 

Borsası’nda �şlem görmes�n� �l�şk�n de 
açıklamalarda bulunan Erden, şöyle 
devam ett�: “Turkcell, 2000 yılında 
BİST’te �şlem görmeye başladığı 
gün New York Borsası’na  (NYSE) da 
kote oldu. Şu anda Turkcell h�sseler� 
NYSE’de yaklaşık yüzde 7 oranındak� 
Amer�can Depos�tary Rece�pt (ADR) 
payı �le �şlem görüyor. Bu noktada 
Turkcell’�n, Türk�ye’n�n yurtdışında 
b�r borsaya kote olan �lk ve tek ş�rket� 
olduğunu bel�rtmek �ster�m. O 
nedenle Turkcell, yurt�ç�ndek� yasal 
düzenlemeler�n yanı sıra yurtdışı 
mevzuatla da uyum �çer�s�nde. Bu 
da ş�rket�m�z�n, pek çok sermaye 
p�yasası uygulamasında gösterd�ğ� 
�y� performans sonucu öncü ve örnek 
olmasını sağlıyor.”

PİYASA DERİNLEŞMESİNE 
KATKI SAĞLIYORUZ
Sermaye p�yasalarının gel�şmes�nde 

f�nansal enstrümanların çeş�tlenmes� 
kadar, Turkcell g�b� halka açıklık 
oranı yüksek, Borsa İstanbul’un farklı 
endeksler�nde �şlem gören ş�rketler�n 
uygulamalarının da öneml� b�r role 
sah�p olduğunu d�le get�ren Erden, “Bu 
tür f�rmalar, halka açılmayı planlayan 

ş�rketlere de örnek teşk�l edecek ve 
p�yasanın der�nleşmes�ne katkıda 
bulunacaktır. Örneğ�n, şe£a¤ığı ve 
güven�l�rl�ğ� kurum kültürü olarak 
ben�msem�ş olmamız ve yasal 
düzenlemelere hızlı adaptasyonumuz, 
sermaye p�yasalarındak� �t�barımızı 
artırarak, ş�rket değer�ne poz�t�f katkıda 
bulunuyor” açıklamasında bulundu.

MARKA VE FİNANS  
AĞIRLIĞI ARTIYOR
“İstanbul’un bölgesel f�nans merkez� 

olması kes�nl�kle şaşırtıcı b�r durum 
değ�l” d�yen Erden, bu konudak� 
görüşler�n� şu şek�lde paylaştı:  
“Çünkü İstanbul tar�h� boyunca 
f�nans ve t�caret merkez�yd�. Hatta 
tar�h� m�lattan önces�ne dayanan 
İpek Yolu’nun en öneml� durağıydı. 
Osmanlı İmparatorluğu zamanında, 
1800’lü yıllarda b�r f�nans merkez�ne 
dönüşmüştü k� Karaköy’dek� Bankalar 
Caddes�’ne g�tt�ğ�n�zde bunu hâlâ 
h�ssedeb�l�yorsunuz. Günümüzde de 
İstanbul’un hem marka hem de f�nansal 
b�r merkez olarak g�tt�kçe �vme kazanan 
b�r yüksel�şte olduğunu fark etmemek 
mümkün değ�l. Türk�ye ekonom�s�n�n 
son 10 yılda serg�led�ğ� başarılı 
performansın ve sah�p olduğu �st�krarın 
bu yüksel�şte etk�s� büyük. İstanbul’un 
özell�kle Doğu Avrupa ve Ortadoğu 
�ç�n merkez olma durumu daha da 
kuvvetlenerek devam edecekt�r.”

Turkcell’�n 15 Ağustos �t�bar�yle borsadak� p�yasa değer�n�n 27 m�lyar 720 
m�lyon TL olduğunu açıklayan Turkcell F�nans Genel Müdür Yardımcısı 
Murat Erden, “Bankalar har�ç Borsa İstanbul’un en büyük, bankalar 
dah�l ed�ld�ğ�nde �se üçüncü büyük ş�rket� konumundadır” ded�. 

SERMAYE 
PİYASALARINA 

TEKNOLOJİ 
DOPİNGİ

q Erden, teknoloji 
alanındaki gelişmelerin, 

her alanda olduğu gibi 
sermaye piyasalarında da 
süreçleri kolaylaştırarak, 
zamanın etkin kullanımını 
sağlayarak sermaye 
piyasalarının gelişmesine 
daha fazla mesai 
ayrılabilmesini sağladığına 
dikkat çekti. Teknoloji 
alanındaki gelişmelerin, 
sistemin altyapısını daha 
da sağlamlaştırarak 
yenilikçi çözümlerle 
sektöre duyulan güvenin 
artmasına yarayacağını 
dile getiren Erden, “Türkiye 
bugün teknoloji konusunda 
avantajlı bir konumda. 
World Economic Forum ve 
INSEAD’ın araştırmalarına 
göre mobil kapsamada 
Türkiye dünyada lider 
konumda. Turkcell’in yaptığı 
yatırımların, sahip olduğu 
üstün network platformunun 
bu liderlikte payı büyük. 
Bundan mutluluk ve gurur 
duyuyoruz” dedi.

Murat 
Doğan 
Erden
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q Aksa Jeneratör’ün 30 
yıllık sektör tecrübesi 

ile bugün 3 kıtada üretim 
yaptığını ve 160 ülkeye ihraç 
gerçekleştirdiklerini açıklayan 
Peker, “Türkiye’nin Jeneratör 
markası olarak uluslararası 
pazarlarda yoğun ve istikrarlı 
çalışırken, her zaman 
ilk günkü heyecanımızı 
yaşıyoruz. Dünyanın 7 
kıtasının tüm coğrafyalarında 
her 5 dakikada 1 adet Aksa 
Jeneratör müşterileri ile 
buluşuyor. Şirketimizin 
güvenilir marka imajını aynı 
istikrarla gelecek nesillere en 
doğru şekilde taşıyacak, 2023 
Türkiye’nin ortak 500 milyar 
dolarlık İhracat hedefleri için 
bizlere düşen katkıyı en iyi 
şekilde yapabilmek için hiç 

durmadan 
çalışmaya 
devam 
edeceğiz. 
Uluslararası 
pazarlardaki 
gücümüzü dünyanın 
en güçlü tedarikçileri ile 
ortak çalışarak arttırıyoruz. 
2013 yılı ihracatın yıldızı 
ödülümüzün yanı sıra 
dünyanın en büyük motor 
üreticisi Güney Koreli 
Doosan Motor şirketinin 
“2013 yılının en iyi müşterisi 
ödülünü” dünya genelinde 
en fazla Doosan motorlu 
jeneratör satışı yapan 
firma olmamızdan dolayı 
aldık. Her zaman müşteri 
odaklı ve güvenilir marka 
imajımızda bizlere aynı 

yolda uzun yıllardır yürüyen 
iş ortaklarımız, Global 
pazara yön veren Mitsubishi, 
Cummins ve Doosan 
firmaları ile daha uzun yıllar 
birlikteliğe devam edeceğiz. 
Başarılarla geçen 2013 
ve 2014 yıllarında yapmış 
olduğumuz özverili işlerden 
dolayı hak ettiğimiz ödüller 
bizleri mutlu ederken 2023 
yılı hedeflere ulaşmamızda 
bizlere ışık olmaktadır.”

KOBİ’lere 130 milyon 
Euro’luk ‘Şeker’ destek
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61 yıl önce ç�ftç�ler�n b�r araya 
gelmes�yle kurulan Şekerbank destek 
programlarıyla küçük yatırımcıyı 

kanatları altına aldı. Şekerbank Genel Müdürü 
Hal�t Yıldız, “24 b�n esnafı ve ç�ftç�y� �lk kez 
bankacılıkla tanıştırdık. 130 m�lyon Euro 
kred�yle destek sağladık” ded�. Yıldız, esnaf, 
ç�ftç� ve küçük �şletmeler�n daha çok kaynağa 
ulaşması ve üret�m�n�n artması, bankacılık 
h�zmetler�yle tanışmamış kes�mlere ulaşılması 
noktasında Şekerbank’ın bugüne dek akt�f 
rol oynadığını bel�rterek, “Ülkem�zde halen 
bankacılıkla tanışmayan yaklaşık 15 m�lyon 
k�ş� bulunmaktadır. Üret�m�n sürdürüleb�l�rl�ğ� 
�ç�n dünyada tarımsal üret�m�n öneml� b�r 
kısmını gerçekleşt�ren küçük üret�c�ler�n 
korunması gerekmekted�r. Şu an sektörde söz 
konusu yöntem� bu segmentlere uygulayan 
�lk ve tek bankayız. Bu kapsamda bugüne 
kadar 24 b�n esnaf ve ç�ftç�y� �lk kez bankacılık 
h�zmet�yle tanıştırdık; 130 m�lyon Euro 
kaynak sağladık” ded�. 

312 ŞUBE İLE ÜRETİMİ  
DESTEKLİYORUZ
Enerj�n�n yüzde 72’s�n�n �thal eden 

Türk�ye’n�n enerj� ver�ml�l�ğ� yatırımlarının 
uygun koşullarda f�nanse ed�lmes� �ç�n 
EKOkred�  gel�şt�rd�kler�n� söyleyen Yıldız, 2009 
yılından bugüne dek enerj� ver�ml�l�ğ� alanında 
545 m�lyon l�raya yakın f�nansman desteğ� 
sağladıklarını bel�rtt�. Yıldız bu sayede �se 49 b�n 
424 b�reysel müşter� ve 7 b�n 43 KOBİ, esnaf ve 
ç�ftç� olmak üzere toplamda 56 b�n� aşkın k�ş� 
enerj� tasarrufu �le tanıştırdıklarını vurguladı. 
Yıldız, Şekerbank’ın 71 �l ve 101 merkez �lçedek� 
312 şubes�yle Türk�ye’n�n dört b�r yanında, 
üreten� destekleme m�syonunu yer�ne 
get�rd�kler�n� �fade ett�. 

AZALAN KAR MARJINI,  
VERİMLİLİK KAPATACAK
Bankacılığın, uluslararası rekabet gücü 

bulunan b�rçok öneml� kurumu, yetk�n 

�nsan kaynağını barındırdığının altını ç�zen 
Yıldız, “F�nans sektörü geçt�ğ�m�z 10 yılı aşan 
dönemde büyük gel�ş�m gösterm�şt�r. 2002 
yılından günümüze, bankacılık s�stem�n�n 
büyüklüğünün m�ll� gel�re oranı 44 puan 
artarak yüzde 105’e yükselm�ş; kred�ler�n 
m�ll� gel�re oranı 50 puan yükselerek yüzde 
65’e çıkmıştır. Türk bankacılık sektörünün 
toplam özkaynakları �se 16 m�lyar dolardan 
100 m�lyar dolara ulaşmıştır. Sektörümüz bu 
doğrultuda azalan kar marjlarını ver�ml�l�k 
odaklı pol�t�kalarla aşarak büyümey� ve 
reel sektörü desteklemey� sürdürmekted�r” 
�fadeler�n� kullandı. 

ŞEKERBANK ZATEN  
HALKA AÇIK BİR BANKA
Şekerbank’ın 1997 yılında ülkem�zde 

h�sseler�n�n halka arz ed�ld�ğ�n� hatırlatan 
Yıldız, “Aslında bundan 60 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 olarak Şekerbank halka açık 
olarak kurulmuştur d�yeb�l�r�z. Halka 
arzların kurumsallaşmaya sağladığı katkıya 
�nanıyoruz. Hem SPK nezd�nde hem de Borsa 
İstanbul nezd�nde halka açık ş�rket sayısının 
artırmak �ç�n b�lg�lend�rme çalışmalarının 
yoğun b�r şek�lde devam ett�ğ�n� b�l�yoruz” 
açıklamasında bulundu. 

FİNANSTA YÜKSEK  
STANDARTLARDA BİR ADIM ATILDI
Türk�ye’n�n 2023 v�zyonu çerçeves�nde 

gerçekleşt�r�len stratej�k �şb�rl�kler� �le 
sermaye p�yasalarının, ülke ekonom�s�n�n 
ve bölgen�n potans�yel�n� eks�ks�z b�r şek�lde 
yansıtab�leceğ�ne değ�nen Yıldız,  dünyanın 
gel�şm�ş sermaye p�yasalarıyla entegre 
olab�lecek ve bütün �ht�yaçları sıkıntısız b�r 
şek�lde karşılayab�lecek yüksek standartlarda 
b�r �şlem platformuna sah�p olarak uluslararası 
b�r f�nans merkez� olması noktasında çok 
öneml� b�r adım atıldığını kaydett�. 

Global b�r marka hal�ne gelen ve 3 
kıtada üret�m tes�s� bulunan Aksa 

Jeneratör, 30 yıldır kes�nt�s�z güç üret�m� 
�ç�n çalışıyor. Ürünler�n� 160 ülkeye 
�hraç eden ve dünyanın 7 kıtasının 
tüm coğrafyalarında her 5 dak�kada 1 
adet Aksa Jeneratör’ü müşter�ler� �le 
buluşturan Aksa J Jeneratör’ün Genel 
Müdürü Alper Peker sorularımızı 
yanıtladı. Aksa Jeneratör a�les�ne 2002 
yılında katıldığını söyleyen Peker, 2007 
-2013 yılları arasında Aksa Jeneratör ’ün 
Dünya’nın en büyük üret�m kapas�tes�ne 
sah�p jeneratör fabr�kasının da �ç�nde 
bulunduğu Ç�n Operasyonunda Genel 
Müdür olarak görev yaptığını söyled�. 
2013 yılından �t�baren �se Aksa Jeneratör 
San. A.Ş. de Genel Müdür olarak görev�ne 
devam ett�ğ�n� söyleyen Peker,  yurtdışı 
yatırımlara 2007 yılından �t�baren hız 
ver�ld�ğ�n� söyled�. Aksa’nın, dünyanın 
en büyük jeneratör üret�m kapas�tes�ne 
sah�p yen� fabr�kasını 2012 yılında 
faal�yette geç�rd�ğ�n� d�le get�ren Peker, 

“Türk�ye, Ç�n, S�ngapur ve Kazak�stan’dak� 
üret�m tes�sler� �le b�rl�kte Amer�ka 
fabr�kasında Amer�kan UL standartlarında 
üret�m yapılmaktadır. 160’dan fazla 
ülkeye �hracat yapan ve Türk�ye’n�n 81 
�l�nde 7/24 serv�s h�zmet� sunan Aksa 
Jeneratör Türk�ye’n�n �lk akla gelen 
jeneratör markasıdır. Global olarak 1.000’e 
yakın çalışanı ve 300 m�lyon doları aşan 
satış rakamı �le Türk�ye’n�n en büyük 
jeneratör üret�c�s�d�r” d�ye konuştu. 

KESİNTİSİZ GÜÇ SAĞLIYOR
Jeneratör üret�c�s� b�r f�rma olmanın 

�lk kurallarından b�r�n�n kes�nt�s�z gücü 
�ht�yaç olduğunda vereb�lmek olduğuna 
vurgu yapan Peker, sözler�n� şöyle 
sürdürdü: “-20 derecede 1.000 metre 
yüksekl�kte elektr�k kes�ld�ğ�nde b�r 
baz �stasyonu çalışıyorsa bunu b�z�m 
ürett�ğ�m�z jeneratöre borçludur. Sadece 
şeh�r merkezler�nde değ�l, zorlu coğraf� 
koşullarına h�zmet vereb�lecek ürünler 
tasarlayıp ve  üret�yoruz.”

Şekerbenk, destek programlarıyla küçük yatırımcı-
ların f�nansmanına büyük destek sunuyor. Şeker-
bank Genel Müdürü Hal�t Yıldız, “24 b�n esnafı 
ve ç�ftç�y� �lk kez bankacılıkla tanıştırdık. 130 
m�lyon Euro kred�yle destek sağladık” ded�.  

q 2008 yılı itibariyle 
başlayan küresel kriz 

sonrası dünyanın ekonomik 
ağırlığının gelişmiş 
ülkelerden gelişmekte olan 
ülkelere yani batıdan doğuya 
doğru kaymasıyla birlikte 
Türkiye’nin ön plana çıktığını 
söyleyen Yıldız, “ Heyecan 
verici gelişim öyküsü ile 
hem yükselen ekonomiler 
içinde hem de içinde yer 
aldığı coğrafyada en önemli 
ülkelerden biri olarak öne 
çıkmıştır. Çok daha kalkınmış 
bir Türkiye vizyonuna 
ulaşmadaki en önemli itici 
güç ise iç tasarrufa ve 
rekabetçi üretime dayalı 
büyümenin, toplumsal 
kalkınma anlayışıyla 
sürekli kılınmasıdır. 
Bu gücü destekleyecek 
kaynakların devamlılık arz 
eden sağlam bir altyapı ile 
ekonomiye sunulması ve 
üretime, kalkınmaya yönelik 
kredilendirmeye öncelik 
verilmesi açısından finans 
sektörümüzün bu süreçte 
aktif rol alması oldukça 
önemlidir” dedi.

KRİZDEN SONRA 
TÜRKİYE ÖN 

PLANDA

FİNANS BÜYÜRSE TÜRKİYE BÜYÜR
q İstanbul Finans Merkezi projesinin 

önemli olduğunu belirten Yıldız 
sözlerine şöyle devam etti: “Zor bir 
küresel kriz sürecinde pozitif ayrışan 
ve bugün küresel sermaye için en 
güvenli adreslerden biri olan Türkiye’de 
finans sektörüne yeni oyuncuların, 
sermayedarların girişinin sağlanması 
önemlidir. Sadece yabancı sermayenin değil, 
yerli sermayenin de bankacılık sektörüne 

ilgi duyması, bölgesinde önemli bir güç 
olarak konumlanan Türkiye’nin kendi iç 
dinamiklerine dayanan bir büyüme sağlaması 
açısından önemlidir. Her gün daha da 
büyüyen ve önümüzdeki 10 yılda milli gelirin 
yüzde 150’si oranlarına ulaşabilecek finans 
sektörünün ise reel sektör ile el ele, işbirliği 
içinde büyümesi hem ülkemizin sürdürülebilir 
büyümesi hem de İstanbul Finans Merkezi 
projesi kapsamında önem taşımaktadır.”

Halit 
Yıldız

Aksa’dan 7 kıtaya 
kes�nt�s�z güç

Dünyanın 7 kıtasının tüm coğrafyalarında her 
5 dak�kada 1 adet Aksa Jeneratör’ün müşter�ler� 
�le buluştuğunu söyleyen Aksa Jeneratör Genel 

Müdürü Alper Peker, “2023’de Türk�ye’n�n 500 
m�lyar dolar �hracat hedef�nde, b�zlere düşen 

katkısı en �y� şek�lde yapab�lmek �ç�n h�ç 
durmadan çalışmaya devam edeceğ�z” ded�. 30 yılık güçlü b�r�k�m
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Doğuş Otomot�v olarak Borsa 
İstanbul’da 10 yıldır �şlem 

gördükler�n� bel�rten Doğuş 
Otomot�v Yönet�m Kurulu Başkanı 
Aclan Acar, “Ş�rket�m�z�n �lk dönem� 
olarak n�telend�reb�leceğ�m�z 
kuruluş evres�n�, 1994 �le 2000’l� 
yıllar arasında yaşadık. Gel�ş�m 
evres�nde �se altyapımıza da�r 
çalışmalar gerçekleşt�rd�k ve 
mükemmel�yet sürec�ne g�rd�k. 
Üçüncü evrede kurumsallaşma 
önem kazandı. 
Kurumsallaşmaya 
yönel�k çalışmalar 
öyles�ne başarılı 
b�r şek�lde hayata 
geç�r�ld� k�, bugün 
Türk�ye’dek� 
mevcut koşulların 
çok üzer�nde b�r 
noktaya er�şt�k. 
Ş�rket�m�z bugün 
Türk�ye’n�n 
l�der otomot�v 
d�str�bütörü 
konumunda yer 
almaktadır.  2004 
yılında halka 
arz olan Doğuş 
Otomot�v 17 Eylül 
2004 yılında 
�lk defa Borsa 
İstanbul’da �şlem 
görmüştür. İlk 
�şlem f�yatı �se o dönemde 6,45 
TL’yd�. Doğuş Otomot�v olarak hem 
kurumsal sorumluluk anlayışımız 
hem de t�car� bakış açımız 
paralel�nde etk� alanımız dâh�l�nde 

paydaşlarımıza katkı sağlamayı 
amaçlıyoruz. Paydaşlarımız 
arasında öncel�kl� b�r yer� olan 
yatırımcılarımıza  
�se son 3 yılda 540 m�lyon TL 
temettü dağıttığımızı söylemek 
mümkün. Bu da Ş�rket�m�z�n net 
karının yaklaşık yüzde 87’s�ne 
tekabül etmekted�r” ded�. 

ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ ARTACAK 
Acar, “Borsa İstanbul, hal� hazırda 

dünyanın en 
öneml� f�nans 
merkezler�nden 
b�r� olma yolunda 
değerl� çalışmalar 
gerçekleşt�rd�ğ�n� 
gözleml�yorum. 
2023 yılına 
geld�ğ�m�zde �se 
Borsa İstanbul’un 
dünya borsalarıyla 
uyumlu �şlem 
süreçler�ne sah�p 
ve ürün çeş�tl�l�ğ�n� 
arttırmış b�r 
konuma ulaşacağı 
görüşündey�m. 
Bu yolda öneml� 
yatırımlar 
gerçekleşt�r�yorlar. 
Öte yandan 
yatırımcı b�l�nc�n�n 
gel�şt�r�lmes�nde 

ve kurumsal yatırımcıyı artırma 
çabalarının da bu süre zarfında 
devam ett�receğ� ve �lg�l� konularda 
bel�rl� b�r doygunluk sev�yes�ne 
ulaşacağı kanaat�ndey�m” ded�.

Doğuş Otomot�v 
yatırımcısının
yüzünü güldürdü

Finansın ‘çekim’ merkezi
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İstanbul Uluslararası F�nans 
Merkez�, yapım çalışmaları 
Ataşeh�r-Ümran�ye aksında 

hızla devam ed�yor. F�nans Merkez� 
�le b�rl�kte İstanbul›un Anadolu 
yakasında c�dd� b�r yatırım ve 
demograf�k hareketl�l�k yaşanıyor. 
Tamamlanan b�nalara taşınmalar 
sürerken, her ay yen� merkezler�n 
temeller� atılıyor. Dev ş�rketler 
merkezler�n� bölgeye taşımak �ç�n 
adeta b�rb�r�yle yarışıyor. İstanbul 
Uluslararası F�nans Merkez� 
Projes�’n�n hedef� New York, Londra 
ve Duba�’dek� mevcut f�nans 
merkezler�nden daha büyük olmak.

24 SAAT HARKETLİ BİR 
MERKEZ OLACAK
Küresel b�r f�nans sektörünün 

kalb� olacak merkezde günün 
24 saat� �nsan hareket� olması 
planlanıyor. 2012 yılında �lk kazma 
vurulan merkezde, yaklaşık 2 yıldır 
süren kazım �şlemler�nde sona 
yaklaşılıyor. 3.2 m�lyon metre kare 
alan üzer�ne yapılması planlanan 
dev merkez; BDDK ve Merkez 
Bankası g�b� ekonom�n�n kalb� 
durumundak� kamu kurumlarının 
yanı sıra özel f�nans kurumlarının 
genel müdürlükler�n� de 
barındıracak. 4.5 m�lyar l�raya 
mal olacak f�nans merkez�, 2017 
yılında tamamlanıp tesl�m ed�lmes� 
beklen�yor. Adeta mıknatıs g�b� 
b�rçok büyük ş�rketler� kend�s�ne 
çeken merkez�n; ortalama 50 
b�ne yakın k�ş�ye doğrudan ve 
dolaylı olarak �st�hdam sağlayacağı 
hesaplanıyor.

OSMANLI TARZINDAN 
ESİNTİLER TAŞIYACAK
Eğlence alanları, cafe ve restau-

rantlar �le 24 saat yaşayan b�r mer-
kez hedef� doğrultusunda tasarla-
nan ve m�mar�s�nde Kapalıçarşı �le 
Topkapı Sarayı’ndan da es�nlen�len 
projede, 560 b�n metrekare alanda 
of�sler, 90 b�n metrekare alanda 
alışver�ş merkez�, 70 b�n metrekare 
alanda konaklama �ht�yacı �ç�n otel, 
60 b�n metrekare alanda rez�dans 
t�p� konutlar yer alacak. Ayrıca dev 
projede 2 b�n k�ş�l�k b�r de konfe-
rans merkez� olacak.

SOSYAL VE KÜLTÜREL  
HAYATLA İÇ İÇE OLACAK
İstanbul F�nans Merkez� 4 ana 

bölgeden oluşacak. 1. Bölge’de özel 
kurumlar ve denet�m kuruluşlarına 
a�t b�nalar bulunacak. Projen�n 
kalb� olarak �şlemes� planlanan 

2. Bölge’de �se banka ve f�nans 
merkezler�ne a�t b�nalar yer alacak. 
Kongre ve kültür merkez� �le oteller 
ve konutlardan oluşan kısım �se 3. 
Bölge’ye konumlandırılacak. Okul, 
cam�, pol�s ve �tfa�ye merkezler� g�b� 
destek ve h�zmet b�r�mler� olarak 
tanımlanan yapıların da 4. Bölge’de 
bulunması planlanıyor. Alan �ç�nde 
otopark sorunu da 24 b�n araçlık dev 
otoparklarla g�der�lecek.

ANADOLU YAKASI’NIN 
SİMGESİ KONUMUNDA
Konumu ve m�mar� yapısı 

Anadolu yakasının s�mges� olacak 
şek�lde tasarlanan İstanbul F�nans 
Merkez�’n�n �ç�ne Kapalıçarşı’nın 
modern b�r kopyası da yapılacak. 
Ayrıca Topkapı Sarayı’ndak� 
surlar g�b� F�nans Merkez�’n�n 
etrafındak� hat üzer�nde devam 
eden yollar oluşturulacak. 
Merkez�n ortak alanlarına farklı 
�şlevler �ç�n kullanılab�lecek 
avlular oluşturulacak ve tüm bu 
ortak alanlarda, İstanbul’un tar�h� 
dokusunda yer alan geleneksel 
m�mar�n�n s�mgeler�n� oluşturan 
çeşmeler, kapılar bulunacak.

ANA ULAŞIM METRO  
VE HAVARAY İLE
Anadolu yakasında Ataşeh�r �le 

Ümran�ye �lçe sınırlarının 
kes�şt�ğ� noktada E5 ve TEM›den 
yararlanab�lecek şek�lde �nşa 
ed�len İstanbul F�nans Merkez�, 
�k� metro hattıyla da İstanbul’a 
entegre ed�lecek.  2019 yılında 
b�t�r�lmes� planlanan metro hattının 
öne çek�lmes� de �sten�yor. İler�de 
yaşanacak nüfus yoğunluğu �le 
oluşacak traf�k yükünün �se havaray 
projes� �le g�der�lmes� planlanıyor.

FİRMALAR YERİNİ  
ALMAYA BAŞLADI
Öte taraftan İstanbul F�nans 

Merkez� �çer�s�nde Emlak GYO 
tarafından satışı yapılan tüm arsalar 
sah�pler�n� buldu. Bölgede Merkez 
Bankası, SPK ve BDDK’ın yanı sıra 
Sarphan F�nans Park, Rönesans 
Gayr�menkul, Tah�nc�oğlu, Un�t 
Gayr�menkul, TAO, Özak GYO, HALK 
GYO, Vakı©ank, Z�raat Bankası, İş 
GYO’nun da projeler� bulunuyor. 
Kolcuoğlu, Batı Kentplus, Uph�ll 
Court, Tr�o Konutları, Pallad�um 
Rez�dans, İnc�ty, StarGate, Varyap 
Mer�d�en, N�da Ataşeh�r, GAP-
Metropol, Trend�st ve Brand�um 
g�b� n�tel�kl� konut projeler�n�n �se 
bunlardan b�r kaçı.

3,2 m�lyon metrekare alanda planlanan İstanbul F�nans Merkez�’n�n 800 b�n 
metrekarel�k �lk etabında 3.5 yıl �ç�nde 4.5 m�lyar l�ralık mal�yetle yen� b�r kent 

oluşacak. Metro ve havaray �le ulaşılacak merkez yaklaşık 50 b�n k�ş�ye �st�hdam 
sağlayacak. 2017’de tamamlanması planlanan merkez 24 saat hareketl� olacak.

Aclan 
Acar
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Vakıf Emeklilik’ten
mobil ödeme imkanı
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Türk�ye’n�n önde gelen emekl�l�k 
ş�rketler�nden Vakıf Emekl�l�k, 
geçen yıl başlattığı ‘’Mob�l Şube’’ 

uygulamasında yen� b�r döneme g�rd�. Yıllık 
Hayat, Ferd� Kaza ve B�reysel Emekl�l�k 
ürünler�n� geçt�ğ�m�z yıl başlattığı yen� 
cep şubes� �le b�reylerle buluşturan Vakıf 
Emekl�l�k, İOS, Andro�d ve W�ndows Phone 
8 platformlarında zaman ve mekan sınırı 
olmaksızın kred� kartı �le B�reysel Emekl�l�k 
katkı payı ödemes� uygulamasına başladı.

Vakıf Emekl�l�k’�n geçen yıl başlattığı 
Mob�l Şube �le katılımcılar, her an her 
yerden �nternet şubes�ne cep şube 
üzer�nden g�rerek, hesap hareketler�n� ve 
fon performanslarını tak�p edeb�l�yor ve 
yapmak �sted�kler� değ�ş�kl�kler� kolayca ve 
hızlıca gerçekleşt�reb�l�yor. Katılımcı olmayan 
b�reyler �se muhtemel b�r�k�m tablosundan 
yaş, katkı payı, toplu ödeme tutarı ve 
planlarını seçerek emekl�l�k dönemler�nde 
sah�p olacakları tahm�n� b�r�k�mler�n� 
hesaplayab�l�yorlar. 

PARA İLE İLGİLİ HERŞEY 
VAKIF EMEKLİLİK’TE
Ayrıca Mob�l Şubede B�reysel Emekl�l�k 

S�stem� dışında Vakıf Emekl�l�k �le �lg�l� 
güncel haberler ve gel�şmeler de yer alıyor. 
Vakıf Emekl�l�k’�n d�ğer ürünler� olan Yıllık 
Hayat ve Ferd� Kaza �ç�n de kullanıcılara 
vefat, malul�yet ve hastalık durumlarında 
bekled�kler� tem�nata göre ödemeler� gereken 
yıllık tahm�n� tutarlar sunuluyor. Kullanıcılar 
ayrıca otomat�k arama özell�ğ� �le kolayca 
müşter� h�zmetler�ne ulaşab�l�yor. 

GELECEK HAYALİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ
Vakıf Emekl�l�k Genel Müdürü Mehmet 

Bostan, konuya �l�şk�n yaptığı açıklamada, 
mob�l �nternet kullanıcı sayısının m�lyonları 
aştığı günümüzde b�reyler�n hayatını 
kolaylaştırmak amacıyla sektörde mob�le 
yatırım yapan �lk ş�rket olduklarını 
anımsatarak,“Katılımcılarımızın tüm hesap 
hareketler�n� tak�p ederek, �şlemler�n� 
gerçekleşt�reb�lecekler� cep şubes�n� geçen yıl 
açtık. Ş�md� de BES katılımcılarımızın hayatını 
kolaylaştıracak yen� b�r uygulamayı kullanıma 
sunduk. Müşter�ler�m�z�n gelecek hayaller� 
�ç�n çalışan ş�rket�m�z,  yen�l�kler�yle bu hayale 
ulaşmayı kolaylaştırmayı hede� �yor” ded�.  

Emekl�l�k sektöründe b�r �lk� gerçek-
leşt�rerek Mob�l Şube’y� açan Vakıf 

Emekl�l�k, ş�md� de IOS, Andro�d 
ve W�ndows Phone 8 platformla-

rında zaman ve mekan sınırı ta-
nımadan kred� kartı �le BES katkı 

payı ödeme �mkanı sunuyor. 

Batışeh
r’de % 15 
peş�n veren ev 
sah�b� oluyor
Ege Yapı Group’un Bağcılar’da hayata 

geç�rd�ğ�; “Avrupa’nın En İy� Karma 
Kullanım Projes�” ödüllü ve ‘’2014 yılının 
get�r�s� en yüksek projes�’’ Batışeh�r, ev 
sah�b� olmak �steyenlere yılın en avantajlı 
kampanyasını sunuyor. Yüzde 15 peş�n 
verene ev� tesl�m eden Ege Yapı caz�p 
kampanyasıyla herkes� ev sah�b� yapıyor. 

SIFIR FAİZ, 120 AY VADE 
 17 Ek�m 2014’te başlayacak kampanya 

kapsamında; yüzde 15 peş�n, yüzde 15’� 12 
ay sonra yüzde 15’� 24 ay sonra ve ger�ye 
kalan kısmı 0,69 vade farkı �le 60 aya 
kadar Emlak Konut GYO f�nansmanı �le 
eş�t taks�t avantajından yararlanab�lecek. 
Ayrıca banka kred�s� kullanarak da  yüzde 
0’dan başlayan fa�z oranları ve 120 aya 
varan vadeler �le konut sah�b� olmak 
mümkün olacak. 

BATIŞEHİR’DE ‘YOK’ YOK
Yaklaşık 900 m�lyon l�aralık yatırımla 

818 b�n metrekarel�k �nşaat alanına sah�p 
Batışeh�r Projes�’nde, 225 b�n l�radan 1 
m�lyon 822 b�n l�raya kadar farklı f�yatlar-
la toplam 3 b�n 266 adet konut yer alıyor. 

KAMPANYA
17 EKİM’E
KADAR

Mehmet
Bostan
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Risk kontrol endeksleriyle
‘RiSKSiZ’ YATIRIM iMKANI
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R�sk kontrol endeksler�, 
yüksek oynaklık 
dönemler�nde endeks 

portföyüne yatırım yaparken 
çeş�tlend�rmen�n sunduğu 
avantajı kaybetmeks�z�n oynaklığı 
düşürmek �steyen yatırımcılar 
�ç�n �deal b�r gösterge olarak 
sunuluyor. Böylel�kle farklı 
sını� ardak� yatırım araçlarına 
yatırım yaparak daha �y� b�r 
portföy çeş�tlend�rmes� yapmak 
mümkün olab�lecek. R�sk kontrol 
endeksler� oluşturulmasında bu 
temel prens�p kullanılıyor. Buna 
göre, BIST R�sk Kontrol Endeksler� 
b�r pay endeks� (örneğ�n BIST 30 
veya BIST 100) ve b�r para p�yasası 
aracı (BIST Repo Endeks�) olmak 
üzere �k� farklı sınıftak� yatırım 
aracını �çer�yor. 

HEDEFTEN SAPMA 
ENGELLENİYOR
Pay endeks�n�n portföy 

�ç�ndek� ağırlığı gerçekleşen 
volat�l�teye göre günlük olarak 
değ�şt�r�lmekte ve böylece endeks 
portföyünün volat�l�tes�n�n 
hedef volat�l�teden sapması 
engellen�yor. Yüksek volat�l�te 

dönemler�nde pay endeks�n�n 
portföydek� ağırlığı azaltılarak 
yatırımcılar yüksek volat�l�teyle 
gelen f�yat düşüşler�nden 
korunuyor. Volat�l�ten�n düşük 
olduğu dönemlerde �se potans�yel 
get�r�den mümkün olduğunca 
yararlanmak �ç�n BIST R�sk Kontrol 
Endeksler� yüzde 150 kaldıraç 
oranına kadar yatırım yapma 
�mkanı sunuyor. 

RİSK SEVİYESİNİ 
BELİRLİYOR
BIST R�sk Kontrol Endeksler�, 

BIST 30 ve BIST 100 endeksler� 
�ç�n yüzde 10, yüzde 15, yüzde 
20, yüzde 25 ve yüzde 30 hedef 
r�sk sev�yeler�ne göre “Get�r�” 
ve “Toplam Get�r�” c�ns�nden 
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� seç�p 
tak�p edeb�l�yor. 

Yatırım yaparken r�sk almak �stemeyenler 
yatırımcılara yönel�k, r�sk kontrol endeksler� 
gel�şt�r�ld�. BIST R�sk Kontrol Endeksler�, 
yüksek oynaklık dönemler�nde yatırım 
yaparken kaybetmek �stemeyen yatı-
rımcılar �ç�n  öneml� fırsatlar sunuyor. 

Borsa İstanbul’a  
Özel Pazar kuruldu

G�r�ş�mc�l�ğ�n gel�şt�r�lmes� amacıyla Borsa İstanbul’da Özel Pazar kuruldu. Web 
tabanlı ve üye bazlı bu platform, ş�rketlere halka açılmadan f�nansman bulma, yatırım 
alternat�� er� sunma ve yatırımları l�k�d�te edeb�lecek alıcıları bulma �mkanı sağlıyor. 

Borsa İstanbul, g�r�ş�mc�l�k 
ekos�stem�n�n gel�şt�r�lmes� 

�ç�n ş�rketler �le yatırımcıları 
b�r araya get�ren web tabanlı 
ve üyel�k bazlı, dünyada b�r 
borsanın sıfırdan kurduğu �lk ve 
en  gen�ş kapsamlı platformuna 
üye kabulüne başladı. Özel Pazar 
�s�ml� bu platform ş�rketlere 
halka açılmadan f�nansman 
bulma, ortak olduğu ş�rkettek� 

payını satmak �steyen ş�rket 
ortaklarına l�k�d�te sağlama, 
yatırımcılara �se hem pek çok 
farklı sektörde ve büyüklüktek� 
ş�rketlere yatırım alternat�� er� 
hem de yaptıkları yatırımları 
l�k�d�te edeb�lecek alıcıları 
bulma �mkânı sağlıyor. 

VERGİ TEŞVİĞİ İMKANI
Özell�kle ABD’dek� dünya 

örnekler� �ncelenerek ve 
ülkem�zdek� konu �le �lg�l� 
tüm tara� arın katkıları �le 
d�zayn ed�len Özel Pazar, 
sermaye p�yasaları �ç�n 
büyük b�r değ�ş�m olarak 
değerlend�r�l�yor. Çünkü, 
b�r taraftan Özel Pazar’dak� 
ş�rketler halka kapalı 
olduğundan, halka açık 
ş�rketler�n tâb� oldukları 

�zahname düzenleme, 
kamuyu aydınlatma vb 
yükümlülüklerden mua� en, 
d�ğer taraftan yatırımcılar 
gerek melek yatırımcılara 
tanınan verg� teşv�kler�nden 
yararlanab�lmekte gerekse 
de n�tel�kl� yatırımcı olarak 
halka açık olmayan seçk�n b�r 
yatırımcı grubuna sunulan 
�mkânlardan yararlanab�l�yor. Herkes �ç�n Teknoloj� felsefes�yle 

çalışmalarını sürdürdükler�n� 
söyleyen TeknoSA Genel Müdürü 
Nec�l Oyman, “2014’de, şu ana dek 
�k�s� yen� �lde olmak üzere 15 yen� 
mağaza açtık ve 81 �lde 311 mağazaya 
ulaştık. Türk�ye’n�n 7 bölges�nde 
ve 81 �l�nde h�zmet sunuyoruz.  81 
�lde teknoloj� market� olması, hem 
ülkem�z hem de sektörümüz �ç�n çok 
öneml� b�r k�lometre taşı” ded�.

TEKNOLOJİ PAZARI 
30 MİLYAR TL 
Oyman, “Dünyada durgunluk 

ve hatta küçülme yaşanırken, 
hem genç nüfusumuz hem 
de yen� teknoloj�lere olan �lg� 
sayes�nde Türk�ye’de pazar ç�ft 
hanel� büyümeye devam ed�yor. 
2013’te yüzde 20 sev�yes�nde 
büyüme gerçekleşt�ren pazar, 
30 m�lyar TL’l�k değer yakaladı. 
Büyümey� özell�kle akıllı telefon 
ve tablete olan �lg� ve yen� ürünler 
tet�kled�. Teknosa da 2013 yılında 
%27 büyüyerek sektörde açık ara 
l�derl�ğ�n� sürdürdü. 2014 yılında 
�se GFK ver�ler�ne göre teknoloj� 
marketler�nde �lk 4 ayda %10 
sev�yes�nde büyüme gerçekleşt�. 
Genel ekonom�k konjonktür, 
kred� kartı taks�t düzenlemeler� 
ve özell�kle telekom ürünler�nde 
kred� kartına taks�t uygulamasının 
kaldırılması �lk yarıyılda sektörü bell� 
oranda etk�lese de bu yıl da dünya 

genel�ne göre öneml� b�r büyüme 
yakalanacak” d�ye konuştu. 

YATIRIMCILARIN 
GÖZDESİ OLACAĞIZ 
Sermaye p�yasalarının ekonom�k 

gel�şmede öneml� olduğunu 
vurgulayan Oyman, B�r�k�mler�n 
ekonom�ye, ş�rketlere kanal�ze 
olması açısından borsanın çok 
öneml� b�r fonks�yonu var. Bu 
alanda gerek der�nl�k, gerek ş�rket 
sayısı açısından g�decek çok 
yolumuz bulunuyor. Borsa İstanbul 
bu açıdan öneml� b�r yapısal 
değ�ş�kl�kt�r.  IMKB, Borsa İstanbul 
�le ger�de kalırken, p�yasalarda 
da yen� b�r dönem başlamış oldu. 
Dünya borsalarına entegre olma 
yolunda oldukça öneml� b�r adım 
olan bu yen�l�k,  yabancı sermayey� 
bunun yanı sıra b�reysel ve kurumsal 
yatırımcıları çekmey� hede� �yor. 
Türk�ye, potans�yel� ve d�nam�zm�yle 
yatırımcıları cezbed�yor. Güven 
ortamı ve ekonom�de �st�krarın 
sürdürülmes� Borsa İstanbul’u 
dünyada daha değerl� olacak. Borsa 
İstanbul’un özell�kle hukuksal 
düzenlemeler�, �şley�ş yapısı ve 
yen�l�klere hızlıca adapte olmasıyla 
yatırımcıların d�kkat�n� çekt�ğ�n� 
söyleyeb�l�r�z. Borsa İstanbul’da 
devam eden bu büyüme �le 
İstanbul’un f�nans merkez� olma 
yolunda em�n adımlarla �lerled�ğ�n� 
düşünüyoruz” şekl�nde konuştu. 

TeknoSA 
7 bölge-81 �lde

Necil 
Oyman

YATIRIMCILAR İÇİN ÖNEMLİ 
FIRSAT
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q İlköğretim ve ortaöğretimde yabancı dil 
eğitiminin ve finansal okuryazarlığın artırılması 

için müfredatın geliştirilmesi gündeme geldi. Bu 
kapsamda üniversitelerdeki mevcut programların 
içeriklerinin sektörle işbirliği içinde güncellenmesi, 
üniversite-sektör işbirliğinin teşvik edilmesi, 
finans alanında ihtiyaca göre eğitimcilerin ve 
akademisyenlerin yetiştirilmesi belirlenen eylemler 
arasında. Bu eylemlerinin hayata geçirilmesi için 
de çeşitli faaliyetler sürüyor. Bunlar arasında 2012 
yılında hayata geçirilen www.bilincliyatirimci.org  
elektronik öğrenme portalı da yer alıyor. Ayrıca, 
herkesin anlayabileceği bir dille yazılmasına özen 
gösterilen çok sayıda bilgilendirme kitapçığı ve 
kılavuz Borsa İstanbul web sitesinde yer alıyor. 

BORSA İSTANBUL ÖNEMLİ YAPI TAŞI
Finansal okuryazarlık ve yatırım bilincinin 

gelişimi, bireylerin tasarruflarını daha etkin bir 
biçimde değerlendirmesi ve ülkemiz ekonomisinin 
büyümesi için gerekli kaynağın temin edilmesi 
açısından büyük önem taşıyor. Bu konu, İstanbul 
Uluslararası Finans Merkezi projesinin de 
yapıtaşlarından birini oluşturuyor. 

Sermaye p�yasalarına �lg�y� artırmak �ç�n f�nansal okuryazarlık seferberl�ğ� başlatıldı. Yatırımcıların f�nansal ürünler�n 
r�skler� ve get�r�ler�nde doğru b�lg�ye sah�p olmaları �ç�n başlatılan bu uygulamada, b�lg� eks�ğ� ve doğru b�l�nen bazı yan-
lışların g�der�lmes� amaçlanıyor.  Böylel�kle tasarruf sah�pler�n�n de sermaye p�yasalarına �lg�s�n�n artması beklen�yor. 
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F�nansal okuryazarlık, 
�nsanların gel�rler�n� 
en �y� şek�lde kullanma 

ve yönet�m�n� sağlayacak 
b�lg�ye sah�p olmalarını 
sağlıyor. Ülkem�zde 
sermaye p�yasasında yatırım 
kültürünün gel�şm�ş ülke 
sev�yeler�n�n oldukça altında 
bulunması, bu noktada önem 
taşıyor. B�reysel yatırımcıların 
d�ğer b�r dey�şle tasarruf 
sah�pler�n�n pay p�yasası 
başta olmak üzere sermaye 
p�yasalarına �lg�s�n�n sınırlı 
kalmasının arkasındak� en 
öneml� neden b�lg� eks�kl�ğ� 
ve doğru b�l�nen bazı yanlışlar. 
Bu noktada,  “f�nansal okur 
yazarlık” ya da “f�nansal 
farkındalık” sev�yes�n�n 
gel�şt�r�lmes� öneml� b�r 
çözüm aracı  olarak öne çıktı. 

FARKINDALIK 
OLUŞTURACAK
F�nansal okur yazarlığın 

sağlanab�lmes� “f�nansal 
eğ�t�m” �le mümkün. Bu 
kapsamda, f�nansal eğ�t�m, 
tüket�c� ve yatırımcıların 
b�lg�lend�r�lmeler� 
yoluyla f�nansal ürünlere, 
kavramlara ve r�sklere 
yönel�k farkındalıklarının ve 
yetk�nl�kler�n�n artırılması 
olarak tanımlanıyor. F�nansal 
tabana yayılma �se f�nansal 
h�zmetlere uygun er�ş�m�, 
f�nansal tüket�c�ler�n 
korunmasını ve f�nansal 
okuryazarlığın tamamını 
�çer�yor. 

BATI’DA YÜZDE 89
Dünya Bankası’nın Küresel 

F�nansal Tabana Yayılma Ver� 
Tabanı, dünya genel�nde 2,5 
m�lyar yet�şk�n�n f�nansal 
h�zmetlere er�ş�mler�n�n 
olmadığını göster�yor. Yüksek 
gel�rl� ülkelerde hesap 
penetrasyonu neredeyse 

evrensel düzeyde �ken 
(yet�şk�nler�n yüzde 89’u 
resm� b�r f�nansal kuruluşta 
hesabı olduğunu b�ld�rm�şt�r),  
bu oran gel�şmekte olan 
ekonom�lerde sadece yüzde 41 
sev�yes�nde. 

TÜRKİYE’DE HESABI 
OLAN YÜZDE 58
Türk�ye’de �se yet�şk�nler�n 

yüzde 58’� resm� b�r f�nansal 
kuruluşta hesabı olduğunu 
b�ld�r�yor. Benzer ülkeler �le 
karşılaştırıldığında Türk�ye’de-
k� hesap penetrasyonu daha 
�ler� düzeyde olmakla b�rl�kte, 
yet�şk�n nüfusun y�ne de 
öneml� b�r bölümü (yüzde 42) 
b�r f�nansal kuruluşta hesabı 
olmadığını bel�rt�yor. 

EYLEM PLANI HAZIR
Türk�ye’n�n f�nansal 

sektörü geçen on yıllık 
dönemde etk�ley�c� b�r şek�lde 
büyümüş ve bu büyüme 
beraber�nde daha fazla 
f�nansal aracılığı ve f�nansal 
tabana yayılmayı beraber�nde 
get�rd�. Türk�ye’dek� pol�t�ka 
yapıcılar, bu başarıyı temel 
alarak f�nansal sektörü daha 
da gel�şt�rmek ve yen� yapısal 
reformlar yoluyla henüz 
çözülemeyen bazı zorlukları 
aşmak konusunda kararlı 
olduklarını da d�le get�rd�. 
Bu doğrultuda, kısa b�r 
süre önce “F�nansal Er�ş�m, 
F�nansal Eğ�t�m ve F�nansal 
Tüket�c�n�n Korunması 
Stratej�s� ve Eylem Planları”na 
�l�şk�n Başbakanlık Genelges�  
yayınlandı. F�nansal eğ�t�m�n 
yaygınlaştırılması �le b�rl�kte, 
b�reyler�n ekonom�k refahının 
artması, yatırımcı tabanının 
gen�şlemes�, f�nansal sektöre 
n�tel�kl� �şgücü sağlanması, 
f�nansal p�yasaların büyümes� 
ve daha etk�n çalışması 
beklen�yor. 

SEFERBERLiĞi
 Finansal okuryazarlık

Eğ�t�mde f�nansal b�lg�

Aslanlar 
borsaya 
göz kırpıyor
ASKON Başkanı Mustafa Koca, 
yen� sermaye �ht�yaçlarının 
karşılanması �ç�n üyeler�ne Borsa 
İstanbul’u tavs�ye ett�kler�n�, 
üyeler� arasında da borsaya kote 
ş�rketler�n bulunduğunu söyled�. 

Anadolu Aslanları 
İşadamları 

Derneğ� (ASKON) 
Başkanı Mustafa Koca, 
sermaye �ht�yaçlarının 
karşılanması �ç�n 
üyeler�ne Borsa 
İstanbul’u tavs�ye 
ett�kler�n� bel�rterek, 
“Bu süreçlerde yer alınmasını teşv�k 
ed�yoruz” ded�. Borsa İstanbul (BİST)’un 
son yıllarda öneml� menkul kıymet 
p�yasalarından b�r tanes� olma yolunda 
hızlı adımlar atmaya başladığını söyleyen 
Koca, “Kend�s�n� yen�leme anlamında 
g�r�şm�ş olduğu çalışma alanlarını da 
öneml� buluyorum. Küresel p�yasalarda 
adı geçen b�r kurum olma yolunda hızla 
�lerl�yor. Borsa yönet�c�ler�n�n daha kalıcı 
yer ed�nmek �ç�n çaba harcadıklarını 
gözleml�yorum. Bunu da takd�rle 
karşılıyorum. Ayrıca İslam� anlamda 
b�r duyarlılık gel�şt�rerek p�yasalarda 
bu çerçeveye �l�şk�n b�r açılım yapma 
mücadeles� olduğunu da görüyorum” 
şekl�nde konuştu. 

ASLANLARA BİST TAVSİYESİ
Üyeler�nden borsada �şlem gören 

f�rmalar olduğunu bel�rten Koca, “Yen� 
sermaye �ht�yaçlarının karşılanması 
çerçeves�nde ve özell�kle bütün 
yönler�yle her da�m denet�me açık ve 
şe� af b�r ş�rket yapısının avantajlarından 
�st�fade ed�lmes�n� sağlamaya yarayan 
bu Borsa �l�şk�s�n� tavs�ye d�yoruz. Son 
yılarda yapılan uygulamalarla Borsa 
yapısının da daha güven�l�r �maj vermes� 
b�z�m de �ş�m�z kolaylaştırıyor” ded�.  

Mustafa Koca

YENİ ŞAFAK BORSA EKİ 45



CMYKYENİ ŞAFAK BORSA EKİ 46

Dünyagöz Hastaneler 
Grubu, Sermaye 
P	yasası Kurulu’ndan 

200 m	lyon TL’l	k tahv	l 
	hracı 	ç	n onayı aldı. 
Gerçekleşen 150 m	lyon 
TL’l	k tahv	l 	hracına 200 
m	lyon TL’n	n üzer	nde 
talep alan Dünyagöz, 2015 
yılında planladığı halka 
arz önces	 d	kkat çekt	. 
Dünyagöz Hastaneler Grubu 
Yönet	m Kurulu Başkanı 
Eray Kapıcıoğlu, tahv	ller	n 
yüzde 90’ını kurumsal 
yatırımcıların, yüzde 10’unu 
	se b	reysel yatırımcıların 
aldığını b	ld	rd	. Eray 
Kapıcıoğlu sözler	ne şöyle 
devam ett	: “Üç yıllık tahv	l 
	hraç ett	k. İk	 ayaklı b	r 
tahv	l 	hracı model	 	zled	k. 
Tahv	ller	n 64 m	lyon l	ralık 
bölümü 	k	 yıl vadel	 ve 86 
m	lyonluk bölümü 	se üç yıl 
vadel	. Üç ayda b	r kupon 
ödemel	 olan tahv	l	n üç 
yıl vadel	 olan 86 m	lyon 
l	ralık bölümünün haz	ne 
fa	z	 +4.75 puan,  	k	 yıllık 
olan bölümünün haz	ne 
fa	z	 	se + 3.75 puan. Sağlık 
sektöründe daha önce üç 
yıllık tahv	l 	hracı olmamıştı. 
Gördüğümüz talep b	z	m 
	ç	n çok sev	nd	r	c	.  Elde 
ett	ğ	m	z 150 m	lyon TL’n	n 
yaklaşık yüzde 50’s	yle 
Dünyagöz’ün rotat	f 
kred	ler	n	n kapatacağız. 
Ger	 kalan kısmını 	se yen	 
hastane yatırımlarımız 	ç	n 
kullanacağız.”

HALKA ARZ 
ÖNCESİ PROVA
Eray Kapıcıoğlu, 

2015 yılında halka arzı 
hede� ed	kler	n	 bel	rterek 
şunları söyled	: “Tahv	l 	hracı 
b	z	m 	ç	n halka arz önces	 
güzel b	r prova oldu. Uzunca 

b	r süred	r halka arz 	ç	n 
çalışmalarımızı yürütüyoruz. 
Aldığımız talepler, halka arz 
önces	 b	z	 hem gururlandırdı 
hem de doğru b	r yolda 
olduğumuzun s	nyaller	n	 
verd	.”

11 YENİ HASTANE 
GELİYOR
Eray Kapıcıoğlu, 

Dünyagöz’ün Avrupa’nın 
göz alanında uzmanlaşmış 
en büyük hastaneler grubu 
olduğuna d	kkat çekerek 
yen	 yatırımlarla daha da 
büyüyecekler	n	 bel	rtt	.  Eray 
Kapıcıoğlu yen	 yatırımlarıyla 
	lg	l	 şöyle konuştu:  
“Dünyagöz Hastaneler Grubu 
olarak, şu an Türk	ye’de 9 ayrı 
	lde, toplam 16 ayrı noktada; 
yurtdışında 	se Hollanda, 
Almanya, İng	ltere, Gürc	stan, 

Belç	ka’da bulunan 6 ayrı 
noktada h	zmet ver	yoruz. Bu 
yıl b	tmeden Ankara S	ncan, 
Ankara Çayyolu, İstanbul 
Sultanbeyl	, İstanbul Bağcılar, 
Sakarya, Azerbaycan, Erb	l, 
Gaz	antep, Çorlu, Konya 
ve Erz	ncan’da Dünyagöz 
Hastaneler	n	 h	zmete 
açacağız. Bu yıl b	tmeden 
yurt dışında da Bakü ve 
Erb	l’de yen	 hastaneler	m	z	 
açacağız. 2015 yılında yurt 
dışında; Almanya’da 	k	nc	, 
Londra ve Moskova’dak	 
	lk Dünyagözler	 açmayı 
hede� 	yoruz. Bunun 
yanı sıra yurt 	ç	nde de 
İstanbul Küçükçekmece, 
İstanbul Ümran	ye, İstanbul 
Beyl	kdüzü, Kayser	, Adana, 
Urfa ve İzm	r’de Dünyagöz 
Hastaneler	’n	 h	zmete 
sokmay ı planlıyoruz.”
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2015 yılında halka açılmayı planlayan Dünyagöz 
Hastaneler Grubu, 150 m�lyon TL’l�k tahv�l sattı. 200 

m�lyon TL’l�k talep alan Dünyagöz, elde ed�len gel�r� yıl 
sonuna kadar açacakları 11 hastane �ç�n kullanacak

Eray 
Kapıcıoğlu

Dünyagöz
halka arz 
yolundayolundayolunda  150 

MİLYONLUK TAHVİL SATTI

İstanbul’un global b	r f	nans 
merkez	 olab	lecek özell	kler	 

barındırdığını söyleyen Den	z-
Bank Genel Müdürü Hakan 
Ateş, ekonom	s	n	n tahm	n	 
200 m	lyar dolara ulaştığını 
söyled	. Türk	ye’dek	 	ş gücünün 
yüzde 18’	n	 sağladığını, toplam 
mevduatın yüzde 46’sı ve kred	-
ler	n yüzde 40’ının da İstanbul 
kaynaklı olduğuna 	şaret eden 
Ateş, “14.2 m	lyon k	ş	l	k nüfusu 
	le Belç	ka, Yunan	stan ve İsveç 
de dah	l olmak üzere 130 ülkey	 
ger	de bırakıyor” ded	. Den	zBank 
Genel Müdürü Hakan Ateş, so-
rularımızı yanıtladı. Ateş, banka 
olarak f	nansal b	r süpermarket 
olma hede� er	 doğrultusunda 
b	reysel bankacılıktan f	nansal 
k	ralamaya, faktor	ngden yatırım 
bankacılığına kadar müşter	ler	n 
	ht	yaç duyab	leceğ	 tüm f	nansal 
h	zmetler	 tek b	r çatı altında, en 
yüksek h	zmet kal	tes	yle sun-
mak üzere çalıştıklarını söyled	.  
Bununla b	rl	kte, f	nansal yatırım-
larını şek	llend	r	rken her zaman 
	ç	n 	ç	nde faal	yet gösterd	kler	 
topluma maks	mum fayda sağ-
lamak m	syonunu gözett	kler	n	 
bel	rten Ateş, “Bu çerçevede de, 
ülkem	z	n uzun döneml	 kalkın-
ma hede� er	ne katkı sunacak 
n	ş sektörler	n gel	ş	m	ne büyük 
önem atfed	yoruz” ded	. 

NİŞ SEKTÖRE ÖNCELİK
Tüket	c	 kred	ler	n	n yavaşla-

ması 	le b	rl	kte kurumsal, t	car	 
ve özell	kle KOBİ kred	ler	n	n, 
bankaların büyüme motoru 
hal	ne geld	ğ	n	 d	le get	ren Ateş, 

“Bu doğrultuda Den	zBank olarak 
ürün ve h	zmet noktasında n	ş 
sektörlerdek	 ekspert	z	m	z ve 
avantajımızı kullanmaya devam 
ed	yoruz. Geç	ş ekonom	s	 
olmamız sebeb	yle altyapı, enerj	 
ve tarım, coğraf	k konumumuz 
sayes	nde den	zc	l	k ve tur	zm, 
demograf	k yapımız neden	yle 
sağlık ve eğ	t	m, kültürel özel-
l	kler	m	z ve altyapı yatırımları 
neden	yle de spor kulüpler	 ve 
beled	ye f	nansmanı b	z	m 	ç	n 
n	ş ve öncel	kl	 sektörler olmaya 
devam ed	yor” ded	.

TARIMI BİZİM İÇİN       
ÇOK DEĞERLİ
Türk	ye’de özel bankalar 

arasında 	lk yatırım yaptıkları 
ve d	ğer bankalara da yatırım-
larını yöneltmeler	 adına 	lham 
verd	kler	 b	r alan olarak tarımın 
kend	ler	 	ç	n son derece değerl	 
olduğunun altını ç	zen Ateş, şöyle 
devam ett	: “Mevcut durumda 
özel bankalar arasında yüzde 
26,5 pazar payı 	le b	r	nc	 sırada 
yer alıyoruz. Türk	ye genel	nde 
sektöre kullandırdığımız kred	 4 
m	lyar TL’ye yaklaşmış durumda. 
261 tarım ve Tarım Plus şubem	z, 
500’ün üzer	nde çoğu z	raat 
mühend	s	 olan tarım bankacılığı 
portföy yönet	c	m	z mevcut. Son 
10 yıldır bu alanda yürüttüğümüz 
çalışmaların en gurur ver	c	 mey-
veler	nden b	r	 Üret	c	 Kart’ımız. 
Tarım sektörüne özel gel	şt	rd	-
ğ	m	z Üret	c	 Kart, küçük ölçekl	 
üret	c	n	n uygun f	yatlar ve 
uygun ödeme koşulları 	le tarım-
sal üret	m	n	 yapacağı g	rd	lere 

ulaşımını sağlıyor. Yılın 	lk yarısı 
	t	barıyla Üret	c	 Kart sayımız 460 
b	n	 aşmış durumda.”

TİCARİ KARTLAR 933 
BİNE ULAŞTI
Türk	ye ekonom	s	n	n 

gel	ş	m	ne katkı sağlamak üzere 
önemsed	kler	 b	r d	ğer n	ş ala-
nın da KOBİ’ler olduğuna 	şaret 
eden Ateş, bu konuda yaptıkları 
çalışmaları şöyle özetled	: “2008 
yılında İşletme Kart’ı tasarlarken 
büyük hede� erle yola çıktık ve 
günümüz 	t	bar	 	le bu hede� er	n 
çok üzer	nde b	r başarı sağladık. 
Geçt	ğ	m	z sene bu başarıyı 
İşletme Kart’ımız 	le layık görül-
düğümüz MasterCard Inovasyon 
Ödülü 	le taçlandırma 	mkânı 
bulduk. İşletme Kart ve Üret	c	 
Kart’la b	rl	kte Den	zBank 933 
b	n t	car	 karta ulaşmış durumda 
ve yaklaşık yüzde 34’lük pazar 
payı 	le t	car	 kartlar sektörünün 
l	der	. Bu sene 100 b	n İşletme 
Kart’ı daha esnafımıza ulaştı-
rarak t	car	 kartlar pazarındak	 
sektör l	derl	ğ	m	z	 perç	nlemey	 
hede� 	yoruz.”

Tur	zm sektörüne en çok 
destek veren Banka olarak 2.8 
m	lyar dolar kred	 ve yüzde 17 
pazar payına sah	p olduklarını be-
l	rten Ateş, dört b	nden fazla otel 
	le çalıştıklarını açıkladı. Ateş, “Ba-
şarımızın sırrı, sektörün 	ht	yaç 
ve gerekl	l	kler	n	 doğru anal	z 
etmek ve 	ş ortaklarımız 	ç	n alter-
nat	f çözümler gel	şt	reb	lmek. 
Bunu da sektöre yönel	k know-
how’a sah	p uzman kadrolarımız 
	le gerçekleşt	reb	l	yoruz” ded	. 

KREDİLERİN YÜZDE 40’I 
İSTANBUL KAYNAKLI
İstanbul’un f	nans merkez	 

olmasına 	l	şk	n de görüşler	n	 
paylaşan Ateş, İstanbul’un özel-
l	kler	ne bakıldığında global b	r 
f	nans merkez	 olab	lecek özel-
l	kler	 üzer	nde barındırdığının 
görüldüğünü söyled	. Ateş, şöyle 
devam ett	: “Yaklaşık 200 m	lyar 
dolarlık tahm	n	 ekonom	s	yle 
Portek	z ve  Çek Cumhur	yet	 g	b	 
ülkelerle kıyas ed	leb	lecek 
büyüklükte. Türk	-
ye’dek	 	şgücünün 
yüzde 18’	n	, sanay	 
ve h	zmet sektö-
ründek	 	şgücünün 
yüzde 24’ünü barın-
dırıyor.  14.2 m	lyon 
k	ş	l	k nüfusu 	le 
Belç	ka, Yunan	s-
tan ve İsveç de 
dah	l olmak üzere 
130 ülkey	 ger	de 
bırakıyor.”

 İstanbul 130 ülkey� 
ger�de bırakıyor
Den�zBank Genel Müdürü Hakan Ateş, İstanbul’un global b�r f�nans merkez� olab�lecek özell�kler� barındırdığını söyled�. Ekonom�-
s�n�n tahm�n� 200 m�lyar dolar olduğuna �şaret eden Ateş, “Mevduatın  yüzde 46’sı, kred�ler�n yüzde 40’ı İstanbul kaynak-
lı. 14.2 m�lyon k�ş�l�k nüfusu �le Belç�ka, Yunan�stan ve İsveç de dah�l olmak üzere 130 ülkey� ger�de bırakıyor” ded�. 

Hakan 
Ateş

Bankacılık, 
banka dışına 
taşınıyor

Büyüme 
beklent�m�z
olumlu 

q Ateş, dijital ve mobil teknolojiler ile 
beraber bankacılıkta yaşanan paradigma 

değişimini de göz ardı etmediklerine de işaret 
ederek, bu alandaki ürün ve hizmetlerini şöyle 
açıkladı: “Hayatın her alanını etkileyen bu 
değişimle birlikte müşterilerimiz bankacılık 
işlemlerinde mobilite, hız, avantaj bekliyor ve 
dolayısıyla bankacılık, banka dışına taşınıyor. 
Bu alanda da mobil cüzdan uygulamamız 
fastPay ile kullanıcıların ücretsiz olarak 
hızlı bir şekilde kişiden kişiye para transferi 
yapabilmelerini sağlıyoruz. Uygulamamızın 
bugün itibarıyla 600 binin üzerinde kullanıcısı 
var. DenizBank müşterisi olan olmayan 
herkes cepten cebe 7/24 ücretsiz para 
transferi yapabiliyor, istedikleri bankaya ait 
kredi kartını ekleyerek üye işyerlerinde kart 
kullanmadan ödemelerini gerçekleştirebiliyor, 
ATM’lerden kart kullanmadan hatta sadece 
ses komutu vererek kolayca para çekebiliyor, 
restoranda kasaya gitmeden mobil 
uygulamadan ödeme yapabiliyor.”

q Bankacılık sektörünü de değerlendiren 
Ateş, sektörde büyümenin yavaşladığını 

söyledi. Bu yılın ilk yedi ayında kredilerin 
sadece yüzde 8 artabildiğini dile getiren 
Ateş, “Bu yüzde 14’lük yıllıklandırılmış artışa 
tekabül ediyor ki Merkez Bankası’nın yıl sonu 
hedefi ile uyumlu olduğu düşünüldüğünde, 
yılın kalan kısmında da aynı büyümenin 
devam edeceğini söylemek yanlış 
olmaz. Geçen seneki yüzde 32’lik artışla 
kıyaslandığında yüzde 14-15 civarı bir kredi 
büyümesi geçen yılın temposunun yarısından 
bile az. Neyse ki büyümedeki yavaşlama 
sektörün NPL oranına olumsuz yansımadı. 
Geçen yıl sonunda yüzde 2.7 olan NPL oranı 
bugün yüzde 2.8’de. Fakat büyümedeki 
yavaşlamanın ve buna ek olarak yeni 
regülasyonların ve piyasalardaki volatilitenin 
karlılığa olumsuz etkisi oldu. Geçen yılın ilk 
6 ayında 13.7 milyar TL’lik sektör karı bu yıl 
12.5 milyar TL’ye geriledi” dedi. 
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Türkiye’nin tüm türev sözleşmeleri, artık Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası VİOP 
çatısı altında işlem görüyor. Borsa İstanbul, bölgesinin finansal süpermarketi olma yolunda hızla ilerliyor.

VİOP İLE 
ARTAN ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ VE

ÇOK DAHA GÜÇLÜ BİR BORSA İSTANBUL

EUR/USD Vadeli İşlem Sözleşmeleri

Altın Vadeli İşlem 

Sözleşmeleri 

Dolar / Ons Altın Vadeli İşlem 
Sözleşmeleri 

Anadolu Kırmızı Buğday 
Vadeli İşlem Sözleşmeleri 

Baz Yük Elektrik Vadeli İşlem Sözleşmeleri 

Pay Opsiyon Sözleşmeleri 

Pay Vadeli İşlem 
Sözleşmeleri 

BIST 30 Endeks Opsiyon Sözleşmeleri

BIST 30 Endeks Vadeli İşlem 
Sözleşmeleri

DolarTL Vadeli İşlem Sözleşmeleri 

EuroTL Vadeli İşlem Sözleşmeleri 

DolarTL Opsiyon Sözleşmeleri

Mini-BIST30 Endeks
Opsiyon Sözleşmeleri

Ege Pamuk Vadeli İşlem Sözleşmeleri 
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