
Borsa İstanbul, 2015 sonuna kadar % 42.75’ini halka açacak.KENDİ DE HALKA AÇILIYOR
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300 şirket 
borsa yolunda

BORSA YÖNETİMİ 607 FİRMAYLA GÖRÜŞTÜ:

BORSA İstanbul Yönetimi 607 büyük sanayi kuruluşu ile birebir temasa geçerek halka açılma 
yönünde ikna turuna çıktı. 2 bin kişi ile yüzyüze yapılan görüşmelerin ardından yüzde 50’lik başarı 

oranı yakalandı. 300 büyük şirket Borsa İstanbul’da yatırımcıya hisse satışı için kolları sıvadı. 
Görüşülen büyük ölçekli şirketlerin 10’u halka arz prosedürlerinin büyük bir bölümünü tamamladı. 

Reel sektör yüksek faizin maliyetini sermaye piyasalarından fon sağlayarak aşacak.

BIST 2023 vizyonuna 
kilitlendi. Altyapı 
yatırımları sürüyor

Halka arzlarda 
artış için üç başlıklı 
plan hazırlandı 
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Sermaye 
piyasası reel 
sektörün 
büyümesi 
için itici güç

Başbakan Yardımcısı ALİ BABACAN

Borsa İstanbul Başkanı İBRAHİM TURHAN SPK Başkanı VAHDETTİN ERTAŞ

1.000 şirket borsa çatısı 
altına girecek. 

% 70  piyasa değeri/
GSYH oranına çıkılacak. 

20-25 milyon yatırımcı 
sayısına ulaşılacak.

3 trilyon dolarlık 
piyasa değeri hedefte.

%16.5  borsada yıllık 
büyüme ortalaması.
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Borsanın Yıldızları

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN SABAH İÇİN YAZDI 

SERMAYE piyasaları, ülke tasarruf-
larının reel ekonomiye kazandırılmasını 
sağlayarak ülke kalkınmasında ve eko-
nomik gelişmişlik seviyesinin yükseltil-
mesinde kilit bir rol üstlenmektedir. İyi 
işleyen istikrarlı bir sermaye piyasası, reel 
sektör için itici bir güç olmakta ve yurtiçi 
tasarrufları artırılması yönünde doğal bir 
teşvik görevi görmektedir.

ARZU EDİLEN NOKTADA DEĞİL
Türkiye ekonomisinin son on iki yıl-

da 230 milyar dolar seviyesinden 822 
milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşması, 
kuşkusuz, sermaye piyasalarımızın da 
önemli ölçüde büyümesini ve gelişmesini 
sağlamıştır. Ancak sermaye piyasalarımız 
ekonomimizin büyüklüğü dikkate alındı-
ğında henüz arzu edilen noktaya ulaşabil-
miş değildir. Toplam bilanço büyüklüğü 
gayrisafi yurt içi hasılamızı aşmış olan 
bankacılık sektörümüzün finansal sektö-
rümüzde halen büyük bir ağırlığa sahip 
olduğu görülmektedir.

Sermaye piyasaları, sermayenin tabana 
yayılmasından tasarrufların artırılmasına, 
finansman kaynaklarının daha verimli 
alanlara yönlendirilmesinden reel sektö-
rün daha sağlıklı bir finansman yapısına 
sahip olmasına kadar birçok avantajı 
beraberinde sunmaktadır. Nitekim, büyü-
menin finansmanında sermaye piyasala-
rının önemi bugün G-20’nin de aralarında 
bulunduğu birçok uluslararası platformda 
gündem olmaktadır. 1 Aralık’tan itibaren 
devralacağımız G-20 dönem başkanlığı-
mız döneminde de, büyümenin finans-
manında borçlanmadan ziyade, sermaye 
piyasalarının ağırlığının artırılmasının 
sağlanmasına yönelik atılabilecek adımla-
ra ilişkin tartışmaların önemli bir gündem 
maddesi olmasını planlıyoruz. Sermaye 
piyasalarımızın, GSİYH’ımız dikkate alın-
dığında, sınırlı bir büyüklüğü temsil ettiği 
ve bu sebeple de ciddi bir büyüme potan-
siyeline sahip olduğu görülmektedir.

ÖNEMLİ ADIMLAR ATILDI
Hükümetimiz son dönemde bu po-

tansiyelin hayata geçirilmesi noktasında 
önemli adımlar atmış durumdadır. Bu 
adımların bir tanesi ise, sermaye piya-
salarımızı yüksek standartlarda hukuki 
altyapıya kavuşturmak ve İstanbul’u 
uluslararası finans merkezi haline getirme 
projemizi desteklemek amacıyla sermaye 
piyasası mevzuatı yenileme çalışmaları 
olmuştur. Sermaye piyasalarına yönelik 
çalışmalarımızda finansal araç çeşitlili-
ğinin olduğu, güçlü teknolojik altyapıya 
sahip, düşük işlem maliyetleriyle faaliyet 
gösteren ve etkin biçimde düzenlenen ve 
denetlenen itibarlı bir sermaye piyasasına 
ulaşma hedefiyle hareket ettik.

Uzun bir hazırlık sürecinden sonra ta-
mamıyla baştan yazılan ve 30 Aralık 2012 
tarihi itibarıyla yürürlüğe konulan Serma-
ye Piyasası Kanunu sermaye piyasalarımı-
za yeni bir ivme kazandırmıştır. Bu yeni 
kanunu takip eden ikincil mevzuat çalış-
maları ise artık önemli ölçüde tamamlan-
mış ve yürürlüğe konulmuştur. Sermaye 
piyasasında yenilenen yasal çerçeveyle 
birlikte, AB mevzuatıyla önemli ölçüde 
uyumlu bir sermaye piyasası mevzuatı-
na kavuşulmuş, bunun yanında, küresel 
krizde edinilen tecrübeler yasal altyapıya 
taşınmış, şirketler için alternatif finans-
man kaynakları oluşturulmuş ve yatırımcı 
güvenini temin edecek adımlar atılmıştır. 
Bununla birlikte, geçtiğimiz dönemde Ye-
ni Sermaye Piyasası Kanunu’nun yanında 
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun, Borçlar 
Kanunu’nun ve Hukuk Muhakemeleri 
Kanunu’nun hayata geçirilmesi, Birey-
sel Emeklilik Sistemi’nde Devlet Katkılı 
Sisteme geçilmesi, Bireysel Katılım Ser-
mayesi ve Fonların Fonu düzenlemeleri, 
sigortacılık sektörünün yenilenen mevzu-
at çalışmalarıyla beraber yeni Doğal Afet 
Sigortaları Kanunu, kamu tarafından Kira 
Sertifikası ihraçlarının gerçekleştirebil-
mesinin önünün açılması finans sektörü-
müzün yasal altyapısını destekleyen diğer 
önemli düzenlemeler olmuştur.

Bu düzenlemelerin katkılarını bugün 
artık tüm açıklığı ile görmekteyiz. Kamu 
tarafından ilk defa 2012 yılında ihracı ger-
çekleştirilen kira sertifikalarında önemli 
mesafe kat ettik. Bugün itibarıyla kamu 
ve özel sektörün uluslararası piyasalarda 
ihraç ettiği kira sertifikalarının toplam 
büyüklüğü 6 milyar 750 milyon dolara 
ulaşmıştır.

Önemli bir gelişme potansiyeline 
sahip olan sigortacılık sektöründe de ge-
rekli olan mevzuatı yenileme çalışmaları 
ve Yeni Doğal Afet Sigortaları Kanunu 
ile birlikte sigortacılık alanında önemli 
adımlar atılmıştır. Bu çerçevede, bugün 
doğal afetlere karşı sigorta edilmiş konut 
sayısı çok hızlı bir artış kaydederek 6.5 
milyonun üstüne yükselmiştir. Sigortacı-
lık sektörüne artan uluslararası yatırımcı 
ilgisi, bu sektörün potansiyeline duyulan 
güvenin çok somut bir göstergesidir.

BES 5 MİLYONA ULAŞTI
Yurt içi tasarruf oranını yükseltmek, 

ekonominin ihtiyaç duyduğu fonların 
vadesini uzatmak ve vatandaşlarımıza 
emeklilik döneminde ilave gelir sağlamak 
amacıyla Bireysel Emeklilik Sistemi’nde 
(BES) devlet katkısı teşvik uygulamasına 
geçilmesi ise bu sistemde biriken fonla-
rı ve katılımcı sayısını hızlı bir şekilde 
artırmış ve sermaye piyasalarımızın bü-
yüklüğüne önemli katkılar sağlamıştır. 
Yeni uygulamayla birlikte yakalanan ivme 
neticesinde, katılımcı sayısı 5 milyona 
yaklaşırken, toplam fon miktarı 35 milyar 
TL’yi aşmıştır.

Finans alanında ihtisas mahkemele-
rinin kurulmasına yönelik çalışmaların 
tamamlanmasıyla birlikte, hukuki altyapı 
daha da güçlenecektir. Bu noktada, İstan-
bul Tahkim Merkezi’nin kurulmasına iliş-
kin yasal düzenlemenin geçtiğimiz gün-
lerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 
kabul edilmesi önemli bir adım olmuştur.

Kuşkusuz, yeni Sermaye Piyasası Ka-
nunumuzun en önemli unsurlarından 
bir tanesi, İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsası, İstanbul Altın Borsası ve İzmir 
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nın, Bor-
sa İstanbul çatısı altında birleştirilmesi 
ve Borsa İstanbul’daki geleneksel finan-
sal araçların, farklı tarımsal ürünlere ve 
enerjiye dayalı finansal araçlar ile ortak 
bir platformda buluşabilmesinin önünün 
açılması olmuştur.

ŞİRKET SAYISI YETERSİZ
Diğer taraftan, sermaye piyasalarımızın 

en önemli bileşeni olan Borsa İstanbul’un 
gerek piyasa kapitalizasyonu (büyüklüğü) 
gerekse de Borsa İstanbul’da işlem gören 
şirketlerin sayısı itibarıyla istediğimiz 
noktaya geldiğini söylemek çok güç. Ni-
tekim, Türkiye’deki belirli bir büyüklüğe 
ulaşmış birçok şirketimizin halen sermaye 
piyasalarının sunduğu olanaklardan fay-
dalanmadığı görülmektedir.

Borsa İstanbul, önemli ölçüdeki es-
nekliğe kavuşmuş bu yenilenen yapısıyla 
sermaye piyasalarımızın her alanda geliş-
tirilmesinde kendisine düşen öncü rolü 
muhakkak yerine getirecektir. Önümüz-
deki yıllarda stratejik ortaklıklar kurulma-
sıyla, teknolojik dönüşüm ve verimlilik 
ile kâr etmeyi önceliklendiren yaklaşım-
larla beraber Borsa İstanbul’daki şirket 
sayısının ve piyasa büyüklüğünün hızla 
artış göstereceğini beklemekteyiz.

Borsa İstanbul’a, İstanbul’un küre-
sel bir finans merkezi haline getirilmesi 
çerçevesinde de önemli görevler düş-
mektedir. Buradan memnuniyetle ifade 
edebilirim ki, İstanbul’u uluslararası bir 
finans merkezi haline getirme amacımız 
doğrultusunda 2009 yılında açıklanan İs-
tanbul Uluslararası Finans Merkezi (İFM) 
Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan ça-
lışmalar önemli ölçüde tamamlanmıştır. 
İlaveten atılması gereken adımlara ise, 
“İstanbul’un küresel bir finans merkezi 
haline getirilmesi” 25 Öncelikli Dönü-
şüm Programı’ndan bir tanesi yapılması 
suretiyle 10. Kalkınma Planımızda yer 
verilmiştir.

Sermaye piyasaları 2023 hedeflerine yol alan güçlü 
ekonomimizin en önemli unsurlarından biri olacak. 
Bu doğrultuda birçok düzenleme hayata geçecek

Sermaye piyasası reel 
sektör için itici güç

MALİ piyasalarda derinliği ve 
hizmet çeşitliliğini daha da artırmak 
amacıyla çalışmalarımızı sürdürme-
ye devam edeceğiz. Bu çerçevede, 
nitelikli insan kaynağı havuzunu 
genişletmeye, tüketici ve yatırımcı 
haklarıyla kurumsal yönetim uygu-
lamalarını güçlendirmeye, sermaye 
piyasalarında ürün ve hizmet çeşit-
liliğini artırmaya, borçtan ziyade öz-
kaynaklara dayalı finansmanı teşvik 
edici uygulamaları hayata geçirmeye 

devam edeceğiz. Finansal eğitim yay-
gınlaştırılacak. Sermaye piyasaları-
mız, 2023 hedeflerine yol alan güçlü 
ekonomimizin en önemli unsurların-
dan bir tanesi olacak. Temennimiz, 
sermaye piyasalarımızın Sermaye 
Piyasası Kurulu’yla, Borsa İstan-
bul’uyla, aracı kurumlarıyla, fonla-
rıyla, halka açık şirketleriyle ve diğer 
tüm aktörleriyle, ülke ekonomimizin 
kalkınmasında kendisine düşen kilit 
rolü başarıyla yerine getirmesidir.

2023 yılında 
İstanbul’u, önem-
li küresel finans 

aktörlerinin buluş-
ma noktası olarak 

konumlandırmak ve 
İstanbul’un bütün finan-
sal piyasalarıyla yeterli 
finansal araç çeşitliğini 
ve derinliğini sunduğu 
bir merkez haline getir-
mek yönündeki çabala-

rımız yoğunlaşarak devam ediyor. 
Bugünlerde öncelikle ilgili bütün 
bakanlarımızın katılımıyla Ekonomi 
Koordinasyon Kurulu’nda, ardın-
dan ise Başbakanımız başkanlığın-
da yapılan toplantılar ile son hali 
verilerek kamuoyu ile paylaşılan 
Öncelikli Dönüşüm Programların-
dan İstanbul’un Küresel bir Finans 
Merkezi olmasına ilişkin takvimlen-
dirilmiş eylem planı çerçevesindeki 
çalışmalarımız devam ediyor.

Özkaynak kullanımına teşvik geliyor

Ali Babacan
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Halka arzlara 
teşvik geliyor

TÜRKİYE’NİN 2023 hedef-
leri ve İstanbul Finans Mer-
kezi Projesi ile uyumlu olarak 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 
(SPK) 2014-2016 döneminde 
nasıl bir yol haritası izleye-
ceğini belirleyen Stratejik 
Planı hazırladığını belirten 
SPK Başkanı Vahdettin Ertaş, 
“Stratejik Plan kapsamında; 
mevcut düzenleme ve ku-
rumsal altyapı, Türkiye ve 
dünya piyasalarında ortaya 
çıkan son gelişmeler, üst po-
litika metinleri kapsamında 
yapılan durum analizine bağlı 
olarak, 3 temel amaç belir-
ledik” dedi. Ertaş, bu çerçe-
vede önümüzdeki dönemde 
sermaye piyasalarının arz ve 
talep yönlerinin güçlendi-
rilmesi kapsamında finansal 
ürün çeşitliliğinin artırılması, 
finansal farkındalığın artı-
rılması ve kolektif yatırım 
kuruluşlarının geliştirilmesi 
için çalışmalar yapılmasının 
hedeflendiğini söyledi.

Hisse senedi piyasasının 
teşvik edilmesi konusunda bir 
çalışma hazırladıklarının al-
tını çizen Ertaş, “Çalışmamız 
3 başlıktan oluşuyor: İlki öz-
kaynak kullanımının, ikincisi 
halka açılmanın teşvik edil-
mesi ve sonuncusu ise nakit 
temettü dağıtımının özendiril-
mesi. Mevcut durumda gerek 
bankalardan sağlanan kredi 
gerekse özünde gizli sermaye 
olan kimi yurtdışı kredilerine 
ödenen faizler vergi matrahın-
dan düşülebiliyor. Halbuki 
sermayenin de bir maliyeti 
var ve bunun en azından bir 
kısmının vergiden indirile-
bilmesi gerekir. Aksi takdirde 
zaten düşük olan özkaynak 
kullanımı açık veya dolaylı 
yollarla daha da düşecektir. 
Bu konuda istediğimiz sonu-
cu elde edebilirsek en büyük 
varlık barışını gerçekleştirmiş 
olacağız. Bu tarz bir reformun 
halka açılmalara büyük bir 
katkı sağlayacağını düşünüyo-
rum” dedi.

İLK 10 YOLUNDAYIZ
Türkiye’nin 2023 vizyonu 

ve SPK’nın stratejik planı 
kapsamında önümüzdeki dö-
nemde sermaye piyasalarının 
Türk finans sistemi içindeki 
ağırlığının yükseltilmesini 
ve İstanbul’un orta vadede 
bölgesel, 2023’e kadar küresel 
bir finans merkezi olmasını 
hedeflediklerini kaydeden 
Ertaş, “62. Hükümet Progra-

mı’nda da ilan edildiği üzere, 
geçen yıl 47’nci sırada olan ve 
bu yıl 42’nci sıraya yükselen 
İstanbul’un 2023 yılına kadar 
dünyanın en önemli 10 finans 
merkezi arasında yer almasını 
hedefliyoruz. Uluslararası 
Finans Merkezi projesi 10. 
Kalkınma Planı’ndaki 25 Ön-
celikli Dönüşüm Programla-
rı’ndan biri olarak yer almak-
tadır. Bu projeye ilişkin yeni 
strateji ve eylem planı önü-
müzdeki günlerde kamuoyuy-
la paylaşılacaktır. Bu projenin 
en önemli bileşenlerinden biri 
olan Borsa İstanbul’un halka 
arzının 14 Kasım 2014’de ya-
yınlanan Bakanlar Kurulu Ka-
rarı uyarınca 2015 yılı sonuna 
kadar tamamlanması planlan-
maktadır” dedi.

3 TRİLYON $’LIK TAHMİN
Sermaye piyasalarının 

Türk finans sistemi içindeki 
ağırlığının yükseltilmesini he-
deflediklerine değinen Ertaş, 
“World Economic Forum tara-
fından yapılan yıllık Finansal 
Piyasalar Gelişme Anketi’ne 
göre son 8 yılda (2006-2014) 
en büyük gelişmeyi Çin gös-
termiş, onu Türkiye, Filipin-
ler, Güney Afrika ve Suudi 
Arabistan takip etmiştir. Ya-
bancı bir kuruluşun hazırladı-
ğı başka bir raporda ise hisse 
senedi piyasasında 2014-2030 
arasında gelişmekte olan ül-
kelerin dolar bazında piyasa 
kapitalizasyonunda en hızlı 
artışı Türkiye’nin gösterme-
si bekleniyor (yıllık yüzde 
16.5). Türkiye’yi yüzde 15.5 
ile Çin ve yüzde 15 ile Endo-
nezya’nın takip etmesi ön-
görülmüş. Türkiye için 2030 
yılı piyasa kapitalizasyonu 
tahmini ise yaklaşık 3 trilyon 
dolar. Global piyasa kapitali-
zasyonunda Türkiye’nin yüz-
de 0.3 olan ağırlığının 2030’da 
yüzde 1.1 olması bekleniyor. 
2014-2030 arasında Türkiye 
için tahmini birincil ve ikincil 
halka arz büyüklüğü ise top-
lam 218 milyar dolar olarak 
tahmin ediliyor” dedi.

Söz konusu raporda bü-
yümenin sadece hisse senedi 
piyasasında değil tahvil piya-
sasında da beklendiğine işaret 
eden Ertaş, “Rapora göre 2030 
yılında Türkiye’nin şirket 
tahvil piyasasının GSYH’ye 
oranının yüzde 36.6 olarak, 
piyasa büyüklüğünün 820 
milyar dolara artması bekleni-
yor” diye konuştu.
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Halka arzlara Halka arzlara 
teşvik geliyorteşvik geliyor

SPK Başkanı Vahdettin Ertaş, stratejik planı açıkladı. Üç temel amaç 
belirlediklerini söyleyen Ertaş, halka arzlara yeni teşvik geleceğini belirtti

2023’TE 1.000 ŞİRKETE ULAŞMAYI HEDEFLEYEN SPK BAŞKANI İLK ADIMI ATTI

2023’e kadar en az 1.000 şirket
2023’E kadar en az 1.000 

şirketi de borsa ile tanıştır-
mayı arzu ettiklerini belir-
ten Ertaş, “Öncelikli hedefi-
miz sadece İSO birinci 500 
veya ikinci 500 büyük firma 
arasında yer alıp da halen 
borsamızda olmayan şirket-
ler değildir. KOBİ’leri de 
içine alan geniş bir yelpaze-

dir” dedi. Ertaş,  2023 yılına 
gelindiğinde halen 9 milyon 
olan toplam yatırımcı sayı-
sını 20-25 milyon arasında 
bir sayıya ulaştırmayı he-
deflediklerini de belirtti. Er-
taş, bu hedefe ulaşabilmek 
için ise finansal okuryazar-
lığın artırılması gerektiğini 
belirtti.

Vahdettin 
Ertaş
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EDİTÖR BARIŞ ERGİN - TASARIM NİLÜFER ASLAN

Borsanın Yıldızları

BORSA İstanbul (BIST) Yönetim Ku-
rulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim 
Turhan, Türkiye’nin tarihsel birikimi, 
tecrübesi, dinamik iş gücü, girişimci do-
ğası ve yenilikçi altyapısı son 10 yılda 
gerçekleştirilen ekonomik reformlar ile 
birleşince Türkiye’yi 2023 hedeflerine 
taşıyacak gerçek potansiyelinin ortaya 
çıkmaya başladığını söyledi. 2023 yılında 
Türkiye’nin dünyanın en büyük 10 eko-
nomisi arasında yer alabilmesi için gere-
kenlerden birinin de İstanbul’un en önde 
gelen küresel finans merkezleri arasında 
yer alması olduğunu ifade eden Turhan, 
“Bu amaca ulaşabilmek için rekabetin yo-
ğun olarak yaşandığı finans piyasalarında 
fırsatları değerlendirmek ve küresel reka-
bette öne çıkmak için en doğru adımları 
hızlı bir şekilde atmak ise büyük önem 
arz etmektedir” dedi.

STRATEJİ VE VİZYON
Bu çerçevede, Borsa İstanbul’un strate-

jisinin, İstanbul’un uluslararası bir finans 
merkezine dönüşmesi ve Türkiye’nin 
2023 vizyonu çerçevesinde şekillendiği-
ne değinen Turhan, “Borsa İstanbul’un 
amacı, yatırımcıların tek bir borsa ve 
alım-satım platformu üzerinden en kısa 
sürede geniş bir finansal ürün yelpa-
zesine erişimlerini mümkün kılmaktır. 

Şeffaf, güvenilir ve etkin risk yönetimi-
nin gerçekleştirildiği piyasalar, finansal 
sistemin istikrarı açısından büyük önem 
taşımaktadır. Küresel sermaye piyasaları 
düzenlemeleri dikkate alınarak şekillen-
dirilen yeni Sermaye Piyasası Kanunu, 
sermaye piyasası faaliyetleri ve kurumları 
açısından köklü değişiklikler getirmiş, 
yeni tanımlar ve düzenlemelerle sermaye 
piyasamızı gelişmiş ülkelerin güncel stan-
dartlarına taşımıştır” diye konuştu.

Borsa İstanbul olarak stratejik hedefler 
çerçevesinde pek çok önemli adım atıkla-
rını ifade eden Turhan, “Ancak, bugüne 
kadar atılan tüm adımları ve elde edilen 
kazanımları, 2023 vizyonu doğrultusunda 
öncü gelişmeler olarak değerlendiriyoruz. 
Sürdürülebilir büyümeyi desteklemek ve 
İstanbul’u finans alanında bölgesel çekim 
merkezi haline dönüştürmek için serma-
ye piyasalarının geliştirilmesi yönünde 
Borsamız önümüzdeki dönemde de kendi 
üzerine düşen görevleri yerine getirmeye 
devam edecektir” diye konuştu. .

TEKNOLOJİK ALTYAPI YENİLECEK
Bodrsa Başkanı İbrahim Turhan, bu 

amaçla Nasdaq OMX ile gerçekleştirilen 
stratejik işbirliğiyle borsanın teknolojik 
altyapısının tamamen yenileneceğini söy-
ledi.

Sermaye piyasalarının hem inovasyo-
nun mümkün olduğu hem de inovasyo-
nun finanse edildiği yerler olduğunun al-
tını çizen Turhan, “Bu çerçevede Boğaziçi 
Üniversitesi ile yapılan işbirliği ile Borsa 
İstanbul yerleşkesinde Finans Teknoparkı 
kurarak inovatif teknolojik altyapı sunan 
şirketlerin rekabet gücünü artırmayı he-
deflerken, kurulan Özel Pazar’la fikirleri-
ni hayata geçirmek için kendisine kaynak 
arayan girişimcilerle yatırımcıları bir ara-
ya getiriyoruz” dedi.

İSLAMİ FİNANS MERKEZİ
İstanbul Uluslararası Finans Merkezi 

projesinin temel taşlarından bir tanesinin 
de İstanbul’un İslami finans alanında da 
bölgesel merkez haline gelmesi olduğuna 
dikkat çeken Turhan, “Ürün yelpazemizi 
genişletme çalışmalarımızın sonucu ola-
rak İslam Kalkınma Bankası’nın toplam 6 
milyar 50 milyon dolar değerindeki kira 
sertifikalarının işlem görmeye başlamış-
tır” dedi.

Borsa İstanbul çatısı altında halihazır-
da geniş bir ürün gamını yerli ve uluslara-
rası yatırımcıların hizmetine sundukları-
nı vurgulayan Turhan, “Enerji konusunda 
potansiyelimizi etkili kullanabileceğimiz 
altyapıyı sağlamak için gerekli adımları 
atıyoruz” diye konuştu.

Borsa İstanbul, şirketle-
rin, kapasitelerini artır-
ma, yenileme ve Ar-Ge 

yatırımları yapma, şirket satın 
alma, dış pazarlara açılma, 
markalaşma gibi iş planları-
nın finansmanı için yeni yol-
lar gösteriyor. Borsa yönetimi 
şirketlerin ihtiyaç duydukla-
rı kaynakları pay halka arzı 
yoluyla serma-
ye piyasaların-
dan hem uzun 
vadeli hem de 
düşük maliyetle 
elde edebilecekle-
rini anlatmak için 
Anadolu’nun dört 
bir yanına ziyaret-
ler gerçekleştirdi. 

2012 yılı Eylül 
ayından bu yana 
sürdürdüğü halka 
arz teşvik çalışma-
ları çerçevesinde, 
Türkiye’nin önde gelen şirketle-
rinin sahipleri ve yöneticileriyle 
bir araya gelerek halka arzın ve 
borsada işlem görmenin sun-
duğu avantajları anlatan Borsa 
İstanbul, 607 şirkete ziyaret 
gerçekleştirdi.

Büyüklerle görüşüldü
Borsa İstanbul’un görüştü-

ğü şirketler arasında ağırlıklı 
olarak, İSO I. ve II. 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu, TİM 1000, 
Capital 500, Fortune 500 gibi 
listelere giren büyük ölçekli şir-
ketler bulunuyor. Madencilik, 
otomotiv, sağlık, ulaşım, inşa-
at, gıda, tekstil, kimya, pet-
rol ürünleri, metal eşya ve 
makina, ağaç ve ağaç ürünle-
ri, mobilya, basım-yayın gibi 
pek çok sektörden her biri 
lider olan birçok önemli şirkete 
ziyaret gerçekleştirildi. Ayrıca, 
Altınbaş Holding, Anadolu 
Birlik Holding, Bilkent Holding, 
Boydak Holding, Çalık 
Holding, Erdemoğlu Holding, 
Eren Holding, Hayat Holding, 
Kibar Holding, Kürüm 
Holding, Limak Holding, 
Soyak Holding, STFA, Tosyalı 
Holding, Yıldırım Holding gibi 
Türkiye’nin önde gelen grup-
ları ile de halka arz teşvik çalış-
maları kapsamında bilgi pay-
laşımı yapıldı. Borsa İstanbul 
Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Genel Müdürü Dr. İbrahim 
Turhan’ın da önemli bir kısmı-
na katıldığı görüşmelere diğer 
Borsa İstanbul üst düzey yetki-
lileri de iştirak etti.

Şirket ziyaretlerine ek ola-
rak, çeşitli illerde sanayi ve 
ticaret odaları, meslek örgüt-
leri, sektörel ve bölgesel birlik-
ler ile derneklerle birlikte halka 
arz konusunda 30’un üzerin-
de organizasyon gerçekleş-
tirilerek “halka arz ve Borsa 

İstanbul’un sunduğu fırsatlar” 
konusunda toplamda 2 bini 
aşkın katılımcıya bilgi aktarıl-
dı. Halka arzın şirketlere sağ-
layacağı katkılar ile ilgili detay-
lı bilgilendirmenin yapıldığı bu 
görüşmelerin, karar alıcılarda 
halka arz fikrinin oluşmasında 
olumlu katkı sağladığı görüldü. 

Yapılan bu görüşmele-
rin de katkısıyla şirket-
lerin yarısından fazlası 
halka açılmayı gün-
demlerine aldı.

Görüşülen büyük 
ölçekli şirketlerden 
10’u halka arz süre-
cinde önemli aşama-
lar kaydetti. Bu şir-
ketlerin kısa süre 
içerisinde halka 
arz hazırlıkları-
nı tamamlayarak 
Borsa İstanbul’da 

işlem görme başvuruları-
nı yapmaları bekleniyor. 
Şirketlerden alınan geri bildi-
rimler de önümüzdeki dönem-
de daha fazla şirketin halka 
arza ilgi göstereceğini ortaya 
koyuyor.

Finans ve rekabet
Şirketler, paylarını halka arz 

ederek, alternatif finansman 
yöntemlerine göre daha düşük 
maliyetle, uzun vadeli ve geri 
ödemesi olmayan bir finans-
mana ulaşıyorlar. Şirketlerin 
paylarının Borsa İstanbul’da 
işlem görmesi, bankacılık ve 
para piyasası nezdindeki kredi-
bilitelerini artırarak daha kolay 
ve uygun maliyetlerle kredi 
bulmalarını ve paylarını temi-
nat göstererek kredi kullana-
bilme imkânı kazanmalarını da 
sağlıyor. Finansman ihtiyacı ve 
rekabette öne çıkma isteğinin 
şirketleri halka arza yönlendir-
diği gözlendi.

İşbirliğine olumlu katkı
Şirketler halka arz sonra-

sında ortaya çıkan ek kaynak 
gereksinimlerini “İkincil Halka 
Arz”lar ile karşılayarak yeniden 
finansman imkânı da yaratabi-
liyorlar. Halka arz, şirket payla-
rına likidite kazandırarak mev-
cut ortaklara da önemli bir 
finansman imkânı sağlıyor. 
Ayrıca, şirketler hakkında artan 
farkındalık ve bilinirliğin sağla-
dığı avantaj çerçevesinde gerek 
yurt içi, gerekse yurt dışında 
şirketlerle çeşitli işbirliği imkân-
ları artmakta ve bu sayede şir-
ketler, ulusal ve uluslararası 
piyasalarda önemli bir rekabet 
avantajı elde ediyor. 

Yapılan görüşmelerde şirket 
patronlarına, halka açılmanın 
şirketlerin nesilden nesile akta-
rılmasında da kilit rol aynadığı-
na dikkat çekildi. 

SERMAYE piyasasının temelde 
tasarrufları verimli alanlara yönlendi-
rerek ekonominin büyümesine katkıda 
bulunduğunu belirten Türkiye Sermaye 
Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı İlhami 
Koç, halka arzın ise sermaye piyasası-
nın başlangıç noktasını oluşturduğunu 
söyledi. Şirketlerin halka arz yoluyla 
yatırımcılara ulaşıp kaynak sorununa 
kalıcı çözümler üretebildiğine işaret 
eden Koç, “Geçtiğimiz son 10 yılda, 125 
şirket halka arz yoluyla 17 milyar TL’lik 
kaynak elde etti. Bu kaynağın yaklaşık 
olarak yarısı yabancı yatırımcılardan 
sağlandı” dedi. 

 TEK YÖNTEM HALKA ARZ DEĞİL
Sermaye piyasalarında tek finansman 

yolunun hisse senedi halka arzı olmadı-
ğının altını çizen Koç, “Şirketler finans-
man ihtiyaçlarını ortaklık yoluyla kar-
şılayabilecekleri gibi tahvil/bono ihraç 
edip, borçlanarak da karşılayabilir. Son 
yıllarda faiz oranlarındaki düşüş ve dü-
zenlemelerde getirilen kolaylıklarla özel 
sektörün sermaye piyasalarından borç 
yoluyla finansman sağlaması için uygun 
bir zemin oluştu. Bu piyasa gittikçe bü-
yüyor. 2013 yılında 55 milyar TL’lik özel 
sektör tahvil-bono arzı yapılmıştı. 2014 
yılın ilk 10 ayında bu rakam 57 milyar 
TL’yi aştı” dedi.

Halka arz seferberliğinin, halka açık 
şirketlerin sayısını artırmaya yönelik iyi 
niyetli bir girişim olduğunu hatırlatan 
Koç, “Şirketler nezdinde ciddi bir far-
kındalık da yarattı. Ancak, Birlik olarak, 
halka arz seferberliği kapsamında yapı-
lan halka arzların olumsuz 
sonuçları olabileceğini 
birçok platformda 
paylaştık. Bu konuda 
üyelerimizin de sorum-
lukları var. Bu amaçla, 
birlik bünyesinde 
gönüllü sektör çalışan-
larının yer aldığı bir ça-
lışma grubu kurduk. 2013 
yılında sektörün ortak ça-
lışmasının ürünü olan 
“TSPB Halka Arz 
İlkeleri”ni kamu-
oyunun dikkatine 
sunduk. İlke ve 
etik değerlere 
uyularak yapılan 
halka arzların 
çok daha nite-
likli olacağı ve 
başarılı sonuç-
lar doğuracağı 
unutulma-
malıdır” diye 
konuştu.

oktay.ozdabakoglu@sabah.com.tr

300 şirket rotayı 
İstinye’ye çevirdi

Oktay 
ÖZDABAKOĞLU

BIST BAŞKANI İBRAHİM TURHAN, BORSANIN STRATEJİSİNİ BELİRLEDİ

BIST Başkanı İbrahim Turhan, borsanın stratejisini, İstanbul’un 
uluslararası bir finans merkezine dönüşmesi ve Türkiye’nin 
2023 vizyonu çerçevesinde şekillendirdiğini söyledi

Kaynak sorununa kalıcı çözüm
piyasasının temelde 

tasarrufları verimli alanlara yönlendi-
rerek ekonominin büyümesine katkıda 
bulunduğunu belirten Türkiye Sermaye 
Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı İlhami 
Koç, halka arzın ise sermaye piyasası-
nın başlangıç noktasını oluşturduğunu 
söyledi. Şirketlerin halka arz yoluyla 
yatırımcılara ulaşıp kaynak sorununa 
kalıcı çözümler üretebildiğine işaret 
eden Koç, “Geçtiğimiz son 10 yılda, 125 
şirket halka arz yoluyla 17 milyar TL’lik 
kaynak elde etti. Bu kaynağın yaklaşık 
olarak yarısı yabancı yatırımcılardan 

 TEK YÖNTEM HALKA ARZ DEĞİL
Sermaye piyasalarında tek finansman 

yolunun hisse senedi halka arzı olmadı-
ğının altını çizen Koç, “Şirketler finans-
man ihtiyaçlarını ortaklık yoluyla kar-
şılayabilecekleri gibi tahvil/bono ihraç 
edip, borçlanarak da karşılayabilir. Son 
yıllarda faiz oranlarındaki düşüş ve dü-
zenlemelerde getirilen kolaylıklarla özel 
sektörün sermaye piyasalarından borç 
yoluyla finansman sağlaması için uygun 
bir zemin oluştu. Bu piyasa gittikçe bü-
yüyor. 2013 yılında 55 milyar TL’lik özel 
sektör tahvil-bono arzı yapılmıştı. 2014 
yılın ilk 10 ayında bu rakam 57 milyar 

Halka arz seferberliğinin, halka açık 
şirketlerin sayısını artırmaya yönelik iyi 
niyetli bir girişim olduğunu hatırlatan 
Koç, “Şirketler nezdinde ciddi bir far-
kındalık da yarattı. Ancak, Birlik olarak, 
halka arz seferberliği kapsamında yapı-
lan halka arzların olumsuz 
sonuçları olabileceğini 
birçok platformda 
paylaştık. Bu konuda 
üyelerimizin de sorum-
lukları var. Bu amaçla, 
birlik bünyesinde 
gönüllü sektör çalışan-
larının yer aldığı bir ça-
lışma grubu kurduk. 2013 
yılında sektörün ortak ça-
lışmasının ürünü olan 
“TSPB Halka Arz 
İlkeleri”ni kamu-
oyunun dikkatine 
sunduk. İlke ve 
etik değerlere 
uyularak yapılan 
halka arzların 
çok daha nite-
likli olacağı ve 
başarılı sonuç-
lar doğuracağı 
unutulma-
malıdır” diye 
konuştu.

Kaynak sorununa kalıcı çözüm

BIST 2023 
vizyonuna 
kilitlendi

ŞİRKETLERİN HALKA ARZA BAKIŞI

KAYGILAR GİDERİLDİ

Ziyaret edilen şirketler Şirket sayısı Oran(%)
Toplam 607 100
Halka arzı düşünmeyen 226 37.2
Halka arza olumlu bakan 381 62.8
-3 yıl içinde halka arz 130 21.4
-3 yıl sonra halka arz 251 41.4

n Halka açık olmanın 
iş süreçlerini yavaşlatacağı 
endişesi: SPK’nın ve Borsa 
İstanbul’un şirketin borsa-
da işlem görmesi sonrasın-
da iş süreçlerine ve iş yapış 
yöntemlerine müdahil olma-
dığı ve faaliyetlerin yavaş-
lamasına neden olacak bir 
onay mekanizması bulunma-
dığı aktarılarak bu konudaki 
çekinceler giderildi.

n Şirketin kontrolünde 
zaafa uğranılacağı endişe-
si: Halka arzdan pay alacak 
ortakların şirketin yöneti-
mine müdahil olmak gibi 
bir tutumları ve olanakları 

bulunmadığı ifade edildi.
n Aile şirketlerinin gele-

cek nesillere aktarımda risk 
bulunmadığını düşünmeleri: 
Şirketin sonraki nesillere ile-
tilmesinde karşılaşılabilecek 
riskler, kurumsallaşmanın ve 
halka arzın bu risklerin mini-
mize edilmesinde oynadı-
ğı rol görüşmelerde dile geti-
rildi.

n Borsa İstanbul’da işlem 
görebilecek büyüklüğe henüz 
erişilmediği düşüncesi: Borsa 
İstanbul bünyesinde her 
büyüklükte şirketin işlem 
görebileceği pazarlar oluştu-
rulduğu anlatıldı.

Kurumlar vergisi 
düşürülsün

İSTANBUL Finans Mer-
kezi projesi kapsamında 
borsadaki halka açık şirket 
sayısının artırılmasının 
planlandığını ifade eden 
Koç, “2023 yılında borsada 
1.000 şirketin işlem görmesi 
hedefleniyor. Bu çok iddialı 
bir hedef. Halen borsanın 
tüm pazarlarında işlem gören 
şirket sayısı 400 civarında. 
Diğer bir deyişle, hedefe ulaş-
mak için her sene 70 şirketin 
halka açılması gerekiyor. Bu 
hedefe ulaşabilmek için mev-
cut durumun dışında yeni 
bir şeyler yapmak gerekiyor. 
Birlik olarak bu konuda, geçi-
ci bir süre için, halka açıklık 
oranı arttıkça, Kurumlar Ver-
gisi oranının düştüğü bir uy-
gulamayı öneriyoruz” dedi.

İbrahim Turhan

İlhami Koç 
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TÜRKİYE’NİN YENİ GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCI PLATFORMU

BORSA İSTANBUL ÖZEL PAZAR
DOĞRU BAŞLANGIÇ HER KAPIYI AÇAR

Dünyada, bir borsa tarafından geliştirilen ilk üyelik bazlı özel pazar: Borsa İstanbul Özel Pazar

Attığı her adımda Türkiye ekonomisine değer katan Borsa İstanbul, şimdi de Özel Pazar ile yenilikçi, büyüme odaklı şirketleri
ve girişimcileri destekliyor. Halka açılmadan finansman, likidite ve yeni yatırım ihtiyaçlarını karşılama imkânı sunan

bir platform olan Borsa İstanbul Özel Pazar’ın Yeni Girişimler ve Yükselen Girişimler segmentleri 17 Kasım tarihinde açıldı. 
Yeni kurduğu şirkete kaynak arayan girişimciler, finansman arayan şirketler, likidite arayan şirket ortakları ve yüksek getiri potansiyeli 

arayan nitelikli yatırımcılar Özel Pazar’a hemen üye olabilir; halka arz ve kamuyu aydınlatma gibi halka açık şirket hükümlerine
tabi olmaksızın, Özel Pazar üyesi aracı ve servis sağlayıcılarımızdan profesyonel aracılık, bağımsız denetim, hukuk danışmanlığı,

finansal danışmanlık gibi hizmetleri alabilirler. Ayrıca, sertifikalı melek yatırımcılar vergi avantajından da faydalanabilirler. 

/bistozelpazar /BistOzelPazar www.bistozelpazar.com
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UZUN vadeli kredi maliyetlerinin 
yüksekliği ile finansmana erişimin reel 
sektörün en önemli sorunlarının başın-
da yer aldığını belirten İSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, “Ya-
pılan araştırmalar finansmana erişim 
konusunun, KOBİ’ler açısından daha 
da büyük bir sorun teşkil ettiğine işaret 
etmektedir. Oysa, ekonominin lokomo-
tifi olan reel sektörün sağlıklı bir işle-
yişe sahip olabilmesi için finansman 
kaynaklarına mümkün olan en düşük 
maliyetle ulaşması büyük önem taşı-
maktadır. Yetersiz işletme sermayesi 
nedeniyle, yeni yatırımlar tamamlana-
mamakta, teknoloji yenilenememekte 
ve firmalarımızın rekabet gücü zayıfla-
maktadır” dedi.

KÂRIN YARISI FİNANSMANA GİTTİ
Reel sektörün finansman konusun-

da yaşadığı sıkıntının Türkiye’nin 500 
Büyük Sanayi Kuruluşu-2013 araş-
tırmasında açıkça görüldüğüne işaret 
eden Bahçıvan, “İSO 500 şirketlerinin 
ödediği finansman giderleri faaliyet 
kârının yüzde 34’üne denk gelirken, 
2013 yılında bu oran yüzde 53’e çık-
mıştır. Bu da şirketlerin yaptıkları 

kârın yarısından fazlasını finansman 
gideri olarak ödediklerini göstermekte-
dir” diye konuştu.

TEK DÜZE BORÇLANMA
Bu durumun oluşmasındaki en 

önemli sebeplerden birinin şirketlerin 
borçlanmalarını tek düze, banka kredi-
leriyle yapmalarından kaynaklandığı-
nın altını çizen Bahçıvan, “Kendi esas 
faaliyet alanlarında oldukça başarılı 
bir performans sergileyen şirketlerimi-
zin finansman sağlama ve kullanmada 
aynı başarıyı sergileyememesi üzüntü 
vericidir. Şirketlerin bu noktada ya-
şadıkları finansman sıkıntılarının ne 
yazık ki bono, tahvil, halka arz, uzun 
vadeli finansman, hedging gibi borç-
lanma araçlarından yararlanmamaları-
nın da etkisi olduğunu özellikle vurgu-
lamak isterim” dedi.

Türk şirketlerinin rakibi global şir-
ketlerin, banka kredileri dışında diğer 
finansman araçlarını daha çok kullan-
dığına değinen Bahçıvan, “Türkiye’de 
şirketlerin borçlarında tahvil ve bono 
gibi ürünlerin payı yüzde 0’a yakın-
ken bu oran global şirketlerde yüzde 
15’e kadar yükselmektedir” tespitinde 

bulundu.

BANKALAR YETERLİ DEĞİL
Türkiye’de sanayinin kaynak so-

runlarını çözmede bankacılık kesimi-
nin uygun vade ve koşullarla kaynak 
sağlamakta her zaman yeterli olamadı-
ğına işaret eden Bahçıvan, “Gelişmiş 
ekonomileri incelediğimizde finans-
man problemlerinin çözümünde ser-
maye piyasalarının etkin bir yöntem 
olarak kullanıldığı görülmektedir. 
Bu aşamada ülkemizde de sermaye 
piyasalarının, kaynakların verimli kul-
lanımında ve sanayici için farklı bir 
finansman imkânı yaratmakta oyna-
dığı rolü çok önemlidir. Sanayinin bu 
sermaye olanakları ile desteklenmesi 
neticesinde sanayi kuruluşlarımız 
daha çok ihracat yapacak, daha 
yüksek katma değerli ürün üre-
tecek ve yeni yatırımlar ile bü-
yüyerek daha çok istihdam 
olanağı sağlayacaktır”

Emlak GYO halka 
arzla küreselleşti

GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DÜNYAYA BORSA İSTANBUL’DAN AÇILIYOR

Emlak GYO halka Emlak GYO halka 
2010 ve 2013’te iki halka arz işlemi gerçekleştiren ve 4.3 milyar TL kaynak yaratan Emlak 
Konut GYO’nun Genel Müdürü Kurum, “Halka arzla şirketimizin küreselleşmesini de sağladık” dedi

GAYRİMENKUL Yatırım Ortaklıkları’na sa-
dece tanımlarını itibarıyla bile bakıldığında, bu 
ortaklıkların, “çeşitli portföylere yatırım yapmak 
ve paylarını sermaye piyasalarına ihraç etmek” 
temelinde kurulan birer sermaye piyasası ku-
ruluşları olduğunu belirten Emlak Konut GYO 
Genel Müdürü Murat Kurum, şirketin de bu doğ-
rultuda 2010 ve 2013 yıllarında olmak üzere iki 
defa halka arz işlemi gerçekleştirdiğini söyledi. 
Kurum, “Böylece; şirketimizin daha da büyümesi 
ve stratejik arsa alımlarımızı gerçekleştirebilmek 
için alternatif yöntemlerine göre daha düşük 
maliyetli ve uzun vadeli bir finansman sağlamış 
olduk” dedi.

GÖRÜNÜRLÜLÜK ARTTI
Halka arzla birlikte yurtiçi ve yurtdışında şir-

ketin tanıtımını gerçekleştirdiklerine işaret eden 
Kurum, “Düzenli olarak faaliyetlerimizle ilgili 
gelişmeleri kamuyla paylaşmamız nedeniyle şir-
ketimizin ulusal ve uluslararası ekonomi bülten-
lerinde ve haber akışlarında görünürlüğü belirgin 
şekilde artmış oldu. Bir anlamda şirketimizin 
küreselleşmesine de imkân tanımış olduk” diye 
konuştu.

BORÇLANMA KOLAYLAŞTI
Borsa İstanbul’a kote olmanın, şirketin ku-

rumsallaşma sürecinde önemli bir kilometre taşı 
olduğunu ifade eden Kurum, “Yeni ortaklarımıza 
karşı olan sorumluluklarımız çerçevesinde hesap 
verebilirlik, şeffaflık ve süreklilik gibi konularda 
daha da mesafe kat etmiş olduk. Kurum kültürü-
müzün gelişmesine 
de ciddi katkıları 
olduğunu söyle-
yebiliriz. Şirketi-
mizin günümüz 
itibarıyla ilave 
bir finansman 
ihtiyacı bu-

lunmasa dahi, borsada işlem görmenin şirketlerin 
bankacılık ve para piyasaları karşısında kredibili-
tesini artırdığını düşünüyoruz. Böylece halka açık 
şirketler daha az maliyetle ve daha kolay kredi 
bulma imkanı kazanmış oluyorlar” değerlendir-
mesinde bulundu.

KÂRIN %40’I TEMETTÜ
Borsada işlem görüyor ol-

malarının şirketin yanı sıra, 
doğrudan yatırımcılarına ve 
sermaye piyasasına da kat-
kıları bulunduğuna dikkat 
çeken Kurum, “Yatırım-
cılarımızdan elde etmiş 
olduğumuz kaynağı, karlı 
projelerde değerlendiriyor 
ve neticesinde elde ettiği-
miz bu karın yüzde 40’ını 
da nakit temettü olarak 
yatırımcılarımız ile pay-
laşıyoruz. Halka açıldı-
ğımız günden bu yana 
yatırımcılarımızı mem-
nun eden bu istikrarlı 
uygulamayı sürdürme 
gayreti içerisindeyiz” 
dedi.

Gayrimenkulün, 
dünyanın birçok 
yerinde olduğu gibi 
Türkiye’de de en 
önemli ve en güve-
nilir yatırım araç-
larının başında 
geldiğini ifade 
eden Kurum, 
“Fakat toplu-
mun her kesi-
minin finan-
sal anlamda 
doğrudan 

bir gayrimenkule sahip olma imkânı ne yazık ki 
olmuyor. İşte tam bu noktada Emlak Konut GYO 
gibi halka açık bir firmanın hisse senetleri, küçük 
yatırımcılara İstanbul’un ve Türkiye’nin en iyi 
projelerine ortak olma imkânı sağlıyor” diye ko-
nuştu.

4.3 MİLYAR TL KAYNAK
2010 yılında gerçekleştirilen ilk halka arzda 1 

milyar 52 milyon TL, 2013 yılındaki ikinci halka 
arzda ise 3 milyar 250 milyon TL olmak üzere 

toplam 4.3 milyar TL’yi aşan bir finansman 
sağladıklarının altını çizen Kurum, bunun 
dışında bugüne kadar sermaye piyasa-
larında doğrudan borçlanmayı tercih 
etmediklerini ifade etti. Kurum, şirketin 
sermayesinin yüzde 50.6’sını oluşturan 
hisselerin Borsa İstanbul’da işlem gör-
düğünü söyledi.

İLK SORUMLULUK ŞEFFAFLIK
KURUMSAL yönetimin 4 ana temel 

üzerine kurulu olduğunun altını çizen 
Murat Kurum, “Bu temel prensipler 
‘şeffaflık, hesap verilebilirlik, adillik ve 
sorumluluk’ olarak sıralanmaktadır. 
Biz bu temel prensiplerin her birinde 
halen çok iyi seviyelerde olduğumuza 
inanıyoruz. Borsada işlem görmenin de 
bu konuda bize kattıkları şüphesiz oldu. 
Sonuç olarak biz öncesinde de şeffaf ve 
denetlenebilir bir şirkettik ve bu konuda 
gün geçtikçe daha üst noktalara doğru 
ilerleyişimizi sürdürüyoruz. Kurumsal-
laşma ve itibar kazanma konusun-
da borsa ve onun sağladığı 
platform oldukça önemli 
diye düşünüyorum” dedi. 
Halka açık şirketlerin 

yatırımcılarına karşı en başta gelen 
sorumluluğunun, şeffaflık olduğunu 
ifade eden Kurum, “Bir yatırımcı, hisse 
fiyatını etkileme ihtimali bulunan şirket 
ile ilgili tüm önemli gelişmelerden ha-
berdar edilmek zorunda. Bu yüzden, biz 
de halka açık ve borsada işlem gören bir 
firma olarak düzenli bir şekilde Kamuyu 
Aydınlatma Platformu’nda özel durum 
açıklamaları gerçekleştiriyoruz. Bunun-
la birlikte finansal duruma ilişkin tüm 
ayrıntılı raporları da çeyrekler bazında 
kamuoyuyla paylaşıyoruz ”  şeklinde 

konuştu.

Borçlanmada tek kaynak banka değil
Sanayici de borçlanma için borsa yoluna girdi. İSO Başkanı Bahçıvan, kredi maliyetinin 
yüksekliği nedeniyle reel sektörün tek alternatifinin artık banka olmadığını söyledi

İSTANBUL Sanayi Odası olarak 
birçok kurum ile işbirliği çalışmaları 
yürüttüklerine işaret eden Bahçıvan, 

“Söz konusu birlikteliklerimizden en önemlisi 
kuşkusuz Borsa İstanbul ile yürütülen 
çalışmalarımızdır. İSO Sanayi Kongrele-
rimizde ‘stratejik ortak’ olarak birlikte 
olduğumuz Borsa İstanbul ile İSO üyeleri-
nin “halka açılma” konusunda bilgilendi-

rildikleri etkinlikler organize ediyoruz. Son olarak 
eylül ve ekim ayı boyunca Borsa İstanbul yetkilileri 
meslek komitelerimiz ile tek tek görüşerek toplan-
tılarda yaptıkları sunum ve bilgilendirmelerde hal-
ka arz konusundaki uygulamaları sanayicilerimize 

aktarmışlardır. Bu çerçevede özellikle yakın bir 
tarihte hayata geçirilecek ve halka kapalı 

tüm şirketlerin, girişimcilerin hisse 
senetlerinin alınıp satılabileceği, 
halka arz prosedürü ile uğraşmak 
istemeyen şirketlerin sermaye 

bulabileceği, nitelikli yatırımcı 
ve melek yatırımcıların da 

yatırım yapmak için pek 
çok alternatifi aynı yerde 

görüp seçim yapabile-
cekleri bir pazar olan 

‘Özel Pazar’ın firma-
larımız için önemli 
bir imkân olacağı-
nı düşünüyoruz” 
dedi.

Türkiye’de sanayinin kaynak so-
runlarını çözmede bankacılık kesimi-
nin uygun vade ve koşullarla kaynak 
sağlamakta her zaman yeterli olamadı-
ğına işaret eden Bahçıvan, “Gelişmiş 
ekonomileri incelediğimizde finans-
man problemlerinin çözümünde ser-
maye piyasalarının etkin bir yöntem 
olarak kullanıldığı görülmektedir. 
Bu aşamada ülkemizde de sermaye 
piyasalarının, kaynakların verimli kul-
lanımında ve sanayici için farklı bir 
finansman imkânı yaratmakta oyna-
dığı rolü çok önemlidir. Sanayinin bu 
sermaye olanakları ile desteklenmesi 
neticesinde sanayi kuruluşlarımız 
daha çok ihracat yapacak, daha 
yüksek katma değerli ürün üre-
tecek ve yeni yatırımlar ile bü-
yüyerek daha çok istihdam 
olanağı sağlayacaktır”

rimizde ‘stratejik ortak’ olarak birlikte 
olduğumuz Borsa İstanbul ile İSO üyeleri-
nin “halka açılma” konusunda bilgilendi-

rildikleri etkinlikler organize ediyoruz. Son olarak 
eylül ve ekim ayı boyunca Borsa İstanbul yetkilileri 
meslek komitelerimiz ile tek tek görüşerek toplan-
tılarda yaptıkları sunum ve bilgilendirmelerde hal-
ka arz konusundaki uygulamaları sanayicilerimize 

aktarmışlardır. Bu çerçevede özellikle yakın bir 
tarihte hayata geçirilecek ve halka kapalı 

tüm şirketlerin, girişimcilerin hisse 
senetlerinin alınıp satılabileceği, 
halka arz prosedürü ile uğraşmak 
istemeyen şirketlerin sermaye 

bulabileceği, nitelikli yatırımcı 
ve melek yatırımcıların da 

yatırım yapmak için pek 
çok alternatifi aynı yerde 

görüp seçim yapabile-
cekleri bir pazar olan 

‘Özel Pazar’ın firma-
larımız için önemli 
bir imkân olacağı-
nı düşünüyoruz” 
dedi.

ÖZEL PAZAR 
ÖNEMLİ 
BİR İMKÂN

Erdal Bahçıvan

Murat Kurum
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Sermaye piyasalarında yaşan-
makta olan büyük dönüşüm 2012 yıl-
sonunda yürürlüğe giren yeni Sermaye 
Piyasası Kanunu neticesinde İstanbul 
Menkul Kıymetler Borsası, İstanbul 
Altın Borsası ve İzmir Vadeli İşlem ve 
Opsiyon Borsası, Borsa İstanbul ano-
nim şirketi çatısı altında birleşmesiyle 
başladı. Böylelikle daha önce farklı bor-
salarda işlem gören birçok farklı varlık 
sınıfının tek bir platformda etkin ve 
hızlı işlem görmesine imkân sağlandı.

NASDAQ İLE İŞBİRLİĞİ
Borsa İstanbul, Nasdaq OMX ile 

2013 sonunda teknoloji tedarikine da-
yalı stratejik ortaklık anlaşması imzala-
dı. Bölgesinde sermaye piyasası araçla-
rının alınıp satıldığı bir merkez olmayı 
hedefleyen Borsa İstanbul, son olarak 
kasım ayında Özel Pazar’ı da devreye 
aldı. Borsa İstanbul bugün pay senetle-
rinden, kamu ve özel sektör borçlanma 
araçlarına; emtiadan türev ürünlere ka-
dar birçok finansal aracın işlem gördü-
ğü bir finansal süpermarkete dönüştü. 

Türk Telekom’un yüzde 15 oranın-
daki hissesinin Mayıs 2008’den beri Borsa 
İstanbul’da işlem gördüğünü belirten Türk 
Telekom Sermaye Piyasaları ve Yatırımcı 
İlişkileri Direktörü Onur Öz, “Türk Tele-
kom üst yönetimi ve Yatırımcı İlişkileri 
ekibi olarak borsada işlem gören hisseleri-
mize yatırım yapmak isteyen yatırımcıları 
en doğru şekilde yönlendirmek ve geliş-
meler hakkında bilgilendirmek ana amacı-
mızdır” dedi.

YABANCI PAYI YÜZDE 75
Şirket hisselerine yatırım yapan veya 

yatırım yapmayı planlayanlarla devamlı 
görüşerek şirket ve sektör hakkındaki ge-
lişme ile beklentileri paylaşıp kendilerine 
bilgi verdiklerini ifade eden Öz, Borsa 
İstanbul’da yabancı payı yüzde 63 iken 
Türk Telekom’da bu oranın yüzde 75 ol-
duğunu kaydetti. 

Başarılı performans ve önümüzdeki 
döneme ilişkin olumlu beklentilerin etki-
siyle şirket hisselerine yabancı ilgisinin 
üst düzeyde olduğuna dikkat çeken Öz, 
“Ayrıca sermaye piyasalarında işlem gö-
ren kurumların uyması gereken kurallar 
daha kurumsal ve profesyonel bir işleyişin 

de kapısını açıyor. Bu bağlamda, Borsa İs-
tanbul’da işlem gören halka açık bir şirket 
olmanın hem şirketimize hem paydaşla-
rımıza hem de ülkemize olumlu katkıları 
olduğu kanaatindeyiz” diye konuştu.

Türk Telekom’un Borsa İstanbul’un en 
büyük şirketlerinden biri olmayı sürdür-
düğünü kaydeden Öz, “Günümüz piyasa 
ekonomisinde halka açık olmak şirketlere 
fon ihtiyaçlarının karşılanması, gerekse 
kurumsallaşma ve şeffaf yönetim politi-
kaları sürdürme açısından birçok önemli 
avantaj sağlıyor. Halka arz ile birlikte artan 
bilgilendirme, raporlama ve denetim gibi 
zorunluluklar sonucu şirketlerin kurum-
sallaşma süreçleri de hızlanıyor ve yönet-
sel disiplin artıyor” dedi.

1 MİLYAR DOLARLIK TAHVİL
Türk Telekom’un, Haziran 2014’te 1 

milyar dolar değerinde ilk yurtdışı tahvil 
ihracını gerçekleştirdiğinin altını çizen 
Öz, “Bu işlem, iki farklı vadeli gerçekleş-
tirilen, en büyük kurumsal tahvil ihracı 
olması itibarıyla Türkiye’de bir ilk olma 
özelliği taşıyor” dedi.

Borsa yönetsel disiplin sağlıyor
BAŞARILI PERFORMANSI VE OLUMLU BEKLENTİLER TÜRK TELEKOM’A YABANCI İLGİSİNİ ARTIRDI

Borsa İstanbul, 
uluslararası finansal 
süpermarket oluyor

TÜRK Telekom, bu yıl Türkiye Yatırımcı 
İlişkileri Derneği (TÜYİD) tarafından ilk kez 
düzenlenen Yatırımcı İlişkileri Ödülleri’nde, 
Borsa İstanbul 100 Endeksi’nde yer alan 
şirketler arasında öne çıkarak ödüle layık 
görüldü. Türk Telekom Yatırımcı İlişkileri 
web sitesi “En İyi Yatırımcı İlişkileri Web 
sitesi” kategorisinde birinci oldu. Türk 
Telekom ayrıca “En İyi Finansal Sonuç Açık-
lama” kategorisinde ikincilik ödülü alırken, 
“En İyi Faaliyet Raporu” kategorisinde dör-
düncü sırada yer aldı. Değerlendirme KPMG 
tarafından yapılan derecelendirme sistemi 
baz alınarak gerçekleştirildi. 

n Yeni SPK Kanunu, Borsa İstan-
bul’un kuruluşu ve şirketleşme: Türki-
ye’nin 3 borsası, Borsa İstanbul çatısı 
altında birleşti.

n Bölgenin en likit ve gelişmiş bor-
sası: Borsa İstanbul, yüzde 194’lük işlem 
devir hızına ulaşarak dünya sıralamasın-
da üçüncü sıraya yükseldi. Borçlanma 
araçları piyasaları ise dünyanın 4. en bü-
yük tahvil piyasasına ev sahipliği yapıyor. 

n Nasdaq OMX ile stratejik ortaklık 
ve teknoloji yatırımları.

n Yeni piyasalar ve ürünler.

Yatırımcı ilişkileri web 
sitesine birincilik ödülü

Borsa İstanbul Devler 
Ligi’ne yükseliyor

Borsa İstanbul’da 
yabancı payı yüzde 

63 iken bu oran 
Türk Telekom’da 
yüzde 75’e ulaştı. 

Halka arzın ardından 
kurumsallaşma 

hızlandı, yönetsel 
disiplin arttıOnur Öz
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TURKCELL’İN, 11 Temmuz 2000’de Bor-
sa İstanbul ve New York Stock Exchange’de 
(NYSE) eşzamanlı olarak işlem görmeye 
başladığını belirten Turkcell Yatırımcı İliş-
kileri Direktörü Nihat Narin, şirketin her iki 
ülkenin sermaye piyasalarına göre yüküm-
lülükler üstlendiğini söyledi. Narin, “İlk 
etapta halka açıklık oranımız yüzde 10.5 se-
viyelerindeydi. Zamanla ortaklar tarafından 
yapılan satışlar ile bu oran şu anda yüzde 
35.88 seviyelerinde” dedi.

Turkcell gibi halka açıklık oranı yüksek 
şirketlerin, borsaya kote olmayı planlayan 
firmalara örnek teşkil ettiğini vurgulayan 
Narin, “Böylece borsaya yeni katılan firma-
larla piyasa derinleşecek ve değer kazana-
caktır. Bu hem borsada hisseleri işlem gören 
tüm şirketler hem de borsalar için avantajlı 
bir durum. Turkcell’e sağladığı fayda açısın-
dan baktığımızda ise; kurum kültürü olarak 
şeffaflığı ve güvenilirliği benimsemiş bir 
şirket olduğumuz için yasal düzenlemelere 
hızlı adaptasyonumuzun sermaye piyasala-
rındaki itibarımızı artırarak şirket değerine 
pozitif katkıda bulunduğunu söyleyebiliriz” 
diye konuştu.

GÜÇLÜ NAKİT VARLIĞI
Turkcell’in ilk kurulduğu yıllarda ser-

maye harcamaları ihtiyacı için bono ihraç 
ettiğini ve bu bonoları itfa ettiğini hatırlatan 
Narin, “Fakat, Turkcell’in bugün geldiği 
noktada güçlü nakit varlığı ve yüksek banka 
limitleri sebebiyle, sermaye piyasası işlem-
leri yapmaya ihtiyacı bulunmamaktadır. 
Bununla birlikte, olası işlemlere hazırlıklı 
olmak için bu piyasalar yakından takip edil-
mektedir” dedi.

“Borsanın başlıca kazanımları olarak şir-
ketin kurumsallaşması, finansman sağlama-

da kolaylık, ortak tabanının 
genişlemesi, likiditenin artması 
ve itibarı sıralayabiliriz” diyen Na-
rin, borsanın büyümenin finansmanı için 
kaynak sağlamanın yanı sıra kurumları 
global platforma taşımada da en etkin 
araçlardan biri olduğunu söyledi. 

Borsada olmanın kredibilite 
artışı, nitelikli insan kaynağına 
erişim, kurumsallaşma ve değer ar-
tışı konusunda da şirketlere destek 
olduğunu vurgulayan Narin, “Halka 
açık şirketler, Türkiye’nin yurtdışın-
da tanıtımına katkı sağlamakta, ya-
bancı fonların Türkiye’ye gelmesinde 
dolayısıyla ekonomiye katkı anlamın-
da önemli rol oynamaktadırlar” dedi.

EN İYİ YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
Turkcell Yatırımcı ilişkileri bölümü 

olarak şimdiye kadar olduğu gibi “en iyi 
yatırımcı ilişkileri uygulamalarını” hayata 
geçirerek sermaye piyasalarına katkı 
sağlamayı amaçladıklarına değinen 
Narin, “Daha şeffaf iç ve dış rapor-
lama, etkin yasak ve sessiz dö-
nem uygulamalarımız, hem lokal 
hem ABD mevzuatına göre yü-
rütülen iç denetim süreçleri gibi 
uygulamalarla Türkiye’de öncü 
ve örnek olduk. Turkcell Yatı-
rımcı İlişkileri, IR Magazine gibi 
bağımsız kurumların yaptığı çalış-
malara göre, pek çok yatırımcı ve 
analist tarafından gelişmekte olan 
ülkeler arasında en iyi uygulamaları 
sunan takım olarak görülmekle bir-
likte faaliyet raporu, web sitesi gibi 
başarılı uygulamaları aldığı ödüllerle 
de tescillenmiştir” dedi.
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PİYASANIN DERİNLEŞMESİ VE YÜKSELMESİ İÇİN

Turkcell 
gibi şirketler 
örnek olmalı
Turkcell gibi halka açıklık 
oranı yüksek şirketlerin, 
borsaya kote olmayı 
planlayan firmalara örnek 
olması gerektiğini belirten 
Turkcell Yatırımcı İlişkileri 
Direktörü Nihat Narin, 
“Böylece piyasa derinleşir 
ve değer kazanır” dedi

Turkcell’deki 
gelişmeler 
yatırımcının 
cebinde

TURKCELL yatırımcılarıyla şeffaf ile-
tişim prensibini mobil cihazlara da taşıdı. 
Yatırımcılar, analistler ve finans dünyası 
bundan sonra Turkcell ile ilgili gelişmeleri 
internet sitesinin yanısıra, iOS and Android 
cihazlar için geliştirilen mobil uygulamayla 
da takip edebilecek. Böylelikle Türkiye’de ilk 
defa bir Türk şirketi, yatırımcılarla iletişimi-
ni uygulama mecrasına da taşımış oluyor. 
Finans dünyası, Turkcell’den yapılan en 
güncel duyuruları, finansal çeyrek sonuçla-
rını, basın bültenlerini, operasyonel sonuç-
ları, sunumları ve yıllık olarak yayınlanan 
faaliyet raporunu bu uygulama üzerinden 
takip edebilecek. Yeni bilgiler yüklendiğinde 
gönderilecek olan uyarı mesajları sayesinde, 
kullanıcılar nerede olurlarsa olsunlar mobil 
cihazları üzerinden son gelişmelerden haber-
dar olabilecek. Nihat Narin, “ Türk şirketler 
arasında bir ilki gerçekleştirerek Turkcell 
Yatırımcı İlişkileri uygulamasını devre-
ye sokuyoruz. Akıllı cihazlar ile her türlü 
bilgiye daha kolay, her zaman ve her yerden 
ulaşmak mümkün, Turkcell’in lider teknoloji 
şirketi niteliğine yakışan bu ilkle, yatırımcı 
ilişkileri konusunda en iyi uygulamaları 
hayata geçirmeye devam ediyoruz” dedi.

Yurtdışına 
kote ilk şirket 
TURKCELL’İN, Türkiye’nin yurt-
dışında bir borsaya kote olan ilk 
ve tek şirketi olduğunun altını 
çizen Turkcell Yatırımcı İlişkileri 
Direktörü Nihat Narin, bu nedenle 
de Turkcell’in, yurtiçindeki yasal 
düzenlemelerin yanı sıra yurtdışı 
mevzuata da uyum konusunda 
yükümlülükleri olduğunu ifade etti. 
Narin, “Bu da şirketimizin, pek çok 
sermaye piyasası uygulamasında 
gösterdiği iyi performans sonucu 
öncü ve örnek olmasını sağlıyor. 
Öte yandan sermaye piyasalarında 
gerçekleştirdiğimiz diğer işlemler 
arasında nakit yönetimi amaç-
lı zaman zaman portföyümüze 
aldığımız bonolar da mevcut” 
diye konuştu. Turkcell’in ADR’leri 
ABD’de New York Stock Exchan-
ge’te (NYSE) işlem görüyor.

PİYASANIN DERİNLEŞMESİ VE YÜKSELMESİ İÇİNPİYASANIN DERİNLEŞMESİ VE YÜKSELMESİ İÇİN

da kolaylık, ortak tabanının 

gibi şirketler gibi şirketler 
örnek olmalı

Tahvil-bono piyasasında 
günlük hacim 14 milyar $
Borsa İstanbul sadece hisse senedi ile değil, tahvil-bono piyasası ile de öne 
çıktı. BIST, 122.2 milyar dolarlık işlem hacimiyle dünyada sekezinci oldu

BORSA İstanbul’da Borçlanma 
Araçları Piyasası’nın gösterdiği 
gelişme dünya borsalarınca örnek 
alınıyor. Devlet tahvili, kira sertifi-
kası, özel sektör tahvili, finansman 
bonosu, banka bonosu, varlığa da-
yalı menkul kıymet gibi çok sayıda 
farklı türdeki borçlanma aracı ve 
alacak hakkına dayanan diğer yapı-
landırılmış ürünün işlem gördüğü 
Borsa İstanbul Borçlanma Araçları 
Piyasası (BAP); yaklaşık toplam 
günlük ortalama 14 milyar dolar iş-
lem hacmiyle dünyanın sayılı likit 
borsaları arasında yer alıyor.

 BIST SEKİZİNCİ SIRADA
Borsa İstanbul ilk olarak 1991 

yılında borçlanma araçlarının ikinci 
el işlemleri için Kesin Alım Satım 
Pazarı’nı açarak işlemlerin şeffaf ve 
rekabete açık bir ortamda gerçekleş-
mesini ve bu menkul kıymetlerin 
likiditesinin artırılmasını hedefle-
di. Daha sonra sırasıyla Repo Ters 
Repo Pazarı, Uluslararası Tahvil 
Pazarı, Nitelikli Yatırımcıya İhraç 
Pazarı, Menkul Kıymet Tercihli Re-
po Pazarı, Bankalararası Repo Ters 
Repo Pazarı ve Pay Senedi Repo 

Pazarı açılarak; 2013 yılında toplam 
6.9 trilyon TL ve 2014 yılının ilk 
on ayında ise toplam 6.2 trilyon TL 
tutarında işlemin gerçekleştiği bir 
piyasa büyüklüğüne ulaşıldı.

Dünya Borsalar Federasyonu 
(World Federation of Exchanges, 
WFE) tarafından yayımlanan is-
tatistiklerde, Borsa İstanbul’un; 
Borçlanma Araçları Piyasası kesin 
alım satım işlem hacmi sıralama-
sında dünya borsaları arasında, 
122.2 milyar dolarla 8 inci sırada 
yer aldığı görülüyor. Listede birinci 

sırada 1 trilyon 87 milyon dolarla 
Kore Borsası, ikinci sırada 387.6 
milyar dolarla LondraBorsası Grubu 
ve üçüncü sırada 193 milyar dolarla 
Tel Aviv Borsası yer alıyor.

ÖZEL SEKTÖRÜN İLGİ ODAĞI
Düşen faiz ortamıyla oluşan uy-

gun koşullarda özel sektör borçlan-
ma aracı ihraçları, özel sektörün ilgi 
odağı olmaya başladı. Son dönemde 
işlem görebilecek enstrüman sayısı 
ve çeşidi kayda değer bir gelişme 
gösterdi. 2010 yılında işlem göre-
bilecek özel sektör borçlanma aracı 
sayısı sadece 11 adet iken, bu sayı 
günümüzde 427’ye ulaştı. Bu özel 
sektör borçlanma araçlarının dağı-
lımı incelendiğinde ise; özel sektör 
tahvili, banka bonosu, finansman 
bonosu, varlığa dayalı menkul 
kıymet, varlık teminatlı menkul 
kıymet, kira sertifikası ve yapılan-
dırılmış borçlanma aracı gibi çok 
çeşitli araçtan oluştuğu görülüyor. 
Dolayısıyla, uluslararası finans mer-
kezi olmanın önemli kriterlerinden 
birisi olan ürün çeşitliliği açısın-
dan, yatırımcılara sunulan ürün 
yelpazesi de gelişti. 

Özel sektör 
borçlanma araçları

Yıl *İşlem hacmi İşlem hacmi
 (Milyon TL) (Milyon $)

2007  10  7
2008  174  133
2009  249  162
2010  346  231
2011  3.516  2.059
2012  7.248  4.050
2013  13.643  7.156
2014/10 10.809 4.987
* Kesin Alım Satım Pazarı’ndaki işlemler

Borsa İstanbul’un halka
arzı için düğmeye basıldı

2013 yılının mayıs ayında şirketleşen 
Borsa İstanbul’un halka arzı için geri sayım 
başladı. Buna göre, Borsa İstanbul A.Ş.’nin 
Hazine mülkiyetindeki B grubu payla-
rı, toplamda şirket sermayesinin yüzde 
42.75’ini aşmamak üzere 31 Aralık 2015’e 
kadar halka arz edilebilecek. Öngörülen sü-
renin bir yıla kadar uzatılabilmesi ve nihai 
halka arz oranının belirlenmesi hususla-
rında Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu 
bakan yetkili olacak.

İŞLEMLERİ BORSA YÜRÜTECEK
Yurtiçi ve yurtdışı sermaye piyasala-

rında halka arza ilişkin usul ve esaslar 
ile halka arza ilişkin zamanlama, ek satış 
hakkının ve özendirici imkanların kulla-
nılmasıyla ilgili hususlar Borsa İstanbul 
tarafından belirlenecek.

Halka arza aracılık yapacak yetkili 
kuruluşlar ve hizmet alınacak yerli ve ya-
bancı yatırım bankaları ile danışmanların 

seçilmesi de dahil olmak üzere halka arza 
ilişkin tüm iş ve işlemler Borsa İstanbul 
tarafından yürütülecek. Halka arz süreciyle 
ilgili Hazine tarafından imzalanması gere-
ken tüm belge ve sözleşmeler Borsa İstan-
bul tarafından imzalanacak.

FİYAT ONAYA SUNULACAK
Halka arz sürecinde belirlenen, şirket 

hisselerinin tamamına tekabül eden değer 
ve halka arz edilecek hisselerin değeri halka 
arz öncesinde Bakanlar Kurulu’nun onayına 
sunulacak. Halka arz sonucunda elde edilen 
gelir, Borsa İstanbul tarafından şirket adına 
Ziraat Bankası nezdinde açılacak ayrı bir he-
sapta izlenecek ve azami 3 ay içinde aracılık 
ve danışmanlık maliyetleri, Borsa tarafından 
alınacak ilk kotasyon ücretleri, halka arz edi-
lecek payların nominal değerleri ile ihraç de-
ğeri arasındaki fark üzerinden alınacak Kurul 
ücretleri mahsup edildikten sonra nemasıyla 
Hazine’ye intikal ettirilecek. 

Sermayesi 
423.2 milyon 
lira olan Borsa 
İstanbul’un yüzde 
49’u Hazine’ye, 
yüzde 36.6’sı 
Borsa İstanbul’a, 
yüzde 5’i Nasdaq 
OMX’e, yüzde 
1.3’ü Türkiye 
Sermaye Piyasa-
ları Birliği’ne ait 
bulunuyor.

BIST’in 
sermayesi 
423.2 milyon TL

Nihat 
Narin
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EKONOMİK büyümenin, istikrarın 
sürekliliğinin ve bu doğrultuda tasarruf 
eğiliminin artmasının, sermaye piyasaları 
ve borsanın derinleşmesi, gelişmesi ve 
büyümesinde önemli bir faktör olduğunu 
belirten Vakıfbank Genel Müdür Yardımcı-
sı Hasan Ecesoy, “Gelişmiş ülkelere bakıl-
dığında düşük faiz ortamında, tasarrufların 
yoğun olarak sermaye piyasalarına yönel-
diğini ve bu eğilim sayesinde fon ihtiyacını 
daha uygun maliyetlerle karşılayan reel 
ekonomik aktörlerin yatırımlara daha kolay 
yöneldiğini, ekonomideki kalkınma ve bü-
yüme eğiliminin korunduğunu görüyoruz” 
dedi. Ekonomik büyüme ve sermaye piya-
salarındaki gelişimin paralellik sergilediği-
ni ve her iki boyuttaki gelişmenin birbirini 
beslediğini ifade eden Ecesoy, “Bunun 
yanında tasarrufların birçok farklı yatırım 
fırsatlarına kaydırılarak yatırımcılar açı-
sından da risklerin azaltılması ve toplanan 
tasarrufların yatırımlara dönüştürülmesiyle 
ekonomik büyüme döngüsünün yaka-
lanması açısından sermaye piyasaları ve 
borsanın son derece önemli bir yere sahip 
olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

15 MİLYARLIK İHRAÇ
Vakıfbank olarak sermaye piyasaların-

dan mümkün olduğunca faydalanmaya ve 
kaynak sağlamaya çalıştıklarına değinen 
Ecesoy, 2005 yılında halka arzla sağlanan 

kaynağın tekrar ekonomiye kazandı-
rıldığını ifade etti. Vakıfbank’ın 2011 
yılında başladığı TL borçlanma aracı 
ihraçları ile bugüne kadar 15 milyar TL 
kaynak temin edip, verdiği krediler aracı-
lığı ile bu kaynağı ekonomiye aktardığına 
dikkat çeken Ecesoy, “Ayrıca yurt dışı 
piyasalarda gerçekleştirilen, sadece tah-
sisli satış yoluyla bugüne kadar 2.6 milyar 
dolar borçlanma aracı ihracı gerçekleştiril-
miştir. Bununla beraber halen çeşitli yurt 
dışı borsalarda işlem gören yaklaşık 3.2 
milyar dolar uzun vadeli borçlanma aracı 
bulunmaktadır” bilgisini verdi.

ŞİRKETLERİN ÖMRÜ UZUYOR
Vakıfbank’ın sermaye piyasalarından 

aktif olarak kaynak sağlamak amacıyla fay-
dalanmayı sürdürürken müşterilerine de 
geniş bir yelpazede sermaye piyasalarına 
yatırım yapabilecekleri ürün ve hizmetler 
sunmaya devam ettiğini bildiren Ecesoy, 
“Bankamızda yatırım fonu, hisse senedi, 
altın, tahvil ve bonodan türev ürünlere 
kadar geniş bir yatırım ürün yelpazesi bu-
lunuyor” dedi.

Borsanın şirketlere kurumsallaşma ve 
itibar açısından büyük fırsatlar sunduğu-
nun altını çizen Hasan Ecesoy, “Borsada 
işlem gören şirketler son derece şeffaf 
bir yapıya kavuşmakta, halka açıklığın 
getirdiği yükümlülükler çerçevesinde 

daha iyi bir yönetim sergileyerek kârlılık 
ve verimlilikte öne çıkmaktadır. Ayrıca 
finansal medyanın gündeminde daha faz-
la yer alan yenilikçi ve başarılı şirketler, 
marka bilinirliği açısından daha üst sevi-
yeye çıkarabiliyorken, hisse senetlerinin 
birçok bireysel ve kurumsal yatırımcının 
elinde bulunması ile de şirketin sağladığı 
ürün ya da hizmetler ile ilgili farkındalık 
yaratılıyor. Bu sayede yaygın bir tanıtım 
imkanına erişen firmaların, yurtiçi ve 
yurtdışında muhtemel işbirliği olanakla-
rını daha kolay yakalayabiliyor” diye ko-
nuştu. Ecesoy ayrıca, kurumsallaşmanın; 
şirketlerin aile şirketi görünümünden 
çıkarak artan bilgilendirme, raporlama ve 
denetim ile birlikte profesyonel yönetim 
disiplinini sağlaması, bu sayede uzun 
ömürlü ve istikrarlı bir yapıya kavuşma-
sında önemli bir rol oynadığını kaydetti.

Borsanın Yıldızları
EDİTÖR BARIŞ ERGİN - TASARIM HALİL NADAR

 BÜYÜMEK isteyen şirketlerin, sadece 
kendi öz kaynaklarıyla yetinmesinin po-
tansiyellerini yeterince kullanamamaları 
sonucunu doğuracağını belirten TÜYİD 
(Yatırımcı İlişkileri Derneği) Yönetim Kuru-
lu Başkanı Abdullah Orkun Kaya, özellikle 
finansman kaynaklarının azaldığı küresel 
ortamda, halka açılma, bono, tahvil, sukuk, 
gayrimenkule dayalı araçlar gibi uzun va-
deli sermaye piyasası araçlarını daha fazla 
öne çıktığını söyledi. Kaya, “Banka kredisi 
de sıklıkla kullanılan bir finansman yön-
temi ama kredi hacmi arttıkça finansman 
giderlerinde yaşanan artış, firmaları kısır 
bir döngüye sokmakta, öz kaynaklarının bü-
yümesini ve yatırım kapasitelerini olumsuz 
etkilemekte. Sermaye piyasası araçları bu 
kısır döngüden kurtuluş açısından önemli. 
Sermaye piyasası araçlarının cazibesi de 
etkin, likit, derinliğe sahip bir borsa ile 
mümkün” dedi.

BORSA, KRİZDE BİLE AÇIK
Borsada 400’ün üzerinde şirketin bulun-

duğunu ifade eden Kaya, “1986’da 80 şirket 
vardı Borsa’da. Bugüne kadar şirketlerimiz 
pay ve borçlanma piyasalarından gerçekle-
şen ihraçlarıyla borsadan toplam yaklaşık 
150 milyar dolarlık finansman sağladı” 
dedi.

2012’de 268 ihraçtan toplam 48 milyar 
TL halka arz geliri elde edilirken, 2013’te 
350 ihraç ve 60 milyar TL halka arz geliri 
elde edildiğini kaydeden Kaya, “Sadece 
ihraç adedi ve gelir toplamı değil sermaye 

piyasası araçlarının çeşitliliğinin de arttı-
ğını görüyoruz. Bu da çok önemli. 2013’te 
2012’ye göre hisse senedi halka arzı azaldı 
ancak borçlanma araçları ihracında önemli 
bir artış gördük” diye konuştu. 

YÜK DEĞİL FIRSAT
Halka arzın önemli bir finansman kay-

nağı ve likidite sağlama aracı olduğuna de-
ğinen Kaya, “Şirket yönetimlerini mevcut 
hissedarlar dışında daha kurumsal bir yatı-
rımcı kitlesine de hesap verme, finansal ve 
operasyonel açıdan daha şeffaf olma ihtiya-
cı ile karşı karşıya getiriyor halka arzlar. Bir 
de bakıyorsunuz yerli bireysel yatırımcılar 
ve fonların yanı sıra, Kanadalı Emekli Öğ-
retmenler Fonu, İskoçyalı Dullar 
Fonu şirketinize yatırım 
yapmış, ortak olmuş-
lar. Performans 
iyi olursa 
onları da 
mutlu 
edecek-
siniz” 
dedi. 

TASARRUFLAR REEL SEKTÖRÜ FİNANSE EDİYOR

Ekonomide büyüme oranının sermaye piyasalarının 
derinleşmesiyle doğru orantılı olduğunu söyleyen 
Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Ecesoy, böylece 
tasarrufların reel ekonomiyi finanse edebildiğini belirtti

Sermaye piyasaları 
büyümeyi besliyor

SORUMLULUK
YATIRIMCIYA KARŞI  

ŞİRKETLER tabi oldukları 
mevzuat ve ilgili düzenlemeler 
uyarınca yurt içi/yurt dışı yatı-
rımcılara karşı eşitlik, şeffaflık, 
hesap verebilirlik ile sürekli 
bilgilendirme yükümlülüklerini 
yerine getirdiğine işaret eden 
Ecesoy, “Bankamız, belirlenen 
kurumsal yönetim ilkeleri çer-
çevesinde yatırımcılarına karşı 
sorumluluklarını yerine getir-
mek üzere internet sitemizin 
“Yatırımcı İlişkileri” bölümünde 
ilgili mevzuat çerçevesinde 
sunulması gereken bilgi ve bel-
gelere yer verilmekte, kamuyu 
aydınlatma mevzuatı çerçeve-
sinde açıklamalar yapılmakta 
ve bu bilgi ve belgeler Türkçe ve 
İngilizce olarak sunulmaktadır. 
Ayrıca yatırımcılarımızdan ge-
len bilgi talepleri ilgili mevzuat 
çerçevesinde karşılanmaktadır. 

VakıfBank’ın kurumsal bilgileri, 
dönemsel mali tabloları ve 
faaliyet raporları, kurumsal 
yönetim ile ilgili bilgiler, hisse 
senedi bilgileri ve bankada-
ki gelişmelere ait duyurular 
Kamuyu Aydınlatma Platfor-
mu’nda (KAP) ve internet site-
mizde yer almaktadır. Bunların 
yanı sıra yabancı yatırımcılar, 
yerli kurumsal yatırımcılar, de-
recelendirme kuruluşları ile iliş-
kiler çerçevesinde çeyreklik dö-
nemler itibari ile mali tablolara 
ilişkin sonuçlar üzerine düzenli 
olarak sunumlar hazırlamakta 
ve telekonferanslar gerçek-
leştirilmektedir” 
değerlendirmesin-
de bulundu.

İskoçyalı 
Dullar Fonu 
şirketinize 
ortak olabilir
Büyümek isteyen şirketlerin, kurumsal yatırımcıyı da 
çekmesi gerektiğini söyleyen TÜYİD Başkanı Kaya, “Bir 
bakmışsınız İskoçyalı Dullar Fonu şirketinize ortak” dedi   

YABANCILAR UZUN 
VADELİ BAKIYOR

BORSA İstan-
bul’daki 1 milyon 

70 bin yatırımcısı-
nın yaklaşık 10 bin 

tanesinin yabancı ya-
tırımcı olduğuna işaret 

eden Kaya, “Ama yaban-
cı yatırımcılar işlem hac-

minde yüzde 21, piyasa 
değerinde ise yüzde 63’e 
sahipler. Yerli yatırımcı-

larla karşılaştırdığımızda 
yabancılar sayıca çok az 
ama piyasa değerinin en 
büyük kısmını ellerinde 
tutuyorlar. İşlem hacmin-
deki payları ise piyasa 
değerindeki ağırlıklarının 
sadece üçte biri. Yani bü-
yük portföylere sahipler 
ve daha uzun vadeli yak-
laşıyorlar” dedi.

Hasan Ecesoy

Abdullah 
Orkun Kaya

BORSA SABAH 13 CMYK
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Borsanın Yıldızları

BORSANIN, şirketlerin halka arz yoluy-
la sermaye ihtiyaçlarını karşılamalarına ola-
nak sağladıklarını belirten Garanti Yatırım 
Genel Müdürü Nevzat Öztankut, “Halka 
arz sonrasında ise şirket paylarının teşki-
latlanmış bir piyasa olan Borsa’da işlem 
görmesiyle birlikte payların likiditesi ve do-
layısıyla teminat değeri artarak daha uygun 
şartlarda finansman sağlanabiliyor” dedi. 

 62.5 MİLYAR DOLAR KAYNAK
Borsa İstanbul verilerine göre 1986-

2013 yılları arasında gerçekleşen hal-
ka arz ve sermaye artırımları sonra-
sında Borsa aracılığıyla 62.5 milyar 
dolar kaynak yaratıldığının altını 
çizen Öztankut, yatırımcılara 63.5 
milyar dolar temettü dağıtıldığını 

vurguladı. Öztankut, halihazırda borsanın 
çeşitli pazarlarında 400’ün üzerinde şirke-
tin paylarının işlem gördüğünü ifade etti.

Öztankut, “Tanınırlık marka 
değerini getiriyor. Marka değeri-
nin artmasına paralel, şirketlerin 
ürün ve hizmetlerine olan talep de 
artıyor” diye konuştu. Halka açıl-

manın şirketlere, şeffaf olma 
sorumluluğu yüklediğini 
belirten Öztankut, “Şir-
ketler halka arzla birlikte 
tüketiciler, yatırımcılar, 
kreditörler gözünde pres-

tij ve güven kazanıyor. 
Ayrıca şirketlerin daha iyi 

yönetilmesini de beraberin-
de getiriyor” dedi.

BORSA İstanbul’un şirketle-
re halka açılmadan finansman 
bulma, payını satmak isteyen 
şirket ortaklarına likidite sağla-
ma, yatırımcılara ise hem yeni 
yatırım seçenekleri hem de yatı-
rımlarını likide edebilme imkâ-
nı sunan Özel Pazar platformu, 
16 Kasım’da faaliyete başladı. 
Halka açılmadan pay alımı-sa-
tımı yapmak amacıyla şirketler 
ile yatırımcıları bir araya geti-
ren web tabanlı ve üyelik bazlı 
bir platform olan Özel Pazar, 
Borsa İstanbul bünyesinde 
girişimcilerle yatırımcıları 
bir araya getirerek, onların 
ihtiyacı olan finansman 
ve likidite sorunlarına 
çözüm sağlayacak yeni 
bir pazar yeri oluştur-
mak üzere yürütülen 
çalışmalar sonucunda 
hayata geçirildi. Mev-
cut halka açık pazar 
yerlerine ilave olarak 
oluşturulan ve Özel Pa-
zar olarak isimlendirilen 
bu pazar yerinin en önemli 
özelliği yeni ve yükselen 
girişimlere halka açılmadan, 
Sermaye Piyasası Kurulu düzen-

lemelerinden muaf bir şekilde 
finansman ve likidite imkanı 
sağlaması.

GİRİŞİMCİYE DESTEK
Özel Pazar’ın misyonu, 

“Şirketlere yeni kaynak imkânı 
sağlayarak Türkiye’deki giri-
şimcilik ekosistemini ve yatırım 
ortamını geliştirmek ve istikrarlı 

bir ekonomik büyümeye katkı 
sağlamak”, vizyonu ise, “Özel 
sermaye yatırımı yapacaklar ile 
özel sermaye yatırımı arayanla-
rın buluştuğu en büyük bölgesel 
platform olmak” olarak belir-
lendi.

Üyelik şartlarını taşıyan şir-
ketlerin ortakları Özel Pazara 
üye olabiliyor. Şirket ortakları-
nın üye olabilmeleri için şirket 
yetkililerinin onayı gerekiyor. 
Bu nedenle Özel Pazar hizmet-
lerinden daha kolay ve etkin 

yararlanabilmek için hakim 
ortakların şirket adına üye 

kaydı yapmaları tavsiye 
ediliyor. Bu pazara, li-
sanslı melek yatırımcı 
ve nitelikli yatırım-
cılar üye olabiliyor. 
Halka arz edilmemiş 
anonim ve limited 
şirketler için Yeni ve 
Yükselen Girişimler 

olmak üzere 2 ayrı ka-
tegoride üyelik bulunu-

yor. Bu kategorilerdeki 
şirketler de Özel Pazara 

üye olabiliyor. Özel Pazar 
üyelik bazlı bir platform olup, 

7 gün 24 saat hizmete açık. 

Halkbank’tan kamuya 
4.3 milyar dolar kaynak

ÖZELLEŞTİRME İDARESİNİN BORSADA HİSSE SATIŞI YÖNTEMİNİ SEÇMESİYLE

SERMAYE piyasalarının fon 
fazlası olan tarafların bu fonları 
uzun vadeli yatırıma dönüştüre-
bilmesine imkân sağlayan ürünler 
sunması açısından büyük önem 
taşıdığını belirten Halkbank Genel 
Müdür Yardımcısı Murat Uysal, 
bu piyasaların gelişiminin tasarruf 
eğiliminin artması ile doğru oran-
tılı olduğunu söyledi. Büyük fon-
ların yanında küçük yatırımcının 
tasarruf eğiliminin artması ve ser-
mayenin tabana yayılması açısın-
dan sermaye piyasalarının gelişme-
sinin ve ürün çeşitliliğinin artması 
gerektiğine işaret eden Uysal, “Son 
dönemde bireysel emeklilik alanın-
da atılan adımlar ve bireysel emek-
lilik fonlarındaki artış buna önemli 
bir örnek teşkil ediyor. Bireysel 
emeklilik fonlarındaki büyüme ya-
tırım fonlarının daha uzun vadeli 
menkul kıymetlere yatırım yapma 

imkânını da artırıyor” dedi.
8 KAT TALEP GELDİ
Halkbank’ın sermaye piyasa-

larını aktif olarak kullandığına 
dikkat çeken Uysal, birincil ve 
ikincil halka arzlarından ardın-
dan bankanın yüzde 48.9 his-
sesinin Borsa İstanbul’da işlem 
gördüğünü ifade etti. Halkbank’ın 
2007’deki halka arzında rekor ta-
lep toplandığını hatırlatan Uysal, 
“Hisselere gelen talep halka arz 
büyüklüğünün 8 katına ulaşırken 
talebin yüzde 89’unun yabancı 
yatırımcılardan gelmesi bankamı-
zın başarılarının yurtdışında da 
yakından takip edildiğinin göster-
gesi oldu. Halka arz sürecinde 12.6 
milyar dolar olan toplam talebin 
ancak yüzde 14.6’sı karşılanırken, 
toplam halka arz tutarı yaklaşık 
1.8 milyar dolar olarak gerçekleşti” 
diye konuştu.

2012 yılında ikincil halka arz 
sonucunda Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı’nın bankadaki payının 
yüzde 75’ten 51.1’e gerilediğini bil-
diren Aksoy, “Halka arzda ÖİB’nin 
yaklaşık yüzde 24’lük hisse satışı 
yapılarak kamuya 2.5 milyar dolar-
lık kaynak sağlandı. Halka arzlarla 
kamuya toplamda 4.3 milyar dolar 
kaynak yaratılırken hisseleri alan 
kurumsal ve bireysel yatırımcılar, 
Bankamızın ortağı olarak temettü 
almaya ve genel kurulda söz sa-
hibi olmaya hak kazandı” dedi. 

Halka açılmadan 
finansman: Özel Pazar 
Borsada halka açılmadan finansman artık mümkün. 16 Kasım’da başlayan 
Özel Pazar’la birlikte halka açılma işlemleri olmadan likidite sağlanabilecek

Yurtdışından
2 milyar dolar

AKSOY, bankanın 5 yıl vadeli, sabit faizli, 500 milyon dolarlık eurobond ihracının 2014’ün ilk 5 ayında gerçek-leşen en düşük maliyetli ihraç olduğu-nu söyledi. Tahvil ihracı yoluyla ulus-lararası piyasalardan toplam 2 milyar dolar kaynak sağlandığını ifade eden Aksoy, “Bankamız reel sektöre sun-duğu finansal kaynağı çeşitlendir-mek amacı ile tahvil ihraçlarına devam etmenin yanında, koşullar elveriş-li olursa sermaye benzeri ve teminat-lı tahvil ihraçları gerçekleştirmeyi de hedefliyor” değerlendirmesin-de bulundu.

Özelleştirme idaresinin iki kez hisse satışı yaptığı Halkbank’ın Genel Müdür Yardımcısı Murat Uysal, “Hisselere 
arzın sekiz katı talep geldi. Halka arzlarla kamuya toplamda 4.3 milyar dolar kaynak yaratılmış oldu” dedi

Piyasa yapıcısı 

banka olduk

HALKBANK’IN, 2003 yılından 

beri piyasa yapıcı banka olarak faa-

liyetlerini sürdürdüğüne işaret eden 

Aksoy, “Bankamız, özellikle Hazine 

Müsteşarlığı’nın çıkardığı Devlet İç 

Borçlanma Senetleri (DİBS) ve yurtdı-

şı borçlanma senetlerinde (Eurobond) 

aktif olarak işlem yapıyor. Bununla 

birlikte hisse senedi, forex işlemleri ve 

halka arza aracılık faaliyetlerini işti-

rakimiz olan Halk Yatırım aracılığıyla 

yürütüyoruz” dedi.

ile yatırımcıları bir araya geti-
ren web tabanlı ve üyelik bazlı 
bir platform olan Özel Pazar, 
Borsa İstanbul bünyesinde 
girişimcilerle yatırımcıları 
bir araya getirerek, onların 

bu pazar yerinin en önemli 

girişimlere halka açılmadan, 
Sermaye Piyasası Kurulu düzen-

yetkililerinin onayı gerekiyor. 
Bu nedenle Özel Pazar hizmet-
lerinden daha kolay ve etkin 

yararlanabilmek için hakim 
ortakların şirket adına üye 

kaydı yapmaları tavsiye 
ediliyor. Bu pazara, li-
sanslı melek yatırımcı 
ve nitelikli yatırım-
cılar üye olabiliyor. 
Halka arz edilmemiş 
anonim ve limited 
şirketler için Yeni ve 
Yükselen Girişimler 

olmak üzere 2 ayrı ka-
tegoride üyelik bulunu-

yor. Bu kategorilerdeki 
şirketler de Özel Pazara 

üye olabiliyor. Özel Pazar 
üyelik bazlı bir platform olup, 

7 gün 24 saat hizmete açık. 

ŞİRKETLER ile yatırımcıları bir araya geti-
ren web tabanlı ve üyelik bazlı bir platform olan 
Özel Pazar, şirketlere halka açılmadan finans-

man bulma, payını satmak isteyen şirket ortakla-
rına likidite sağlama, yatırımcılara ise hem yeni 
yatırım seçenekleri, hem de yatırımlarını likide 
edebilme imkânlarını sunacak. Yeni pazar yeri 

sayesinde hem erken aşama Yeni Girişim-
ler, hem de girişiminde belirli bir büyük-

lüğe erişmiş Yükselen Girişimler, 
melek yatırımcılara doğrudan 

erişim imkanı bulacak.

GİRİŞİMCİLER
 MELEK YATIRIMCILARLA 

BULAŞACAK

Halka açık 
olma prestij 
veriyor

Nevzat 
Öztankut

Murat 
Uysal
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EDİTÖR BARIŞ ERGİN - TASARIM TALİP YARDIMCI

Türkiye’yi sadece bölgenin 
değil, dünyada da paranın merke-
zi haline getirecek projesi İstanbul 
Finans Merkezi’nde (İFM) hum-
malı çalışmalar devam ediyor. 
Kapalıçarşı ve Topkapı Sarayı 
örnek alınarak yapılan proje 4 ana 
bölgeden oluşuyor. Halkbank, Va-
kıfbank, Bankacılık düzenleme ve 
Denetleme Kurulu (BBDK), Ser-
maye Piyasası Kurulu (SPK) gibi 
Türkiye’nin önemli finans kurum-
ları Ataşehir’de yer alan İFM’ye 
taşınmaya hazırlanıyor. Finas 
Merkezi proje alanında 18 bin 457 
metrekare alanda Vakıfbank Genel 
Müdürlüğü, 57 bin 561 metreka-
re üzerinde Halk Bankası Genel 
Müdürlüğü, 54 bin 390 metrekare 
üzerinde Ziraat Bankası Genel 
Müdürlüğü, 43 bin 434 metrekare 
üzerinde Bankacılık Düzenleme 
ve Denetleme Kurumu, 25 bin 
metrekare üzerinde ise Sermaye 
Piyasası Kurulu binaları inşa edi-
liyor. 

İçerisinde 560 bin metrekare 
ofis, 90 bin metrekare alışveriş, 70 
bin metrekare otel, 60 bin metre 
kare rezidans alanı ve 24 bin araç-
lık otopark bulunacak projeyi 1 
milyar 460 milyon TL hasılat üze-

rinden teklifiyle kazanan Ağaoğlu 
Şirketler Grubu, ayrıca 2 bin 500 
kişilik konferans salonu, AVM, 5 
yıldızlı otel de inşa edecek. 

LondrA’dAn BüYük oLAcAk
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

tarafından hazırlatılan toplam 69 
dönümlük alana İFM, dünyadaki 
örnekleriyle karşılaştırıldığında 
Londra, New York ve Hong Kong 
Finans Merkezlerinden daha 
büyük olacak ve Dubai Finans 
Merkezi ile eşdeğer bir alanı kap-
sayacak. Enerji, su ve malzemenin 
etkin olarak kullanımına odakla-
nılmış proje, LEED sertifikasına 
sahip bir merkez olacak.

ULAşımA metro çözümü
Finans Merkezi alanına 

ulaşımın sekteye uğramaması, 
oluşacak trafik yoğunluğunun 
azaltılabilmesi için Ümraniye-
Ataşehir-Göztepe Metro Hattı’nın, 
Göztepe İstasyonu ile Finans 
Merkezi İstasyonu arasında ka-
lan ve 2.4 kilometrelik kısmının 
imalatının, İstanbul Uluslararası 
Finans Merkezi ile eş zamanlı 
olarak tamamlanması için gerekli 
çalışmalar da başlatıldı. 

Türkiye’nin doğal finans merkezi 
konumunda olan İstanbul’un bölge fi-
nansal kaynaklarının toplanması ve yine 
bu bölgelere yönlendirilmesi konusunda 
önemli bir merkez olma potansiyeli bu-
lunuyor. İstanbul, 2009 yılında Global 
Finans Merkezleri Endeksi’nde 72. sırada 
bulunurken, 2014 yılında 633 reyting ala-
rak 47. sıraya yükseldi. İstanbul’un 2018 
yılında 25. sıraya çıkması bekleniyor.

İstanbul’un finans merkezi olma yo-
lunda, en önemli itici güçlerden Borsa 
İstanbul (BIST) da son dönemde önemli 
yükselişler kaydediyor. BIST 100 endeksi 
85 bin seviyesinin üzerinde yer alıyor. 
Analistler, küresel piyasalardaki pozitif 
havanın etkisi ve ABD Merkez Bankası-
nın (Fed) faiz artırımını öteleyebileceği 
beklentisinin endeksin yukarı yönlü hare-
ketini sürdürdürmesini sağladığını ifade 
ediyor. İstanbul’un finans merkezi olma 
maratonundaki en önemli parkurlardan 
Elektrik Piyasaları Anonim Şirketi (EPİAŞ) 
olacak.

Zengin enerji yatakları ile bunu kul-
lanacak pazar arasında doğal bir köprü 
konumunda olan Türkiye, bu konuda jeo-
politik açıdan da birçok avantaja sahip. Bu 
noktada enerji ürünleri ile ilgili fiyatların 
ülkede şekillenmesi de İstanbul’un finans 

merkezi olması noktasında büyük 
bir itici güç olacak.

EPİAŞ hisselerinin yüzde 
30’unun Borsa İstanbul’un elinde 
bulunması, TEİAŞ ve BOTAŞ, his-
selerin yüzde 30’luk kısmını kon-
trol ederken, kalan yüzde 40’lık 
kısmın enerji şirketlerine arz edil-
mesi hedefleniyor.

dünYAnın merkezİ LondrA
Global Finans Merkezleri En-

deksi’nin zirvesinde 799 puanla 
Londra yer alıyor. Bankacılık mer-
kezi olan Londra’yı 794 oyla New 
York izlerken, listenin üçüncü 
sırasında Hong Kong bulunuyor.

BÖLGESEL FİNANS MERKEZİ OLMAK İÇİN KOLLARI SIVAYAN İSTANBUL’DA ALTYAPI HAZIR

İFM için geri sayım sürüyor
İstanbul Finans Merkezi’nin altyapısı hazır. Dört ana bölgeden oluşan Finans Merkezi’nde 560 bin metrekare ofis, 90 bin metrekare alışveriş,  
70 bin metrekare otel, 60 bin metre kare rezidans alanı ve 24 bin araçlık otopark bulunacak. Projenin maliyeti ise 1 milyar 460 milyon TL oldu

isTanbul Uluslararası Finans Merkezi projesi için Ağaoğlu Şirketler Grubu ve 
Aktif Bank tarafından geliştirilen ve Türkiye’de ilk defa proje finansmanı amaçlı ge-
çen yıl ihracı gerçekleştirilen Kira Sertifikası yatırımcılar tarafından büyük ilgi gör-
müştü. 1 yıl vadeli 100 milyon lira nominal tutarlı ihraç, ihraç gününde gelen 300 
milyon TL’nin üzerinde talep ile sonuçlanmıştı.

1 YıL vAdeLİ kİrA 

sertİfİkAsınA  

3 kAt tALep geLdİ

İstanbul, uluslararası 
finans liginde  
hızla yükseliyor

2009 yılında 
Global Finans 

Merkezleri 
Endeksi’nde 72. 

sırada bulunan 
İstanbul, 2014 

yılında 633 
puan alarak 

47’nci sıraya 
yükseldi. 

İstanbul’un 
2018 yılında 

listede 25. 
sıraya çıkması 

bekleniyor

şehir sıra puan

Londra 1 794

new York 2 779

Hong kong 3 759

singapur 4 751

tokyo 5 720

zürih 6 718

Boston 7 714

cenevre 8 710

frankfurt 9 702

seul 10 701

kentlerin 2014 sıralamaları
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Borsanın Yıldızları

 BİR finansman tekniği olarak bor-
saya üç aşamada bakmak gerektiğine 
işaret eden Yapı Kredi Yatırım Genel 
Müdürü Gülsevin Yılmaz, paylarını 
halka arz eden şirketlerin öncelikle 
bilanço üzerinde baskı yaratmadan 
kaynak temin ettiğini söyledi. Yılmaz, 
“Bunun yanında, halka açık olan bir 
şirket, hisse fiyat performansı yükseldi-
ği sürece ikincil halka arzlar yaparak ek 
gelir elde etme olanağına sahip oluyor. 
Halka açık olmanın getirdiği finansman 
kolaylıklarından bir diğeri de şirket 
değerinin sürekli güncelleniyor olması. 
Halka açık şirketler, hisse fiyatları de-
ğerlendikçe, halka açık olmayan payla-
rını kredi kuruluşlarına teminat olarak 
gösterip daha uygun şartlarda ve yük-
sek tutarlarda borçlanabiliyorlar” dedi.

10 YILDA 120 ŞİRKET HALKA AÇILDI
2004-2013 dönemini kapsayan son 

10 yıllık dönemde 120 şirketin halka 
açıldığını ve bu birincil halka arzlardan 
17 milyar TL’yi aşkın gelir elde edildi-
ğini hatırlatan Yılmaz, “Ancak, toplam 
hasılatı değerlendirirken, bu hasılatın 
ne kadarının şirket ortaklarının tasar-
rufu, ne kadarının şirketlere sermaye 
katkısı için kullanıldığına da bakmak 
faydalı olur. Son 10 yıla baktığımızda, 
toplam birincil halka arz hasılatının 
yüzde 45’inin sermaye artırımından 
elde edildiğini, yani şirketler için gelir 
anlamına geldiğini görüyoruz” diye 
konuştu.

2014 yılına sessiz başlayan halka arz 
piyasasının yılsonuna doğru canlan-
dığını belirten Yılmaz, bu yılın ilk 10 
ayında 6 birincil halka arz işleminden 
117 milyon lira hasılat yaratıldığını 
ifade etti. Yılmaz, “Geçtiğimiz günler-
de halka arzlarına başlanan 3 şirketin 
işlemlerinden de yaklaşık 580 ile 630 
milyon TL arasında halka arz geliri bek-
leniyor” dedi.

Halka açılmanın, borçlanma sevi-
yesini artırmadan dışarıdan kaynak te-
mini sağlamanın yanında şirketler için 

görünürlük, şeffaflık ve disiplin anla-
mına geldiğinin altını çizen Yılmaz, 
“Şirketler, paylarının borsada işlem 
görmeye başlamasıyla yatırımcılar, res-
mi kuruluşlar ve tüketiciler nezdinde 
önemli ölçüde tanınır hale geliyorlar. 
Bunun yanında mali tabloların ve şir-
ketin paylarının fiyatını etkileyebilecek 
önemli gelişmelerin kamuya açıklanı-
yor oluşu halka açık olan şirketi tüm 
kişi ve kuruluşlar nezdinde daha şeffaf 
ve güvenilir hale getiriyor. Halka açık 
şirketler ayrıca SPK mevzuatına tabi 
oluyorlar ve mevzuat uyarınca kapsam-
lı sorumlulukları bulunuyor. Özellike 
kurumsal yönetim ilkelerine uyum sü-
recinde şirketler kendileri için birtakım 
denetim mekanizmaları oluşturuyor ve 
süreçlerini daha verimli hale getiriyor-
lar” değerlendirmesinde bulundu.

Halka açık şirketlerin SPK mevzuatı 
uyarınca kurumsal yönetim ilkeleri-
ne tabi olduğunu hatırlatan Yılmaz, 
kurumsal yönetim ilkelerinin benim-
senmesiyle şirketlerin kendilerini 
yatırımcılar, resmi kuruluşlar ve diğer 
ekonomik ve hukuki birimler nezdinde 
daha iyi temsil edebildiğini ifade etti. 
Kurumsallaşmanın aile şirketlerine 
profesyonel yönetim anlamında önem-
li avantajlar getirdiğine dikkat çeken 
Yılmaz, “Türkiye ekonomisinin yüzde 
95’inin aile şirketleri tarafından oluş-
ması ve önemli oranda aile şirketinin 
3. kuşağı göremediği gerçeği, işletme-
lerin faaliyetlerinin kişilerin varlığına 
bağımlı olmadan sürdürebilmesinin 
önemini daha da artırıyor” dedi.

ORTA VE KÜÇÜK İŞLETMELER GELDİ
Yılmaz, 2008 yılının ağustos ayın-

da Borsa İstanbul (eski adıyla İMKB); 
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) ve Türkiye Sermaye Piyasası 
Aracı Kuruluşları Birliği (TSPAKB) 
arasında imzalanan protokol ile 
hayata geçirilen halka arz seferber-
liğinin, küresel kriz nedeniyle ilk 2 

yılında hedeflenen sonucu vermedi-
ğini kaydetti. Yılmaz, “Ancak, takip 
eden yıllarda hızla artan halka arzlar 
ile etkinliğini kanıtladı. Rakamlar 
ile desteklemek gerekirse, 2004-2009 
yılında ortalama 6 şirket halka açı-
lırken, bu rakam 2010-2013 yılları 
arasında 18’e yükseldi. 

Bu artışta özellikle 2010 ve 2011 
yıllarında gerçekleşen toplam 47 hal-
ka arzın payı büyük. Hiç kuşkusuz, 
bu performansta Türkiye’nin kriz-
den güçlü çıkışı da önemli ölçüde 
etkili. Ancak, bununla birlikte aynı 
dönemlerde ortalama halka arz bü-
yüklüğünde önemli ölçüde düşüş ya-
şandı. 2004-2009 yılında 348 milyon 
TL olan ortalama halka arz hasılatı, 
2010-2013 yılları arasında 93 milyon 
TL’ye geriledi. Bu da geçtiğimiz yıl-
larda gerçekleştirilen halka arzların 
görece orta ve küçük ölçekli şirketler 
tarafından yapıldığını gösteriyor” di-
ye konuştu. 

2023 HEDEFİ 1.000 ŞİRKET
Halka açılmayı planlayan şirket-

lerin halka açık olmaya ne kadar 
hazır olduklarının da çok iyi analiz 
edilmesi gerektiğinin altını çizen 
Yılmaz, “Aksi takdirde halka açılma 
yolu gerek ihraçcı şirket, gerekse ya-
tırımcısı için birtakım olumsuzluklar 
oluşturabiliyor. Halka açılmanın teş-
vik edilmesi için öncelikle şirketlere 
avantajlarının iyi anlatılması gereki-
yor. Bunun yanında şirketler mevzuat 
konusunda da kapsamlı olarak bilgi-
lendirilmeli” uyarısında bulundu.

Borsa İstanbul A.Ş. (BİAŞ); Sermaye 
Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye 
Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları 
Birliği (TSPAKB) ile yürüttüğü işbirliği 
protokolü çerçevesinde başlattığı halka 
arz seferberliği çalışmalarını hatırlatan 
Yılmaz, “2023 yılında halka açık şirket 
sayısının 1.000’e ulaşması hedefleni-
yor” diye konuştu. 

HALKA açık bir şirket olarak ku-
rulan İş Bankası, 1974 yılında, henüz 
Türkiye’de Sermaye Piyasası Kanunu 
yürürlüğe girmemişken, menkul kıymet-
ler departmanı kurarak ticari bankalar 
içinde bu alanda öncülüğü üstlendi. 
1987 yılında ilk yatırım fonunu kuran 
İş Bankası, 1988 yılında ilk özelleştirme 
arzını gerçekleştirip 1990 yılında ilk on-
line alım-satım işlemini başlattı.

Banka tarafından yapılan açıklama-
da, sermaye piyasalarına verilen önemin 
bugün de devam ettiğine işaret edilerek, 
“Halen Borsa İstanbul’daki en büyük 
şirketlerden biri olan İş Bankası kuru-
cusu ve ana ortağı olduğundan 14 şirket 
ile birlikte borsada işlem görmektedir. 
İş Grubu şirketlerinin piyasa değeri, 
borsamızda işlem gören şirketlerin top-
lam piyasa değeri içinde yaklaşık yüzde 
7.5’luk paya sahiptir. İş Bankası serma-
ye piyasalarında faaliyet gösteren şirket-
leri ile birlikte Borsa İstanbul A.Ş. pay 
piyasasında yüzde 8.3’lük, türev araçlar 
piyasasındaki yüzde 11’lik ve borçlan-

ma araçları 
piyasasındaki 
yüzde 19’luk 
paylarıyla, söz 
konusu piya-
salarda piyasa 
lideri konu-

mundadır” denildi.

 BORSANIN KATKISI ARTACAK
Önümüzdeki dönemde ürün ve hiz-

met çeşitliliğinin genişlemesi, işlem 
hacmi ve derinliğin artmasıyla Borsa 
İstanbul’un ülkemiz ekonomisine katkı-
sının daha da artacağına vurgu yapılan 
açıklamada, “Pay piyasamızın piyasa 
değeri halen GSYH’nın yaklaşık yüzde 
40 seviyelerindedir. Sadece gelişmiş 
ülkelerle değil, ülkemizle aynı grupta 
değerlendirilen gelişmekte olan ülke-
lerle kıyaslandığında dahi, Borsamızın 
önünde büyük bir potansiyel bulunduğu 
görülmektedir. Güçlü bir borsa, ülkemi-
zin uluslararası finans piyasalarındaki 
rekabet gücünü önemli ölçüde artıra-
caktır. Günümüzde borsacılık yerel bir 
faaliyet olmaktan çıkmıştır. Özellikle 
bazı bölgelerdeki sert rekabet borsalar 
arasında satın alma ve birleşmelere yol 
açmıştır. Borsa İstanbul, yeni yapısı ve 
bölgesinde gerçekleştirdiği stratejik iş-
birlikleriyle uluslararası rekabette daha 
avantajlı hale gelmiştir” denildi.

Açıklamada, ülkemizin en büyük ve 
en güçlü sermaye piyasası kurumları 
olmayı sürdüren bankalara, Borsa İstan-
bul’un global düzeyde rekabet gücünü 
artırması açısından çok önemli sorumlu-
luklar düştüğü vurgulandı.

Halka açılma şeffaflığı 
ve güvenilirliği artırır
Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü Gülsevin Yılmaz, halka açılmanın şirketler için görünürlük, şeffaflık ve 
disiplin anlamına geldiğini söyledi. Yılmaz, “Şirketler, borsada işlem görmeye başladıktan sonra, yatırımcılar, 
resmi kuruluşlar ve tüketiciler nezdinde önemli ölçüde tanınır hale geliyor” değrelendirmesinde bulundu

TÜRKİYE’NİN geçtiğimiz 10 yıl içe-
risinde önemli bir büyüme kaydet-
tiğini ifade eden Yılmaz, “Ancak 
aynı performans özellikle gerçek 
kişi yatırımcıların sermaye piyasa-
larına katılımı konusunda sağlana-
madı. Öyle ki 2002 yılında 1 milyon 
131 bin olan yerli gerçek kişi yatı-
rımcı sayısı, 2013 yılında 1 milyon 
95 bine geriledi. Buna karşın artış 
daha ziyade yerli-yabancı tüzel kişi 
ve fon yatırımcısı sayısında yaşan-
dı” dedi. Yılmaz, yatırımcı sayısının 
artırılması için resmi kuruluşlardan 
finans kuruluşlarına, üniversiteler-
den sivil toplum örgütlerine önem-
li sorumluluklar düştüğü belirterek, 

“Bu bağlamda özellikle geçtiği-
miz yıllarda finansal okuryazarlığın 
geliştirilmesi amacıyla bir dizi çalış-
ma yürütüldü. 2012 yılının Mart ayın-
da SPK, Borsa İstanbul, TSPAKB, 
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş 
(VOB), Takas ve Saklama Bankası 
A.Ş (TAKASBANK), Merkezi Kayıt 
Kuruluşu A.Ş (MKK), İstanbul Altın 
Borsası (İAB), Türkiye Kurumsal 
Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) 
ve Sermaye Piyasası Lisanslama 
Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş’nin katı-
lımıyla imzalanan “Sermaye Piyasası 
Kuruluşları Yatırımcı Seferberliği 
İşbirliği Protokolü” de bunların 
başında geliyor” diye konuştu.

YATIRIMCI SAYISI AZALDI

Ekonomik 
kalkınma 
tabana 
yayılacak

ABD’de hane halkının yaklaşık 
yüzde 52’sinin hisse senedi sahibi 
olduğuna dikkat çeken Sermaye 
Piyasası Yatırımcıları Derneği Baş-
kanı Arif Ünver, ABD de şirketlerin 
sağladığı ekonomik büyümeden ha-
ne halkının pay aldığını vurguladı. 
Bu durumun gelir dağılımına dahi 
olumlu etki yaratarak, ekonomik 
kalkınmanın tabana yayılmasına 
aracılık ettiğine işaret eden Ünver, 
“Ülkemizde henüz yolun çok ba-
şındayız. Sermaye piyasalarının öz 
kaynak modeli, bankacılık sistemine 
mahkum olan ekonomik modelimi-
zin prangalarından kurtulmasının 
en önemli araçlarından birisidir” 
dedi.

İTİBARINIZ ARTAR
Halka arz olan firmaların, aile 

şirketi gömleğini üzerlerinden ata-
rak, daha şeffaf ve sürdürülebilir bir 
yapıya kavuştuklarının altını çizen 
Ünver, “Halka açılmış borsaya kote 
olmuş bir firmanın, kartviziti daha 
etkin ve itibarlıdır. Açıkçası kote 
bir firma ile kote olmayan firmanın 
itibarları hem yurtiçinde hemde 
yurdışında farklıdır” tespitinde 

bulundu. Samimi ve iyi niyetli bir 
şekilde başlatılan halka arz sefer-
berliği sırasında, kemerlerin görece 
olarak gevşetilmesinin borsaya zarar 
verdiğine dikkat çeken Ünver, “Bu 
süreçten önemli dersler çıkarıldığı-
na inanıyorum. Bu noktadan bakar-
sak salt sayısal niceliksel yaklaşım 
modeli yerine nitelikli yaklaşım 
stratejileri sergilemek her daim fay-
da sağlamıştır” dedi.

HEDEF 500 MİLYAR DOLAR
ABD’de halka açık firmaların 

piyasa değerinin 15 trilyon dolarla 
ülkenin GSYH’sı kadar olduğuna 
işaret eden Ünver, “Ülkemizde GS-
YH yaklaşık 800 milyar dolar ise bi-
zim borsamızda işlem gören firma-
ların halka açık kısımlarının piyasa 
değeri de 800 milyar dolar olmalı. 
Bankacılık sisteminde yaklaşık 1 
trilyon TL’lik toplam mevduat var. 
Borsada  mevcut alınır satılır kısmın 
piyasa büyüklüğünü yaklaşık 8 kat 
artırmamız lazım. Ülke olarak 10 yıl 
içerisinde hedefimiz borsada alınıp 
satılabilen kısmın piyasa değerinde 
ilk hedefimiz asgari 500 milyar do-
ların üzerinde olmalı” dedi.

Borsanın ekonomik kalkınmanın tabana yayılmasına 
aracılık ettiğini belirten Arif Ünver, halka açık 
şirketin itibarının yurtdışında da arttığını söyledi

İş Bankası Grubu borsanın 
% 7.5’ini oluşturuyor

İş Bankası’nın ilk özelleştirme arzı 1988’de yapıldı. Bugün 
itibariyle 14 şirketle borsada işlem gören İş Bankası 
Grubu, toplam piyasa değerinin yüzde 7.5’ini oluşturuyor

HALKA AÇILAN ŞİRKETLERİN GÖRÜNÜRLÜLÜĞÜ İLE BİRLİKTE GÜVENİLİRLİĞİ ARTIYOR

Arif Ünver

Gülsevin 
Yılmaz

SABAH 11 Aralık 2014
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Halka açılma kredibiliteyi artırıyor
SERMAYE piyasalarının 

şirketlere finansman sağlanma-
sı konusunda önemli bir araç 
olarak öne çıktığını belirten Ak 
Yatırım Genel Müdürü Attilla 
Penbeci, şirketlerin halka arz 
yoluyla uzun vadeli kaynağa 
ulaşıp, yatırımlarını finanse 
ettiklerini ve işletme sermayesi 
ihtiyaçlarını karşıladıklarını 
söyledi. 2000 yılından bu yana 
ikincil halka arzlar ve özelleş-
tirme halka arzları dâhil toplam 
200 firmanın pay senetlerinin 
halka arzını gerçekleştiğine 

dikkat çeken Penbeci, “Özelleş-
tirme halka arzları dâhil toplam 
halka arz boyutu yaklaşık 22 
milyar dolar seviyesinde ger-
çekleşti. 2000 yılından bugüne 
kadar gerçekleşen özelleştirme 
halka arzlarının toplam büyük-
lüğü 12 milyar dolar seviyesin-
dedir” dedi. 

BİLİNİRLİK ARTIYOR
Halka açılmanın, şirketlerin 

ulusal ve uluslararası kamuoyu 
nezdindeki bilinirliğini artır-
dığının altını çizen Penbeci, 

“Yerli ve yabancı şirketlerle 
işbirliğine gidebilme olanak-
larını artırıyor ve kreditörler 
nezdinde daha uygun maliyetle 
finansmana erişimlerini kolay-
laştırıyor” diye konuştu.

Kurumsallaşma ve şeffaflık-
la birlikte, halka açık firmaların 
finansal kuruluşlar nezdindeki 
kredibilitesinde de artış oldu-
ğuna değinen Penbeci, “ Birin-
cil halka arzın ardından, ikincil 
halka arz ve sermaye artırımı 
yoluyla ilave finansman imkân-
ları sağlanabileceği gibi, makul 

fiyatlama ile kredi ve diğer 
finansal araçları kullanım im-
kânı da zenginleşiyor. Ayrıca 
borsa, mevcut sermayedarların 
hisselerine likidite kazandırma-
larına da imkân sağlıyor. Tüm 
bunların yanı sıra borsada iş-
lem görüyor olmak, şirketlerin 
itibar ve tanıtımına da olumlu 
katkı sağlayan bir faktör. Borsa 
da işlem görüyor olmak, şirket 
çalışanlarının motivasyon ve 
bağlılığını yükseltmek gibi di-
ğer yan faydalar da sağlıyor” 
değerlendirmesinde bulundu.

Halka açılmanın ulusal 
ve uluslararası kamuoyu 

nezdindeki bilinirliğini 
artırdığını söyleyen Ak 
Yatırım Genel Müdürü 

Penbeci, “Yerli ve 
yabancı şirketlerle 

işbirliği olanaklarını 
ve kredibilite 

artırıyor” dedi

Halka açılma kredibiliteyi artırıyor
Halka açılmanın ulusal 

ve uluslararası kamuoyu 
nezdindeki bilinirliğini 
artırdığını söyleyen Ak 
Yatırım Genel Müdürü 

Penbeci, “Yerli ve 
yabancı şirketlerle 

işbirliği olanaklarını 
ve kredibilite 

artırıyor” dedi

TEŞVİK 
EDİLMESİ 
GEREK

GEÇTİĞİMİZ aylarda SPK’nın 
halka açılan şirketlere teşvikler 
getirilebileceği ve temettü dağıtım 
vergisinin azaltılabileceğinin ifade 
edildiğini hatırlatan Penbeci, “TSPB 
de hazırlıklar yapıyor. Öte yandan 
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de 
yaptığı bir açıklamada, oran zaten 
yüzde 15 olduğundan temettüde 
vergi teşvikinden emin olmadığını, 
ancak halka açılanlara vergi indi-
rimi yerine halka açılmayanlara 
veya borçlanma yoluna gidenlere ek 
yükümlülük getirmek yoluyla halka 
açılmayı teşvik edebileceklerini dile 
getirdi. Hükümet olarak vergi mat-
rahından indirilen faiz giderleri ko-
nusunda gideri düşürmeye yönelik 
yetki aldıklarını, ancak bu yetkiyi 
şimdiye kadar kullanmadıklarını 
söyleyen Şimşek, bunu kullanmaya 
karar verdiklerinde borçlanmanın 
avantajını azaltmış olacaklarını ifa-
de ediyor. Böyle bir uygulama ile 
halka açılmanın borç kullanımına 
kıyasla cazibesi artacaktır görüşün-
deyiz. Ayrıca, ödenen faizlerin gider 
yazılacak kısmının azalacak olması-
nın, şirket patronlarının yurtdışında 
kendilerine ait fonları şirketlerine 
borç olarak kullandırmaktansa, ser-
mayesine katmaları da mümkün ola-
bilir” yorumunda bulundu.

Attilla 
Penbeci
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KONGO Gumi... Japonya’da 578 
yılında kurulan bu şirket, dünya üze-
rindeki en eski şirket olma özelliğini 
taşıyor. Tapınak yapımı ve restorasyonu 
işiyle uğraşan şirkette şu an 40’ıncı ku-
şak aile iş başında. Şirketin kuruluşun-
dan bu yana geçen 15 yüzyıl boyunca 
yaşanan savaşlara, depremlere, krizlere 
rağmen hâlâ ayakta. Bu şirketin ayakta 
kalmasının sırrı ise, ana işine odakla-
nıp, değişimlere hızla yanıt vermesi. 
Güreli Yayınları’nın 2012 yılında yayın-
ladığı ‘Büyüme Sürecinde Halka arz” 
kitabında Türkiye’deki şirketlerin orta-
lama ömrünün 13 yıl olduğuna dikkat 
çekiliyor. Türkiye’de her 100 şirketten 
84’ü 1. kuşakta yok oluyor, 
2. kuşağa devreden 16 şir-
ketin ise sadece 4 tanesi 3. 
kuşağa devroluyor.

DİNAMO KOBİ’LER
Çalışan sayısı 1 ila 250 

kişi arasında olup, yıllık 
cirosu 25 milyon TL altında 
kalan işletmeler ülkemizde 
KOBİ (Küçük ve Orta Boy 
İşletmeler) tanımına giriyor.  
Türkiye’de faaliyet gösteren 
KOBİ’ler, istihdamın yüzde 
78’ini, katma değerin ise 
yüzde 55’ini oluşturuyor.

Yapılan araştırmalarda, 

aile şirketlerinin başarısızlık nedenleri 
arasında yönetimde yetersizlik ve ku-
rumsallaşamama ilk sırada yer alıyor. 
Kurumsallaşmak büyümenin en önemli 
faktörlerinden birisi. Küreselleşmeye 
paralel olarak, bütün sektörlere hakim 
olan son derece rekabetci bir ortamda 
ayakta kalabilmek için yeni yatırımlar 
yapmak zorunda olan şirketlere, serma-
ye piyasası, kaynak temini açısından 
çok önemli fırsatlar sunuyor.  

KOBİLER İÇİN GİP KURULDU
Sürekli büyüyen bir şirketin geliş-

mesi için halka açılması, en iyi seçenek-
lerden birisi. Halka açılan şirketler ku-

rumsallaşma yolunda maliyetsiz kaynak 
bulduğundan büyüme yolunda daha 
hızlı yol alırlar ve yastık altında kalan 
tasarruflar ekonomiye dahil edilir. Hal-
ka arzların artması kayıtdışı ekonomi-
nin kayıt altına alınmasına katkı sağlar. 
Gelişen İşletmeler piyasası (GİP), borsa 
kotasyon şartlarını taşımayan gelişme ve 
büyüme potansiyeline sahip şirketlerin 
sermaye piyasalarından fon sağlaması 
için kurumdu. GİP’te 2011 yılında 2 şir-
ketin hissesi işlem görürken, bugün bu 
sayı 23’e ulaştı.

ÇEMAŞ 3 YILDA 10 KAT BÜYÜDÜ
Borsa İstanbul’da, halka açıldıktan 

sonra rekor büyüme oranlarına 
imza atan şirketler var. Mart 
2010’da halka açılan Çemaş 
Döküm’ün aktif büyüklüğü Ha-
ziran 2014 tarihi itibariyle ya-
ni yaklaşık 3 yılda yüzde 940 
artı. Borsa İstanbul’un halka 
arz toplantılarında hedef şir-
ketlerin yer aldığı ISO 2. 500 
Sanayi Kuruluşu listesinde yer 
alan Katmerciler Ekipman da, 
borsaya geldikten sonra hızla 
büyüdü. İzmir’de kurulu olan 
ve 42 ülkeye ihracat yapan 
Katmerciler, halka açıldığı Ha-
ziran 2010’dan sonra 3 yılda 
aktiflerini yüzde 374 büyüttü.

Halka açılan 
şirket büyüyor

YABANCI yatırımcılar Borsa İstan-
bul’da kasım ayında 628 milyon dolarlık 
net alış yaparak, yılbaşından bu yana 
toplam net alış tutarını 2.3 milyar dolara 
yükseltti.

 Ağustos ve eylül ayında net satışla-
rın ardından ekim ayındaki 583 milyon 
dolarlık net alış ile iki aylık satışların faz-
lasını geri alan yabancılar, kasım ayında 
mayıs ayından bu yana en yüksek tutarlı 
net alımı gerçekleştirdi. Yabancı yatırım-
cıların kasım ayındaki alımları ile yılba-
şından bu yana yaptıkları net alış toplamı 
2 milyar 362 milyon dolara yükseldi.

ENDEKS % 14.5 YÜKSELDİ
Analistler, faizlerin düşük seyredeceği 

beklentisinin artması ve petrol fiyatların-
daki hızlı düşüşün TL varlıklarına ilgiyi 
artırdığını belirterek, yabancıların son 
iki aydaki güçlü alımları ile BIST 100 
endeksinin kasım ayında yüzde 6,94, son 
iki ayda ise yaklaşık yüzde 14,5 yükseliş 
kaydettiğine dikkati çekti.

THY’YE YOĞUN İLGİ SÜRÜYOR
Yabancı yatırımcılar, Türk Hava Yolla-

rı (THY) hisselerinde ağustos ayından bu 

yana net alım yapmaya devam 
ediyor. THY’de kasımdaki net 
alım 166 milyon dolara ulaştı. 
Yabancı yatırımcıların kasım 
ayında en fazla alım yaptıkları 
diğer hisseler 145.3 milyon do-
larla Garanti Bankası, 94.2 mil-
yon dolarla İş Bankası C oldu. 
Kasım ayında yabancı yatırım-
cıların en fazla net satış yaptığı 
paylar ise Kardemir (D), Tüpraş, 
Doğan Holding, Sabancı Hol-
ding, BİM olarak sıralandı.

 Yabancı yatırımcılar bu 
yılın 11 aylık döneminde 
Garanti Bankası’nda 292, 
Halkbank’ta 277, İş Bankası 
C’de 276, Akbank’ta 239 
milyon dolarlık net alım 
yaptı. Yabancıların bu yıl 
en fazla net satış gerçek-
leştirdiği hisseler ise 72 
milyon dolarla Enka İnşaat, 
61 milyon dolarla Pegasus 
ve 58.2 milyon dolarla Bank 
Asya oldu.
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Borsanın Yıldızları

Borsa uzun vadede 
getiride alternatifsiz

YATIRIM Finansman 
Genel Müdürü Şeniz Yar-
can, borsanın, küçük ser-
mayenin büyük kuruluş-
lara ortak olabilme fırsatı 
yakaladığı, şirketler için 
ise sermayenin tabana ya-
yılması ve her yatırımcının 
beklentisine uygun fırsatla-
rı içinde barındıran piyasa 
olduğunu kaydetti. 

YATIRIMCI ARTACAK
BIST ve Nasdaq 

OMX Group ara-
sında imzalanan 
stratejik işbirliği an-
laşmasına da vurgu 
yapan Yarcan, 
“BIST bünye-
sindeki mevcut 
piyasa uygula-
maları ve tekno-
lojik altyapının 
yenilenmesi 
planlanmakta-
dır. Bu geliş-
melerle BIST 
global piyasa-
larda daha ak-
tif ve derinlikli 
bir pazar olma 
yolundadır. Ye-

ni Tebliğ ile düzenlenen 
Yatırım Danışmanlığı fa-
aliyeti yatırımcı sayısının 
artmasını sağlayacak bir 
unsur olarak düşünülebi-
lir” dedi.

ŞİRKET DEĞERİ YÜKSELİYOR
Şirketlerin halka açıl-

malarının, özellikle aile 
şirketleri için kurum-

sallaşmayı da bera-
berinde getirdiğine 
dikkat çeken Yar-
can, “Şirketlerin 
güçlü ve sağlam 

finansal per-
formansları 
itibar kazan-
dırmakta, 
finansman 
imkanla-
rını artır-
makta, 
yabancı ve 
özkaynak 
maliyet-
lerini dü-
şürmekte, 
şirketlerin 

değerini 
yükseltmek-
te” dedi.

Halka arzlar refah 
düzeyini de artırır

HALKA arzın şirket-
lerin kaynak ihtiyaçlarını 
karşılayabilmesi açısından 
önemli bir finansman yön-
temi olduğunu kaydeden 
Şeker Yatırım Genel Mü-
dürü Osman Göktan, halka 
arzların aynı zamanda 
sermayenin tabana yayıl-
masına, piyasanın derin-
leşmesine ve refah düze-
yinin artmasına katkısıyla 
ekonomik açıdan da fayda 
sağladığını ifade etti.

20.3 MİLYAR LİRA
1990-2014 yılları ara-

sında toplam 422 şirketin 
halka açıldığını hatırlatan 
Göktan, “Bu 422 şirketin 
198’i sermayesinin yüzde 
25 ve daha fazlasını halka 
arz ederken, 178 şirket 
sermayesinin yüzde 15-25 
arasını halka arz etmiş ve 
46 şirket ise sermayesinin 
yüzde 1-15 arasını halka 
açmıştır. 1990 yılından gü-
nümüze kadar olan sürede 
422 şirketin halka arzından 
elde edilen toplam hasılat 
ise 20.3 milyar TL sevi-

yesinde gerçekleşmiştir” 
bilgisini verdi.

Şekerbank’ın sermaye 
piyasalarından kaynak 
sağlamak isteyen şirketle-
re hem piyasaları hem de 
sermaye piyasası araçlarını 
anlattıklarına dikkat çeken 
Göktan, “Anadolu’daki 
firmaların halka açılma ko-
nusunda yönlendirilmesi-
ni, ekonomimiz ve serma-
ye piyasaları açısından çok 
değerli buluyoruz” dedi.

EN HIZLI BÜYÜYEN 10 ŞİRKET
ŞİRKET HALK ARZ TARİHİ AKTİF BÜYÜMESİ (%)

Çemaş Döküm 30.03.2010 940

Katmerciler Ekipman 30.06.2010 374

Acıpayam Selüloz 31.12.2009 332

Taze Kuru Gıda 30.06.2012 255

Bilici Yatırım 31.12.2010 234

Saray Matbaacılık 31.03.2011 216

Lokman Hekim 30.09.2010 127

Euro Kapital 31.03.2011 124

Karsusan Su Ürünleri 31.12.2011 118

Avod Gıda 30.06.2011 105

Borsa İstanbul, Türkiye ekonomisinin itici gücü olan KOBİ’ler için Gelişlen İşletmeler 
Piyasası’nı kurdu. Halka açılan şirketlerde büyümenin, rakiplere göre hızlandığı görüldü

BORSANIN faaliyete geç-
tiği 1986 yılından bu yana 
500’ün üstünde halka arz 
gerçekleştiğine dikkat çeken 
Global Menkul Değerler Ku-
rumsal Finansman Müdürü 
Serkan Usanmaz, sadece 
2000 yılından sonra yapılan 
194 halka arzla şirketlere 
15.5 milyar dolar kaynak 
sağlandığını vurguladı. Halka 
arzları tek seferlik bir finans-
man kaynağı olarak görme-
mek gerektiğinin altını çizen 
Usanmaz, “İkincil halka arz-
lar ve pay senetleri dışında 
diğer finansman araçlarının 
halka arzını da ele almak 
daha doğru bir yaklaşım ola-
caktır. Bu açıdan bakıldığın-
da finansman tekniği olarak 

borsanın ve halka arzların 
önemi daha iyi anlaşılmakta-
dır” dedi.

 ŞİRKET ÖMRÜ UZUYOR
100 yılı aşkın süredir faa-

liyet gösteren Türk şirketi sa-
yısının bir elin parmaklarını 
geçmediğini ve bu firmaların 
birçoğunun kurumsallaşma 
açısından arzu edilen nokta-
da bulunmadığını kaydeden 
Usanmaz, “Yurtdışına ba-
kıldığında ise çok sayıda fir-
manın 100 yılı aşkın süredir 
faaliyet gösterdiği görülüyor” 
dedi. Usanmaz, İSO 500 lis-
tesindeki şirketlerin yalnızca 
yüzde 20’si’nin halka açık 
olarak faaliyet gösterdiğini 
söyledi.

Yabancılar borsadan vazgeçmiyor
Borsa İstanbul, yabancı yatırımcının 
gözbebeği haline geldi. yabancılar 
borsada bu yıl yaklaşık 2.4 milyar 
dolarlık net alım gerçekleştirdi. 
Yabancı alırken endeks de yükseldi

YABANCI İŞLEMLERİ

Ay Bin $

Ocak -494.959

Şubat 206.950

Mart 682.980

Nisan 437.066

Mayıs 705.586

Haziran -339.033

Temmuz 506.403

Ağustos -61.426

Eylül -497.063

Ekim 584.928

Kasım 631.268

Toplam 2.362.699

Halka arz 
tek seferlik bir 
kaynak değil

BORSA REKABET AVANTAJI SAĞLIYOR

Şeniz Yarcan

Osman Göktan
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BORSA İSTANBUL’DAN
TÜRKİYE’DE VE BÖLGEMİZDE

SERMAYE PİYASALARINI DEĞİŞTİRECEK

BÜYÜK DÖNÜŞÜM

Her şey İMKB, İstanbul Altın Borsası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nın Borsa İstanbul çatısı altında birleşmesiyle 
başladı. Bu büyük hamle, Türkiye’yi her adımda büyük hedeflere yaklaştıran zincirleme bir dönüşümü tetikledi.
Borsa İstanbul, aralıksız olarak attığı yenilikçi adımlarla, ülkemizde kısa süre önce başlattığı büyük dönüşümün

en etkin aktörü olmaya devam ediyor. Türkiye’nin yeni finansal gücü, bölgemizi ve dünyayı değiştiriyor.

• Borsa İstanbul ile NASDAQ arasında stratejik ortaklık gerçekleştirildi.
• BİST Sürdürülebilirlik Endeksi hesaplanmaya başlandı.
• Dünyada, bir borsa tarafından geliştirilen ilk üyelik bazlı özel pazar platformu Borsa İstanbul Özel Pazar, faaliyete geçti.
• İslam Kalkınma Bankası'nın (IDB) yurt dışında işlem gören 6,05 milyar ABD Doları değerindeki sukuku Borsa İstanbul'da
   işlem görmeye başladı.
• Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nda (VİOP) işlem rekorları kırıldı ve yeni enstrümanlar geliştirildi.
• Dünya Bankası Küresel Finansal Araştırmalar Merkezi, Borsa İstanbul yerleşkesinde kuruldu.
• Borsacılık teknolojisi alanında Borsa İstanbul’u dünyanın en büyükleriyle aynı kulvara taşıyan yatırımlar sağlandı.
• İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesi kapsamında dünya çapında ses getiren konferans ve etkinlikler yapıldı.
• Finansal bir süpermarket olma vizyonuyla yeni pazarlar ve yeni finansal ürünler geliştirildi.
• Dünya Bankası Küresel Finansal Araştırmalar Merkezi faaliyete geçti.
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