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1986  
Borsada 
işlemler  
başladı

1987 
Çok fiyat  

sürekli işlem 
yöntemi

1991 
Tahvil-bono 

piyasası 
kuruldu

1992 
Takas ve 
saklama 

merkezi ayrı 
şirket olarak 

kuruldu

1993
İlk bilgisayarlı 
işlem yapıldı. 

Repo-Ters 
Repo pazarı  

kuruldu

1994
Tam 

otomasyona 
geçildi. Seans 
sayısı 2 oldu

1995
Borsa binası 

İstinye’ye 
taşındı

1996
Borsa Para 

Piyasası 
kuruldu

1997 
Endeksten iki 

sıfır atıldı

1999
Müşteri adına 

saklamaya 
geçildi

2000
 Piyasaya 

uzaktan erişim 
sağlandı

2003 
Emirlerde 

hesap 
numarası 

zorunluluğu 

2004 
Borsa yatırım 
fonları işlem 

görmeye 
başladı

2006 
Yabancı Men. 
Kıy. Piyasası 
Müdürlüğü 

kuruldu

2007 
Açılış seansı 
uygulaması 

başladı, 
kapanış 17’ye 

uzatıldı

 2009
Gelişen 

İşletmeler 
Piyasası 

Müdürlüğü ve 
KAP kuruldu

2010
Piyasa  

yapıcılık 
uygulaması 
başlatıldı

2011 
Otomatik 

seans 
durdurma 
sistemi 

devreye alındı

2012 
Pay senedi 
repo pazarı 

devreye alındı

2013
İMKB, BIST’e 

dönüştü,  
Nasdaq ile 
anlaşıldı

2014 
Takasbank 

VİOP’ta 
merkezi karşı 

taraf oldu

S A B A H ’ I N  Ü C R E T S İ Z  E K İ D İ R

GeliŞMiŞ 
ülkelerle 
ArAYI 
kAPATIYoruz

02
SAYFA

02
SAYFA

05
SAYFA
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Türkiye’nin 2023 yılı 
hedeflerine ulaşabilmesi için 
finansman imkânlarının çe-
şitlendirilmesinin, vadelerin 
uzamasının ve yerli kaynak-
ların ön plana çıkarılmasının 
şart olduğunu belirten Ser-
maye Piyasası Kurulu (SPK) 
Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş, 
yurtiçi tasarruflara daya-
nan yeni bir modele ge-
çilmesinin ekonomiye 
büyük katkılar sağlaya-
cağı söyledi. 

Türkiye’nin en bü-
yük sanayi şirket-
lerinin büyük 
bir kısmının 
halen borsa-
da işlem gör-
mediğini 
ve bu şir-
ketlerin 
esas fa-

aliyetlerinden elde ettikleri 
kârlarının önemli bir kısmını 
finansman giderlerine harca-
dığını hatırlatan Ertaş, “Şir-
ketlerimizin sermaye piyasa-
larımıza yönelerek finansman 
alışkanlıklarını değiştirmele-
rinin kaçınılmaz bir ihtiyaç 

olduğunu değerlendiri-
yoruz” dedi. Şirketlere 
‘geleneksel bankacılığa 
bağlı pasif yapılarını 
gözden geçirmeleri’ çağ-
rısında bulunan ERtaş, 
“Kaynak çeşitliliklerini 

artırmaları ve öl-
çeklerini küresel 
rekabete elverişli 
hale getirmele-
ri geldiğimiz 
noktada kaçı-
nılmaz gözü-
küyor” diye 
konuştu.

Son yıllardaki ekonomik 
ve siyasi istikrarla birlikte 
şirketlerin sermaye piyasalarını 
daha fazla kullanmaya başladı-
ğını hatırlatan Vahdettin Ertaş, 
“Özellikle tahvil, bono ve sukuk 
ihraçları ile 2012-2015 Kasım 
dönemi arasında toplam 405.2 
milyar TL’lık kaynak özel sektö-
re sağlanmıştır. Öncelikli ama-
cımız bu rakamları yükselterek 
ülkemizin gelişimine katkımızı 
arttırmak. Bu kaynakları doğru 
zamanda, doğru yatırımlarda 
kullanan şirketlerimiz sürdürü-
lebilir büyümenin sağlanmasına 
ve istihdamın artışına da önemli 
katkı sağlayacaktır” dedi.

Ertaş, şirketlerin öz kay-
naklarının güçlendirilmesi ve 
halka açılmalarını teşvik eden 
vergi düzenlemesinin yürürlüğe 
girdiğini hatırlatarak, “Şirketle-
rimizin öz kaynaklarının güçlen-
dirilmesi ve halka açılmalarının 
teşvik edilmesi yönünde atılmış 
önemli bir reform. Bu düzen-
leme diğer ülkelere de ilham 
olmuş, pek çok ülke, bu düzen-
lememizi yakından değerlendir-
meye almışlardır. Şirketlerimiz 
öz kaynakla finansmana özen-
dirilerek kaynak maliyelerinin 
azalması, kârlılıklarının artması 
ve rekabet avantajı sağlamaları 
için teşvik edilmiştir” dedi.

Öz kaynağa 
teşvik geldi

Şirketler sermaye 
piyasalarına yönelmeli

BaşBakan Yardımcısı Mehmet 
Şimşek, AK Parti hükümetleri döne-
minde sağlanan siyasi istikrar, yapılan 
yapısal reformlar ve uygulanan doğru 
politikalar sayesinde Türkiye’de makro-
ekonomik istikrarın tesis edildiğini be-
lirterek, “Hızla büyüdük ve milletimizin 
refahı seviyesini artırdık” dedi. SABAH 
Gazetesi’ne açıklamalarda bulunan Şim-
şek, 2002 yılında satın alma gücüne göre 
8 bin 667 dolar olan kişi başına düşen 
milli gelirin, 2016’da 2.3 katına çıkarak 
20 bin 313 dolara ulaşmasının beklen-
diğini kaydetti. Şimşek, “Aynı bazda 
hesaplanan milli gelirin ise 2002 yılında 
572 milyar dolardan 2016 yılında 2.8 
katına çıkarak yaklaşık 1 trilyon 596 
milyar dolar olacağını tahmin ediyoruz” 
diye konuştu.

REKOR İSTİHDAM SAĞLANDI
AK Parti Hükümetleri döneminde re-

kor düzeyde istihdam olanağı sağladıkla-
rına dikkat çeken Şimşek sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Küresel krizin başladığı 2007 
yılından bu yana 6.4 milyon kişiye, son 
bir yılda ise 800 binin üzerinde ilave 
istihdam sağladık. 90’lı yıllarda çift ha-
nelere hatta zaman zaman üç hanelere 
ulaşan enflasyonu tek haneye indirdik. 
Orta vadede hedefimiz enflasyonu yüzde 

5’e uzun vadede ise düşük tek haneye 
indirmek.”

KÜRESEL YATIRIM 10 KAT ARTTI
Türkiye ekonomisinin rekabet gücü-

nü artırdıklarının altını çizen Şimşek, 
“Ülkemizi dünya ticaretinde önemli bir 
aktör ve yatırımlar için bir cazibe mer-
kezi haline getirdik. Türkiye, 1980-2002 
yılları arasında 14.8 milyar dolar küresel 
yatırım çekerken 2003 yılından bu yana 
yatırımları 10 kattan fazla yükselterek 
162 milyar dolara çıkardı. 2002 yılında 
1 milyar doların üzerinde ihracat yap-
tığımız ürün sayısı 9’dan 37’ye; ülke 
sayısı ise 8’den 34’e yükseldi. Son yıl-
larda GSYH’ye oran olarak yüzde 10’lar 
seviyesine kadar yükselen cari işlemler 
açığının yıl sonunda yüzde 5’in altına, 
orta vadede ise yüzde 3’e gerilemesini 
bekliyoruz” dedi. 

BANKACILIK ÇOK GÜÇLÜ
Türk bankacılık sisteminin güçlü ve 

sağlıklı yapısını koruduğunu ifade eden 
Şimşek, “2015 yılı ekim ayı itibarıyla 
sermaye yeterlilik oranı yüzde 15.3 ile 
yasal sınır olan yüzde 8’in yaklaşık iki 
katı. 2002 yılında yüzde 17.5 olan takip-
teki kredilerin toplam krediler içindeki 
payı 2015 yılı ekim ayı itibarıyla yüzde 

3. Bu oran birçok OECD ülkesi ve geliş-
mekte olan ülkelerde görülen orandan 
çok daha küçük” değerlendirmesinde 
bulundu.

İktisat literatüründe büyümenin üç 
temel belirleyicisi olduğunu belirten 
Şimşek, sözlerini şöyle tamamladı: “De-
mografi, kurumların kalitesi ve verimlilik. 
Türkiye, medyan yaşı 30.7 olan genç 
bir nüfusa sahip. Sayın Başba-
kanımızın kamuoyuna du-
yurduğu 2. ve 3. nesil 
yapısal reformları 
hızla uygulamaya 
koyarak kurumları-
mızın kalitesini ar-
tıracak ve üretim 
kapasitesini güç-
lendireceğiz. Bu 
reformlarla sürdü-
rülebilir büyüme 
sürecini destek-
leyecek, yüksek 
düzeyde nite-
likli istihdam 
yaratacak ve 
gelişmiş ül-
kelerle arayı 
kapatmaya 
devam ede-
ceğiz.”

4 yılda 405.2 
milyar TL kaynak

AK Parti Hükü-
metleri öncesinde 
yüksek bütçe açıkları 
ve borç yükü nedeniy-
le Türkiye’nin iflasın 
eşiğinde olduğunu 
hatırlatan Şimşek, 
“Hükümetlerimiz 
döneminde sağladı-
ğımız mali disiplin 
sayesinde Türkiye 
mali açıdan dünyaya 
örnek hale geldi. 
2002 yılında yüzde 
10.8 olan genel devlet 
açığının GSYH’ye 
oranını 2015 yılında 
sıfırladık. Böylece 
genel devlet bütçesini 
dengede kapatıyoruz. 
2002 yılında yüzde 74 
olan AB tanımlı borç 
stokunun GSYH’ye 
oranını ise 2015 
yılında yüzde 34’e dü-
şürdük. Bu oran Euro 
Bölgesi ortalamasının 
yaklaşık üçte biri, 
Maastricht Kriterinin 
ise neredeyse yarısı 
kadar” diye konuştu.

İFLASIN 
EŞİĞİNDEN 
DÖNÜLDÜ

Yapısal reformlarla birlikte kurumların kalitesinin artırılacağını ve üretim kapasitesinin 
güçlendirileceğini belirten Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, “Sürdürülebilir büyümeyi 
destekleyip nitelikli istimdam yaratarak gelişmiş ülkelerle arayı kapatmaya devam edeceğiz” dedi

Gelişmiş ülkelerle ara kapanıyor
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n Sermaye piyasaları aynı çatı altında toplandı: 2012 
yılının son günlerinde yürürlüğe giren yeni Sermaye 
Piyasası Kanunun getirdiği yenilikler sermaye piyasasının 
yeniden yapılandırılmasına ilişkin önemli yapı taşların-
dan biri. Bu kanunla birlikte İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsası, İstanbul Altın Borsası ve İzmir Vadeli İşlem ve 
Opsiyon Borsası, Borsa İstanbul çatısı altında birleşti-
rilirken, tüm sermaye piyasası araçlarının tek bir ortak 
platformda işlem görmesine imkân sağlandı.

n Sadece Borsa İstanbul değil, sermaye piyasala-
rında tüm ekosistem dönüşüyor: BISTECH dönüşümü 
tüm ekosistemin, Türkiye’de sermaye piyasalarının 
dönüşümünü hedefleyen bir süreç. Bu kapsamda etkin 
bir işleyiş sunabilmek için Takasbank ve MKK’nın 2016 
yılında Borsa İstanbul’un kampüsüne taşınabilmesine 
yönelik çalışmalar devam ediyor. Tüm işlem ve takas 
sistemlerinin alt yapısının ve iletişim kanallarının değiş-
tirildiği bu proje tüm piyasalar için tamamlandığında 
Borsa İstanbul, Takasbank, MKK ve SPK’nın yanı sıra 
300’ü aşkın Borsa üyesi (Aracı kurum ve banka), 10’u 
aşkın yazılımcı kuruluş ve 10’u aşkın veri yayın kuruluşu 
da kendi sistemlerinde değişiklik yapmış olacak. Yani, 
bu proje yalnızca Borsa İstanbul ve Takasbank’ın dönü-
şümü değil, tüm sermaye piyasasının dönüşümü olma 
özelliğine sahip. 

n Milli teknoloji üretimi konusunda Türk üniversi-
teleri de devrede: Borsa İstanbul, milli teknoloji üretme 
vizyonu çerçevesinde Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul 
Teknik Üniversitesi ile de anlaşmalar yaptı. Boğaziçi 
Üniversitesi ortaklığıyla kurulan Finans Tek-
nopark A.Ş. ülkemizin ilk tematik teknoparkı 
olma özelliğine sahip ve Borsa İstanbul İstinye 
kampüsünde inşaatı için ruhsat alınma süreci 
devam etmekte. Finans Teknopark’ın amacı; 
araştırma kurum ve kuruluşları ile finans ve 
üretim sektörlerinin iş birliğini sağlamak 
suretiyle, ülke finans sektörünün ve sanayii-
nin uluslararası alanda rekabet edebilir hale 
gelmesi ve ihracata yönelik bir yapıya kavuş-
turulması olarak ifade ediliyor. Borsa, ikinci 
iş birliğini ise İstanbul Teknik Üniversitesi ile 
yaptı ve Borsa İstanbul İTÜ Teknoloji A.Ş. ku-
ruldu. Bu ortaklık ile Türkiye’nin finans, tekno-
loji ve girişimcilik alanlarındaki ihtiyaçlarının 
belirlenmesi ve bu alanlara gerekli yatırımların 
yapılması hedefleniyor.

n Borsa İstanbul dünya ölçeğinde ve kalitesinde bir 
işlem platformuna sahip oldu. 

n Borsacılık alanında artık Türkiye sermaye piyasaları 
dünya ile aynı dili konuşabilecek durumda.

n Bu sayede Borsa İstanbul’un global bir oyuncu 
olması için önemli bir adım daha atmış olundu. 

n FIX protokolü ile küresel yatırımcılar piyasalarımıza 
daha kolay erişmeye başlandı. 

n Hızlı işlem yapılabilmesinin yanı sıra, farklı me-
safelerdeki üyelerin işlem sistemine benzer sürelerde 
erişebilmelerine olanak sağlanmış olacak. 

n Dünya piyasalarında genel kabul görmüş bir stan-
dart olan FIX iletişim protokolü ile dünyanın her tarafın-
dan rahatlıkla erişilebilir olundu. 

n Emir iletim ve işleme kapasitesi büyük ölçüde 
artırıldı. Sistemin cevap süreleri teknolojinin el verdiği en 
düşük seviyelere çekildi. 

n Yüksek frekanslı emir iletimi (HFT) için gerekli tüm 
alt yapı sağlanmış oldu. Bu amaçla eş-yerleşim hizmeti 

sunulmaya başlandı. 
n 1993 yılında devreye alınan 22 yıllık Pay 

Piyasası işlem sistemi uygulamaları tüm ekosis-
temi ile birlikte yenilendi. 

n Takasbank ile birlikte ortak alt yapı kulla-
nılmaya başlandı. 

n Yeni ürünlerin ve pazarların önü açıldı. 
n Uluslararası standartlardaki yeni veri mer-

kezi ile sürdürülebilir bir borsa olundu. 
n Emir işleme kapasitesi saniyede 5 bin 

emirden 100 bin emire çıkarıldı. 
n Emir işleme hızı 1 milisaniyeden 100 

mikrosaniyeye indirildi. 
n OUCH protokolünün devreye alınması ile 

60 mikrosaniyeye inilecek. 
n BIST bünyesindeki 4 piyasanın da BISTECH 

Platformu üzerinde hizmet vermesi planlanıyor. 

BISTECH ile sermaye 
piyasalarında ne değişecek?

Adım Adım Borsa 
İstanbul’un Teknolojiyle 
Dönüşüm Süreci 

Sermaye Piyasası Kanunu’nun 2012 
yılındaki değişiminden sonra pek çok dö-
nüşüm gerçekleştiren, yeni pazarlar açan, 
yeni ürün gelişimleri yapıp, dünya çapında 
ortaklıklar tesis eden Borsa İstanbul ve Ser-
maye Piyasası bugünlerde yeni bir heyecan 
yaşıyor. Borsa İstanbul’un BISTECH olarak 
adlandırdığı ‘teknoloji ile dönüşüm prog-
ramı’nın ilk fazı olan Pay Piyasası işlem 
sistemleri 30 Kasım’da devreye alındı. De-
vamı olan ikinci fazda ise Vadeli İşlem ve 
Opsiyon, Borçlanma Araçları ve Kıymetli 
Madenler ve Taşlar Piyasaları işlem sistem-
leri hayata geçirilerek şu anda tamamen 
ayrı sistemler üzerinde işlem gören tüm 
piyasalar tek ve ortak bir platformda işlem 
görmeye başlayacak. 

EN BÜYÜK TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM
Milli teknoloji projesi BISTECH, Türki-

ye’nin tüm sektörlerde gerçekleştirdiği en 
büyük teknolojik dönüşüm projelerinden 
biri. BISTECH dönüşümü, uluslararası ra-
kiplerine nazaran geri kalmış olan Türkiye 
sermaye piyasasını global arenada rekabet 
edebilecek konuma getirmeyi hedefleyen 
Nasdaq stratejik ortaklığı ile başladı. Üste-
lik bu proje sadece bir teknolojik dönüşüm 
projesi değil, aynı zamanda küresel çapta 
stratejik ortaklıkları ilgilendiren, iş danış-
manlık servislerini barındıran ve bilgi trans-
feri konularını ilgilendiren çok kapsamlı bir 
proje olma özelliği taşıyor.

BISTECH projesi, gerçek anlamda bir 
milli teknoloji üretme projesi olma anlamı-
nı taşıyor. Şu anda milli uçak projesi üret-
me, milli araba üretme gibi pek çok farklı 
alanda tartışılan milli teknoloji projesine 
Borsa İstanbul büyük bir katkı sağlamış 
oluyor. Stratejik ortaklığın ilk ve en önemli 
bacağı olan teknoloji transferi sonrasında 
Borsa İstanbul, üretilen teknolojinin kaynak 
kodlarına ve yazılımına da sahip olmuş 
durumda. Bu dünyada bir ilk olma özelliği 

taşıyor. Nasdaq’tan daha önce söz konusu 
işlem platformunun kaynak kodunu alan 
başka bir borsa olmadı. 

HIZLI VE RAHAT ERİŞİM
Nasdaq ile yapılan anlaşma ile öncelik-

le Borsa İstanbul’un borsacılık faaliyetleri 
noktasında ihtiyaç duyduğu teknolojik 
altyapı, dünyanın en önde gelen teknoloji 
sağlayıcılarından biri tarafından sağlanacak. 
En yeni borsa teknolojilerinden biri olarak 
sadece seçili borsalarda kullanılmakta olan 
Genium INET yazılımı ve diğer bileşenleri 
ile Borsa İstanbul, çok sayıda sermaye pi-
yasası aracının birden fazla dilde ve birden 
fazla para birimi üzerinden alım-satımını 
mümkün kılan, kolay ölçeklendirilebilir bir 
teknolojik alt yapıya sahip olacak.

25 ÜLKEYE SATIŞ HAKKI
Borsa İstanbul, anlaşmanın ikinci önem-

li ayağı olan bilgi transferi çerçevesinde, 
kullanım lisansları ile birlikte transfer edi-
lecek yazılımların kaynak kodlarına ve 25 
ülkede yeniden satış haklarına da sahip ola-
cak ve birkaç sene içerisinde kendi kendine 
yetebilen ve dünya standartlarında tekno-
lojinin sağlayıcısı, lider bir borsa haline 
gelecek. BISTECH dönüşümü meyvelerini 
hemen vermeye başladı. “Replay Trading” 
adlı sistem, tamamen Türk mühendisler 
tarafından geliştirilmiş ve bu sistem Nas-
daq tarafından hemen dünyaya satılmaya 
başlanmış. Projenin hazırlığı 3 ayrı kıtada 
toplam 500’e yaklaşan bir insan kaynağı ile 
gerçekleştirildi.

Nasdaq ile hayata geçirilen stratejik or-
taklık ve Teknoloji Dönüşüm programının 
3. ayağında ise, 3 yıllık bir süreçte 36 ayrı 
alanda alınacak danışmanlık servisleri ile 
Borsa İstanbul ve Takasbank’ın iş süreçle-
rinin geliştirilmesi ve yeni iş alanlarındaki 
fırsatların ortaklaşa belirlenmesi süreci sağ-
lanacak.

Borsa İstanBul 
milli teknoloji üreterek, global borsa haline gelmeyi amaçlıyor

Borsa İstanbul, milli teknoloji üretme projesi olma anlamı da 

taşıyan BISTECH’in ilk fazını devreye aldı. Nasdaq’la yapılan 

anlaşma ile, üretilen teknolojinin kaynak koduna da sahip olundu

n FIX ile 100 mikrosaniyenin altında emir iletim hızı. 
n OUCH ile 60 mikrosaniyenin altında emir iletim hızı. 
n GMI ile 10.000 mesaj/saniye sürdürülebilir veri yayını. 
n 10.000 emir/saniye sürdürülebilir emir işleme kapasi-
tesi. 
n 100.000 emir/saniye maksimum emir işleme kapasitesi. 
n Günlük 10.000.000 emir işleme kapasitesi.

Roket Hızına Ulaşan Bir 
Borsa: rakamlarla BIstECH
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Önümüzdeki yıllarda 
Türkiye ekonomi ve finans 
tarihini çalışanların, için-
den geçilen dönemi borsa ve 
sermaye piyasasının gelişim 
sürecinde bir milat olarak ka-
bul edeceklerinin altını çizen 
Borsa İstanbul Genel Müdürü 
Tuncay Dinç, “Bundan yakla-
şık üç yıl önce yeni Sermaye 
Piyasası Kanunu’nun hayata 
geçmesi ile başlayan süreç, 
Borsamızın şirketleşmesinin 
tamamlanması, Türkiye’de 
çeşitli varlık sınıflarının iş-
lem gördüğü borsaların tek 
çatı altında bir araya getiril-
mesi, borsamız bünyesinde 
devreye alınan yeni piyasalar 
ve ürünler, Nasdaq ile baş-
latılan stratejik anlaşma ve 
teknoloji yatırımları gibi on-
larca yıla sığabilecek atılımlar 
Borsa İstanbul’u ve sermaye 
piyasamızı çok farklı noktala-
ra taşımıştır” dedi.

Amerikan Merkez Ban-
kası’nın muhtemel faiz 
artışının, gelişmekte olan 
ülke piyasalarında yüksek 
volatiliteye sebep olduğunu 
hatırlatan Dinç, “Söz konusu 
faiz artışından ve ekonomik 
stresin arttığı benzer durum-
lardan en az etkilenenler ve 
bunu fırsata çevirebilenler ise 
hiç kuşkusuz, yatırımcıların 
taleplerine en geniş ürün 
yelpazesi ile en hızlı ve etkin 
şekilde cevap veren, bölge 
ve dünyada marka değerini 
artırmış güvenli limanlar 
olacaktır. İşte biz de bölgede 
ve dünyada önemli bir çekim 
merkezi olmak için çalışmala-
rımıza devam ediyoruz. Borsa 
İstanbul’un bu yeni dönemde 
stratejik plan çerçevesi için-
de attığı her adım İstanbul’u 
ulusal ve uluslararası finans 
piyasası katılımcılarının 
konumlandığı, yeni finansal 
piyasaların sürdürülebilir 
şekilde gelişmesi için gerekli 
finansal, hukuki ve teknik alt-
yapıya sahip bir merkez ko-
numuna getirmeyi hedefleyen 
İstanbul Uluslararası Finans 
Merkezi (İFM) vizyonunu 
desteklemek üzere gerçekle-
şiyor.”

SÜPERMARKETE DÖNÜŞ
Borsa İstanbul’un bugün 

pay senetlerinden, kamu ve 
özel sektör borçlanma araçla-
rına; emtiadan türev ürünlere 
kadar birçok finansal aracın 
işlem gördüğü bir finans 
süpermarkete dönüştüğüne 
vurgu yapan Dinç, “Dünya-
nın en likit borsaları arasında 
yer alan Borsa İstanbul, 2014 
yılında pay piyasası işlem 
hacmi bakımından gelişmek-
te olan piyasalar arasında 
7.sırada; tahvil/bono pazarı 
işlem hacmi açısından ise 

dünyada 5.sırada bulunmak-
tadır” dedi.

GELİŞMİŞ TEKNOLOJİ
Bir sermaye piyasasının 

başarısının teknolojik altya-
pısının ne kadar etkin olduğu 
ile de yakından ilgili olduğu-
na işaret eden Dinç, “Borsa 
İstanbul, 2013 yılı sonunda 
Nasdaq ile imzaladığı stra-
tejik ortaklık anlaşmasıyla 
dünyanın en gelişmiş borsa 
teknolojisine sahip olacaktır. 
Yeni teknolojiyi ilk olarak ka-
sım ayında Pay Piyasası’nda 
hayata geçireceğiz. Diğer pi-
yasalarımız ise 2016 yılında 
kullanmaya başlayacaktır. Bu 
adımlarla beraber, daha önce 
ülkemize yatırım yapmamış 
uluslararası yatırımcıları da 
Borsa İstanbul’a çekecek ve 
Türkiye sermaye piyasala-
rında var olan likiditeyi çok 
daha yukarılara taşıyacağız” 
diye konuştu.

BİLİNİRLİLİK ARTACAK
Bölgesinde sermaye pi-

yasası araçlarının alınıp 
satıldığı bir merkez olmayı 
hedefleyen Borsa İstanbul’un, 
uluslararası kuruluşlarla olan 
ilişkilerini de her geçen gün 
daha ileri noktalara taşıdığını 
hatırlatan Dinç, “Londra Bor-
sası ile gerçekleşen işbirliği 
Borsa İstanbul türev ürünle-
rinin dünyanın finans baş-
kenti olan Londra’da işlem 
görmesine olanak sağladı. 
Uluslararası yatırımcıların 
BIST ürünlerine böylesi bir 
merkezde ve en kısa yoldan 
ulaşımı sadece türev piyasa-
larımızdaki likiditeyi olumlu 
yönde etkilemeyecek, Borsa 
İstanbul’un bilinirliğine de 
büyük katkı yapacaktır” dedi.  

KÜRESEL MERKEZ
Dinç önümüzdeki döneme 

ilişkin hedefler konusunda, 
“Borsa İstanbul olarak farklı 
ülkelerden şirketlerin işlem 
gördüğü, bölgesindeki ülke-
lere finans teknolojisi ihraç 
eden, farklı finansal araçların 
en etkin ve şeffaf biçimde 
fiyatlandığı, Hong Kong ile 
Frankfurt arasındaki bölgede 
küresel bir finansal merkez 
haline gelmiş bir borsa olma 
yolunda çalışıyoruz. 2023 
yılında 500 milyar dolarlık 
ihracat hacmi ve 2 trilyon 
dolarlık ekonomik büyüklük 
hedefi koyan Türkiye’nin bu 
hedeflere erişebilmesinin yo-
lu sermaye piyasalarını güç-
lendirmekten geçmektedir. 
Önümüzdeki dönemde bu so-
rumluluk doğrultusunda stra-
tejik hedeflerimize ulaşmak 
için faaliyetlerimiz devam 
edecektir” değrelendirmesin-
de bulundu.

Borsa İstanbul küresel bir  
finansal merkez olma yolunda

Borsa İstanbul’un bölgesinde ve dünyada önemli 
bir çekim merkezi olması için çalıştıklarını 
belirten Genel Müdür Tuncay Dinç, “Hong Kong 
ile Frankfurt arasındaki bölgede küresel bir 
finansal merkez haline gelmiş bir borsa olma 
yolunda çalışıyoruz” dedi

Önümüzdeki dönemin diğer bir önemli 
gelişmesinin de Borsa İstanbul’un halka 
arzı olduğunu vurgulayan Tuncay Dinç, “Biz 
Borsa İstanbul’un halka arzını sadece bir 
halka arz olarak değil aynı zamanda Borsa 
İstanbul’un Türkiye sermaye piyasaları için 
belirlediği gelecek vizyonunu yansıtacak bir 
adım olarak görüyoruz. 2014 yılsonu itibari 

ile pay piyasamızda işlem gören şirketlerin 
toplam değerinin GSYH’ye oranı sadece 
yüzde 36 seviyesinde. Bu sebeple, Borsa 
İstanbul’un halka arzının piyasalarımızın 
derinliğini arttırmak ve şirketlerimizin 
kurumsallaşma sürecine katkı sağlamak an-
lamında da önemli bir örnek teşkil etmesini 
istiyoruz” diye konuştu.

BIST’IN HALKA ARZI VİZYONDUR
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Türk sermaye piyasaları, Dersaadet Tahvilat 
Borsası’nın 1873 yılında kurulmasından bu yana, 
gerek yerel, gerek yabancı yatırımcılara adil ve 
şeffaf bir piyasa ortamı sunuyor. 6362 sayılı yeni 
Sermaye Piyasası Kanunu’nun 2012 yılı sonunda 
yürürlüğe girmesini takiben 2013 yılında, Türkiye 
sermaye piyasalarındaki tüm borsaları tek çatı al-
tında toplayan Borsa İstanbul, şirketleşme sürecini 
de başarıyla tamamlayarak özel hukuk kişisi hali-
ne geldi. Bu sayede bir sonraki aşama olarak, küre-
sel eğilimlere de paralel şekilde Borsa İstanbul’un 
halka arzı gündeme alındı.

KAMU PAYI SATILACAK
Borsa İstanbul’un en büyük ortağı yüzde 49 

sahiplik oranı ile T.C. Başbakanlık Hazine Müste-

şarlığı. Kanun, Hazine’ye ait payların halka arzını 
öngördü ve Bakanlar Kurulu 2014 yılında buna 
ilişkin karar aldı. Bu çerçevede Borsa İstanbul, 
Mart 2015’den beri halka arz hazırlıklarını yü-
rütüyor. Son yıllarda Türkiye’de gerçekleştirilen 
en büyük hacimli halka arzlardan biri olacağı 
düşünülen Borsa İstanbul arzında, Borsa İstanbul 
sermayesindeki Hazine payları şirket sermaye-
sinin yüzde 42.75’ini aşmamak üzere halka arz 
edilecek.

Nasdaq’ın 2013 yılı sonunda Borsa İstanbul’a 
stratejik ortak olarak hissedar olmasının yanı sıra, 
Londra Borsası Grubu ile varılan anlaşma ve son 
olarak EBRD ile yapılan ortaklık halka arz öncesi 
Borsa İstanbul’un piyasa değerini artırıcı yönte 
etki yapacak.

Borsa İstanBul’un 
değerİ artıyor

Borsa İstanbul’un 
halka arzının 2016’da 
tamamlanması 
bekleniyor. Başta 
Nasdaq olmak 
üzere Londra 
Borsası ve EBRD 
ile gerçekleştirilen 
ortaklıklar, BIST’in 
piyasa değerini 
artırıyor

Borsa İstanbul CEO’su Tuncay Dinç, 
yabancı yatırımcıların Türkiye’yi ve Borsa 
İstanbul’u yakından izlediklerini vurgulaya-
rak, “Borsa İstanbul’a yatırımcı ilgisi sürüyor. 
Hem stratejik ortaklık anlaşması çerçevesin-
de hem halka arz sırasında Borsa İstanbul’a 
ortak olmak isteyen yatırımcılar var. Biz 
2016’yı, halka arzı gerçekleştirmek için 
bir hedef olarak görüyoruz” açıklamasında 
bulunmuştu.

2 Mart 2015 tarihinde yerli ve yabancı 
medyada yer alan ilanlarla başlayan halka 
arz sürecinin 2016 sonuna kadar tamam-
lanması öngörülüyor. 2016 yılında küresel 
piyasaların ve ülkemizdeki gelişmelerin hal-
ka arza elverişli olacağı düşünülüyor. Halka 
arza aracılık edecek yatırım kuruluşlarının 
seçimine ilişkin değerlendirmeler devam 
ediyor. Dünyanın önde gelen borsalarıyla 
gerçekleştirilen ortak projelerin yanısıra 
stratejik ortaklıklardaki gelişmelerin şirket 
değerine olumlu etki yapması bekleniyor.

Yatırımcı ilgisi sürüyor

3 yılda 781 
şirkete halka 
arz anlatıldı

BOrSA İstanbul, 2012 yılının eylül 
ayından itibaren yeni bir hamle başlattı. 
Şirketlere sermaye piyasalarından hem 
uzun vadeli hem de düşük maliyetle elde 
edebileceklerini anlatmak amacıyla Borsa 
İstanbul tarafından Anadolu’nun dört bir 
yanına ziyaretler gerçekleştirildi. 3 yıllık 
sürede 781 yerli şirket ziyaret edilerek, şir-
ketlerin geleceği üzerinde doğrudan karar 
verme yetkisine sahip olan hâkim ortaklar 
ile görüşüldü. Görüşülen şirketlerden 5’i 
halka açılırken, büyük ölçekli 2 şirket daha 
aralık ayında işlem görmek için başvuruda 
bulundu. 15 şirket ise halka arz sürecinde 
önemli aşamalar kaydetti. Şirketlerden alı-
nan geri bildirimler, önümüzdeki dönemde 
daha fazla şirketin pay halka arzına ilgi 
göstereceğini ortaya koyuyor. 

LISTINGISTANBUL PROGRAMI 
Yabancı menkul kıymetlerin yurt içi 

piyasalarda işlem görmesi hedefi çerçeve-
sinde 2013 Nisan ayında Borsa İstanbul 
tarafından devreye alınan “Listingİstanbul 
Programı” yabancı şirketlere Türk sermaye 
piyasaları hakkında etkin tanıtım, bilgilen-
dirme ve iletişim faaliyetleri gerçekleştirme 
yönünde faaliyetlerine devam ediyor.

Program kapsamında ilk olarak Avrasya 
bölgesindeki 47 ülke öncelikli hedef olarak 
belirlendi. 2013 Nisan’dan bu yana gerçek-
leşen etkiliklerde 100’e yakın yabancı men-
şeili şirket ile bire bir görüşmeler yapıldı.
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Borsa pazarlarında yeni dönem
Borsa İstanbul’da Yıldız ve 
Ana Pazar dönemi başladı. 

Gözaltı’nın ismi Yakın 
İzleme olarak değiştirildi. 

Gelişen İşletmeler 
Piyasası’nda ortak satış 

imkânı sağlandı

İhraç 2013 2014 31/11/2015

Pay 4.624 714 119

Borsa yatırım fonu 5 - -

Borçlanma araçları ve 
kira sertifikaları

55.649 66.358 71.537

Toplam 60.278 67.072 71.656

Yıl İşlem 
hacmi

Piyasa 
değeri

Menkul 
kıymet 
sayısı

2010 635.664 472.553    

2011 695.338 381.263 375

2012 623.326 552.898 422

2013 816.858 505.914 438

2014 872.931 627.365 437

2015/10 841.568 598.688 430

3 yılda 200 mİlyar Tl kaynak sağlandı Pİyasa değerİ 600 mİlyar
borsa İstanbul’da yeni 

dönemle birlikte pazarlar da 
yeniden yapılandırıldı. Pazar 
yapılanmasında Ulusal ve 
İkinci Ulusal Pazar kaldırıldı, 
yerine Yıldız Pazar ve Ana 
Pazar olarak 2 yeni pazar 
oluşturuldu. Yeni pay alım 
satım sistemi devreye girdi-
ğinde Ulusal ve İkinci Ulusal 
Pazar’da işlem gören paylar-
dan fiili dolaşımdaki payların 
piyasa değeri 100 Milyon TL 
ve üzerinde olanlar ile BİST 
100 endeksinde yer alan 
şirketler Yıldız Pazar’da, bu 
rakamın altında olan şirket-
ler ise Ana Pazar’da işlem 
görecek. Yıldız Pazar ve Ana 
Pazar işlem görecek şirket-
lerin, piyasa değeri, kârlılık, 
sermaye gücü, faaliyet süresi 
ve halka açıklık oranı gibi 
kotasyon şartlarını sağlaması 
gerekiyor. KOBİ Pazarı olarak 
da anılan Gelişen İşletmeler 
Piyasası (GİP) ise Pay Piyasa-
sı altında ayrı bir pazar olarak 
sınıflandırıldı.

GÖZALTI, YAKIN İZLEME
Gözaltı Pazarı’nın ismi 

Yakın İzleme Pazarı (YİP), 
Kurumsal Ürünler Pazarı’nın 
ismi Kolektif Yatırım Ürünle-
ri ve Yapılandırılmış Ürünler 
Pazarı, Serbest İşlem Platfor-
mu’nun ismi ise Piyasa Ön-
cesi İşlem Platformu (PÖİP) 
olarak değiştirildi. Pay Piya-
sası bünyesinde sadece nite-
likli yatırımcıların alım satım 
yapabileceği yeni bir pazar 

oluşturuldu. Bu pazarda; hal-
ka arz olmaksızın paylarını 
nitelikli yatırımcılara ihraç 
eden halka açık olmayan or-
taklıklar ile bu ortaklıkların 
mevcut ortaklarının ve halka 
açık olup, payları Borsada 
işlem görmeyen ortaklıkların 
payları işlem görebilecek. GİP 
yeni pazar yapılanmasında, 
Pay Piyasası altında ayrı bir 
pazar olarak sınıflandırılacak. 
Burada getirilen en önemli 
yenilik ortak satışı imkânı. 
Daha önce GİP’te ortak satışı-
na izin verilmiyordu. 

ŞİRKETLERE TEDBİR
Borsa yatırımcılara sunu-

lan şirketlerin kalitesi konu-
sunda hassas davranmanın 
yanı sıra 30 Kasım 2015 tari-
hinden itibaren geçerli olan 
bazı ilave tedbirler getirdi. 
Bütün sermaye piyasası araç-
ları ve pazarlar için tek tek 
ve oldukça ayrıntılı kottan 
çıkma koşulları belirlendi. 
Temel olarak üç alan çok has-
sas. Bunlar finansal durumun 
kötüleşmesi, hukuksal yapı-
nın bozulması ile kamuyu ay-
dınlatmaya aykırılık ve Bor-
saya karşı yerine getirilmesi 
gereken yükümlülüklerin 
aksaması. Bu şartların varlığı 
halinde Borsa Yönetim Ku-
rulu sermaye piyasası aracını 
tamamen kottan çıkarabilece-
ği gibi, pazarını değiştirebilir, 
uyarıda bulunabilir, süre 
verebilir veya uygun gördüğü 
başka tedbirleri de alabilir. 

DünyaDaki tahvil pi-
yasalarının hızla elektronik 
işlem sistemlerine geçmeye 
başladığı günümüzde, ku-
ruluşundan bu yana elek-
tronik ortamda işlem ya-
pılmasına olanak sağlayan 
Borsa İstanbul Borçlanma 
Araçları Piyasası (BAP) 
dünya borsalarınca örnek 
alınıyor. Bu alanda günlük 
ortalama 14 milyar dolar 
işlem hacmiyle dünyanın 
sayılı likit borsaları arasın-
da yer alıyor. 

10 AYDA 3 TRİLYON $
2014 yılında toplam 7.6 

trilyon TL (3.5 trilyon $) ve 
2015 yılının ilk on ayında 
ise toplam 8.1 trilyon TL (3 
trilyon $) tutarında işlemin 
gerçekleştiği bir piyasa bü-
yüklüğüne ulaşıldı.

Dünya Borsalar Fede-
rasyonu (World Federation 
of Exchanges, WFE) tara-
fından yayımlanan ista-
tistiklerden de, 2015 yılı 
haziran ayı sonu itibarıyla 
Borsa İstanbul’un Borçlan-
ma Araçları Piyasası kesin 
alım satım işlem hacmi 
sıralamasında dünya bor-
saları arasında 5 inci sırada 
yer aldığı görülüyor.

Borçlanma araçlarında günlük 
işlem hacmi 14 milyar dolar

Üstelik yılda 6 kere değişiklik yapma hakkıyla birlikte.

BİREYSEL TASARRUFLARINIZI
VAKIF EMEKLİLİK’İN

GENİŞ VARLIK YELPAZESİ ALTINDA

 EMEKLİLİK FONLARINDA
DEĞERLENDİREBİLECEĞİNİZİ

BİLİYOR MUYDUNUZ?
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Borsa İstanbul’un, yatırım çekmek ve 
küresel ölçekte rekabet edebilmek için 
gereken yapısal etmenleri ve teknolojik 
ilerlemeleri devreye soktuğunu belirten 
Nasdaq Piyasa Teknolojilerinden Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı Lars Ottersgard, 
“Borsa İstanbul, başarılı bir sermaye 
piyasası sistemi kurmak için güçlü bir 
temel oluşturuyor ve biz de, borsanın ne 
şeklide dönüşeceğini izlemeyi heyecanla 
bekliyoruz. Tabii ki bu dönüşüm süreci 
boyunca onların ortağı olarak yanlarında 
olacağız” dedi. Borsa İstanbul’un piyasa 
yapısını yenilediğine vurgu yapan Otter-
sgard, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim 
bu süreçteki rolümüz, tüm teknolojik 
etmenleri küresel en iyi uygulamalar 
seviyesine çekmekti. Borsa İstanbul’un 
tüm teknolojik altyapısını ve sistem-
lerini yeniliyoruz. Aynı zamanda üye-
lerinin Türkiye’ye yatırım çekmesine 
destek olacak faaliyetler, programlar 
gerçekleştirmeleri ve uygun piyasa 
yapısı oluşturmaları için danışman-
lık hizmeti sunuyoruz.”

BIST LİDER OLACAK
Ölçeklendirme, güvenilirlik 

ve esneklik özelliklerinin, Borsa 
İstanbul’u, yeni ürünler, yeni işlem 
yöntemleri ve zaman içinde or-
taya çıkacak yeni imkanlar saye-
sinde öncü konuma getireceğini 

ifade eden Ottersgard, “En üst kalitede 
teknolojiye sahip olmak, Borsa İstan-
bul’u Orta Avrupa’dan Orta Asya’ya kadar 
uzanan bir Dünya Finans Merkezi’nin 
lideri ve en önemli borsası yapacak. Bor-
sa İstanbul’a aktardığımız geniş çaplı bir 
bilgi transferi programı başlattık. Bunun, 
Borsa İstanbul’un faaliyetlerini başarıyla 
sürdürmesi için kendi ürün ve süreçlerini 
geliştirmesi, kendi ihtiyaçlarına göre 
tasarlaması ve ayrıca gelecekte küresel 
varlığını genişletmesi açısından çok özel 
bir avantaj sunuyor” dedi.

Borsaların, bir ülkenin 
ekonomisinin ve mali yapısının 
temel ögeleri olduğunu vurgula-
yan Nasdaq Genel Müdürü Robert 
Greifeld, “Yatırımları artırmak, 
büyümeyi desteklemek ve refahı 
ülke geneline yaymak, ki bu, Tür-
kiye’nin diğer gelişmekte olan ül-
kelere oranla çok başarılı olduğu bir 
konu, için güçlü bir sermaye piyasa-
sı temeli şart. Teknolojik ilerleme ve 
gelişmeler sayesinde, Borsa İstanbul, 
Türkiye’nin fiilen Avrasya’nın bölge-
sel sermaye piyasası merkezi haline 
gelmesinde rol oynuyor” dedi.

TEKNOLOJİ ESKİMEYECEK
Borsa İstanbul’la olan projelerinin, 

müşteri ile işbirliğini bambaşka bir seviyeye taşı-
dığının altını çizen Greifeld, “Tamamen ölçeklen-
dirilebilir çözümler sunduğumuzdan, teknolojimiz 
zaman içinde eskimeyecek ve borsanın faaliyetleri 
hem hacim hem yayıldığı coğrafi alan anlamında 
büyüdükçe, bu genişlemeyi de destekleyebilecek” 
dedi. ‘Borsa İstanbul ile ortaklığımız, teknoloji 
sözleşmelerine daha geleneksel yaklaşımımız olan 
standart alıcı-satıcı ilişkisinin aksine, gerçek bir 

ortaklık’ değerlendirmesinde bulunan Greifeld, 
“Borsa İstanbul kendi sisteminin yöneticisi olacak, 
sistemi kullanacak ve bakımını sürdürecek. Bu 
yaklaşım, Nasdaq için çok özel ve farklı. Borsa İs-
tanbul ile ilişkimiz uzun vadeli. Borsa İstanbul’un 
büyümesini izlemeyi dört gözle bekliyoruz. “

BIST PROJESİ İLhAM vERİCİ
Borsa İstanbul ile ortaklıklarının, iş ve teknolo-

jinin tüm alanlarını kapsadığının altını çizen Nas-

daq Başkanı Adena Friedman ise, “Bu bizim için 
çok özel bir durum. Borsa İstanbul ekibinin işine 
bağlı ve öğrenmeye açık olduğunu gördük. Bizim 
ekibimize gelince, ender bir durum olarak, Borsa 
İstanbul’da tüm iş ve hizmet alanlarında çalışma 
imkanı buldular. Hepimiz için son derece ilham 
verici bir proje” dedi. Friedman ayrıca Borsa İstan-
bul ile birlikte yeni girdikleri bu piyasayı, Türkiye 
aracılığıyla başka ülkeleri de içine alacak şekilde 
genişletmeyi planladıklarının altını çizdi.

Son yıllarda işlem platformlarının 
yanı sıra işlem sonrası hizmet sunan 
kurumların kullanmış oldukları altyapı 
ve tekniklerde de ciddi anlamda bir deği-
şim gözlemlendiğini belirten Takasbank 
Genel Müdür Yardımcısı Sezai Bekgöz, 
Borsa İstanbul’un, dünyanın önde gelen 
borsalarından ve sermaye piyasaları tek-
noloji tedarikçilerinden biri olan Nasdaq 
Group Inc. (Nasdaq) ile stratejik ortaklık 
anlaşması imzaladığını söyledi. Sezai 
Bekgöz, söz konusu anlaşma çerçevesin-
de borsa bunyesinde islem gören spot 
ve türev tüm piyasaların bütünleşik bir 
yapıda işlem görmesine imkan sağlayan 
Genium INet Nasdaq sistemlerinin Borsa 
İstanbul için geliştirilmesine karar veril-

diğini söyledi.

İFM’NİN ÖNEMLİ AYAĞI TAMAM
BISTECH Ürün Grubu kullanımının 

sağlayacağı en önemli avantajın ülkemiz-
de işlem ve işlem sonrası hizmetlerde 
uluslararası genel kabul görmüş uygula-
malara yakınsama olarak karşımıza çıktı-
ğını vurgulayan Bekgöz, “Bu yakınsama 
aslında İstanbul Finans Merkezi Proje-
si’nin de (İFM) en önemli ayaklarından 
birini oluşturuyor” dedi. Bekgöz, ülke-
mizin Avrupa Birliği üyesi olma çabaları 
dikkate alındığında, NASDAQ ile yapıla-
cak işbirliğinin Avrupa Birliği düzenle-
melerine uyum açısından ciddi bir katma 
değer sağlayacağını söyledi.

Finansal kuruluşlarda büyük bir 
değişimin yaşandığına ve teknolojinin 
şirketler tarafından bir kaldıraç 
gibi kullanıldığına dikkat çeken 
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) 
Genel Müdür Yardımcısı Hüsa-
mettin Korkunç, BISTECH dönü-
şüm programını önemine dikkat 
çekti. Korkunç, “Hızlı, 
esnek ve kesintisiz bir 
teknolojik altyapının, ül-
kemizin 2023 hedeflerine 
ulaşılmasında çok önemli 

bir katkısı olacak. Borsa İstanbul, Ta-
kasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu 

olarak bizler, birer altyapı kurulu-
şuyuz. Şehirleri ve ülkeleri birbi-
rine bağlayan otobanlar gibiyiz. 
Bu finans otobanlarından geçen 
araçların sayısını, hızını, taşı-

ma kapasitesini ve aynı 
zamanda uluslararası 
bağlantılarını ne kadar 
artırabilirsek, ülkemi-
zin büyümesine katkı-
da bulunuruz” dedi.

2023 hedeflerine katkı yapacak

Borsa İstanbul ile 
ilişkimiz uzun vadeli
Nasdaq Genel Müdürü 
Robert Greifeld, Borsa 
İstanbul ile ilişkilerinin 
uzun vadeli olduğunu 
söyledi. Nasdaq Başkanı 
Friedman ise, bu projeyi, 
Türkiye aracılığıyla 
genişleteceklerini 
kaydetti

Robert Greifeld

Adena Friedman

Lars Ottersgard

Dönüşümü 
heyecanla 
bekliyoruz

BISTECH 
finans 
merkezi 
için önemli 
bir adım
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n 2005 yılında kurulan 
merkez içinde düzenleme 
kurulu, sivil ve ticaret 
mahkemeleri ve düzenle-
yici mahkemeler bulunu-
yor.
n Serbest bölge mantı-
ğında kurulan finans mer-
kezinde yabancı şirketlere 
yüzde 100 mülkiyet izni 
veriliyor.
n Kâr üzerinden sadece 
yüzde 10 gibi düşük bir 
vergi oranı uyguluyor.
n Şirketlerden rekabetçi 
kurumlar vergisi alan 
merkez, temettü ve 
sermaye kazançlarına da 
vergi muafiyetleri sağlıyor. 
n Katar dışına ödemeler-
den stopaj vergisi almıyor. 
n 55’den fazla ülke ile 
Çifte Vergilendirmeyi 
Önleme Anlaşmaları imza-
lamış durumda.

n Aralarında finans, sigorta, hukuk büroları, portföy yönetim şirketlerinin de olduğu bin 300 
şirket var.
n Şirketlerin gelir ve kârlarına 50 yıl sıfır kurumlar vergisi uygulanıyor, birçok ülke ile çifte vergi-
lendirme anlaşmaları var.
n Finans merkezine gelecek şirketin yüzde 100 yabancı sermayeli kurulmasına izin veriliyor.
n İşletmeler İngiliz hukukuna tabi tutuluyor. Bölgenin kendine özgü bir kanunu var.
n Hukuki anlaşmazlıklar da finans merkezinin içinde çözülüyor. 

n Singapur, dünyanın en büyük ticaret ve ulaşım merkezlerinden biri olma yolunda avantajlı coğra-
fi konumu üzerine finans merkezini inşa etti.
n Finans merkezine gelen şirketlere 70’den fazla ülkeyle serbest ticaret anlaşmaları (STA) olduğu, 
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları bulunduğu anlatılıyor.
n Merkezdeki şirketler zorunlu karşılık ve asgari likidite rasyolarına tabi değil.
n Vergi oranlarında da yüzde 10 imtiyaz sağlanıyor.
n Yabancılardan gelir vergisi alınmıyor.
n Sermayenin alt limiti yok. Bir kişi ve bir genel müdürle şirket kurulabiliyor.
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Dubai:

Singapur

İstanbul’un New York, 
Tokyo, Londra gibi bir finans 
merkezi olmasını sağlayacak 
İstanbul Finans Merkezi (İFM) 
projesinde altyapı çalışmaları ta-
mamlanmak üzere. Hafriyat çalış-
malarının bittiği projeye bugüne 
kadar 600 milyon liralık yatırımla 
donanımını yaptıklarını söyleyen 
Ağaoğlu Şirketler Grubu İcra Ku-
rulu Başkanı Önder Halisdemir, 
“Biz altyapıyı hazırladık. Şimdi 
sıra yazılıma geldi” dedi. Haisde-
mir’le finans merkezi projesinin 
detaylarını konuştuk.

Finans merkezi projesi bir 
gayrimenkul projesi olarak gö-
rülüyor. bunun temel nedeni 
nedir sizce?

Projenin gayrimenkul olarak 
algılanmasının en temel sebebi, 
bu işin sahip çıkanının olma-
ması. Biz işin donanımını yani 
altyapısını yapıyoruz. Bu çalış-
malar da tamamlandı. 8 milyon 
metreküp hafriyat çıkardık. Şu 
ana kadar 600 milyon liralık har-
cama yaptık. Kendi tarafımızda 
sekizinci kata çıktık. Mal sahip-
lerinin inşaatı hazır. Metro inşa-
atını da yapıyoruz. Kurumların 
binalarını dikmelerine uygun bir 
ortam var. Kimsenin artık baha-
nesi yok.

nasıl bir finans merkezi kur-
gulanmalı?

Finans kelimesinden insanlar 
korkuyor. Bu yüzden burası bir 
AVM gibi düşünülmeli. Finans 
ile ilgili uluslararası markaları 
buraya çekebilmek gerekir. İn-
sanlar, buraya geldiğinde tüm 
işlerini halledip çıkabilmeliler. 
Bu merkezin Ataşehir’de olması 
büyük bir sinerji sağlayacak. Vize 
merkezi, postanesi, finansla ilgili 
tüm bileşenleri içinde olan hatta 
‘hukuk dükkânı’ diyebileceğimiz 
işlerin de orada çözüldüğü bir 
ortam olmalı. Oraya özel hukuk 

ve özel hizmetler sağlanmalı. 
“İstanbul 30 senede ancak finans 
merkezi olur” diyorlar. Dubai, bu 
tür teşvikler sağlanarak 5 senede 
finans merkezi oldu. Biz de yeni 
bir şey icat etmiyoruz. Kim ne 
yapmış diye bakacağız.

YENİ ÇIPA İFM OLMALI
Dünyada finans merkezlerine 

ne gibi teşvikler veriliyor?
Mesela, yatırımcının 10 yıl 

boyunca kârının vergisi alınmı-
yor. Londra, Dubai, Katar bunu 
yapıyor. Bazı finans merkezleri 
gelen sermayeye göre de teşvikler 
veriyor. Mesela, Japon ve Ameri-
kan firmalarına ekstra ayrıcalık-
lar tanıyor. Finans merkezinde 
çalışanlar maaşlarını brüt olarak 
alıyor. Firmalar satış yaptığında 
vergi sıfır olarak uygulanıyor.

İstanbul’a nasıl teşvikler uy-
gulanmalı? 

4 tane teşvik verilmeli: 10 
yıllık vergi avantajı, çalışanların 
brüt maaşını net alması, istediği 
sayıda yabancı çalıştırması, böl-
geye özel kanunların oluşturul-
ması. Türkiye’de teknokentlerin 
gelişmesi için nasıl teşvikler 
verildiyse finans merkezine de 
olmalı. Bu 4 alanda teşvik sağla-
nırsa İstanbul da 3-5 yılda küre-
sel bir finans merkezi haline ge-
lebilir. Finans merkezi projesinin 
ekonomimizin yeni çıpası olması 
lazım. Böyle olursa dünyadaki 
sigorta firmaları, hukuk firmaları, 
danışmanlık firmaları, para sa-
natkârları buraya gelir. Bakın, şu 
anda turizm veya otomotiv sek-
törü ülkeye nasıl bir döviz girdisi 
sağlıyor. Onlara da zamanında 
bu tür teşvikler verilmiş. Daha 
sonra kaldırılmış. Dünyadaki 
belli başlı oyuncuları çekebilmek 
için burayı cazibe merkezi haline 
getirmeliyiz. Biz bize finans mer-
kezi olursak anlamı yok.

Donanımı bitirDik, 
sıra yazılımDa
Önder Halisdemir, İstanbul Finans Merkezi’nin 
altyapı olarak hazır olduğunu söyledi. Halisdemir, 
“Bundan sonra atılacak adımlar işin yazılım kısmı 
yani teşvikler, hukuki düzenlemeler” dedi

Buranın yönetimi nasıl olmalı?
Şu anda sadece binaların yapılıp 

yapılmadığını konuşuyoruz. Ama 
önemli olan buranın dışarıda road 
show’unun yapılmasıdır. Koordinasyo-
nu sağlayacak ve karar alacak bir ku-
rum oluşturulmalı. İFM’nin başına bir 
CEO atanması gerekiyor. Bu CEO’nun 
eline imkânlar verilecek. Yani 4 alanda 
teşvik mekanizması oluşturulacak. 
CEO da dünyadaki finans markalarını 

dolaşıp, buranın reklamını ve tanıtımını 
yapacak.

Gelinen noktada eksikliklerin dışında 
herhangi bir hata veya yanlışlık görüyor 
musunuz?

Bence ilk hata belki de bu işin sponsoru 
olarak bankaların seçilmesi oldu. Gelecek 
kurumlar çeşitli yelpazeden olacak. Peki 
gelen paradan kim istifade edecek? TOBB, 
İSO, ASO... Aslında tüm iş dünyası. Yalnızca 
Türkiye’deki 50 bankada tıkanmayacaksın. 
Daha derin bir finansmana orada erişebi-
leceksin. Bu, esas banka dışı kurumlara 
yarayacak. Dolayısıyla bu işin sponsorları 
banka dışı kurumlar olmalıydı. 1 Kasım’da 
tek başına iktidara gelmiş, bu işi başından 
bu yana sahiplenmiş bir hükümet var. Bu 
büyük bir şans. Ben bu adımların atılacağı-
nı düşünüyorum. Artık işin yazılım zamanı. 
İşe, Türk gibi başladık, gerisini tam getire-
medik.

FİNANS MERKEZİNİN 
BAŞINA CEO ATANMALI

2023 VİZYONUNUN EN ÖNEMLİ AYAĞI OLAN İSTANBUL FİNANS MERKEZİ PROJESİ’NDE İLK AŞAMA TAMAM

İFM ne kadarlık bir iş hacmi 
yaratır sizce?

Şu an Türkiye’de bankacılığın 
bilançosu yaklaşık 700 milyar 
dolar. Sermayeleri ise 100 milyar 
dolar. Yani 800 milyar dolarlık 
iş yapıyorlar. Finans merkezi 
teşviklerle işe başlarsa şu anki 
hacmin 5 senede 5 katına ulaşır. 
Kaba hesapla, 4 trilyon dolarlık 
iş döner.

burada İslami bir borsa ola-
bilir mi?

Finans merkezinde her türlü 
finansman enstrümanının olması 
gerek. Hem İslami hem de kon-
vansiyonel finansman olmalı. 
Gerekirse Budist finans da olma-
lı. Neye ihtiyaç duyuluyorsa o ol-
malı. Ama ‘İslami borsa kurulur 
mu’ derseniz yetkili olmadığım 
için bir şey diyemem.

5 senede 5 kat hacim

İlk sırada Londra var
Dünyanın en gözde mali kurumları-

nın yer aldığı, tüm mali enstrümanların 
kullanıldığı ‘finansal karargâhlar’ diye 
de adlandırılacak finans merkezleri lis-
tesinin ilk sırasında Londra bulunuyor. 
Her yıl iki kez yayınlanan, 84 önemli fi-
nans merkezinin sıralamasının yer aldığı 
‘Küresel Finans Merkezleri Endeksi’ne 
göre Londra’yı, New York, Hong Kong ve 
Singapur gibi finans merkezleri izliyor.  
Peki dünyadaki finans merkezleri nasıl 
küreselleşti? Yatırımcılara ne tür avantaj-
lar sağlandı? Hukuki çerçeve nasıl oluş-
turuldu? İşte örnekler: 

Dubai:
Bin 327 kayıtlı şirket bulunuyor. 
Dünyanın en büyük 25 bankasının 21’i burada. 
En büyük 10 sigorta şirketinden 7’si Dubai’de.  
Merkezde 18 bin 521 kişiye istihdam sağlanıyor.
 
Singapur: 
Aktif büyüklüğü 692.9 milyar doları buluyor.
101 milyar dolar sigorta büyüklüğü var. 
193 milyar dolar kurumsal kredi hacmi bulunuyor.

Katar:  
65’i kayıtlı 105 şirket bulunuyor. 
220 milyar dolarlık altyapı yatırımın 
finansmanı sağlanıyor
Şu anda 35 milyar dolarlık yatırım
var. 

Katar:

Sıra Şehir (GFCI) Reytingi

1 Londra 796

2 New York 788

3 Hong Kong 755

4 Singapur 750

5 Tokyo 725

6 Seul 724

7 Zürih 715

8 Toronto 714

9 San 
Francisco 712

10 Washington 711

Finans merkezi sıralaması

4.5 
mİLyar TL 
yatırım maliyeti

3.2
mİLyon 
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50
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11
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yaşam

30
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100
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ticari alan

600
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2007-2013 yıllarını kapsayan Do-
kuzuncu Kalkınma Planı’nda yer alan 
İstanbul Finans Merkezi (İFM) projesi 
“İstanbul”u öncelikle bölgesel nihai 
olarak da küresel finans merkezi yap-
mayı hedefliyor.

HEDEF İLK 25’E GİRMEK
İstanbul’un hak ettiği gibi küresel 

bir finans merkezi olabilmesi ve küresel 
sermayeden önemli oranda pay alabil-
mesi için 2009 yılında İFM projesi kap-
samında Strateji ve Eylem Planı oluştu-
ruldu. İstanbul’un finansal, hukuki ve 
teknik altyapısı ile insan kaynaklarını 
küresel entegrasyonu sağlayacak sevi-
yeye ulaştıracak olan yol haritası tasar-
landı. Proje 2013 yılında Öncelikli Dö-
nüşüm Programı olarak güncellenmiş 
ve Küresel Finans Merkezleri Endeksin-
de (GFCI) şu an 47 inci sırada bulunan 
İstanbul’un ilk 25 içerisinde yer alması 
hedeflendi.

İFM projesinin en önemli aktör-
lerinden olan Borsa İstanbul’un İFM 
kapsamına yapacağı katkılar kısaca üç 
ana başlıkta özetlenebilir: Teknoloji, 

ürün çeşitliliği ve bölgesel bir merkez 
niteliği. 31 Aralık 2013 tarihinde Borsa 
İstanbul ile dünyanın en büyük borsa 
gruplarından Nasdaq OMX arasında 
imzalanmış olan teknoloji transferi-
ne dayalı stratejik işbirliği anlaşması, 
İstanbul Uluslararası Finans Merkezi 
(İFM) projesine yapılan önemli bir 
katkı olarak değerlendiriliyor. Ürün 
çeşitliliği alanında Borsa İstanbul hem 
ürün gamına yatırımcıların farklı talep 
ve ihtiyaçlarına yönelik yeni ürünleri 
eklemek hem de ürünlerine işlerlik ka-
zandırmak gayretiyle hareket ediyor.

İŞBİRLİKLERİ HIZLANDI
Bölgesel merkez olma vizyonu 

çerçevesinde ise Borsa İstanbul, başta 
bölge borsaları olmak üzere uluslararası 
borsalar, finans kuruluşları ve birlik-
lerle olan işbirliği çalışmalarına hız 
kazandırdı. Borsa İstanbul Bakü, Kırgız 
ve Saraybosna Borsalarının ardından, 
Karadağ Borsası’nın sermayesinde 
yüzde 24.4 oranında pay sahibi oldu. 
Çeşitli ülke borsalarıyla karşılıklı bilgi 
alışverişi, proje geliştirme faaliyetleri 
ise kesintisiz sürüyor. 

İstanbul Finans Merkezi’nin kalbinde 
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Özel Pazar, Borsa İstanbul bünyesinde 
girişimciler ile yatırımcıları uzun vadeli ortak-
lıklar için bir araya getirerek ihtiyaçları olan 
finansman ve likiditeyi sağlamaya yönelik 
olarak 2014 yılı Kasım ayında kuruldu. Ku-
ruluşundan itibaren büyük bir ilgi gören Özel 
Pazar’a Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ta-
rafından Türkiye İnovasyon Haftası’nda “Yılın 
En İnovatif Girişimi” ödülü bizzat Başbakan 
Ahmet Davutoğlu tarafından takdim edildi. 
Özel Pazar 2015 yılında da “Güney Doğu Av-
rupa Mükemmeliyet Ödülleri” kapsamında 
Türkiye Melek Yatırımcılar Derneği (TBAA) ve 
Avrupa Melek Yatırımcılar Ağı (EBAN) tara-
fından “Bölgede Girişimciliği En Çok Destekle-
yen Borsa” ödülüne layık görüldü.

HALKA AÇILMADAN FİNANSMAN
Özel Pazar, şirketlerin halka açılmadan 

pay alım-satımı yoluyla yatırım bulmalarına 
olanak sağlayan bir platform. Dünyada özel 

sermaye yatırımları için start-up şirketlerini de 
kapsayacak şekilde bir borsa tarafından sıfır-
dan kurulan ilk platform. Benzer platformlar 
şu an diğer borsalar tarafından da kurulmaya 
ya da benzer işlevi olan mevcut platformlar 
borsalar tarafından satın alınmaya başlandı. 
Yurt dışı örnekler daha çok yakın zamanda 
halka arz yapabilecek nitelikte büyük ölçek-
li firmalara odaklanmışken Özel Pazar hem 
startup’lar dahil erken aşama şirketlere “yeni 
girişim” kategorisinde, hem de büyük ölçekli 
şirketlere “yükselen girişim” kategorinde yatı-
rım bulma imkânı sunuyor.

ÜYE SAYISI 260’I GEÇTİ
Özel Pazar’da 2015 yılında toplam 200 

üyeye ulaşmak hedefleniyordu. Üye sayısı 
şimdiden 260’ı geçti. Bununla birlikte hedef 
nicelikten çok nitelik, bu nedenle Borsa İstan-
bul özellikle inovatif ve büyüme potansiyeli 
yüksek olan şirketlere odaklanıyor.

FİRMALARIN İLGİ ODAĞI OLDU
n 27’si kurumsal, 69’u bireysel olmak üzere toplam 96 yatırımcı bulunuyor.
n Toplam üye sayısı şirketler, aracılar ve servis sağlayıcı üyelerle birlikte 260’ı aştı.
n 61’i yükselen girişim, 87’si yeni girişim olmak üzere toplam 148 firma kayıtlı.
n Özel Pazar’da gerçekleşen ilk yatırımla bir şirkete toplam 5.5 milyon dolar tutarında yatırım gerçekleşti.
n Özel Pazar’ın 4 adet çözüm ortağı arasında 2 adet hukuk firması, 2 adet de bağımsız denetim firması yer alıyor.
n Özel Pazar’da yükselen girişimler kategorisinde cirosu 100 milyon TL’nin üzerinde çok sayıda firma yer alıyor. 
n Bunlar arasında İSO-500 ve İSO ikinci 500’de yer alan 7 şirkette bulunuyor.

Şirketlerin halka açılmadan, pay alım-satımı ile yatırım bulmalarını sağlayan 
Özel Pazar geçen yılın kasım ayında kuruldu. Üye sayısı şimdiden 260’ı geçen  
Özel Pazar, girişimcilerle yatırımcıları uzun vadeli ortaklıklar için birleştiriyor

Ülkemizin hak ettiği bölgesel bir 
enerji merkezi olması yolunda atılan 
en önemli adımlardan biri olan Ener-
ji Borsası kurulması süreci 18 Mart 
2015 tarihinde tamamlandı ve EPİAŞ 
resmen kuruldu. 1 Eylül 2015 itiba-
rıyla da piyasa işletim lisansını alarak 
faaliyete geçen EPİAŞ’ın, önümüzde-
ki dönemdeki önceliklerini dünyada-
ki başarılı örneklerle rekabet edebilir 
seviyede şeffaf, güvenilir ve kolay 
erişebilir bir piyasa haline gelmesine 
yönelik sistem ve uygulamaların dev-
reye alınması oluşturuyor.

GÜVENİLİR FİYAT OLUŞUMU
EPİAŞ’ın en önemli işlevi, elektrik 

talebi ile elektrik arzını mümkün olan 
en etkin şekilde bir araya getirerek pi-
yasanın maliyetlerinin en aza indiril-
mesine hizmet etmesi ve yatırımlara 
referans oluşturan güvenilir fiyat olu-
şumuna olanak sağlaması olacak. Sek-
törün 10 yıl içerisinde yaklaşık olarak 
130 milyar dolar tutarında yatırıma 
ihtiyacı var. Bunun için de yabancı 
yatırımların çekilmesi gerekiyor. Bu 
nedenle de “Güvenilir fiyat oluşumu” 
büyük önem taşıyor.

Bölgesel enerji 
merkezi olmak 
için dev adım: 

EPİAŞ

Türk finans sektörünün önümüzdeki 
kalkınma dönemindeki vizyonunun en 
temel yapıtaşı, İstanbul’u yüksek tekno-
lojiyle donatılmış, etkin ve sürdürülebilir 
bir yapıya sahip uluslararası bir finans 
merkezi haline getirmek. Bunun için de 
ülkenin sürdürülebilir ve istikrarlı bir 
ekonomik, mali ve hukuki sisteme ve bu 
sistemin etkin çalışabilmesi için ileri sevi-
yede bir teknolojik altyapıya sahip olması 
gerekiyor. Finans Teknopark A.Ş.’nin 
kuruluşundaki vizyon bu bakış açısına 
dayanıyor.

Bu vizyon ışığında yürütülen çalışma-
lar sonucunda, 18 Ağustos 2014 tarihli 
Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar 

Kurulu kararı ile Borsa İstanbul kampü-
sünün güneydoğu ucunda yer alan 10 
bin 271 metrekare büyüklüğündeki alan 
“Finans Teknopark Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi” olarak tespit edildi. Finans Tek-
nopark Anonim Şirketi yönetici şirket 
olarak 9 Ocak 2015 tarihinde kuruldu. 
Şirket ortakları Boğaziçi Üniversitesi ve 
Borsa İstanbul’un akademi ve iş dünya-
sına dair uzmanlıkları söz konusu proje 
kapsamında bir araya getirildi.

Proje kapsamında finansal teknoloji ve 
yazılım üretmek, ticarileştirmek ve ihraç 
etmek üzere finans ve bilgi teknolojileri 
alanlarında yerli ve yabancı firmaların bir 
araya getirilmesi planlanıyor. 

Finans Teknopark ile 
yüksek teknolojiye geçiş

Sermaye piyasalarında bir süpermarket haline gelebil-mek, yatırımcının her türden yatırım aracına kolaylıkla ve hızlı bir şekilde erişebildiği bir pazar yeri oluşturmak an-lamına geliyor. Borsa İstanbul da çalışmalarını bu vizyon üzerine şekillendiriyor. Ser-maye piyasalarına erişimin kolaylaşması yeni SPK Ka-nununun 2012 yılı sonunda yürürlüğe girmesi ile başladı. İzleyen süreçte bu vizyonla, tüm yatırım araçlarının ortak bir platformda işlem görebil-mesine yönelik olarak İMKB, VOB ve İAB birleşerek Borsa İstanbul’u oluşturdu. Oluştu-rulan bu ortak pazar yerinin en önemli hedeflerinden biri ise süpermarket olma yolunda ürün skalasını genişletmek ve bu ürünlere erişimi kolaylaş-tırmak oldu.
Bu süreçte ayrıca, Borsanın enerji pazarları da canlan-

dırılarak enerji sektörünün finansal korunma amacıyla Borsa İstanbul’a yönelmesi sağlandı. Ürün yelpazesinin gelişmesine bir önemli katkı da faizsiz finans ürünleriyle oldu. Borsa İstanbul, ürün çeşitlendirme aktivitelerinin yanı sıra piyasa ve pazar çeşitlendirmesi de yapıyor. 2014 yılında faaliyete geçen Özel Pazar’la birlikte Borsa ar-tık girişim düzeyindeki ihraç-çılara ve melek yatırımcılara da hitap ediyor. Borsa İstanbul, yeni ürünler eklemenin yanı sıra süpermarketi daha verimli ve hızlı çalışan bir pazar yeri haline getirmekte de kararlı. Teknoloji yatırımlarının bir diğer ayağını işlem öncesi ve sonrası bilişim sistemlerinin bir arada çalıştığı Ortak Veri Merkezi oluşturuyor.

Dünyada bir ilk: 
Özel Pazar kuruldu

Borsa İstanbul = Süpermarket

İstanbul’u Küresel Finans Merkezleri 
Endeksi’nde ilk 25’e sokmayı 

hedefleyen Finans Merkezi Projesi’nin 
en önemli ayağını oluşturan BIST, 

atılımlarını sürdürüyor

BorSA İSTAnBul
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Turkcell Finans Genel 
Müdür Yardımcısı Murat Do-
ğan Erden, gerek menkul kıy-
metler gerekse diğer sermaye 
piyasalarında bugüne kadar 
öncü ve örnek bir şirket olarak 
hareket ettiklerini söyledi. 
Turkcell olarak hem New York 
Borsası’nda (NYSE) hem de 
Borsa İstanbul’da işlem gören 
ilk ve tek şirket olmanın guru-
runu 15 yılı aşkın bir zamandır 
sürdürdüklerine dikkat çeken 
Erden, “Ayrıca özellikle geliş-
mekte olan piyasaların son yıl-
lardaki en çalkantılı dönemin-
de 500 milyon dolar tutarında 
10 yıl vadeli Eurobond ihraç 
ederek bir kez daha bu piyasa-
larda yatırımcıların Turkcell’e 
olan güvenini kanıtladık. İhraç 
ettiğimiz bu bono, 2015 yılın-
da Türkiye’den uluslararası pi-
yasalara ihraç edilen tek şirket 
bonosu oldu” dedi.

MEVZUATA TAM UYUM
Turkcell’in hâlâ Türki-

ye’den NYSE’ye kote tek şirket 
olarak ülkemizi temsil ediyor 
olmasının çok büyük bir so-
rumluluk olduğuna dikkat 
çeken Erden, “Stratejik plan-
larımızı ve yatırımlarımızı, ilk 
günden beri hem müşterileri-
mize hem de ülkemize karşı 
duyduğumuz bu sorumluluk 
duygusuyla sürdürüyoruz. 

Aynı zamanda, bu sayede yur-
tiçindeki yasal düzenlemelerin 
yanı sıra uluslararası mevzuat-
la da uyum içerisindeyiz” diye 
konuştu.

SADECE İSİM DEĞİŞMEDİ
Teknoloji alanındaki ge-

lişmelerin, her alanda olduğu 
gibi sermaye piyasalarında da 
süreçleri kolaylaştırıp, zamanın 
etkin kullanımını sağlayarak 
sermaye piyasalarının gelişme-
sine daha fazla mesai ayrılabil-
mesini sağladığına dikkat çeken 
Erden, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Özellikle bizim faaliyet gös-
terdiğimiz iletişim teknolojileri 
alanındaki gelişmeler, sistemin 
altyapısını daha da sağlamlaştı-
rarak yenilikçi çözümlerle sek-
töre duyulan güvenin artmasına 
yarayacak. Bu açıdan baktığı-
mızda Türkiye’nin ve özellikle 
finans merkezi olması için ça-
lışmalar başlatılan İstanbul’un 
avantajlı bir konumda olduğu-
nu düşünüyoruz. İstanbul’un 
Doğu Avrupa ve Ortadoğu için 
merkez olma durumu daha da 
kuvvetlenecek. İMKB, 2013’te 
Borsa İstanbul oldu ama bu sa-
dece bir isim değişikliği değildi. 
Bu değişim yeni bir dönemin 
başladığına işaret ediyor. Borsa 
İstanbul’u 2023’e kadar dünya-
nın en büyük 10 borsası içinde 
göreceğimize inancımız tam.”

Borsa İstanbul, gerçek-
leştirdiği önemli bir yenilik 
ile işlem görsün görmesin 
tüm şirketlere eşsiz bir im-
kân sunmaya başladı. Borsa 
İstanbul gong törenlerinin 
prestijinden artık isteyen tüm 
şirketler istifade edebiliyor. 
Şirketler artık kuruluş yıl 
dönümleri, birleşme-devral-
malar, yeni ürün lansmanı 
gibi kendileri açısından özel 
nitelikteki günlerde Borsa 

İstanbul pay piyasasının 
açılış ve kapanışında gong 
töreni düzenleyebilecekler, 
Borsa İstanbul’un açılış ve 
kapanışını ilan eden gongu 
çalabilecekler. Şirketlerin 
yanı sıra yatırım kuruluşları, 
meslek örgütleri, sektörel ve 
bölgesel dernekler, odalar ve 
diğer tüm kurumlar artık özel 
gün ve kutlamalarını Borsa 
İstanbul bünyesinde gerçek-
leştirebilecekler.

Gong töreni tüm 
şirketlere açıldı

Sermaye piyasaları 
uzun vadede gelişecek

BIST’in veri yayın  
ağı büyüyor

KOBİ’ler için 
İslami finans 

Borsa İstanbul 2023’e 
kadar ilk 10’a girer

Borsa İstanbul’un dünyanın en büyük 10 borsası arasına 
gireceğini belirten Turkcell Finans Genel Müdür Yardımcısı Murat 

Doğan Erden, “Sermaye piyasaları bizim için vazgeçilmez” dedi

İstanbul’un Uluslararası Finans Merkezi olma projesinin gerçek-
leşebilmesi için sermaye piyasasında şeffaflığın artmasının hedef-
lendiğini hatırlatan Erden, “Bu sayede, Türkiye sermaye piyasalarına 
daha fazla yatırım çekilmesi ile piyasa derinliğinin artması sağlana-
cak ve şoklara daha dayanıklı, volatilitesi düşük, güvenli bir yatırım 
ortamı oluşacaktır. Turkcell olarak gelecekte de bu sağlıklı sermaye 
piyasasının oluşmasında yurtiçi ve yurtdışı deneyimlerimizin aktarıl-
masını ve en iyi örneklerin yaratılmasını hedeflemekteyiz. Teleko-
münikasyon sektörü için sermaye piyasaları vazgeçilmezdir” dedi.

ŞEFFAFLIK 
ARTACAKAta Portföy Genel Mü-

dür Yardımcısı Mehmet 
Gerz, Ata Finans Gru-
bu’nun, Türkiye serma-
ye piyasalarının uzun 
vadede gelişeceğine 
inanarak buna kat-
kıda bulunmak için 
yenilikçi ve 
müşteri odaklı 
uygulamaları 
hayata geçirdiği-

ni söyledi.  
Piyasaların geçtiğimiz 

beş yılda beklenen ölçüde 
büyümediğine işaret eden 

Gerz, “Türk sermaye pi-
yasalarının 3-5 yılda bu 
açığı kapatma potansi-

yeli var. Yeni hüküme-
tin mikro ekonomik 

uygulamaları da 
bunde etkili ola-
cak” dedi.

Borsa İstanbul’un bölgesel veri merkezi 
olma hedefi kapsamındaki çalışmaları devam 
ediyor. Borsa İstanbul yurt içindeki kurum-
lara ve yurt dışındaki borsalara ait verileri 
kendi veri yayın ağına dahil etmeye devam 
ediyor. 2014 başında Saraybosna Borsası’na 
ait piyasa verilerinin dağıtımına başlanma-
sından sonra 2015 yılı içerisinde de Karadağ 
Borsası verilerinin Borsa İstanbul üzerinden 
dağıtımına başladı. Makedonya Borsası ve 
Pakistan Borsası ile imzalanan sözleşmeler 
çerçevesinde bu borsalara ait verilerin dağı-
tımına da başlayacak olan Borsa İstanbul’un 
bölgedeki diğer borsalarla bu konudaki gö-
rüşmeleri devam ediyor. 

Kasım 2015 itibariyle Borsa İstanbul’un 
150’nin üzerinde lisanslı veri dağıtıcısı ve alt 
dağıtıcısı bulunuyor. Dağıtıcı kurumlar tara-
fından Borsa İstanbul’a raporlanan kullanıcı 
sayısı ise 200 binin üzerinde. 

Dünya genelinde İslami finansa iliş-
kin farkındalığın artırılması ve İslami 
finans uygulamalarının yaygınlaştırıl-
ması amacıyla kurulan Dünya Bankası 
Küresel İslami Finans Geliştirme Mer-
kezi’nin açılışı 2013 yılı ekim ayında 
gerçekleşti. Merkez, faaliyetlerini 
Borsa İstanbul’un ev sahipliğinde, Baş-
bakanlık Hazine Müsteşarlığı, Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası, BDDK ve 
SPK’nın destekleriyle sürdürüyor. 

Merkez Türkiye’nin G20 dönem 
başkanlığı kapsamında, KOBİ’ler için 
İslami finans imkanlarının artırılması 
ve menkul kıymetlerin teminat olarak 
gösterilmesi konusunun İslami finans 
açısından analizi konulu iki rapor 
hazırladı ve iki konferans düzenledi. 
2015 boyunca, gerek Türkiye’deki ge-
rekse küresel ölçekteki paydaşlarla iliş-
kiler tesis eden Merkez, İslami finans 
piyasalarının gelişimine yönelik olarak 
üç çalıştay düzenledi.

Türkiye’de yurt içi tasarrufların çok 
küçük bir bölümünün sermaye piyasası 
ürünlerinde değerlendirildiğine işaret 
eden İş Bankası Genel Müdür Yardım-
cısı İlhami Koç, piyasaların derinliği-
nin de düşük olduğunu söyledi. Koç, 
“Yeni yasal düzenlemelerin ve uygu-
lamaların yanı sıra, ekonomideki istik-
rarın sermaye piyasalarına fon akışını 
sağlayacağını düşünüyoruz” dedi.

‘Yasal düzenlemeler  
fon akışını hızlandırır’





Genel Kurulu’nu 
yapan İstanbul 
Tahkim Merkezi, 
dava kabul 
edebilecek duruma 
geldi. Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Prof. Ziya Akıncı, 
uyuşmazlıkları üç ay 
içinde bitireceklerini 
ve tarifelerinin 
SGK’dan bile daha 
ucuz olduğunu 
söyledi

Yargıda 6-7 Yıl süren davalar

İstanbul Finans Merkezi (İFM) Projesinin 
tamamlayıcısı olarak düşünülen İstanbul Tahkim 
Merkezi (İTM), 6570 sayılı kanunla kuruldu. 30 
Nisan 2015’te ilk genel kurulunu yapan İTM’de 
Yönetüim Kurulu Başkanlığı’da Prof. Ziya Akıncı 
getirildi. 26 Ekim’deki genel kurulda kurallarını 
belirleyen ve ücret tarifesini de oluşturan İTM, 
dava kabul edebilecek duruma geldi. Merkezin 
iki yıllık bütçesi de Başbakanlık tarafından kar-
şılanacak. İFM Projesi içerisinde öngörülenin 
önünde bir tarihte kuruluşu tamamladıklarını 
belirten Akıncı, ticari uyuşmazlıkları daha kısa 
sürede ve devlete göre daha az masrafla çözüme 
kavuşturacaklarını söyledi.

UZMANLAR KARAR VERECEK
İTM’nin üç ana hedefinin bulunduğuna dikkat 

çeken Akıncı, öncelikle tarafların uyuşmazlığının 
bir uzman tarafından çözüleceğine dikkat çekti. 
Akıncı, “Herkes adaletli sonuç ister. Kararı ve-
recek kişiler çok önemli. Taraflar anlaşabilirse 
hakemi kendileri de belirleyebilir. Anlaşma ol-
maması durumunda ise hakemi merkez seçecek. 
Konunun uzmanı kişiler karar verecek” dedi. 
Yargıtay’a yılda 1 milyon dosya geldiğine işaret 
eden Akıncı, bu rakamın Almanya’da 6, Fran-
sa’da ise 9 bin olduğunu vurguladı. En önemli 

isteğin uyuşmazlıkların süratli çözümü olduğu-
nun altını çizen Akıncı, “Mahkemelerin üstünde 
büyük bir büyük var. İTM ilk defa seri tahkimi 
getiriyor. 3 ay içinde kesinleşmiş karar çıkacak. 
Yargıda 6-7 yıl süren davaları 3 ayda bitireceğiz. 
Kesin karar çıkacak. Bu devrim niteliğinde bir ge-
lişmedir. Dürüst iş yapan işadamı rahatlayacak” 
diye konuştu.

ÜÇÜNCÜ HAVALİMANI SEÇTİ
İTM’nin, duruşmalarını mahkemede değil 

TOBB’un İstanbul Levent’teki merkezinde ger-
çekleştireceğini hatırlatan Akıncı, proje sözleş-

melerinde “Uyuşmazlıklar İstanbul Tahkim Mer-
kezi’nde çözülecektir” maddesini ekleyen bütün 
şirketlerin, uyuşmazlıklarını çözmek için İstan-
bul’a gelmek zorunda da kalmayacağını belirtti. 
Trabzon’daki uyuşmazlık için bölgedeki otel, 
odalar birliği veya üniversite bünyesinde tahkim 
yapılabilecek. Öte yandan, Türkiye’deki en bü-
yük projelerden biri olan 3. Havalimanı projesin-
de uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul Tahkim 
Merkezi seçildi. Başta TOBB ve Rifat Hisarcık-
lıoğlu olmak üzere özel sektörden çok büyük bir 
destek ve ilgi gösterdiklerini belirten Akıncı, bir 
çok kamu kurumunun da sözleşmelerine İTM 
tahkimini yazmaya başladıklarını ifade etti.

TARİFELER SSK’DAN DAHA UCUZ
Akıncı, hizmet tarifelerinin cazibesini, “5 yıl-

dızlı otel servisi vereceğiz ama ücretlerimiz SSK 
fiyatından daha ucuz olacak” diyerek, “Ulusla-
rarası büyük davalarda devlet yargısından çok 
ucuza tahkimler yapacağız. Orta küçük davalarda 
da bizim merkezimizi tercih edenler devlet yargı-
sından daha fazla ücret ödemeyecekler” değerlen-
dirmesinde bulundu. İTM’nin bir cazibe merkezi 
olacağını belirten Akıncı, “Türkiye batının en do-
ğulu, doğunun da en batılı ülkesi. Bir merkezden 
bahsediyorsak biz değilsek kim?” dedi.

Yatırımcılar ve şirketler risklerini 
yönetmek için bölgenin en likit türev 
ürünler piyasası olan Borsa İstanbul 
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası 
(VİOP)’nı tercih etmeye devam ediyor. 
VİOP; pay, yerli-yabancı pay endeks-
leri, döviz, faiz, repo, çelik hurdası, 
borsa yatırım fonu, kıymetli maden, 
emtia ve enerji gibi başlıca tüm varlık 
sınıflarına dayalı vadeli işlem ve opsi-
yon sözleşmeleri ile, en geniş kapsamlı 
bölgesel gösterge türev ürünlerini, mer-
kezi karşı taraf güvencesiyle sunuyor.

472.5 MİLYAR TL HACİM
VİOP’ta işlem hacmi ekim ayı iti-

barıyla yüzde 32 artarak 472.5 milyar 
TL’ye ulaştı. İşlem hacminde yabancı 
yatırımcı payı yüzde 29’a çıktı. Pay-
dan, dövize, elektrikten, çeliğe, repoya 
varan ürün çeşitliliğiyle dinamik yapı-
sını ortaya koyan VİOP’ta yeni ürünler 
için çalışmalar devam ediyor. 

Sözleşmelerde likiditeyi artırma 
yolunda önemli adımlar atan VİOP’ta, 
Elektrik Vadeli İşlem Sözleşmeleri’nde 
artık beş kurum piyasa yapıcılık faali-
yetlerini sürdürüyor. BIST 30 Endeks 
sözleşmeleri Londra Borsası’nda da 
işlem görüyor. VİOP’ta açılan hesap 

sayısı 100 bini aştı. Vadeli İşlem Söz-
leşmesi, belirli bir vadede, önceden 
belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte 
dayanak varlığı alma veya satma yü-
kümlülüğü veren sözleşmeler olarak 
tanımlanıyor.  

VİOP’ta işlem yapmanın bir diğer 
avantajlı tarafı da yatırımcılara kal-
dıraç kullanma imkanını vermesi. 
VİOP’ta kaldıraç sayesinde 100 TL 
değerindeki bir işlemi yaklaşık 10 TL 
ile gerçekleştirebilirsiniz. VİOP, Do-
lar/TL, Euro/TL ve EUR/USD vadeli 

işlem ve Dolar/TL opsiyon sözleşme-
leri ile korunma işlemlerini karşı taraf 
riski üstlenmeden, merkezi karşı taraf 
olan Takasbank garantisinde hızlı ve 
güvenle yapabilme imkanı sunuyor. 
VİOP’ta işlem gören vadeli işlem ve 
opsiyon sözleşmelerini kullanarak is-
tediğiniz stratejiyi oluşturabilir, Dolar/
TL opsiyonları sayesinde, hem döviz 
risklerini sigortalayan taraf hem de 
aynı zamanda sigorta yapan taraf ola-
bilirsiniz.

RENMINBI ARTIK VİOP’TA
VİOP, Renminbi kuruna dayalı 

yeni döviz sözleşmeleri açmak için ça-
lışmalarına devam ediyor. Borsa İstan-
bul VİOP güvencesiyle elektrik vadeli 
işlem sözleşmeleri kullanılarak fiyat 
riskinden korunabilir. 

Çelik hurdasına dayalı vadeli işlem 
sözleşmeleri de işlem görürken, Vİ-
OP Konya Ticaret Borsası ile işbirliği 
sonucunda mevcut durumda nakdi 
olarak işlem gören Anadolu Kırmızı 
Buğday Vadeli İşlem Sözleşmelerinin 
teslimat şeklini fiziki teslimat olarak 
değiştiriyor. VİOP Gecelik Repo Ora-
nı Vadeli İşlem Sözleşmelerini de 21 
Ekim 2015’te işleme açtı. 

Uyuşmazlık 
miktarı Mahkeme Tahkim

100.000.000 6.831.000 563.000

50.000.000 3.415.500 463.000

25.000.000 1.711.540 338.000

10.000.000 683.100 263.000

5.000.000 341.548 163.000

1.000.000 71.980 43.000

500.000 37.860 23.000

300.000 20.942 15.000

Karşılaştırmalı mahkeme ücretleri (TL)

İTM’nin dünya çapında olmak istediğinin 
altını çizen Akıncı, bünyelerindeki Milletlera-
rası Tahkim Divanı’ndaki üyelerin dünya ça-
pında yetkin kişiler olduğunu vurguladı. Milli 
davalara ‘Milli Tahkim Divanı’nın, uluslararası 
davalara ise ‘Milletlerarası Tahkim Divanı’nın 
bakacağını vurgulayan Akıncı sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Milletlererası Divan’da bu alanda 
dünyada çok iyi tanınan en ünlü hakemler 
görev yapacak. Futbol dünyasının Ronaldosu, 
Messisi kimse bu isimler de tahkim alanında 
bu derece önemli kişiler. Milletlerarası Divan 
üyelerimiz; Prof. Dr. Bernard Hanotiau, Jan 
Paulsson, Dr. Hamid Gharavi ve Yrd. Doç. Dr. 
Candan Yasan. Milli Divan da ise Türkiye’de 
çok sayılan ve bilinen Prof. Dr. Sabih Arkan, 
Prof. Dr. Atila Altop, Doç. Dr. Cemile Demir 
Gökyayla gibi isimler yer alıyor. Bu güçlü 
isimlerin divanda yer alması İTM’nin objektif-
liği ve uluslararası saygınlığı açısından büyük 
öneme sahip” dedi.

Tahkim’de  
3 ayda bitecek 

TAHKİM’İN 
MESSİSİ BURADA

Bölgenin en likit 
türev piyasası: VİOP

Bölgenin en likit 
türev ürünler 

piyasası olan Borsa 
İstanbul Vadeli 

İşlem ve Opsiyon  
Piyasası’nda işlem 

hacmi yüzde 32 
artarak 472.5 milyar 

liraya çıktı. Yabancı 
payı yüzde 30’a 

dayanırken, açılan 
hesap sayısı ise  
100 bini geçti

VİOP’ta işlem hacmi ve miktarı
Dönem Milyar TL Milyon adet

Ocak 36 5.03

Şubat 51 7.50

Mart 53 8.69

Nisan 48 7.35

Mayıs 42 5.98

Haziran 52 7.85

Temmuz 42 6.52

Ağustos 53 8.77

Eylül 40 6.83

Ekim 56 9.00
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Sermaye piyasalarının varlığının 
küçük yatırımcıları tasarrufa teşvik 
ederken, bu tasarrufların aktif bir şe-
kilde ekonomiye katılımını sağladığı-
na dikkat çeken Halkbank Hazine Yö-
netimi Genel Müdür Yardımcısı Murat 
Uysal, “Bu durum sermayenin tabana 
yayılma oranını artırırken, özel sektö-
rün güçlenmesini ve istihdam artışını 
da beraberinde getiriyor. Halkbank 
olarak reel ekonomiye sağladığımız 
desteği farklı araçlarla çeşitlendirmeye 
gayret ediyoruz, bu bakımdan sermaye 
piyasalarını çok önemsiyor, İstanbul 
Finans Merkezi projesi kapsamında 
hayata geçen reformlarla bu piyasala-
rın öneminin her geçen gün daha da 
artacağını düşünüyoruz. Bankamızın 
bu alandaki ana misyonu yurtiçi ve 
yurtdışı sermaye piyasalarından sağla-
dığı kaynağı reel ekonominin hizmeti-
ne sunmaktır” dedi.

HALKA ARZA REKOR TALEP
Halkbank’ın 2007’deki ilk halka 

arzına 8 kat talep geldiğini, Kasım 
2012’deki ikincil halka arzın da en 
başarılı arzlardan biri olduğunu ha-
tırlatan Uysal, “Hissedarlarına katma 
değer yaratmayı amaçlayan ve serma-
yesini en verimli kullanan kuruluşlar 
arasında yer alan bankamız, bugün de 
özkaynak kârlılığı açısından sektörde 
halka açık bankalar arasında en üst 
sıralarda yer almaktadır. Uluslararası 
yatırım kurumlarının bankamız ile il-
gili olumlu tavsiyeleri devam etmekte-
dir, son olarak Credit Suisse de Global 
Gelişmekte olan Piyasalar Hisse Sene-
di Strateji raporunda, ülkemizdeki kâr 
revizyonları ivmesinde toparlanmadan 
cesaret aldıklarını belirterek Türki-
ye’de en beğendiği hisse senetleri ara-
sında bankamıza da yer verdi” dedi.

Halkbank’ın 2011 yılından bu yana 
uluslar arası ve yurtiçi piyasalarda 
gerçekleştirdiği başarılı tahvil ve bono 
ihraçlarıyla borçlanma araçları piya-
sasında da aktif olarak rol almaya 
devam ettiğini ifade eden Uysal, 
“Uluslar arası piyasalarda ihraç etti-
ği uzun vadeli tahviller aracılığıyla 
2.5 milyar dolar ek kaynak yaratan 

bankamız ayrıca yurtiçi piyasalarda 
periyodik olarak ihraç ettiği 6 aylık 
bonolarla toplamda 1.7 milyar Türk 
Lirası finansman sağladı” dedi.  

BIST’İN ADIMLARI ÖNEMLİ
Türkiye’de sermaye piyasalarında 

hâlâ değerlendirilmeyi bekleyen güçlü 
bir potansiyel olduğunun altını çizen 
Uysal sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir 
ülkede reel sektör sermaye piyasaların-
daki deneyimini artırdığı oranda, ser-
maye ihtiyaçlarını uzun vadeli ve dü-
şük maliyetli olarak karşılayabiliyor. 
Sermaye piyasalarımızın en önemli 
kurumlarından Borsa İstanbul’un 
uluslararası borsalarla entegrasyonu-
nu artırma yönünde 
attığı adımları 
önemli buluyo-
ruz. İstanbul 
Finans Merkezi 
projesi kapsa-
mında Borsa 
İstanbul’un 
önümüzde-
ki dönemde 
öneminin ve 
değerinin daha 
da artmasını bek-
liyoruz.”

Halkbank kaynağı 
reel sektörün 
hizmetine sunuyor
Halkbank Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı 
Murat Uysal, bankanın sermaye piyasalarından sağladığı 
kaynağı reel ekonominin hizmetine sunduğunu söyledi
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Şirketlerin halka açılarak sermayelerini güç-
lendirebilmeleri, tahviller ile kendilerine kaynak 
sağlayabilmelerinin gelişmiş bir sermaye piyasası ile 
mümkün olduğunu belirten Ziraat Bankası Hazineden 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bilgehan Kuru, 
“Ülkemizde yatırım bankacılığının geliştirilmesi, bu 
amaca ulaşılmasına önemli bir katkı sağlayacaktır. 
Yatırım bankacılığı içinde kurumsal finansman iş-
levinin daha etkinleştirilmesi önem arzetmektedir” 
dedi. ‘Şirketlerimizin, yatırım ve işletme giderleri için 
ihtiyaç duydukları finansmanı kredi dışında orta uzun 
vadeli tahvil ve/veya hisse senedi ihraçlarıyla da ya-
pabiliyor olmaları gerekmektedir’ tesbitinde bulunan 
Kuru, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu durum sermaye-
nin güçlenmesi, tabana yayılması ve ekonominin uzun 
vadeli sürdürülebilir büyümesi için ve ihtiyaç duyulan 
finansmanın çeşitlendirilmesi açısından da oldukça 
önemli bir husus. Doğru stratejiler uyarınca; kurumsal 
ve ticari firmalardan başlamak rasyonel olacaksa da 
kobilerin de bu yolla finansman sağlaması hususu göz 
ardı edilmemesi gerekir. Bunun teşvik edilmesi için 
düzenlemeler yapılmasına ihtiyaç var.”

NASDAQ’LA İŞBİRLİĞİ ÖNEMLİ
İstanbul’un bir finans merkezi olmasının, sermaye 

piyasalarının gelişimi açısından hayati önem taşıdığı-
nın altını çizen Kuru, “Şeffaf, hızlı sonuca ulaşabilen 
hukuk sistemi altyapısı ile İstanbul Finans Merke-
zi’nin küresel çapta önemli bir yere gelebileceğini dü-
şünüyoruz. Borsa İstanbul’un NASDAQ ile işbirliğinin 
uluslararası yatırımcıları çekebilmesi ve bölgesel bir 
aktör olmak için fırsatlar sunması bir diğer önemli 
husus olarak belirlenmektedir. Aynı zamanda ‘Sukuk’ 
olarak da bilinen kira sertifikaları piyasasının da geliş-
mesi daha geniş vatandaş kitlelerinin de sermaye pi-
yasalarında yer almasını sağlayacak. Borsa İstanbul’un 
KOBİ’ler için sunduğu adaptasyon programları halka 

açık şirket sayısının artmasını ve 2023 hedefleri ile 
uyumlu olmasını sağlayabilir.  Uzun vadede değer 
üretebilen halka arzların sayısında artış daha geniş 
bir yatırımcı grubunun sermaye piyasalarına ilgisini 
artırabilecek. Borsaların ülke ekonomisinin istikrarını 
yansıtan ve geleceğine değer katan bir tasarruf aracı 
olarak görülmesi gerektiğini düşünüyoruz. AR-GE’nin 
arttığı, katma değerli üretimin öne çıkacağı ekonomik 
dönüşüm programında yenilikçi girişimcilerin serma-
ye piyasalarına gelerek melek yatırımcı programları 
üzerinden kendilerine banka kredilerinden daha avan-
tajlı fon sağlamalarını bekliyoruz” dedi.

AKTİF ROL OYNAYACAK
Ziraat Bankası’nın, Borsa İstanbul Borçlanma Araç-

ları Piyasasında gerçekleşen işlem hacmi içinde ikinci 
sıraya yükseldiğine işaret eden Kuru, “Ziraat Bankası, 
yurtiçi ve yurtdışı kaynakları, bireysel ihtiyaçlardan 
küçük, orta ve büyük ölçekteki işletmelerin işletme ve 
yatırım finansmanı ihtiyaçlarına kadar geniş bir alanda 
müşterilerine aktarmaktadır. Daha uzun vadeli kay-
naklar ile uzun vadeli finansmana aracılığın gelişmiş 
bir sermaye piyasası işleyişi ile mümkün olacağını dü-
şünüyoruz. Ziraat Bankası, ‘Ziraat Finans Grubu’ yak-
laşımı ile sermaye piyasalarında aktif rol almaktadır” 
diye konuştu. Türkiye’nin gelişime ihtiyaç duyduğu 
ve potansiyelinin yüksek olduğu en önemli alanlardan 
birinin de islami bankacılık ve yatırım alanı olduğuna 
işaret eden Kuru, “Son dönemde devletin de katkısı ile 
bazı adımlar atılsa da henüz bu alanda global pazardan 
aldığımız kaynak ve tasarruf miktarı potansiyelimizin 
çok altında olup bunun bir nedeni de yatırım yapı-
lacak araç sayısının kısıtlı olmasıdır. Ziraat Portföy 
bu alanda da son dönemde sayısını arttırdığı katılım 
fonları ile öncüdür. Portföyümüze eklemiş olduğumuz 
fonlarla ile birlikte toplam katılım fonu sayımız 6 ade-
te ulaşmıştır” dedi.

Sermaye piyasalarının mali sistem içerisin-
de teorik olarak orta ve uzun vadeli fon akımını 
sağladığını belirten Türkiye Sermaye Piyasa-
ları Birliği (TSPB) Başkanı İlhami Koç, “Ser-
maye piyasası orta ve uzun vadeli tasarruf-
ları girişimcilere aktarıyor. Bu da esasen 
2 şekilde oluyor. Hisse arzları yoluyla öz 
kaynak finansmanı ve tahvil arzlarıyla 
borçlanma finansmanı” dedi.

62 MİLYARLIK TAHVİL
Ülkemizde uzun yıllardan 

bunlardan sadece öz kaynak 
finansmanının çalıştığına 
değinen Koç, “2015 yılının 
ilk 10 ayında, geçen yıla göre 
yüzde 20’lik artışla 62 milyar 
TL’lik özel sektör tahvili ih-
raç edildi” dedi.

Koç, tahvil tarafında 2010 yılından bu yana 
240 milyar TL’lik borçlanma aracı ihraç edildi-

ğine dikkat çekti. Ekonomik büyümenin, 
tasarrufların yatırımlara dönüştürüle-
bilmesiyle mümkün olduğunun altını 
çizen Koç, etkin şekilde işleyen bir 
sermaye piyasasının, tasarrufların 
risk ve getiri beklentilerine göre doğru 

yatırım araçlarıyla doğru girişimlere 
doğru aktarılmasını sağladığını vur-

guladı. Koç, “Şirketlerin daha 
ucuza kaynak sağlayabilmesi, 
yatırımı ve üretimi artırır, genel 
refahı yükseltir, yeni istihdam 
olanakları yaratır. Sermaye pi-
yasaları, şeffaflığın sağlanması 
ve kayıt dışılığın önlenmesine 
destek olarak ekonomik istikrara 
katkılarda bulunur” dedi.

Nasdaq’la işbirliği 
bölgesel aktörlük  
için fırsat yaratır

Ziraat Bankası 
Hazine’den Sorumlu 
Genel Müdür 
Yardımcısı Bilgehan 
Kuru, Nasdaq ile 
işbirliğinin bölgesel 
aktör olabilmek 
için önemli fırsatlar 
sunduğunu söyledi

2015 yılının Ak Yatırım için bir değişim 
yılı olduğunu belirten Ak Yatırım Genel 
Müdürü Mert Erdoğmuş, “Ak Yatırım olarak 
deneyimli satış kadromuz, zengin araştırma 
raporlarımız ve müşteri odaklı hizmet anla-
yışımızla bireysel ve kurumsal yatırımcıları-
mıza yeni bir yapılanmayla hizmet veriyoruz. 
Bu yeni yapıyla yurt içi ve yurt dışı sermaye 
piyasası ürünlerinde genel müdürlüğümüzde 
bulunan satış ekiplerimiz ve Türkiye’nin 11 
farklı ilinde bulunan şubelerimizle yenilikçi 
ve geniş kapsamlı bakış açımızla servis ver-
meye devam ediyoruz” dedi.

DAHA FAZLA SORUMLULUK
Günümüz değişken piyasa koşullarında 

yeni yatırım araçlarına duyulan ihtiyacın art-
masının yatırım şirketlerinin sorumluğunu 
arttırdığına dikkat çeken Erdoğdu, “Araştırma 
ve ayrıntılı bilgi üretimi ve analiz her geçen 
gün daha büyük önem kazanıyor” diye konuş-
tu. Erdoğdu, Ak Yatırım olarak sürekli gelişen 
yatırım arenasında yatırımcıların hayatını 
kolaylaştıracak şekilde teknolojiye yatırım 
yaparak, kişiye özel finansal çözüm önerileri 
sunarak yatırımcıların piyasalara erişimini 
sağladıklarını ifade etti.

TAV Havalimanları, Türkiye Yatırımcı 
İlişkileri Derneği’nin (TÜYİD) düzenlediği 
Yatırımcı İlişkileri Zirvesi’nden üç ödülle 
döndü. TAV, “en iyi faaliyet raporu” kate-
gorisinde ilk sırada yer alırken, “en iyi in-
ternet sitesi” ve “finansal sonuçların payla-
şımı alanında en iyi şirket” kategorilerinde 
de ikinci oldu.

TAV Havalimanları Yatırımcı İlişkileri 
Direktörü Nursel İlgen, “Tüm dünyadan fi-
nans piyasası katılımcılarının oy kullandığı 
Extel Anketi’nde yatırımcı ilişkileri alanın-
da üst üste dört yıldır Türkiye’nin en iyi 
şirketi seçiliyoruz. Bu sonuçların, TÜYİD 
Yatırımcı İlişkileri Ödülleri’nde de teyit 
edilmesinden gurur duyuyoruz. Bu sene de 
her kategoride tekrar ödül alırken derecele-
rimizi geçen seneye göre geliştirdik. Sürekli 
inovasyonu teşvik eden kurum kültürümü-
zün etkisiyle faaliyetlerimizde yaptığımız 
iyileştirmeler bu sonuçta etkili oldu. Her 
kategoride ödüle layık görülmüş olmamız, 
bizi gelecek yıllar için motive ettiği kadar 
üzerimize sorumluluk da yüklüyor. Bu ba-
şarıda emeği geçen çalışma arkadaşlarıma, 
kurumsal yönetime verdiği önemle bizi 
destekleyen üst yönetimimize, tüm paydaş-
larımıza ve ödül törenini düzenleyen TÜ-
YİD’e teşekkürü bir borç bilirim” dedi. 

Türkiye’deki tasarruf eksikliğinin, 
cari açığa yol açarak ekonominin kı-
rılganlığını arttırdığına dikkat çeken 
Finansinvest Perakende Satış ve Var-
lık Yönetimi Genel Müdür Yardım-
cısı Pamir Karagöz, sektördeki geliş-
melerin ve devletin politikalarının 

tasarrufu geniş tabanda teşvik edici 
nitelikte olduğunu söyledi. Borsa 
İstanbul’un Nasdaq projesiyle emir-
lerin daha yüksek bir hızla gerçekleş-
tirilebileceğinin altını çizen Karagöz, 
“Bu projeyle yerel ve küresel yatırım-
cıların BIST’e ilgisi artacak” dedi.

Ak Yatırım’dan 
kişiye özel çözüm

TAV, zirveden üç 
ödülle birden döndü

Sermaye piyasaları ekonomik 
istikrara önemli katkı sağlar
TSPB Başkanı İlhami Koç, sermaye piyasalarının şeffaflığı sağlayıp 
kayıt dışılığı önleyerek ekonomik istikrara katkı yaptığını söyledi

Küresel yatırımcının borsaya ilgisi artacak



150 yıllık hayal
gerçek oluyor!
Fiziki Teslimatlı
Buğday Vadeli İşlem Sözleşmeleri
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Türkiye’nin iletişim teknolojileri lideri 
olan Türk Telekom, 15 Mayıs 2008 tari-
hinde gerçekleştirilen halka arz sonrasın-
da halka açıldı ve Borsa İstanbul’da işlem 
görmeye başladı. Türk Telekom’dan yapı-
lan açıklamada, “Yurtiçi ve yurtdışı yatı-
rımcılardan büyük ilgi gördüğümüz halka 
arz sürecinden günümüze, Türkiye’nin 
piyasa değeri en yüksek şirketlerinden 
biriyiz” denildi.

Bir şirketin halka arzı ve borsaya kote 
olmasının kredi kurumları, müşteriler, 
tedarikçiler ve çalışan ilişkilerine kadar 

birçok alana önemli bir değer kattığına 
dikkat çekilen açıklamada, “Türk Tele-
kom olarak, 2009 yılından bu yana BIST 
Kurumsal Yönetim Endeksi’ndeki ilk ve 
tek telekomünikasyon şirketiyiz” denildi.

Türk Telekom olarak, 2005 yılında 
özelleştirilme ve 2008’de halka arzın ar-
dından, başarılı bir değişim evresinden 
geçildiğine işaret edilerek, “Sonucunda 
verimlilik oranını arttırdık ve müşteri-
lerimize sunduğumuz ürün ve hizmet 
seçeneklerimizi arttırdık. Hisse senetleri 
Borsa’da işlem gören en büyük şirketler-

den biri konumundayız” tesbitinde bulu-
nuldu.

Borsa İstanbul tarafından 5 Kasım 
2014 tarihinde oluşturulan Borsa İstanbul 
Sürdürülebilirlik Endeksi’ne dahil olan 
15 BIST 30 şirketinden birisinin de Türk 
Telekom olduğu hatırlatılarak, Tahvil-
bono piyasalarındaki işlemlere de vurgu 
yapıldı. Açıklamada, “2014 yılında, 
Türkiye’den ihraç edilen en büyük ve eş 
zamanlı olarak iki farklı vadede gerçek-
leştirilen ilk kurumsal tahvil ihracını ger-
çekleştirdik. 8 kat talep geldi” denildi. 

Sermaye piyasalarının varlı-
ğının vatandaşların tasarruflarını 
farklı piyasalarda değerlendirmesi 
açısından önemli olduğunu belir-
ten Ülker CFO’su Bora Yalınay, 
Yıldız Holding’in bünyesinde 
bulunan şirketlerle sermaye piyasa-
larındaki varlığının 1994 yılına da-
yandığını söyledi.Holding’in halka 
açık en büyük şirketi olan Ülker 
Bisküvi’nin, 20 yılı aşkın zamandır 
sermaye piyasalarındaki varlığını 
sürdürdüğüne dikkat çeken Yalı-
nay, “Hissedarlarıyla birlikte büyü-
me stratejisiyle hareket eden Ülker, 
sermaye piyasalarının gelişmesi ile 
alternatif kaynakları da değerlendi-
riyor” dedi.

EN ‘GÖZDE’ TAHVİL
2013 yılında gerçekleştirilen 

Ülker’in ikinci halka arzının, son 
dönemde gerçekleşen finans dışı 
en büyük halka arz olma özelli-

ğini taşıdığını hatırlatan Yalınay, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunlara 
ek olarak Gözde Girişim bu yılın 
başında yerel piyasada gerçekleş-
tirdiği ilk tahvil ihracını başarıyla 
tamamladı. 400 milyon TL tutarın-
daki tahvil ihracı, bugüne kadar 
Türkiye’deki en büyük şirket ihracı 
olarak kayıtlara geçti.”

HALKA AÇILMA PLANI VAR
Ülker’in halka açıklık oranının 

ikincil halka arzla birlikte yüzde 
40’a ulaştığının altını çizen Yalı-
nay, “ Bu oran Türkiye’deki halka 
açıklık oranlarıyla kıyasladığımız-
da iyi bir konumda olduğumuzu 
gösteriyor. Gelecekte Yıldız Hol-
ding bünyesi altındaki şirketlerden 
belli kriterlere ulaşanların halka 
açılması planları bulunuyor. Zama-
nı geldiğinde ve şartlar oluştuğun-
da bu planlar daha ciddi şekilde 
ele alınacaktır” dedi.

Türkiye’nin büyüme di-
namikleri açısından sermaye 
piyasalarının rolünün çok önemli 
olduğunu belirten Koç Holding 
CFO’su Ahmet Ashaboğlu, ülke-
mizde tasarruf oranlarının henüz 
arzulanan seviyelere ulaşmadığı-
nı söyledi. Sermaye piyasalarının 
şirketlerin artan rekabet ortamın-
da daha verimli çalışmasını 
sağlayacak yatırımlar için 
gerekli kaynağın adresi 
olduğuna vurgu yapan 
Ashaboğlu, “Şirketler, 
sermaye piyasalarından 
gelen kaynakları yatırı-
ma dönüştürürken, reel 
sektörle birlikte ekonomi 
de büyümekte böy-
lece sermaye 
mülkiyeti 
geniş bir 
tabana ya-
yılmakta-
dır” diye 
konuştu.

As-
haboğlu, 
sermaye 
piyasa-
larında 
iyi temsil 
edilen 

şirketlerin finansmana daha iyi 
eriştiklerini söyledi.

KOBİ’LER CANLANDIRACAK
Ashaboğlu, KOBİ’lerin de 

dış kaynak temininde sermaye 
piyasası araçlarını kullanmaya 
başlamalarının sermaye piyasala-
rını daha da canlandırabilecek bir 
diğer faktör olduğunu kaydetti.

Koç Topluluğu olarak 
sermaye piyasalarının etkin 
çalışması için her zaman 
öncü bir rol oynamayı he-
deflediklerinin altını çizen 
Ashaboğlu, “Bugün Koç 
Holding ile birlikte Toplulu-
ğumuzda 12 şirketimiz halka 

açık. Borsa İstanbul toplam 
piyasa değerinin yakla-

şık yüzde 19’unu Koç 
şirketleri oluşturu-
yor. 12 şirketimizin 
7’si BİST-30’da yer 
almaktadır” dedi.
Ashaboğlu, Koç 
Holding’in net ak-
tif değerinin yüz-
de 90’ına yakın 
kısmının halka 
açık şirketlerden 
oluştuğunu söy-
ledi.

Koç’un 12 şirketi 
borsanın beşte biri

Ülker hissedarlarıyla 
birlikte büyüyor

emlak Konut Gayrimenkul 
Yatırım Ortaklığı (GYO) Genel Mü-
dürü Murat Kurum, sermaye piya-
salarının, ülke ekonomisi, bireysel 
yatırımcıların tasarruflarını değer-
lendirmesi ve aynı zamanda fon 
ihtiyacı olanların ise en uygun şart-
larda kaynak bulabilmesine imkan 
sağlayabilmesi açısından gelişmiş 
ekonomilerin can damarlarından 
birini oluşturduğunu söyledi. Em-
lak GYO’nun ilk halka arzını 2010 
yılında gerçekleştirip borsada işlem 
görmeye başladığını hatırlatan Ku-
rum, 2013’te de ikincil halka arzı 
yaptıklarını ifade etti.

KURUMSALLAŞMA HAMLESİ
Halka arz açılımının şirkete ka-

zanımları hakkında çarpıcı tesbit-
lerde bulunan Kurum, “Öncelikle, 

şirketimizin büyümesi ve stratejik 
arsa alımlarını gerçekleştirebilmesi 
için alternatif yöntemlere göre daha 
düşük maliyetli ve uzun vadeli bir 
finansman sağlamış olduk. Yurtiçi 
ve yurtdışında şirketimizin tanın-
masına imkan verdik. Şirketimizin 
ulusal ve uluslararası ekonomi 
bültenlerinde ve haber akışlarında 
görünürlüğü belirgin şekilde de art-
mış oldu. Bir anlamda şirketimizin 
küreselleşmesine de imkân tanımış 
olduk. Halka açılan birçok diğer 
şirket gibi Borsa İstanbul’a kote 
olmak şirketimizin kurumsallaşma 
sürecinde de önemli bir kilometre 
taşı oldu” dedi.

Emlak GYO’nun günümüz iti-
bari ile ilave bir finansman ihtiyacı 
bulunmasa dahi, borsada işlem gör-
mesinin bankacılık ve para piyasa-

ları nezdinde kredibilitesini arttır-
dığını ifade eden Kurum, “Halka 
açık şirketler daha az maliyetle ve 
daha kolay kredi bulma imkanı ka-
zanmış oluyorlar” dedi. 

NAKİT TEMETTÜ DAĞITIYOR
Borsada işlem görüyor olmala-

rının şirkete olduğu gibi, doğrudan 
yatırımcılara ve sermaye piyasasına 
da katkıları olduğunun altını çizen 
Kurum, “Yatırımcılarımızdan elde 
etmiş olduğumuz kaynağı, kârlı 
projelerde değerlendiriyor ve neti-
cesinde elde ettiğimiz kârın yüzde 
40’ını da nakit temettü olarak pay-
laşıyoruz. Emlak Konut GYO gibi 
halka açık bir firmanın hisseleri, 
küçük yatırımcılara İstanbul’un ve 
Türkiye’nin en iyi projelerine ortak 
olma imkânı sağlıyor” dedi.

Emlak GYO halka arzla 
küreselleşmeyi sağladı
Halka arzın küreselleşmeye de imkân tanıdığını belirten Emlak GYO Genel 
Müdürü Murat Kurum, “Borsada olmak kurumsallaşmada önemli adım” dedi

2011 yılında 
başlattığı TL 
borçlanma 
araçları ile 
22 milyar lira 
kaynak temin 
eden Vakıfbank, 
bunu ekonomiye 
aktardı

Koç Holding CFO’su Ahmet Ashaboğlu, sermaye 
piyasalarının şirketlerin artan rekabet ortamında 
yatırımlar için gerekli kaynağın adresi olduğunu söyledi

Ülker CFO’su  
Bora Yalınay, şirketin Borsa 
İstanbul’da işlem gören tek 

ve en büyük gıda firması 
olduğunu söyledi

Vakıfbank kaynakları 
ekonomiye kazandırıyor

Vakıfbank Genel Müdür 
Yardımcısı Hasan Ecesoy, 
ekonomik büyüme ve istikra-
rın sürmesi ile doğru orantılı 
olarak tasarruf eğiliminin 
ivme kazanmasının sermaye 
piyasaları ile borsanın geliş-
mesi ve büyümesinde önem-
li bir faktör olduğunu söy-
ledi. Ecesoy, Vakıfbank’ın, 
sermaye piyasalarından aktif 
olarak kaynak sağlamak 
amacıyla faydalanmayı sür-
dürürken, müşterilerine de 
sermaye piyasalarına yatırım 
yapabilecekleri ürün ve hiz-
metler sunduğuna işaret etti.

22 MİLYAR TL KAYNAK
Vakıfbank’ın, sermaye 

piyasaları ile etkileşimini en 
üst düzeyde yürüten banka-
lardan biri olduğuna işaret 
eden Ecesoy sözlerini şöyle 
sürdürdü: “2005 yılında 
hisse senedini halka arz yo-
luyla kaynak sağlamış olan 
Vakıfbank, bu kaynağı tekrar 
ekonomiye kazandırarak 
büyümesini sürdürdü. Vakıf-
bank, 2011 yılında başladığı 
Türk Lirası borçlanma aracı 
ihraçları ile bugüne kadar 
22 milyar TL kaynak temin 
etmiş ve sağladığı krediler 
aracılığı ile bu kaynağı eko-
nomiye aktarmıştır. Bugün 
dolaşımda olan TL cinsi ih-
raçlarda yüzde 13 pazar payı 
ile bankacılık sektöründe 
ikinci sıradaki yerini koru-
maktadır. Ayrıca yurt dışı 
piyasalarda gerçekleştirilen, 
sadece tahsisli satış yoluyla 
bugüne kadar 4.2 milyar 

dolar borçlanma aracı ihracı 
yapılmıştır. Bununla birlik-
te, halen çeşitli yurt dışı bor-
salarda işlem gören yaklaşık 
3.5 milyar dolar uzun vadeli 
borçlanma aracı bulunmak-
tadır.”

TEŞVİKLER ÖNEMLİ
Özellikle son yıllarda 

Hazine’nin borçlanma ih-
tiyacının azalması ve başta 
bankalar olmak üzere özel 
sektör şirketlerinin sermaye 
piyasalarından borçlanma 
imkanını geliştiren yasal 
düzenlemelerin hayata geçi-
rilmesinin, bu alanda önemli 
bir mesafe alınmasını sağ-
ladığına işaret eden Ecesoy, 
“Bunun yanı sıra, devletin 
bireysel emeklilik fonları 
için sağladığı teşvikler, bu 
alanda tasarruf eğilimini 
artırmış ve uzun vadeli yatı-
rımların büyümesini destek-
lemiştir” diye konuştu.

Ecesoy, bir şirket açısın-
dan sermaye piyasala-
rından fon sağlamaya 
başlamanın, daha 
kolay ve büyük mik-
tarlarda borçlanma, 
tanınırlık, itibar, 
güven ve küresel 
piyasalara açıl-
mak gibi anlam-
lar ifade ettiği-
nin altını çizdi. 
Ecesoy, sermaye 
piyasalarında 
aktif rol üstlen-
meye devam 
edeceklerini 
kaydetti.  

2005’te 
özelleştirilen, 
2008’de halka 
arz edilen 
Türk Telekom, 
değişim 
evresiyle birlikte 
verimlilik 
oranını artırdı

Türk Telekom değişimle verimliliği artırdı
Hasan Ecesoy

Murat 
Kurum

Bora 
Yalınay

Ahmet 
Ashaboğlu
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olduk!
Finansman, likidite ve yeni yatırım ihtiyaçlarını halka arz olmaksızın

karşılamak amacıyla şirketleri ve yatırımcıları aynı platformda buluşturan
Borsa İstanbul Özel Pazar 1. yaşını kutluyor.

1 yıldır bizimle olan ve Borsa İstanbul Özel Pazar’a değer katan
tüm üyelerimize teşekkür ederiz.

bistozelpazar.com

Borsa İstanbul Özel Pazar 1 yaşında!

info@bistozelpazar.com
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