KAPAK

m Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun
NASDAQ’ta kapanış zilini çaldıkları
görüntü New York’un ünlü meydanı
Times Square’daki dev ekrana yansıtıldı.
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n NASDAQ ile BİST arasında
yapılan stratejik ortaklık 3 Temmuz
2013 tarihinde, New York’un ünlü
meydanı Times Square’daki dev
ekrandan duyuruldu.

BİST ile NASDAQ
arasında iş birliği protokolü imzalandı

Borsa İstanbul, küresel bir borsa olma vizyonuna büyük katkı
sağlayacak stratejik ortaklık için NASDAQ’la bir ön anlaşma
imzaladı. Bu ortaklığın ilk adımı, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan
ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun New York’ta
NASDAQ’ın kapanış seansı zilini çaldıkları gün atılmıştı.
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T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, ABD’deki Türkiye Yatırım Haftası etkinlikleri
kapsamında 16 Nisan 2013 tarihinde New York’ta Başbakan
Yardımcısı Ali Babacan’la birlikte ABD’nin
teknoloji borsası olarak bilinen NASDAQ’ı
ziyaret etti.
Başbakan Yardımcısı Babacan, seansın
kapanış zilini TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile NASDAQ stüdyosunda çaldı.
Törende, ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Danışmanı Greg Lebedev ve NASDAQ
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sandy
Fruchner ile Türkiye’nin birçok ilden gelen
oda/borsa başkanları katıldı.
Kapanış zilinin çalınması sırasında NASDAQ stüdyosundaki görüntü New York’un
ünlü meydanı Times Square’daki dev ekrana
yansıtıldı. Bu sırada meydanı ziyaret eden
binlerce turist ve New Yorklu da kapanış zilinin çalınması sırasında düzenlenen töreni
canlı izledi.
Törende konuşan Babacan, yakın za14
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m Başbakan
Yardımcısı Ali
Babacan ve TOBB
Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu,
ABD’nin ikinci
büyük borsası
NASDAQ’ta kapanış
zilini çaldı.

k ABD Ticaret
Odası Kıdemli
Başkan Danışmanı
Greg Lebedev,
Başbakan
Yardımcısı Ali
Babacan ve TOBB
Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu.
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NASDAQ
teknolojisiyle
fark yaratıyor
1987’den bu yana halka açık olan NASDAQ OMX, 1971 yılında
ilk elektronik işlemi yapan borsa olarak tarihe geçti. NASDAQ OMX,
ABD ve Avrupa’da hisse senedi, opsiyon, sabit gelirli enstrümanlar,
türev ürünler, emtia, vadeli işlemler ve yapılandırılmış ürünler gibi
çeşitli ürünlerin alım satımının yapıldığı 26 piyasa, üç takas merkezi
ve beş saklama kuruluşunun sahibi bulunuyor. Mayıs sonu itibarıyla
NASDAQ’ta 2 bin 579 şirket işlem görürken, işlem hacmi 3,8 trilyon
dolar olarak gerçekleşti.
NASDAQ, saniyede 1 milyon adedin üzerinde mesajı 40
mikrosaniyenin altında bir hızla ve %99,99 çalışma süresiyle işleme
kapasitesine sahip. NASDAQ’ın teknolojisi hem gelişmiş hem de
gelişmekte olan 50 ülkede faaliyet gösteren 70 piyasada kullanılıyor.
Bu da dünyada gerçekleştirilen her 10 işlemden birinin NASDAQ
OMX’in sunduğu teknolojiyle gerçekleştiğini gösteriyor.

manda Borsa İstanbul’un (BİST) açılışını
yaptıklarını anımsatarak, BİST ile NASDAQ
arasında daha yakın ilişkilerin kurulmasını
arzuladıklarını söyledi.
NASDAQ’ta 28 Türk şirketinin hisselerinin işlem gördüğünü belirten Babacan, iki
borsanın yakın bir bağ içinde olmasının her
iki tarafın da kazanacağı bir ilişki olacağını
belirtti.
Ev sahibi NASDAQ’ın CEO’su Robert
Greifeld, Başbakan Yardımcısı Babacan ve
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’yla özel bir görüşme gerçekleştirdi. NASDAQ binasındaki
görüşmede, NASDAQ ile BİST arasındaki işbirliği imkânları gündeme geldi.
NASDAQ İLE BİST ARASINDA
STRATEJİK ORTAKLIK PROTOKOLÜ
İMZALANDI
Bu görüşmenin üzerinden çok geçmeden
3 Temmuz 2013 tarihinde dünyada 24 borsayı işleten ABD’li NASDAQ, BİST ile stratejik ortaklık protokolü imzaladı. Dünya devi
NASDAQ OMX Grubu’yla yapılan işbirliği
Times Square’daki devasa elektronik panoya
EKONOMİK FORUM
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n Başbakan Yardımcısı Ali Babacan,
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD
Ticaret Odası Kıdemli Başkan Danışmanı
Greg Lebedev ve NASDAQ Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Sandy Fruchner,
Türkiye ‘nin New York Başkonsolosu
Levent Bilgen, TACCI Başkanı Celal
Seçilmiş ile Türkiye’nin birçok ilinden
gelen oda/ borsa başkanları NASDAQ
binası önünde kameralara poz verdi.

da yansıtıldı. Sermaye Piyasası Kanunu’nun
138. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası
Kurulu’nun (SPK) onayına tabi olan anlaşmayla ilgili açıklama NASDAQ OMX’in resmi web
sayfasında yer aldı. NASDAQ OMX CEO’su
Robert Greifeld açıklamasında, “Hızla uluslararası bir finans merkezi ve gerçek bir küresel
oyuncu haline gelen BİST’le çalışmaktan onur
ve gurur duyuyoruz. Teknolojimizi Türkiye piyasasını güçlendirme amacıyla sunmanın yanı
sıra, BİST’in stratejik ortağı olarak bölgedeki
sermaye piyasalarını daha da geliştirme fırsatı,
şirketimiz için çok önemli” dedi.
Yeniden yapılanan BİST, küresel bir
oyuncu olma hedefi kapsamında planladığı ortaklıkları gerçekleştirdikten sonra, 2016 yılında halka açılacak. NASDAQ
OMX sözcüsü Ryan Wells, iki kurum arasında gerçekleşen teknolojik işbirliğinin
yanı sıra, NASDAQ’ın BİST’e halka arza
hazırlanmasında yardımcı olacağını belirtti. Wells, “Anlaşmayla, BİST’in bölgesinde
büyümesine, bilinirliğinin artmasına katkı
sağlamak istiyoruz. Bir diğer hedefimiz de,
2016’nın ilk çeyreğinde planlanan halka arzının başarıyla gerçekleştirilmesine destek
vermek” açıklamasında bulundu.
16
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m TOBB Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu,
NASDAQ’ın
CEO’su Robert
Greifeld, Başbakan
Yardımcısı Ali
Babacan, NASDAQ
Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı
Sandy Fruchner ve
ABD Ticaret Odası
Kıdemli Başkan
Danışmanı Greg
Lebedev.

Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere NASDAQ tarafından
BİST’in bütün bilgi işlem teknolojisi, altyapısı tamamen yenilenecek. NASDAQ’ın sağlayacağı network üzerinden diğer bütün borsalara erişim sağlanacak, böylece BİST’in dünyaya entegrasyonu
hız kazanacak. Anlaşmayla BİST, küresel borsalar ağının unsuru
olurken, bölgedeki diğer borsalara da teknoloji satabilecek ve liderlik yapabilecek. Kısacası BİST’in küresel bir oyuncu olmasının ilk
adımı, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun New York’ta NASDAQ’ın üst düzey yönetimiyle
yaptığı görüşmelerde atıldı.

KAPAK

n Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, AB
Bakanı ve Başmüzakereci Egemen
Bağış ve beraberindekiler, İMKB adının
BİST olarak değiştiğinin duyurulması
dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Türkiye sermaye piyasalarındaki
dönüşüm BİST’le başladı
İMKB, VOB ve İAB’ı aynı çatı altında toplayan BİST AŞ, Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katıldığı “gong” töreniyle
resmen faaliyetlerine başladı. Başbakan Erdoğan, “New York, Tokyo, Londra
gibi, İstanbul’un da finans merkezi olma vasfını, bu güçlü
borsayla perçinleyeceğini umuyorum” dedi.

T

ürkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda İstanbul’un dünyanın en
önemli 10 finans merkezinden biri
olması yolunda, İstanbul Menkul
Kıymetler Borsası (İMKB), Vadeli İşlemler
ve Opsiyon Borsası (VOB) ve İstanbul Altın
Borsası’nı (İAB) aynı çatı altında toplayan
Borsa İstanbul AŞ’nin (BİST) faaliyete başlaması dolayısıyla İstinye’deki merkezinde
“gong” töreni düzenlendi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
18
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tören öncesinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci
Egemen Bağış, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vahdettin Ertaş ve BİST Yönetim Kurulu
Başkanı Mustafa İbrahim Turhan’la birlikte “Osmanlı’dan Cumhuriyete Sermaye Piyasamız” sergisini gezdi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan serginin ardından Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, SPK Başkanı Vahdettin Ertaş ve BİST
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa İbrahim Turhan’la BİST’in ilk
gongunu çaldı.
Törende daha sonra, Boğaziçi köprülerinden dalgalandırılan

KAPAK

n Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, AB
Bakanı ve Başmüzakereci Egemen
Bağış, SPK Başkanı Vahdettin Ertaş
ve Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu
Başkanı Mustafa İbrahim Turhan’la
birlikte BİST’in ilk gongunu çaldı.

Borsa İstanbul’un bayraklarıyla seans salonunda başlayan işlemlerden görüntüler katılımcılara ekrandan gösterildi.
İş dünyası temsilcilerinin Borsa İstanbul
hakkındaki görüşlerinin gösterildiği kısa
filmde TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Borsa İstanbul Türkiye’nin dünyaya açılan vitrini olacak. Bu vesileyle yatırım yapmak, ihracat kapasitesini artırmak isteyen
tüm şirketlerimizi sermaye piyasalarımızdaki değişimi yakından izlemeye ve bundan
sonra banka kredileri yerine sermaye piyasası kaynaklarını daha fazla kullanmaya davet
ediyorum. Borsa İstanbul ticari hayatımıza
güç verecek” dedi.

l Başbakan
Recep Tayyip
Erdoğan ve
TOBB Başkanı
M. Rifat
Hisarcıklıoğlu.

BAŞBAKAN ERDOĞAN: “2013 VE 2014
ÇOK DAHA FARKLI OLACAK”
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, güçlü bir finansal
sistemin önemli bir ayağının, güçlü bir sermaye piyasasının varlığıyla paralel olduğunu, özellikle geçen yıldan itibaren, güçlü bir
sermaye piyasası altyapısı oluşturma yolunda önemli adımlar attıklarını söyledi.
Başbakan Erdoğan, Ankara’nın siyasetin
merkezi olduğunu belirterek, “Onun için finans merkezi İstanbul diyorsak, finansın en
EKONOMİK FORUM
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önemli kontrol mekanizmaları olan kamu
bankalarını da İstanbul’a çekmemiz gerekir.
Buna Merkez Bankası da dâhildir. ‘New York
gibi, Tokyo gibi, Londra gibi, İstanbul’un da
finans merkezi olma vasfını, bu güçlü borsayla perçinleyeceğini umuyorum” dedi.
Başbakan Erdoğan, geçen yıl sonu itibarıyla yeni Sermaye Piyasası Kanunu’nun
yürürlüğe girdiğini anımsatarak, “Bu kanun
sermaye piyasalarının daha güvenilir, şeffaf
ve etkin bir şekilde işlemesi, hukuki temellerinin oluşması, ufkumuzun nerelere vardığı,
nelerin olması gerektiğini, adil bir yaklaşım
tarzıyla ortaya koyması bakımından önem
arz ediyor” ifadesini kullandı.
Başbakan Erdoğan, geçen yılın, borsa
açısından da önemli başarıların yaşandığı bir yıl olduğunu dile getirerek, 2013 ve
2014’ün çok daha farklı olacağını ifade etti.
Genel olarak dünyada borsaların, özellikle de Avrupa borsaları, borç krizinin etkisiyle ciddi olarak gerilerken, Türkiye borsasının tam tersine rekor üstüne rekor kırdığını
anlatan Başbakan Erdoğan, geçen yıl içinde
20
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m Başbakan
Recep Tayyip
Erdoğan, tören
öncesi Başbakan
Yardımcısı Ali
Babacan, AB Bakanı
ve Başmüzakereci
Egemen Bağış,
TOBB Başkanı
M. Rifat
Hisarcıklıoğlu ve
beraberindekilerle
“Osmanlı’dan
Cumhuriyete
Sermaye Piyasamız”
sergisini gezdi.

İMKB 100 endeksinin, bir önceki yıla göre %53’lük artış gösterdiğini ve bu performansla İMKB’nin Dünya Borsalar Birliği’ne üye
borsalar arasında birinci sırada yer aldığını anlattı.
“ÖNEMLİ SAYIDA HALKA ARZ GERÇEKLEŞTİ”
Borsayı bir başka başarısıyla da tebrik etmek istediğini ifade
eden Başbakan Erdoğan, borsanın 2012 yıl sonu itibarıyla Dünya
Borsalar Federasyonu’na üye gelişmekte olan ülke borsaları arasında 8. sırada, pay piyasasındaki hacmin devir hızı açısından ise üye
tüm borsalar arasında 4. sırada yer aldığını belirtti.
Dünyada halka arzlarda ciddi gerilemeler yaşanırken, Türkiye’de
önemli sayıda halka arzın gerçekleştiğini belirten Başbakan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
‘”Geçtiğimiz dönemde bölge borsalarıyla borsamız arasında teknolojik altyapıya, ortak ürün gelişimine ve ortak eğitim programlarına yönelik mutabakat zabıtları imzalandı. Şu anda borsamız, Bakü,
Kırgız ve Saraybosna borsalarına ortak. Başta Balkanlar olmak üzere
bölge borsalarıyla hem doğrudan ortaklık yoluyla hem de müşterek somut projeler yoluyla kurulacak ilişkiler, hiç şüphesiz İstanbul
Uluslararası Finans Merkezi projemize önemli katkı sunacaktır.”
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ileri teknolojiyle donatılacak
BİST’in, 1,5-2 yıl içinde dünyada örnek bir borsa olarak hizmet vereceğini belirterek, bunun da Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşılmasını hızlandıracağını ve motive edeceğini söyledi.

KAPAK

m BİST hakkındaki görüşlerinin dile
getirildiği kısa filmde TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu, “Borsa İstanbul Türkiye’nin
dünyaya açılan vitrini olacak” dedi.

BAŞBAKAN YARDIMCISI BABACAN: “ORTAKLIK
KÜLTÜRÜNÜN TABANA YAYILMASI ÇOK ÖNEMLİ”
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan törende yaptığı konuşmada,
sermaye piyasaları açısından bir dönemin kapanıp yeni bir dönemin başladığı tarihi bir günde BİST çatısı altında bir araya gelindiğini belirtti. Babacan, geçmişi 140 öncesine dayanan ve bir zamanlar
Avrupa’nın en büyük dört borsası içerisinde yer alan borsayı, yeni bir
hukuki statüde anonim şirket olarak düzenlediklerini dile getirdi.
Babacan, İstanbul’un uluslararası finans piyasalarında yükselen
değer olmasında BİST’in fonksiyonunun önemli olacağını anlatarak, “Finans sektörü deyince bankacılık, sigortacılık ve sermaye
piyasalarından bahsediliyor. BİST, sermaye piyasaları konusunda

m Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan,
TOBB Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu
ve beraberindekiler
tören sonrası seans
salonuna geçerek
BİST çalışanlarıyla
sohbet etti.

sacayağının sağlam bir ayağını oluşturacak”
diye konuştu.
Babacan, sermaye piyasalarının tasarrufların yeni yatırımlara yöneltilebilmesi
açısından önemine işaret ederek, şöyle konuştu:
“Türkiye için şirketlerin nereden, nasıl
finanse edildiğine baktığımızda hâlâ burada
bankacılık sistemimizin ciddi bir ağırlığı olduğunu görüyoruz. Şirketlerimiz kredi alarak bilançolarında daha çok borç taşıyarak
işlerini yürütüyorlar. Hâlbuki sermaye piyasasıyla zaten olması gereken ortaklık kültürü tabana yayılmış oluyor. Ortaklık kültürünün tabana yayılması hem yatırımcı hem de
şirketler açısından son derece önemli.”
Finansal istikrar açısından hem şirketlerin hem de finans sektörünün bilançoları
açısından da sermaye piyasalarının son derece önemli olduğunu vurgulayan Babacan,
Türkiye’de bunun mutlaka geliştirilmesi gerektiğini söyledi.
“İYİ BORSANIN, İYİ HUKUK SİSTEMİNE
OTURTULMASI GEREKİYOR”
Başbakan Yardımcısı Babacan, iyi bir
borsanın, iyi bir hukuk zeminine oturtulmaEKONOMİK FORUM
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“SER
RMAYE PİYASALA
ARIMIZI,
EKONOMİMİZİN
N BÜ
ÜYÜMESİN
Nİ
DESTEKLEY
YEN LOKOMOTİF
OLA
ARAK GÖRMEK İSTİY
YORUZ.”
ALİ BABACAN | Başbakan Yardımcısı

sı gerektiğini vurgulayarak, işin temelinin
sağlam ve güvenilir kurallar çerçevesinde
serbest piyasa ve rekabet anlayışıyla alışveriş olduğunu söyledi.
Bu kuralları sağlam ve uluslararası standartlara getirmek için Sermaye Piyasası
Kanunu’nu yürürlüğe soktuklarını anımsatan Babacan, yargı ile ilgili İhtisaslaşmış Finans Mahkemeleri oluşturulması için yasal
çerçeveyi hazırladıklarını belirtti.
İstanbul’un gerçek anlamda uluslararası finans merkezi olması için stratejilerini
2009 yılında açıkladıklarını dile getiren Babacan şöyle devam etti:
“2023 yılı itibarıyla İstanbul dünyanın
22
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en büyük 10 finans merkezinden biri olacak. Londra, Frankfurt’tan
tutun, belki Mumbai’ye kadar olan coğrafyada İstanbul’un rakibi
olacak bir başka şehir görmüyorum. Türkiye’nin ekonomik potansiyeli, gücü, İstanbul’un ciddi anlamda tarihi, kültürüyle evrensel
bir şehir oluşu İstanbul’u uluslararası finans merkezi olmasını layık
hale getiriyor.
Yeter ki biz sağlam ve güvenilir iş ortamı oluşturalım. BİST’le
beraber beş yıllık eylem planımızın çoğunu tamamlamış oluyoruz.
2014’e kadar bir iki küçük adımımız daha olacak. Artık iş özel sektöre düşecek. Yatırımcılar, sermaye piyasalarımız içerisinde faaliyet
gösteren kuruluşlarımız yoğun bir şekilde çalışacak.”
Babacan, görülen aksaklık ve sıkıntıların, sermaye piyasasındaki ilgili kurumlara iletilmesini rica etti.
SPK BAŞKANI ERTAŞ: “BİST, TÜRKİYE’NİN
DÜNYAYA AÇILAN VİTRİNİ OLACAK”
SPK Başkanı Vahdettin Ertaş da, BİST’in, Türkiye’nin dünyaya açılan vitrini olacağını vurguladı. Ertaş, “Bu vesileyle yatırım
yapmak, ihracat kapasitesini artırmak isteyen tüm şirketlerimizi
sermaye piyasalarımızdaki değişimi yakından izlemeye ve bundan
sonra banka kredileri yerine sermaye piyasası kaynaklarını daha
fazla kullanmaya davet ediyorum” dedi.
SPK Başkanı Ertaş, Türkiye ekonomisinin 10 yıldır büyük bir
değişim ve dönüşüm yaşadığını, bu sürecin farklı sektörlerde değişik hızlarla devam ettiğini belirtti.
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Geçen yıl Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası
Kanunu’nun Meclis’ten geçmesiyle sermaye piyasalarında dönüşüm sürecini hızlandırdıklarını anlatan Ertaş, bunun için 2013 yılını değişim, 2014 ve sonrasını da hızlı bir büyüme dönemi olarak
hedeflediklerini söyledi.
Ertaş, finansal kurumlarda 2008 yılında başlayan, sonra devletlere sirayet eden finansal krizin, dünyada paranın yönünü gelişmiş
ülkelerden gelişmekte olan ülkelere çevirdiğine dikkat çekerek, “Bu,
yeni finansman piyasalarının oluşmasına da imkân sağladı. Türkiye
kriz sürecini başarıyla yönetti. Artık dünya finans liginde küresel
bir finans merkezi olmayı hak etti. En geç 2023 yılına kadar Türkiye dünyanın önemli finans merkezlerinden biri olacak” ifadesini
kullandı.
BİST YÖNETİM KURULU BAŞKANI TURHAN
BİST Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa İbrahim Turhan, BİST
ile Türkiye sermaye piyasalarının en önemli dönüşümlerinden birini idrak ettiklerini söyledi. Hükümetin Meclis’ten çıkardığı 6362
sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile yeni bir dönem açıldığını belirten Turhan, “Türkiye’nin 2023 vizyon ile uyumlu ve İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesiyle mutabık bir şekilde borsamızın
değişimini ve dönüşümünü gerçekleştirmiş olduk” dedi.
Geçen bir yıl içinde yaptıkları yenilikleri anlatan Turhan, 2012
yılında açılış ve kapanış seanslarını devreye alarak BİST’in uluslararası borsalarla aynı standarda gelmesi noktasında adımlar attıklarını ifade etti.
Turhan, daha önce aracı kurumların borsaya emir gönderme
kapasitesi saniyede en fazla 24 iken, bunu altyapıya yaptıkları yatırımla saniyede 108’e çıkardıklarına dikkat çekerek, borsanın emir
işleme kapasitesinin de %100 arttığını ve artık gecikme sürelerinin
uluslararası karşılaştırılabilir seviyelere indirildiğini söyledi.

Dönüşümün
tarihi süreci
İMKB’nin BİST’e dönüşmesi 4 Nisan
2013’teÇırağan Sarayı’nda düzenlenen gala
yemeğiyle yeni borsaya start verildi. 163 yıllık
borsa tarihinin yeni, 27 yıllık İMKB’nin son gecesi
için hazırlanan davetiyede Türkiye’nin borsa
tarihi şu ibarelerle yer aldı:
“Dünyanın ilk borsası bu topraklarda
kuruldu. Bu borsa Kütahya Çavdarhisar’da
bulunuyor. O tarihte fiyatlar büyük taşlar üzerine
yazılıyor ve düzenli olarak alım satım işlemleri
yapılıyordu. Bu topraklarda sadece borsa değil
ticaret de gelişti. Lidyalılar altın para bastılar
ve ilk türev piyasasını işletmeye başladılar.
Kısa sürede de Akdeniz bölgesi finans merkezi
haline geldi. Ticaretin ana arterleri İpek Yolu
ve Baharat Yolu oldu. Bu yol ise İstanbul ile
kesişti ve Doğu’nun zenginlikleri iki kıtanın
birleştiği bu şehirden Batı’ya aktı. Dünyanın
ilk alışveriş merkezi Kapalıçarşı ise 15. yüzyılda
yapıldı. Böylece tüccarların bir araya geldiği
‘kapalı bir alışveriş merkezi’ konseptine ilk kez
hayat verilmiş oldu. Türünün tek örneği olan
bu pazarda, tekstil, baharat, mücevherat ve
süs eşyaları satılmaya başlandı. 19. yüzyılda
da Galata, Osmanlı İmparatorluğu’nun finans
merkezi olarak yükselmeye başladı ve Dersaadet
Tahvilat Borsası ülkenin finans kalbi haline geldi.
BİST, Türkiye’nin büyük potansiyeli ile birlikte
yeni, efektif, dinamik ve etkin bir borsa olarak
yükselmeye başlıyor. Dersaadet Borsası’nın
kurulmasının üzerinden geçen 140 yıl sonra
İMKB, İstanbul Altın Borsası ve Türev Borsası BİST
adı altında güçlerini birleştiriyor.”
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