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Dışişleri Bakanı Henry 
Kissinger’a atfedilen 
bir terimdir. Bu terim 
çoğu kez belli amaçları 
gerçekleştirmek için hassas bir 
konuda belirsiz bir üslubun kasıtlı 
olarak kullanımı anlamına gelir. 
Ancak müzakere taktiğinde gücü 
artıracak en önemli unsurlardan biri 
olarak kabul edilmiştir. Özellikle 
net olmayan durumlarda ya da 
ertelenmesi gereken durumlarda 
sıklıkla kullanılan bir taktiktir. Gü-
nümüz merkez bankacılığı ve para 
politikasına da giren bu terim ile 
son zamanlarda sıklıkla karşılaş-
maktayız. Dolayısıyla belirsizliğin 
hâkim olduğu dönemlerde bir 
strateji olarak da başvurulmakta-
dır. Söz Kissinger’dan açılmışken 
Kissinger’ın Diplomasi isimli 
kitabının en başından bir alıntı 
yaparak devam edelim: “Sanki bir 
doğa kanunuymuş gibi, her yüzyıl-
da tüm uluslararası sistemi kendi 
değerlerine göre yeniden biçimlen-
direcek kuvvet, irade ve entelektüel 
ve moral güce sahip olan bir ülke 
ortaya çıkmaktadır”. Kissinger bu 
ülkeleri 17.yy için Fransa, 18. yy 
için İngiltere, 19. yy için Avustur-
ya ve Almanya ve nihayet 20. yy 
için de ABD olarak sıralamakta. 
Ancak Kissinger kitabında ABD 
için aynen şu ifadeyi kullanıyor: 
“20. yüzyılda, uluslar arası ilişkileri 
hiçbir ülke Birleşik Devletler kadar 
kesin, fakat aynı zamanda kararsız 
bir şekilde etkilememiştir”. 

Amerikan merkez bankası 
FED’in 17 ve 18 Eylül tarihlerinde 
gerçekleştireceği tahvil alım prog-
ramının ayrıntıları tüm dikkatlerin 
bu yöne çevrilmesine neden oldu. 
Zira FED’in en ufak bir politika 
değişikliği, küresel bazda etkisini 
hemen gösterecekti. Ancak FED 
sürpriz bir şekilde “aynen devam” 
dedi. Peki, FED niçin önemli? 
FED’in kararları niçin önemli? 
Yakında görev süresi dolacak olan 
Ben Bernanke’nin yerine geçecek 
olan başkanın kim olacağı niçin 
önemli?

Değerli okurlar, finansal piya-
salarda her yeni karar ve haber 
sonrası piyasaların yönü ve hızı 
değişiyor! Yorumlar yorum yapana 
göre değer kazanıyor ya da dikkate 
alınmıyor. Kritik anlarda görev al-
manın güçlüğünün herkes farkında, 
yani risk almak ve kendini yeterli 
görmek ya da iyi bir konumda ise 
hiç kıpırdamamak bazen en iyi 
tercih olabiliyor. Merkez bankası 
başkanlığı ateşten bir gömlek, 
giymeye kimsenin yanaşmadığı 
Larry Summers’ın adaylıktan 
çekilmesiyle netlik kazandı. Şu an 
en güçlü aday Janet Yellen. Peki, 
Yellen FED başkanı olursa ne 
olacak? Tabii ki işe kaldığı yerden 
devam edecek, dolayısıyla FED’in 
içinden gelen birinin başkan olması 
piyasaların psikolojisi açısından 
önemli. Ancak diğer taraftan kimin 
geldiği çok da önemli değil zira 
kim gelirse gelsin yapılacak işlerin 
ve kullanılacak araçların bir sınırı 
var. Bu arada ismi başkanlık için 
henüz telaffuz edilmeyenler var! 
Örneğin Stanley Fischer.

Finansal piyasalarda faaliyet 
gösteren oyuncular arasındaki 
ilişkiler son derece karmaşık. Alı-
nacak kararların etkilerini ölçmek 
göründüğü kadar kolay değil, 
ABD’nin ulusal çıkarları giderek 
dünyanın çıkarları haline geliyor 
ve ABD bunun çok iyi farkında. 
FED’in her ay 85 milyar dolar-
lık tahvil alımı yapması ve para 
pompalaması bir politika tercihi. 
Bunu 10 milyar dolar azaltmaya 
gitmesi bile küresel finans sistemini 
etkiliyor. Aslında 10 milyar için mi 
konuşuyoruz? Diye sorabilirsiniz. 

Haklısınız. Ancak ortada politikaya 
dayalı bir davranış ve bunun nasıl 
algılandığı söz konusu. Piyasalar 
olumsuz haberlere olumlu haberler-
den daha fazla tepki verirler, buna 
asimetrik etki denir. Diğer taraftan 
piyasaya gelen haberler karşısında 
kısa sürede bir takım stratejiler 
oluşturulur ve hemen uygulamaya 
konulur, buna da haber etkisi denir. 
Bu iki etkiye temel teşkil eden fak-
törler sırasıyla sahip olunan bilgi ve 
beklentilerin yönetimidir.  

FED’in açıklamasından en 
fazla etkilenecek ülkeler arasında 
yer alan ülkemiz açıklanan FED 
kararları ile rahat bir nefes aldı. 
Yeri gelmişken Gazetenizin bu sa-
yısında değerli dostum Adnan Salih 
tarafından kaleme alınan yazıda 
FED kararlarını etkileri ile ilgili 
çok güzel anekdotları okumanızı 
tavsiye ediyorum.

Tekrar yapıcı belirsizlik konusu-
na gelelim: Hiçbir merkez bankası 
elindeki kartların hepsini açıp “be-
nim elim bu” demez! Yani ortaya 
“sistem için en iyisini yapar” 
beklentisini koyar ama ne yapaca-
ğını son dakikaya kadar söylemez. 
Bugün FED’in politikasını da buna 
benzetebiliriz. ABD’de şu an ra-
hatsız edici seviyede hüküm süren 
enflasyon, işsizlik var. Bu nedenle 
FED’in kararlarını nasıl formüle 
edeceği ve ortaya koyacağı önemli. 
Bu kararları alırken ne tür tahmin 
teknikleri kullandığı da bir o kadar 
önemli. Son kararı ile FED, görü-
nürde zaman kazandı ve en azından 
Aralık ayına kadar tahvil alımına 
ilişkin bir azatlıma gitmesi pek 
olası görünmüyor. Diğer taraftan 
4 trilyon Dolarlık FED bilançosu 
da giderek bir tehdit haline geliyor. 
ABD’deki durumu “latent uncerta-
inty” yani bir tür “gizli belirsizlik” 
olarak niteleyebiliriz. 

FED kararlarından hemen önce 
Bank of America’nın yayımladığı 
bir raporda FED’in varlık alım-
larında azaltmaya henüz başla-
mayacağı öne sürüldü (16 Eylül). 
Bank of America analisti Michael 
Hanson’ın hazırladığı raporda 
“FED’in ancak Eylül’den sonraki 
üç ay içerisinde geri çekilmeye 
başlayabileceğini düşünüyoruz” 
değerlendirmesi yapılmış.

Değerli okurlar, FED’in karar-
ları ve etkisi önemli. Elinde büyük 
miktarda Amerikan doları rezerv 
bulunduran Çin ve Japonya, büyük 
borç yükü altındaki Avrupa Mer-
kez Bankası ve gelişmekte olan 
ülkeler ABD’den gelen her habere 
aşırı duyarlı. Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası Başkanı Erdem 
Başçı’nın geçenlerde uluslarara-
sı bir konferansta dile getirdiği 
“yerel faizin küresel duyarlılığı 
azaltılmalı” ifadesi bu çerçevede 
çok önemli. 

Bu vesileyle sizlere 1946-
1969 yılları arasından Fransa’ya 
damgasını vuran devlet adamı De 
Gaulle’ün çok önemli bir konuş-
masını Youtube’dan izlemenizi 
tavsiye ederim. https://www.
youtube.com/watch?v=j58gikUj-
yIo linkinden orijinal (Fransızca) 
ve İngilizce alt yazılı olarak De 
Gaulle’ün 1965 yılında “bir dünya 
parası olarak Amerikan dolarını” 
nasıl bir sorun olarak tanımladığı-
nı izlemeyi lütfen ihmal etmeyin. 
Bir de kitap tavsiyesi: Gold, 
Dollars, and Power: The Politics 
of International Monetary Relati-
ons, 1958-1971, yazarı Francis J. 
Gavin. Kitap ABD dolarının tüm 
tehlikelerine özelikle De Gaulle’e 
atıfta bulunarak dikkat çekiyor.
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Y anı başımızdaki komşumuz Yuna-
nistan ekonomik krizle boğuşurken 
ne yapacağını şaşırmış duruma 
geldi. Ülkemizin çoğu kıyı kentine 

elini uzatsan tutacakmışsın kadar yakın olan 
adaları  komşu kapımız gibi.  Onlar bize, biz 
onlara gidip geliyoruz. Hatta pazar yerlerimiz 
Yunanlıların erzak deposu gibi, özellikle seb-
zelerin Euro karşısındaki ucuzluğu nedeniyle  
sepetlerini, filelerini doldurup dönüyorlar. 
Komşuluk ilişkileri nedeniyle  Çeşme’de, 
Bodrum’da, Kuşadası’nda, Ayvalık’ta pek 
çok kişi onları  güler yüzle karşılıyor;  kimisi 
onlarla şakır şakır Rumca konuşup hal hatır 
soruyor, her iki taraf da dostluktan çok mem-
nun kalıyor. Ne de olsa eski dostluklar, eski 
birliktelikler bu güzelliği ortaya çıkarmış. 

Şimdi ise bu dostluklara Yunan hükümeti 
adeta çomak sokmak istiyor. Örneğin Çeşme 
- Sakız arası  çalışan Türk feribotları sabah 
gidip akşam dönüyor Sakız’dan.  Sakız’a bir 

hayli günübirlikçi Türk  turist taşıyorlar. Adaya 
gidecek kişi gidiş- geliş için  20 Euro, çıkış 
harcı olarak da  15 TL ödüyor.  Yunanlılar ken-
dilerine turistlerin bıraktığı dövizi az bulmuş 
olacaklar ki, şimdi de taşıma firma-
larından komisyon almak istiyorlar. 
Ama Dimyat’a pirince giderken 
evdeki bulgurdan olacaklar, farkında 
değiller. Burada söylenecek bir söz 
daha var, o da “Yiğidi öldür ama 
hakkını ver” derler; çok beğendiğim  
sözdür. İzmir Ticaret Odası Başkanı 
Ekrem Demirtaş  Türk- Yunan ticari 
dostluğunu  pekiştirmek için,yıllarca çaba 
sarf etmişti. Şimsdi ise Demirtaş da Yunanlıla-
rın bu doymak  bilmeyen isteklerine isyan etti 
ve  karşı tavır alacaklarını bildirdi; ilk icraat 
olarak da Ekim ayında gerçekleşecek olan Tür-
kiye - Yunanistan İş Forumu’nu iptal ettiklerini 
duyurdu.

MIZIKÇILIK YAPTILAR

Yunanlıların mızıkçılığı daha bitmedi! 
Şimdi de EXPO 2020’de İzmir yerine Birleşik 
Arap Emirlikleri’nden Dubai’ye oy verecekleri 
öne sürüldü. Sonuçta İzmir EXPO’yu aldı-
ğında Yunanistan birçok yönden nemalanmış 
olacaktı. Düşünce turuna çıksak, EXPO için 
Türkiye’ye doğudan olsun,batıdan olsun  ge-
lecek turistlerin çoğu Yunanistan’ı da görmek 
isteyecektir. Sadece böyle bir işlev Yunanis-

tan’a çok şeyler kazandırmış olacaktı; ancak 
kim neyi,neden düşünmüştür,zaman gösterir.
Ne var ki,hatadan kısa  zamanda dönüş çok 
şeyler kazandıracaktır. Bu arada İTO Yönetim 
Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş ve İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu  

konuyla ilgili Yunanistan Başbaka-
nı Andonis Samaras’a bir mektup 
gönderirken mektupta önümüzdeki 
Kasım ayında yapılacak oylamada 
Yunanistan’ın Dubai’ye oy vermesi 
halinde İzmir olarak tüm ilişkilerin 
gözden geçirileceği uyarısı yaptı. 
Ekrem Demirtaş, 27 Kasım’da 

Paris’te yapılacak oylamada Yunanistan’ın 
kararını değiştirmesini isteyerek, mektu-
bunda “Halihazırda henüz hiçbir şey için 
geç kalınmadı. Komşumuz Yunanistan’ın 
desteği bizim için çok önemlidir” sözleri-
ne yer verdi.Mektupta ayrıca “tıpkı EXPO 
2020’de olduğu gibi EXPO 2015’te de, bu 
organizasyonun İzmir’de gerçekleşmesi 
durumunda dünyanın çeşitli bölgelerinden 
milyonlarca ziyaretçinin İzmir’e gelmesi 
hedefleniyor. Bu ziyaretçilerin bir kısmının 
sadece günübirlik dahi olsa Yunan adala-
rını da ziyaret etmeleri, kıta Yunanistan’a 
da gitmeleri halinde ‘bir seyahat iki ülke’ 
sloganı için ortak çalışmalar yapacağımız 
konusunda mutabık kalıyorduk” diye 
yazdı.
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Haftanın Yıldızı: 
Ahmet Fevzi Aruman
Ekonomik Çözüm Araştırma ve Yayın 
Komitesi Haftanın Yıldızı olarak 
S.S.TARİŞ İncir Tarım Satış Koope-
ratifleri Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet Fevzi 
Aruman’ı seçti. 1945 
yılında Aydın ilinin 
Köşk ilçesinde doğan 
Aruman aynı ilçede 
tarım ile uğraşıyor 
ve 1982 yılından bu 
yana da S.S. 10 No’lu 
Köşk İncir Tarım Satış 
Kooperatifi’nin ortağı 
olarak yer alıyor. Aruman 
S.S.TARİŞ İncir Tarım Satış 
Kooperatifleri Birliği’nde 1992-2002  
yılları arasında Yönetim Kurulu 
Başkanı olarak; 2002-2003 yılları 

arasında da Yönetim Kurulu Üyesi 
olarak görev yaptı.2007-2012 yılları 
arasında Köşk İncir Tarım Satış 

Kooperatifi’nde Denetim Kurulu 
Üyeliği  görevini yürüten 

Aruman, S.S.TARİŞ İncir 
Tarım Satış Koope-
ratifleri Birliği’nin 
14.12.2012 tarihinde 
yapılan Olağan Ge-
nel Kurul Toplantı-
sı’nda yeniden Yöne-

tim Kurulu Üyeliğine 
seçildi;  20.12.2012 tari-

hinden bu yana S.S.TARİŞ 
İncir Tarım Satış Kooperatifle-

ri Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı 
görevini yürütmekte. Aruman evli ve 
üç çocuk babası.

Şapkadan beklenen çıkmadı
Komitenin bir sonraki toplantısı aralık ayında yapılacak. Ocak’ta ise Ben Bernanke FED başkan-
lığı görevini bırakacak. Piyasa uzmanları FED kararının dolarda değer kaybı yaşatacağını Türki-
ye gibi gelişmekte olan ülkelere hız kaybeden para girişini yeniden canlandıracağı görüşünde.

Küresel piyasaların heyecan-
la beklediği FED açıkla-
maları geldi. Federal Açık 

Piyasa Komitesi’nin (FOMC) iki 
gün süren toplantısının ardından 
yapılan açıklamada, tahvil alım-
larının değiştirilmeyerek aylık 85 
milyar dolar şeklinde bırakıldığı 
açıklandı.ABD Merkez Bankası 
FED, aylık 85 milyar dolarlık 
varlık alımlarına devam etme 
kararı aldı. Piyasalar FED’in aylık 
alımında 10-15 milyar dolarlık 
azaltmaya gitmesini bekliyordu. 
Beklenen gelişme yaşanmayınca 
FED’in kararında ABD’nin işsiz-
lik ve büyüme verilerinin etkisi 
olduğu belirtilirken FED alımları 
azaltmalarının bir programa bağlı 
olmadığını belirtti. Ekonominin 
hala desteğe ihtiyacı olduğu be-
lirtilen açıklamada, FED’in varlık 
alımlarında azaltmaya gitmeden 
önce ekonomik toparlanmanın 
sürdürülebilir olduğuna yönelik 
daha fazla kanıt görmek istedi-
ği kaydedildi. Buna göre FED, 
şimdilik aylık 85 milyar dolarlık 
varlık alımları programına devam 
edecek. 

Açıklamada, ekonominin ılımlı 
büyüme gösterdiği, istihdam pi-
yasasında da gelişme yaşandığı 
ifade edildi. İşsizlik oranlarının 
ise yüksek kalmaya devam ettiği, 
enflasyonun da komitenin uzun 
vadeli hedefinin altında seyrettiği 
bildirilen açıklamada, uzun vadeli 
enflasyon beklentilerinin ise sabit 
kaldığı kaydedildi. 

Komitenin bir sonraki toplantısı 
aralık ayında yapılacak. Ocak’ta 
ise Ben Bernanke FED başkan-
lığı görevini bırakacak. Piyasa 
uzmanları FED kararının dolarda 
değer kaybı yaşatacağını Türkiye 

gibi gelişmekte olan ülkelere hız 
kaybeden para girişini yeniden 
canlandıracağı görüşünde.

FED’İN KARARINA KUŞKU YOK 
AMA SIRTIMIZI DAYAYAMAYIZ

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 
yaptığı açıklamada Amerikan 
Merkez Bankası’nın (FED) tahvil 
alımına devam kararının Tür-
kiye’yi rahatlatacağını söyledi. 
“FED kararları önemli ama biz 
sırtımızı ona dayayamayız. Onun 
için yapısal reformlara devam ede-
ceğiz” diyen Şimşek kararın kısa 
vadede rahatlattığını belirtti. Şim-
şek, “biz bütün planlarımızı kışa 
göre yapıyoruz” diyerek Türki-
ye’nin makroekonomik temellerini 
güçlü tuttuklarını vurguladı. FED 
kararı ile bir rahatlamanın aşikar 
olduğunu bu rahatlamanın Türki-
ye’ye de sirayet edeceğini açıkla-
yan Şimşek FED’in eylemlerinden 
en çok etkilenecek ülkelerden biri 
olarak Türkiye’nin görüldüğünü 
bu nedenle rahatlamada da olumlu 
etkilenmesinin doğal olduğunu 

kaydetti. “Şu aşamada biz yapısal 
reformlara odaklanacağız. FED’in 
kararı kuşku yok önemli ama 
biz sırtımızı ona dayayamamalı-
yız” diyen Şimşek şöyle devam 
etti:  “Öte yandan FED kararı ile 
toparlanmanın, normalleşmenin 
gecikmeli olacağı ortaya çıktı. 
Çünkü büyük bir bunalım meyda-
na geldi. 10 seneye yayılabilen bir 
bunalım meydana geldi. Aradan 
6-7 sene geçti. Dünyada sorunlar 
devam ediyor. Ortam böyle iken 
‘normalleşme gecikmeli olarak 
gelecek’ demek yerindedir.”

ALB Menkul Araştırma Müdürü 
Yeliz Karabulut, Ben Bernan-
ke’nin açıklamalarını şöyle değer-
lendirdi:“Uzun zamandır piyasalar 
Eylül ayında FED’in parasal 
genişlemenin hızını azaltacağı-
nı fiyatlıyordu. Fakat beklenen 
olmadı ve parasal genişlemenin 
aynı hızla devam edebileceği, 
belki de 2014’e sarkabileceğini 
belirttiler. FOMC’nin açıklama-
larında Amerikan ekonomisinin 
hala yeteri kadar bir düzelme-
nin olmaması nedeniyle devam 

dedikleri anlaşılıyor. Özellikle son 
açıklanan tarım dışı istihdam veri-
si ve istihdamdaki katılımın zayıf 
olması etkili olmuş gibi gözükü-
yor. Özellikle bir önceki FOMC 
toplantı tutanaklarında piyasanın 
yeterince sıkılaştığı ve bu duru-
mun harcama ve büyümeyi negatif 
etkileyebileceğini vurgulamıştı.”   

 
MERKEZ BANKASI KENDİNE 

GÜVENMEKTE HAKLI

Yeliz Karabulut, Merkez Ban-
kası Başkanı Erdem Başçı’nın 
kur politikasıyla ilgili ise şunları 
söyledi: “TCMB Başkanı Erdem 
Başçı üzerine basa basa, ‘ bana 
güvenin USDTRY 1,92 seviye-
si yıl sonunda görülebilir, eğer 
USDTRY 1,92 görülmezse neden 
görülmedi diye bana sorarsınız’ 
demişti, fakat yıl sonu olmadan bu 
seviye belki de görülebilir. Daha 
önce defalarca belirttiğimiz 1,99-
2,08  bandı aşağı yönlü kırıldı ve 
yukarı yönlü hareketler olsa da, 
ABD’nin piyasanın sıkılaşması 
nedeniyle ve bunun büyüme, 
harcama ve istihdam piyasalarına 
negatif etkisi nedeniyle bir süre 
parasal genişleme tartışmaları 
askıya alınabilir ki bu da 2 ila 1,86 
bandını işaret etmektedir. TCMB 
bu kadar kendine güvenerek 1,92 
‘yi ısrarla  işaret etmesi defalarca 
piyasalar tarafından eleştirilmişti. 
TCMB  faiz kararlarında faizleri, 
ROK ve Döviz munzamlarını  de-
ğiştirmemesi nedeniyle kendine 
ne kadar güvendiği görülmekte-
dir. 2012 yılındaki uygulamaları 
nedeniyle en başta tartışılan ve 
eleştirilen Erdem Başçı sonrasında 
takdir toplarken; 2013 yılındaki 
uygulamaları nedeniyle  yine çok 
eleştirilen Erdem Başçı kur politi-
kasıyla “Krallığını” ilan edebilir.” 

İstanbul Tedarik Zinciri Zirvesi’ne ev sahibi oluyor

İslam İşbirliği Teşkilatı ile mutabakat zaptı imzalandı

TÜM Dünya tarafından gelişmekte 
olan en önemli pazarlardan biri 
olarak kabul edilen İstanbul, 25-26 
Eylül tarihlerinde Uluslararası Te-
darik Zinciri Zirvesi ISCSI 2013’e 
ev sahipliği yapacak. 

Uzun yıllardır tedarik zincirini 
başarı ile yöneten, uluslararası 

şirketlerin ve yöneticilerinin tec-
rübelerini ve yeni teknolojiler ile 
stratejilerini paylaşacakları zirveye, 
yaklaşık uluslararası 150 şirket ka-
tılacak. Bu şirketlerin tamamı Tür-
kiye ve İstanbul’u, tedarik zincirle-
rinin merkezi haline getirmek için 
girişimlerde de bulunacak. Zirvenin 
ilk gününde katılımcılar Hollanda 
Konsolosluğu tarafından verilecek 

bir resepsiyona katılarak, işbirlik-
lerinin ilk adımlarını atmak için 
gerekli görüşmelere başlayacaklar.

 26 Eylül Perşembe günü Doub-
letree By Hilton/Moda-İstanbul’da 
gerçekleştirilecek olan, organi-
zasyon saat 17.30’a kadar devam 
edecek. Konuşmacılar arasında; 
Adidas, DSV, Johnson&Johnson, 
Ortec, Slimstock, Finavista, MP 

Objects gibi uluslararası markala-
rın, global operasyonlarını yöneten 
yöneticilerinin yanı sıra, Türkiye’de 
Diaego, TEB, Tofaş, Vestel, Arçe-
lik ve LC Waikiki gibi markaların 
yöneticileri de yer alıyor. Zirvenin 
açılışı, Türkiye Lojistik Derne-
ği LODER’in katkı ve katılımları 
ile Ekonomi Bakanı Yardımcısı 
Mustafa Sever tarafından yapılacak.

İSLAM İşbirliği Teşkilatı (İİT) 
üyesi ülkelerin menkul kıymet 
borsaları arasındaki işbirliğini 
geliştirmeye yönelik olarak 2005 
yılından beri Borsa İstanbul koor-
dinatörlüğünde yürütülen “İİT Üye 
Ülke Borsaları Forumu”nun ye-
dinci toplantısı kapsamında, IIFM 
işbirliği ile organize edilen “Islamic 
Collateralized Liquidity Manage-
ment Tool and Islamic Real Estate 
Investment Trusts” (Teminatlandı-
rılmış İslami Likidite Yönetim Ara-
cı ve İslami Gayrimenkul Yatırım 
Ortaklıkları) konulu seminere İİT 

üyesi ülkelerin borsa ve merkezi 
takas, saklama ve kayıt kuruluşla-
rının yanı sıra Türk aracı kurum ve 
gayrimenkul yatırım ortaklıkları da 
katılım sağladı.

İİT Üye Ülke Borsaları Foru-
mu 7. Toplantısı’na ev sahipliği 
yapmaktan duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Borsa İstanbul Yö-
netim Kurulu Başkanı ve Genel 
Müdürü Dr. M. İbrahim Turhan, 
“Bölgemizde yer alan ülkelerin 
içerisinden geçmekte olduğu zorlu 
süreçte İslam İşbirliği Teşkilatı’na 
üye ülke borsalarının katılımı 
ile gerçekleşen bu toplantı çok 
daha büyük önem taşıyor. Bu yıl 

yedincisini gerçekleştirdiğimiz bu 
forum vesilesiyle üye borsalarla bir 
araya geliyor ve sermaye piyasala-
rının gelişimine yönelik meseleleri 
ele alarak aramızdaki işbirliğini 
geliştirmenin yolları üzerinde fikir 
alışverişinde bulunuyoruz. Bu 
minvalde, özellikle bölgede faizsiz 
finans araçlarına ilişkin farkındalı-
ğın artırılmasına, bu alanda ortak 
ürün geliştirmeye ve bu ürünlerin 
karşılıklı olarak borsalarda işlem 
görmesinin sağlanmasına yönelik 
olarak atılacak adımlar borsaların 
gelişimi açısından büyük önem 
taşımaktadır. Uzun vadede ise bor-
salarımız arasındaki etkileşimin ve 

işbirliğinin gelişmesinin, bölge ül-
kelerindeki sermaye piyasalarının, 
sürdürülebilir ekonomik refahın ve 
istikrarın gelişimine olumlu katkı 
sunacağına inanıyor, organizas-
yonda emeği geçen herkesi tebrik 
ediyorum”   diye konuştu. 

Toplantı sırasında Borsa İstan-
bul Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Genel Müdürü İbrahim M. Turan, 
“IIFM’in engin deneyimlerini ve 
faizsiz finans piyasasının gelişi-
mine yönelik faaliyetlerini takdir 
ediyoruz. İşbirliğimizin, faizsiz 
finansal ürünler pazarının büyüme-
sine katkıda bulunacağına inanıyo-
ruz” şeklinde konuştu.


