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PORTFÖY YÖNETİMİ SEKTÖRÜ TÜRKİYE EKONOMİSİNE 100 
MİLYAR TL YATIRIM YAPIYOR. 

 
 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun katkılarıyla, Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği’nin 
(TKYD) düzenlediği Portföy Yönetimi Sektörünün 100 milyar TL’ye ulaşmasının ve Türkiye 
Ekonomisine katkısının vurgulandığı 08 Aralık tarihinde Grand Hyatt İstanbul’da 
gerçekleştirilen etkinliğe Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet ŞİMŞEK,  Sermaye Piyasası 
Kurulu Başkanı Sayın Dr. Vahdettin ERTAŞ, Borsa İstanbul Genel Müdürü Sayın Tuncay DİNÇ, 
Takasbank Genel Müdürü Murat Ulus ile birlikte kamu ve özel sektörden üst düzey yöneticiler 
katıldı. 
 
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan TKYD Başkanı ve Ak Portföy Genel Müdürü Dr. Alp Keler, 
Dünyada profesyonel olarak yönetilen varlıkların büyüklüğünün global Gayrisafi Milli Hasıla 
(GSMH)’ya eşit bir rakam olduğunu belirtti. Keler, ülkemizde son birkaç yılda Portföy Yönetimi 
sektörünün büyük gelişme göstermesine rağmen 100 milyar TL büyüklük ve Türkiye 
GSMH’sının %5.7’sine yeni ulaşıldığını iletti. “Bu durum sektörün önündeki büyüme 
potansiyelini ortaya koyuyor” dedi.   
 
Keler sözlerine, “Tüm dünyada kurumsal yatırımcıların, yani yatırım fonları ve bireysel 
emeklilik fonlarının ülke ekonomilerinin ve sermaye piyasalarının yapı taşları olduğunu, 
ülkemizin %5 ve üzeri bir büyüme ve orta gelir tuzağından çıkışı için adresin tasarruf 
oranlarının artması ve kurumsal yatırımcılarda olduğunu aktardı. Mevzuatın kapsamlı olarak 
değiştiğini, yeni varlık sınıflarının oluştuğunu, sektörde klasik iş modellerinin değiştiğini ve 
özellikle Bireysel Emeklilik Fonlarının yatırım alışkanlıklarını değiştirdiğini belirten Keler, 
Bireysel Emeklilik Sisteminin kapsamının “Otomatik Katılım” ve 18 yaş altının katılımı ile 
genişletilmesi ve bu fonların Türkiye ekonomisinin ihtiyacı olan alanlara yönlendirilmesinin 
öneminden bahsetti. Bireysel Emeklilik Sektörü’müze deyim yerindeyse gözümüz gibi 
bakmamız gerekiyor.” şeklinde devam etti. Keler Yatırım Fonları alanında da TEFAS, vergi 
politikalarının ve kurumsal yatırımcıların desteklemesi, Fon ve Yatırım Danışmanlığının 
öneminden bahsetti. 
 
Borsa İstanbul Genel Müdürü Sayın Tuncay Dinç Borsa İstanbul ve diğer paydaşlarla beraber 
sermaye piyasamızı derinleştirmek ve İstanbul’u dünyanın sayılı finans merkezlerinden biri 
yapmak için çalışmalarına devam ettiklerini belirtti ve ekledi: “Uluslararası standartlarda bir 
Sermaye Piyasası Kanunu’muz var. Borsa İstanbul anonim bir şirkete ve tüm varlık sınıflarının 
işlem gördüğü bir finansal süpermarkete dönüştü. Yeni ürünler çıkartıyor, uluslararası borsa 
ve kuruluşlarla işbirlikleri gerçekleştiriyoruz. Bu hafta içinde EBRD ile stratejik ortaklıklardan 



birini daha hayata geçiriyoruz. Bir hafta önce, 30 Kasım’da ise dünyanın en ileri borsa 
teknolojisini Pay Piyasamızda sorunsuz bir şekilde devreye aldık. Yeni teknoloji sayesinde, eş 
yerleşim ve benzeri kanallarla artan erişim imkânları ise hem ulusal hem de uluslararası daha 
fazla kurumsal yatırımcıyı ülkemize ve piyasamıza çekecektir. 22 yıllık bir borsa teknolojisinin 
yenilenmesi hiç kuşkusuz yeni fırsatlara da kapı aralayacaktır.” 
 
SPK Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş, ülkemizde bugüne kadar hiçbir kolektif yatırım kuruluşu 
yatırımcısının fiyat riski dışında bir riske maruz kalmadığını, hiçbir kolektif yatırım kuruluşunun 
iflas etmediğini ve kamudan yardım talebinde bulunmadığını vurgulayarak, gerek 6362 sayılı 
Sermaye Piyasası Kanunu gerek BES sistemindeki devlet katkısı gerekse de artırılan finansal 
ürün çeşitliliği ile sektördeki büyümenin son yıllarda ivme kazandığını belirtti. 
 
Son iki yıllık dönemde yasal düzenlemelerle İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesi 
kapsamında kolektif yatırım kuruluşlarının ve portföy yönetim sektörünün uluslararası alanda 
rekabet edebilecek hukuki altyapıya kavuştuğuna dikkat çeken Ertaş, yıllık % 30 civarında 
büyüme ile 8,7 milyon kişinin BES ya da yatırım fonları aracılığı ile sermaye piyasalarının 
içinde yer aldığını, bu kişilere ait yatırım tutarının 100 milyar TL büyüklüğü aştığını ve bu 
tasarrufların Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş portföy yönetim şirketleri 
tarafından yönetildiğini belirtti.  
 
Ertaş, 8,7 milyon yatırımcının 100 milyar TL’nı aşan birikimlerinin 45 milyar TL’nın kamuya, 
55 milyar TL’nın da özel sektör firmaları tarafından çıkarılan tahvil, bono, sukuk, hisse senedi 
gibi alanlara yatırılarak şirketlerimize kaynak olarak aktarıldığını, bu suretle ülkemizin 
büyümesine, tasarruf oranımızın artmasına, cari açığımızın azalmasına ve geleceğe daha 
güvenle bakmamıza katkı sağlandığını vurguladı. 
 
Son dönemde emeklilik yatırım fonlarının gelişiminde, faizsiz yatırım araçlarını tercih eden 
yatırımcılara hizmet eden katılım fonlarının kuruluşuna imkân sağlayan düzenlemelerinin 
sektörün büyümesine ivme kattığını, daha önce sermaye piyasalarımızla tanışmamış 100 
binlerce vatandaşımızın BES ya da yatırım fonları aracılığı ile sermaye piyasalarıyla 
tanıştırdığına dikkat çekti. Son durum itibariyle toplam 35 adet faizsiz emeklilik yatırım 
fonunun, Kurul onayı ile kurularak yatırımcılara sunulduğunu Kasım ayı sonu itibarıyla katılım 
fonlarının toplam büyüklüğünün 2 milyar TL’na, katılımcı sayısının da 500.000 kişiye ulaştığını 
belirtti.   
 
Ertaş 8,7 milyon yatırımcı ile 100 milyar TL’lık tasarrufun bu aşamada önemli olmakla birlikte, 
GSYIH’nin %20’sine ulaşma hedefi için bir başlangıç olduğunu vurguladı. 
 
Etkinlikte Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB) öncülüğünde, Borsa İstanbul A.Ş., 
Takasbank A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) ve portföy yönetim şirketlerinin 
destekleriyle Türkiye Elektronik Fon Alım Satım (TEFAS) platformunun tanıtımına yönelik 
hazırlanan reklam filmi ilk kez seyirciyle buluştu. Sermaye piyasaları tarihinde önemli bir 
dönüm noktası olarak değerlendirilen TEFAS, yatırımcıların fonlar arasında karşılaştırma 
yaparak kendileri için en uygun fonları hesaplarının bulunduğu yatırım kuruluşlarından 
almalarına olanak sağlıyor. TEFAS’a kayıtlı fonların alım satım işlemleri üzerinden yatırımcılar 
ek bir ücret ya da komisyon ödemiyor. TEFAS ile birlikte fon portföy yönetiminde rekabetin, 
fon performanslarının artması ve sektörün büyümesi bekleniyor. TEFAS ile ilgili detaylı bilgiye 
www.tefas.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.	

Etkinliğin sonunda TKYD tarafından belirlenen 14 adet ödül Başbakan Yardımcısı Sayın 
Mehmet Şimşek ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Sayın Dr. Vahdettin Ertaş tarafından 
çeşitli kurum ve kişilere dağıtıldı.  



2015 yılı En Büyük Yatırım Fonu Yöneticisi: İş Portföy  

2015 yılı En Büyük Valörlü Yatırım Fonu Yöneticisi: Yapı Kredi Portföy  

2015 yılı En Büyük Emeklilik Fonu Yöneticisi: Ak Portföy  

2015 yılı En Büyük Uluslararası Türkiye Fonu Yöneticisi: HSBC Portföy 

2015 yılı En Büyük “Özel Portföy Yönetimi” Yöneticisi: Ziraat Portföy 

Türkiye’nin İlk Portföy Yönetimi Şirketi: Garanti Portföy ve ING Portföy 

Son 5 Yılda En Fazla Büyüyen Yeni Kurulmuş Portföy Yönetim Şirketi Azimut Bosphorus 
Capital  

Portföy Yönetimi Sektörü 2015 yılı Onur Ödülü: Dr. Vahdettin Ertaş  

Portföy Yönetimi Sektörü 2015 yılı İnovasyon Ödülü: Takasbank (TEFAS)  

2015 yılı Profesyonel Kamu Kurumsal Yatırımcı Ödülü: DASK  

2015 yılı Dağıtım Kanalı Ödülü: Finans Yatırım ve Odeabank  

TEFAS'ta İşlem Yapan İlk Yatırımcı: Kuntay Köle 

 

Bilgi için: Burcu Dölek Tel: 0212 279 03 99 e-posta: burcudolek@tkyd.org.tr  

 

 

TKYD hakkında:  

1999 yılında kurulan ve üyeleri ağırlıklı olarak portföy yönetim şirketlerinden oluşan TKYD, Kamu 
otoritesi ile finansal sektörün arasında köprü olma işlevinin yanı sıra, sektörde temel standartların 
geliştirilmesi ve kurumsallaşmaya katkı alanında çalışmalar yürütüyor. 


