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EK. 1 KOBİ STRATEjİSİ EYLEM PLANI
KOBİ’lerin rekabet gücünün artırılması, KOBİ’lerle ilgili politikalarda ulusal 

düzeyde eşgüdümün sağlanması için KOSGEB koordinasyonunda ilgili tarafla-
rın katkılarıyla yürütülen çalışmalar sonucunda “2015-2018 KOBİ Stratejisi ve 
Eylem Planı (KSEP)” hazırlandı. 2015-2018 KSEP’in genel amacı, “Küçük işlet-
me ihtiyaçlarına duyarlı iş ortamında, erişilebilirliği ve niteliği yüksek hizmet 
ve desteklerle KOBİ’lerin üretim, yatırım miktarı ile katma değerini artırmak ve 
büyümelerini sağlamak” olarak belirlenmiştir. 

KOBİ’lerin tüm dünyada artan önemi ile paralel olarak ülkemizde ulusal düzey-
de oluşturulan politikaların uygulanmasını ve AB’ye uyum sürecinde KOBİ’lerin 
rekabet güçlerinin artırılmasını sağlama amacını da taşıyan “KOBİ Stratejisi ve 
Eylem Planı”nın uygulanması ile KOBİ’lerin verimliliklerinin, katma değer için-
deki paylarının ve rekabet güçlerinin artması beklenmektedir.

Küçük işletme ihtiyaçlarına duyarlı iş ortamında, erişilebilirliği ve niteliği yük-
sek hizmet ve desteklerle KOBİ’lerin üretim, yatırım miktarı ile katma değerini 
arttırmak ve büyümelerini sağlanması amacıyla beş stratejik alanda toplam 83 
eylem ve proje gerçekleştirilecektir.
• Girişimciliğin geliştirilmesi ve desteklenmesi
• KOBİ’lerin yönetim becerilerinin ve kurumsal yetkinliklerinin geliştirilmesi
• İş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi sürecinde KOBİ’lerin gözetilmesi
• KOBİ’lerin Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin geliştirilmesi
• KOBİ’lerin ve girişimcilerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması, belirle-
nen stratejik alanlardır.
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EK. 2 FİNANSAL OKURYAZARLIK TEMEL KAVRAMLARI 
Finansal okuryazarlık, bireyin bütçeleme, tasarruf, borç alma ve yatırım gibi 

temel finansal kavramlar konusunda ekonomik koşulları da göz önünde bulun-
durarak karar alma yeterliliğini ve finansal planlama yoluyla kişisel finans duru-
munu idare etme yeteneğini gösterdiği durumdur. Finansal Okuryazarlık (FO), 
Bireylerin gelirlerini, birikim ve yatırımlarını akıllıca değerlendirip, bütçelerini 
doğru yönetebilme yetkinliğine sahip olabilmesidir. 

Temel kavramları hakkında bilmek isteyecekleriniz burada:
Para nedir?
- Para bizi hedeflerimize götüren bir araçtır.
Hayal ile hedef arasındaki fark nedir?
- Hayal ile hedef arasındaki fark planlamadır.
Hedefler nasıl olmalıdır?
- Hedefler net, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi ve süreli olmalıdır. Hedefleri ön-
celiklendirmek de önemlidir.
Önceliklendirme nedir?
- Hedefleri kısa (0-1 sene), orta (1-5 sene), uzun (5+ sene) olarak planlamaktır.
Bütçe nedir?
- Gelir ve giderlerin planlanmasıdır.
Bütçe nasıl yapılır?
- Gelir yazılır, gelirden birikim çıkarılır. Kalan para mecburi harcamalar, gerekli 
harcamalar ve istekler olarak pay edilir.
İdeal bütçe nasıl olmalıdır?
- Gelir - Birikim = Harcamalar şeklinde olmalıdır.
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Bütçe yaparken nelere dikkat edilmelidir?
- Bütçe yaparken, her harcama kalemine önceki dönemlerde yapılan harcamalar 
da göz önüne alınarak limitlendirme yapılmasına dikkat edilmelidir.
Bütçe nasıl olmalıdır?
- Bütçe esnek ve gerçekçi olmalıdır. Değişen şartlara göre revize edilmeli ve var 
olan şartlara göre yapılmalıdır.
Bütçe denk gelmiyorsa ne yapılmalıdır?
- Harcamalardan kısmalı ya da geliri arttırmanın yolları aranmalıdır.
Harcama yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta nedir?
- Harcamanın altın kuralı gelirimizden fazla harcamamaktır.
Harcamanın püf noktası var mı?
- Harcamanın püf noktası 10 saniyedir! Kasaya gitmeden önce satın alınacak şeyi 
ele alıp, 10 saniye bu bir istek mi ihtiyaç mı diye düşünülmelidir. İstekse, o ay için 
bütçede o isteğe yer var mı bakılmalı, ona göre satın alma kararı verilmelidir.
Ani harcama dürtüsü gelirse ne yapılmalıdır?
- Evdeki fazla eşyalar akla gelmeli ve finansal hedefler hatırlanmalıdır.
Bütçede yer almayan giderlerle karşılaşınca ne yapılmalıdır?
- Acil durum fonu kullanılmalıdır.
Acil durum fonu nedir?
- En az üç aylık giderler kadar bir paranın, nakit, kolay ulaşılabilir, maliyetsiz bir 
hesapta beklenmeyen harcamalar için saklanmasıdır.
Borçlanmak kötü bir şey midir?
- Borçlanmak her zaman kötü değildir. Yeter ki borçlanma amaçlı olsun.
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Amaçlı borç nedir?
- Belli bir amaç doğrultusunda, değeri artacak şeyler için borçlanmaktır.
Amaçsız borç nedir?
- Ne için olduğu belli olmayan, kontrolsüzce biriken borçtur.
Borç oranı en fazla ne kadar olmalıdır?
- Borcun gelire oranı en fazla yüzde 25 olmalıdır. Ev kredisi borcu varsa bu oran 
yüzde 40 olabilir.
Borçlanırken nelere dikkat edilmelidir?
- İhtiyaç kadar paranın, ödenebilecek vadede alınmasına dikkat edilmelidir.
Borç hangi para biriminden olmalıdır?
- Gelir hangi para birimindense, borç da aynı para biriminden olmalıdır.
Borç varsa ne yapılmalıdır?
- Hemen borç kapama planı yapılmalıdır. Borçlar faize göre listelenmeli ve en 
yüksek faizli olandan başlayarak ödenmelidir.
Borcun ödenemeyeceği fark edildiğinde ne yapılmalıdır?
- Bankaya/kişiye gidip durumu samimiyetle anlatmalı ve yapılandırma imkanları 
sorulmalıdır.
Borcu ödeyebilecek durumu olmayan ne yapmalıdır?
- Bu durumda zor karar anı gelmiş demektir. Satılabilecek eşyalar elde çıkarı-
larak borçlar kapatılmalıdır. Bu eşyaların zaman içinde yerine konulabileceği 
akıldan çıkarılmamalıdır.
Kefil olurken nelere dikkat edilmelidir?
- Kefil olmanın borçtan tamamıyla sorumlu olmak anlamına geldiği unutulmamalıdır.
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Kredi kartı nedir?
- Kredi kartı 40 gün faizsiz para veren bir ödeme aracıdır. Kredi kartının borçlan-
ma aracı olmadığı unutulmamalıdır.
Kredi kartına faiz ödememek için ne yapılmalıdır?
- Son ödeme tarihine kadar tüm borç tutarı kart hesabına yatırılmalıdır.
Kredi kartı kullanmanın püf noktası nedir?
- Kredi kartı kullanmanın püf noktası, gelirden fazla harcama yapmamaktır.
Kredi kartına borcun tamamı ödenemediği durumlarda ne yapılmalıdır?
- Borcun tamamı kapatılamadığı durumlarda, asgariden fazla ödeme yapmaya   
özen gösterilmelidir. Bir sene içerisinde üç kez dönem borcunun yarısından azı 
ödenirse, kartın nakit çekime ve limit artışına kapandığı unutulmamalıdır.
Kredi kartının çalındığı/kaybolduğu durumlarda ne yapılmalıdır?
- Fark eder etmez kartın bağlı olduğu bankanın çağrı merkezi aranmalı.
Kartın çalınması/kaybolması durumunda başkası tarafından yapılan harca-
malardan yükümlü müyüm?
- Bildirimden önceki 24 saat içinde yapılan harcamaların yalnızca 150 lirasından 
kart sahibi sorumludur.
Kredi risk raporu ne demek?
- Kredi Kayıt Bürosu tarafından tutulan, 5 yıl boyunca kişilerin tüm ödeme per-
formanslarının yer aldığı bir nevi finansal karnedir.
Kredi risk raporunda yer alan negatif kayıtlar nasıl silinebilir?
- Kredi risk raporunda yer alan negatif kayıtların silinmesinin bir yolu yoktur. 
Ödemeleri düzenli yaparak rapor zaman içerisinde pozitife çevrilebilir.
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Kredi risk raporu nereden takip edilebilir?
- Kredi risk raporu ufak bir ücret karşılığı bankalardan alınabilmektedir.
Neden birikim yapılmalıdır?
- İsteklere, hedeflere ulaşmak için birikim yapılmalıdır.
Gelire oranı ne olmalıdır?
- Birikim, gelirin yüzde 10-25’i kadar olmalıdır.
Birikimin püf noktası nedir?
- Birikimin püf noktası düzenli yapılması ve hemen birikime başlanmasıdır.
Birikimler nerede durmalıdır?
- Birikimler, yastık altında durmamalı, tıpkı bizim gibi çalışmalıdır.
Parayı çalıştırmak için ne yapmalıdır?
- Kişinin hedeflerine ve yatırım karakterine dayalı bir yatırım planı yapılmalıdır.
Yatırım yaparken nelere dikkat edilmelidir?
- Tüm para tek bir yatırım aracında tutulmamalıdır. Para; riskli, orta riskli ve risk-
siz yatırım araçları arasında, kişinin yatırım karakterine göre pay edilmelidir. Kişi 
bilmediği yatırım aracına para yatırmamalı, arkadaş/eş dost tüyosuyla yatırım 
yapmamalıdır.

EK. 3 FİNANSAL RİSK ANALİZİ
Risk, beklentiler dahilinde olmayan ve sonucunda olumlu ya da olumsuz reak-

siyona yol açan olaydır. Finansal risk ise, bir yatırımın ya da bir teşebbüsün so-
nucunun ne yönde olacağını, ekonomik yükümlülüklerin yerine getirip getirile-
meyeceğini ifade eder. Hayatımızda çeşitli riskler mevcuttur. Bunların bazılarını 
tahmin edebilir, yönetebilir, olumsuz sonucu en aza indirgeyebiliriz. Bazı riskler 
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ise tamamen kontrol edilemeyen olaylardan oluşur. Bunları önceden bilemeyiz, 
kategorize edemeyiz ve ne yazık ki önleyemeyiz. Finansal riskleri oluşturan et-
menler her iki grupta da yer almaktadır. Finansal analiz hem bireysel hem de 
kurumsal anlamda gelir gider kayıtlarının ve nakit akımlarının kontrolüyle yapı-
lan analizdir. Dünyada 1900’lerden itibaren kullanılan finansal analiz, ülkemizde 
ancak 2. Dünya Savaşı öncesinde yapılmaya başlanmıştır.

Finansal analizin yapılmasının temel amacı, kişilerin ve kurumların içinde 
bulundukları ekonomik tabloyu görmek istemeleridir. Bu ekonomik tablolar ta-
sarruf, yatırım, borç ve kredilendirmeyi yapılandırmaya yardımcı olur. Finansal 
risk analizini incelerken kredi riski, piyasa riski, likidite riski, operasyonel risk 
olmak üzere 4 grubu inceleyebiliriz.

Kredi riski: Yatırımcının ya da şirketin karşı tarafa karşı sözleşme ile bağlan-
mış yükümlülüklerini yerine getirememe riskidir. Kredi riskinin ölçülebilmesi 
için rating sistemleri oluşturulmuştur. Kredi riski için bankalarda bir sermaye 
bulundurulur. Bu risk borcu veren için kayıp anapara ve faiz, nakit akışında ke-
sinti ve tahsilat masrafını içerir.

Piyasa riski: Piyasadaki dalgalanmalar nedeniyle yatırımcının zarar görmesi 
ve hedeflerine ulaşamamasıdır. Faiz oranlarındaki değişimleri, döviz kurlarında-
ki değişimleri, ekonomideki durgunluk dönemlerini ifade eder. Sermaye piyasası 
aktörlerinin alım-satım portföylerinde yer alan varlıkların, döviz kuru, faiz oranı, 
likidite gibi etkenler sebebiyle değerlerinde azalma olması ihtimalidir.
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Likidite riski: Yatırımcının ya da şirketin bir nedenden dolayı nakit ihtiyacı 
yaşadığı sırada mevcut varlıklarını nakde çevirememe riskidir. Bu risk, şirketin 
piyasaya gerektiği gibi girmesini engeller. Nakit giriş çıkışında düzensizler nede-
niyle fon sağlanamaması riskidir.

Operasyonel risk: En basit haliyle insanlar ve sistemden kaynaklanan risktir. 
Personel hataları ve ihmalleri, bilişim sistemlerindeki eksikler ve güvenlik açık-
ları, dışardan alınan hizmetlerin aksaması, organizasyon eksikleri gibi hataları 
operasyonel hatalar olarak değerlendirebiliriz.

Finansal risk analizi ve yönetimi riski ortadan kaldırmak değil, ne kadar risk ala-
cağını bilmek demektir. Finansal analiz tasarruf ve birikim yapan, yatırım kovala-
yan herkesin pusulası gibidir. Eğer elinizde pusulanız varsa, risk alıp yeni denizle-
re açılmak sizi korkutamaz. Unutmayın, ölçemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz.

EK. 4 YATIRIM İÇİN ALTIN KURALLAR / YATIRIMCI ŞİKAYETLERİ  
VE ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ
Yatırım Yaparken Nelere Dikkat Etmeli? 
• Öncelikle kendinizi tanıyıp, yatırım amacınızı ve alabileceğiniz riski iyi belirleyin.
• Finansal piyasalarda bir yatırım kararı verdiğiniz zaman gelecekte riskle karşı-
laşabileceğinizi göz önünde bulundurmalısınız. Yatırım araçlarının fiyatı artabilir 
de azalabilir de. 
• Yatırım yaptığınız ürünleri ve taşıdıkları riskleri tamamıyla anlamadan bu araç-
lara yatırım yapmayın. Tanımadığınız enstrümanlarda işlem yapmayın.  
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• Büyük riskler alarak kısa vadede yüksek kazanç elde etme peşinde olmayın. 
Çok seyrek tesadüfler dışında bu kesinlikle mümkün değildir.  
• Birikimlerinizi tek bir yatırım aracına yatırmak yerine birden fazla yatırım ara-
cına bölüştürün. 
• Yatırım yaptığınız ürünleri çeşitlendirmenin yanı sıra yatırım yaptığınız vadeyi 
de çeşitlendirin. Tüm paranızı 1 yıl vadeli mevduata yatırırsanız, arada aniden 
paraya ihtiyacınız olduğunda sıkışabilirsiniz. Tüm paranızı, her an ihtiyacınız 
olabilir diye 1 aylık bir vadede değerlendirmek de doğru bir yatırım değildir.  
• Aşırı yüksek kaldıraç kullanmayın, borç alarak yatırım yapmayın. Böyle dav-
ranmanız durumunda paranızın tümünü kısa zamanda kaybetme ihtimali çok 
yüksektir. Kaldıraçlı işlemler yüksek riskler içerir ve bilgili olmayanlar bu piya-
saya girmemelidir.  
• İkili opsiyon gibi aşırı yüksek riskler taşıyan ürünleri sunan merdiven altı şir-
ketlere kesinlikle itibar etmeyin.  
• Unutmayın ki, geçmişte bir yatırım aracının çok kazandırmış̧ olması, gelecek-
te de öyle devam edeceği anlamına gelmez.
• Sürekli olarak piyasanın üzerinde kâr elde edebileceğinizi düşünmeyin.
• Kısa zamanda yüksek kazanç vaat eden kişi ve kurumlara ve bunların yaptıkları 
reklamlara itibar etmeyin.
• Bazı yatırım araçlarının fiyatı aynı gün içinde dahi önemli değişiklikler göstere-
bilir. Pay senedi veya tahvil/bono gibi araçlara doğrudan yatırım yapmak yerine, 
içinde bu ürünlerin bulunduğu yatırım fonlarını tercih etmek riskinizi azaltır.
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• Yatırım tercihlerinizi yaparken tüm ücret, komisyon ve kesintileri mutlaka kıyas-
layın. Bazı dönemlerde, bazı yatırım ürünlerine getirilen vergi teşviklerinin ek ge-
tiri yaratacağını veya bazı vergi yükümlülüklerinin getiriyi azaltacağını unutmayın.
• Sadece ve sadece Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetki verilmiş̧ olan ve 
denetlenen şirketler üzerinden işlem yapın. Borsa üyeleriyle imzaladığınız çerçe-
ve sözleşmelerini okuyun, neyi imzaladığınızı bilin ve sözleşmenin bir nüshasını 
mutlaka isteyin.
• Lütfen internette veya başka yerlerde rastlayabileceğiniz söylentilere veya ko-
nunun uzmanı olmayan kişilerce verilen söz ve vaatlere kulak asmayın.
• Belli bir yatırım aracına doğrudan yatırım yapmak istiyorsanız, yatırım danış-
manınızdan ve uzmanlarca hazırlanan araştırma raporlarından sağlıklı bilgiler 
alarak karar verin.
• İşlem yaptığınız aracı kurumun veya yatırım danışmanınızın sizi yanlış yön-
lendirdiğini düşünüyorsanız bunu Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’ne bildirin. 

Yatırım Yaptıktan Sonra Nelere Dikkat Etmeli? 
• Kendi belirlediğiniz, uzun vadeli yatırım hedeflerinize bağlı kalın ve sabırlı olun.  
• Her gün işlem yapmayın.  
• Piyasalardaki 1-2 günlük dalgalanmalardan etkilenip ani kararlar almayın.  
• Portföyünüzü belirli aralıklarla gözden geçirin ve beraber çalıştığınız yatırım 
danışmanıyla düzenli olarak görüşün.  
• Sermaye piyasası araçlarınızla ilgili bilgi ve duyuruları www.kap.gov.tr adresli 
“Kamuyu Aydınlatma Platformu”ndan izleyin.
• Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndaki hesabınızı takip edin.  
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Yatırımcı Rehberleri 
• Bilinçli Yatırımcı www.bilincliyatirimci.org 
• Bireysel Emeklilik Sistemi www.bireyselemekliliksistemi.info 
• Param ve Ben www.paramveben.org www.paramveben.tv 
• Yatırım Yapıyorum www.yatirimyapiyorum.gov.tr 

Kurumlar 
• Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu www.bddk.org.tr 
• Borsa İstanbul www.borsaistanbul.com 
• Emeklilik Gözetim Merkezi www.egm.org.tr 
• Hazine Müsteşarlığı www.hazine.gov.tr 
• Merkezi Kayıt Kuruluşu www.mkk.com.tr 
• Sermaye Piyasası Kurulu www.spk.gov.tr 
• Takasbank www.takasbank.com.tr 
• Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası www.tcmb.gov.tr 
• Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği www.tspb.org.tr 

YATIRIMCI ŞİKAYETLERİ VE ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ
Yatırımcılar, banka ve aracı kurumlarla yaşadıkları sorunlarda her zaman için 

mahkemeye başvurabilir. Ancak, eğer taraflar isterse, mahkeme dışı çözüm yön-
temlerinden faydalanabilirler. Yatırımcıların, sorunlarını çözmek için kullanabi-
lecekleri yöntemler aşağıda özetlenmektedir. 
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Borsa İstanbul A.Ş.’de Çözüm
Yatırımcıların, Borsa İstanbul A.Ş. üyesi olan banka ve aracı kurumlarla ilgi-

li şikâyetleri Borsa Yönetim Kurulu tarafından çözülür. Ayrıca, her zaman için 
mahkemeye başvurulabilir. 
Hangi Sorunlarda Borsa İstanbul’a Başvurulabilir? 
- Borsa işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar için Borsa İstanbul’a başvu-
rulabilir. 
Borsa İşlemi Nedir? 
- Borsa işlemi, emrin verildiği andan takasın gerçekleştiği ana kadar olan süreç-
teki tüm işlemlerdir. 
Borsa Kararlarına Nasıl İtiraz Edilir? 
- Borsa İstanbul Yönetim Kurulu kararının tebliğini izleyen 10 iş günü içinde Bor-
sa İstanbul aracılığıyla SPK’ya itiraz edilebilir. SPK, itirazlara ilişkin kararını 7 iş 
günü içinde verir. SPK’nın kararı nihaidir. Ancak, bu karara karşı, kararın tebli-
ğini izleyen 30 gün içinde mahkemeye başvurulabilir. 

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nde Çözüm 
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), kamu kurumu niteliğinde bir mes-

lek kuruluşudur. Bu kimliği nedeniyle, üyesi olan banka ve aracı kurumlar ile 
yatırımcılar arasındaki uyuşmazlıkların çözümüne yardımcı olma görevi vardır. 

Hangi Sorunlarda TSPB’ye Başvurulabilir? 
- TSPB’nin yetkisi borsa işlemleri dışındaki sermaye piyasası işlemlerine yönelik-
tir. Bunlar; kıymetlerin saklanması, kaydının tutulması, yatırımcıya kıymetlerin ve 
nakdin zamanında teslim edilmesi, temerrüt faizi işletilmesi, virman işlemlerinin 
müşteri talimatına uygun olarak gerçekleştirilmesi, kredili işlemler, rüçhan hakkı 
kullanımı vb. konulardan oluşmaktadır. 
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EKLER7.BÖLÜM:

TSPB’nin Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri Nelerdir? 
- TSPB’nin kullandığı uyuşmazlık çözüm yöntemleri arabuluculuk ve tahkimdir. 

Arabuluculuk: TSPB, üyeleri ile yatırımcılar arasındaki uyuşmazlıklarda, ya-
pılan yazılı başvuru üzerine tarafları uzlaştırıcı girişimlerde bulunmaktadır. Bu 
hizmet bizzat TSPB tarafından yerine getirilmekte olup karşılığında bir ücret 
talep edilmemektedir. TSPB tarafından verilen kararlar hukuken bağlayıcı değil-
dir. Taraflardan biri kararı kabul etmezse, mahkemeye başvurabilir.

Tahkim: Tahkim, tarafların yazılı bir sözleşmeyle uyuşmazlığın çözümünde 
tahkim yöntemini kullanacaklarına karar vermesi durumunda uygulanabilir. Bu 
durumda uyuşmazlık, hakem ya da hakemler aracılığıyla çözülür. Sözleşmede, ha-
kemlerin atanma şekli veya uyuşmazlık durumunda uygulanacak tahkim kuralları 
da belirtilebilir. Taraflar, aralarındaki sözleşmede TSPB Tahkim Kurallarının uygu-
lanmasına karar vermişlerse, uyuşmazlık durumunda TSPB’ye yazılı olarak baş-
vururlar. Bu durumda hakemlerin atanması TSPB tarafından yapılır. TSPB bizzat 
hakemlik yapmaz, ancak sekretarya hizmeti verir. Bu çerçevede, dava ve cevap di-
lekçelerinin gönderilmesi, duruşmaların yapılması, hakem toplantılarının gerçek-
leştirilmesi, taraflara yapı- lacak tebligatlar vb. hususlar TSPB tarafından yerine 
getirilir. Tahkim kararları tarafları bağlayıcı niteliktedir. Diğer bir deyişle, ilk de-
rece mahkemeleri tarafından verilen kararların gücüne sahiptir. Mahkeme karar-
larında olduğu gibi, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda belirtilen sebeplerle 
kararın tebliğini izleyen 15 gün içinde temyiz etmek üzere Yargıtaya başvurulabilir. 

EK. 5 YATIRIMCI HAKLARI
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EK. 5 YATIRIMCI HAKLARI
Birikimlerinizi verimli yatırımlara dönüştürme hakkınız: Birikimlerinizi 

güven içinde, finansal durumunuza ve amaçlarınıza uygun olarak yatırıma dö-
nüştürmek hakkınızdır. Örneğin, bir şirketin hisse senedini aldığınızda o şirkete 
ortak olursunuz. Şirket çalışıp para kazandıkça kârını, büyümesini sizinle payla-
şır. Bir şirketin tahvilini aldığınızda o şirkete borç verirsiniz. Şirket aldığı borcu 
yatırıma dönüştürür, kazandığı parayla size olan borcunu öder. Şirketler yatırım 
yapar, iş alanları açar, büyür. Böylece, tasarruflarınızı değerlendirirken, yatırım 
yaptığınız şirketlerin gelişmesine katkıda bulunur, büyümelerinden pay alırsınız. 

Yatırım kuruluşunuzu seçme hakkınız: Türkiye’de yatırım hizmeti sunan 
banka, aracı kurum ve portföy yönetim şirketleri Sermaye Piyasası Kurulu’ndan 
yetki belgesi alarak faaliyet gösterir. Yatırım amaçlarınıza uygun hizmetleri su-
nan kurumları Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği veya 
Borsa İstanbul’un internet sitelerinden öğrenebilir, dilediğiniz kurumla çalışa-
bilirsiniz. Yatırım kuruluşlarında hesap açmak için kendileriyle imzalayacağınız 
sözleşmenin bir kopyasını alabilirsiniz. 

Yatırım kuruluşunuz hakkında bilgi alma hakkınız: Beraber çalıştığınız ya 
da çalışmayı düşündüğünüz yatırım şirketine, gerekli yetki belgelerine sahip olup 
olmadıklarını sorabilir, kurum hakkında sizi daha detaylı bilgilendirmelerini iste-
yebilirsiniz. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği 
veya Borsa İstanbul’un internet sitelerinde yatırım şirketleri hakkında detaylı bil-
giye ulaşabilirsiniz. Bu bilgiler yatırım kuruluşlarının ortakları, üst yönetimi, finan-
sal durumu, hukuki durumu ve geçmişte aldığı cezalar gibi konuları içermektedir. 
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EKLER7.BÖLÜM:

Yatırım danışmanınızı seçme hakkınız: Hizmet alacağınız kurumda, yatı-
rımlarınızla ilgili bir veya birden fazla yatırım danışmanınız olabilir. Yatırım da-
nışmanınızın nitelikleri hakkında kurumunuzdan detaylı bilgi isteyebilir, beraber 
çalışmak istediğiniz müşteri temsilcinizi seçebilirsiniz. 

Yatırım danışmanınız hakkında bilgi alma hakkınız: Yatırım danışmanını-
zın size hizmet verebilmesi için gerekli lisans belgelerine sahip olması gerekmek-
tedir. Yatırım danışmanınızın ilgili lisansa sahip olup olmadığını kendisine veya ça-
lıştığı yatırım şirketine sorabilirsiniz. Ayrıca, Sermaye Piyasası Lisanslama, Sicil ve 
Eğitim Kuruluşu’nun internet sitesinden danışmanınız hakkında detaylı bilgi ala-
bilirsiniz. Bu bilgiler, yatırım danışmanınızın sahip olduğu lisans belgeleri, geçmiş 
iş tecrübesi, eğitim durumu ve geçmişte aldığı cezalar gibi konuları içermektedir. 

Kişiye özel tavsiye alma hakkınız: Herkesin finansal durumu, yatırımların-
dan beklentileri, gelecekte ulaşmak istediği hedefleri, risk alabilme profili birbi-
rinden farklıdır. Yatırım danışmanınıza finansal durumunuzu ve yatırımlarınızdan 
beklentilerinizi anlatıp size özel tavsiye almayı talep edebilirsiniz. Yatırım danış-
manınız, uygun portföy dağılımını oluşturmakta size destek olacak, getiri beklen-
tilerinizin gerçekçi bir şekilde belirlenmesine yardımcı olacaktır. 

Yatırım ürünleri hakkında bilgi alma hakkınız: Her finansal ürünün riski, 
getirisi ve vadesi farklıdır. Dolayısıyla her yatırım aracı her yatırımcıya uygun 
değildir. Yatırım ürünleri hakkında hizmet aldığınız yatırım kuruluşundan bilgi 
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almayı talep edebilirsiniz. Aldığınız bilgilerin yeterli olmadığını hissediyorsanız, 
yatırım danışmanınızla bağlantıya geçip daha detaylı olarak bilgilendirilmeyi 
isteyebilirsiniz. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Sermaye Piyasaları 
Birliği veya Borsa İstanbul’un internet sitelerinde bu araçlar hakkında çeşitli 
bilgilere ulaşabilirsiniz. Genel kural olarak, birikimlerinizi bir yatırım aracına 
yönlendirmeden önce o ürünün risklerini, getiri potansiyelini ve sizin yatırım 
amaçlarınıza uygunluğunu iyice anladığınızdan emin olmanız doğru olacaktır. 

İşlem maliyetleri hakkında bilgi alma hakkınız: Yatırım ürünleri hakkın-
da bilgi alırken, işlem maliyetleri, komisyonlar, vergiler gibi kesintiler konusun-
da da bilgilendirilmeyi talep edebilirsiniz. Bu tür kesintiler bazı durumlarda bek-
lediğiniz getiriye ulaşamamanıza yol açabilir. Bu konuda önceden bilgi almanız, 
yatırım ve portföy dağılımı kararlarınızı daha sağlıklı vermenizi sağlayacaktır.

Adil ve eşit hizmet alma hakkınız: Yatırım kuruluşunuz, her yatırımcısını 
aynı derecede değerli görmekte, aynı hizmet kalitesini tüm yatırımcılarına adil 
ve eşit bir şekilde sunmaktadır. Bu konuda tereddütleriniz olursa yatırım kuru-
luşunuzla irtibata geçebilirsiniz. 

Dürüst hizmet alma hakkınız: Yatırım kuruluşunuz ve danışmanınızın, size hiz-
met verirken yasalara, mesleki kurallara ve etik ilkelere uygun davranması, size, 
bu kurallara uygun olmayan önerilerde bulunmamaları gereklidir. Eğer bu konuda 
tereddüt ettiğiniz bir durum varsa, önce yatırım kuruluşunuzla irtibata geçip aşağıda 
yer alan “şikâyet etme” ve “sorunlarınıza çözüm arama” haklarınızı kullanabilirsiniz. 
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EKLER7.BÖLÜM:

Bağımsız ve tarafsız tavsiye alma hakkınız: Yatırım kuruluşunuz, sizin fi-
nansal durumunuzu doğru bir şekilde değerlendirecek, sizin beklenti ve amaçla-
rınıza uygun ürün ve hizmetleri sunacak, size uygun olmayan yatırım araçlarını 
tavsiye etmeyecektir. Talep etmeniz halinde, tavsiyelerinin sebeplerini sizinle 
açıkça paylaşacaktır. Yatırım kuruluşunuz, sizin finansal durumunuz ve beklen-
tileriniz dışında bir amaçla size yatırım tavsiyesi sunmayacaktır. 

Çıkar çatışmalarından haberdar edilme hakkınız: Bazı durumlarda ya-
tırım kuruluşunuzun veya danışmanınızın çıkarları, sizin yatırım amaçlarınızla 
uyuşmayabilir. Olası çıkar çatışmaları hakkında yatırım kuruluşunuz ve danış-
manınız, daha siz sormadan, size bilgi vermek zorundadır. Ancak, siz de bu ko-
nuda detaylı olarak bilgilendirilmeyi isteyebilirsiniz. 

Bilgilerinizin gizli tutulması hakkınız: Yatırım kuruluşunuzdaki kişisel bil-
gileriniz, yatırım amaçlarınız ve yaptığınız yatırımlar başka kişilerle paylaşılma-
makta, size ait bilgiler gizli tutulmaktadır. Ancak, yasal zorunluluk olan hallerde 
kurumunuz bu bilgileri ilgili kamu kurumuyla paylaşabilecektir.

Kendi bilgilerinize her an erişme hakkınız: Yatırım kuruluşunuzdaki hesa-
bınıza dilediğiniz an, internet, telefon, faks gibi çeşitli yöntemlerle ulaşabilirsiniz. 
Yatırım kuruluşunuzdan bilgilerinize nasıl erişebileceğinizi daha detaylı olarak 
öğrenebilirsiniz. 
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Hesaplarınızı yönetme hakkınız: Hesaplarınızda yapmak istediğiniz işlem-
ler için yatırım kuruluşunuza talimat vermeniz yeterlidir. Yatırım kuruluşunuz bu 
talimatları hangi yöntemlerle ulaştırmanız gerektiğine dair sizi bilgilendirecektir. 

Hesaplarınızı kontrol etme hakkınız: Bir yatırım kuruluşunda hesap açtığı-
nızda, sizin adınıza bir de Merkezi Kayıt Kuruluşu’nda (MKK) hesap açılmaktadır. 
Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndaki hesabınızda, tüm yatırım kuruluşlarında duran ya-
tırım ürünlerinizi toplu halde görebilirsiniz. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun internet 
sitesinde hesaplarınızı kontrol etme konusunda çeşitli bilgilere ulaşabilirsiniz. 

Hesaplarınız hakkında düzenli olarak bilgi alma hakkınız: Yatırım kuru-
luşunuz, hesabınızla ilgili bilgileri, hareketleri, size düzenli olarak gönderecektir. 
Hangi yöntemle bu bilgilerin size iletilmesini istediğiniz konusunda yatırım kuru-
luşunuzu bilgilendirmeniz yeterlidir.

Dilediğiniz an kurumunuzla iletişim kurma hakkınız: Yatırım kuruluşunu-
za ve danışmanınıza, kurumun mesai saatleri içinde dilediğiniz an telefon, faks, 
e-posta gibi çeşitli yöntemlerle ulaşabilirsiniz. Kişisel bilgilerinizde, hesaplarınızda 
veya yatırım amaçlarınızda değişiklikler olduysa, her zaman şirkete veya yatırım 
danışmanınıza erişip gerekli değişiklikleri yapmalarını isteyebilirsiniz. Sadece ge-
nel olarak bilgi almak istediğiniz bir konu dahi olsa, yatırım kuruluşunuzla iletişim 
kurmaktan çekinmeyin. Yatırım kuruluşunuz, bu tür durumlarda kendilerine nasıl 
erişebileceğinizi size daha detaylı olarak açıklayacaktır. 



106

EKLER7.BÖLÜM:

Daha iyi hizmet alma hakkınız: Yatırım kuruluşunuzun veya danışmanını-
zın size daha iyi hizmet vermesini sağlayacak önerileriniz varsa bunu kendile-
riyle her zaman paylaşabilirsiniz. Size daha iyi hizmet sunmak için önerilerinizi 
dinlemekten ve gerekli iyileştirmeleri yapmaktan memnun olacaklardır. 

Şikâyet etme hakkınız: Yatırım kuruluşunuzun veya danışmanınızın size sun-
duğu hizmette memnun olmadığınız konular varsa, kendilerine bildirmekten çekin-
meyin. Yatırım kuruluşları, yatırımcıların şikâyetlerini uygun bir şekilde değerlen-
dirip çözmek için gayret gösterecektir. 

Sorunlarınıza çözüm arama hakkınız: Yatırım kuruluşunuzdan veya danış-
manınızdan aldığınız hizmetle ilgili bir sorun yaşadıysanız ve yatırım kuruluşunuz-
da bu sorununuzla ilgili sizi memnun eden bir çözüm geliştirilemediyse, konuyu 
Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği veya Borsa İstanbul’a 
iletebilirsiniz. Sorunlarınızın yazılı olarak bildirilmesi çözümü hızlandıracaktır. 
Daha da önemli bir ihtilaf yaşıyorsanız, her zaman için mahkemelere başvurup 
konuyu yargıya taşıyabilirsiniz. 



107

Dilediğiniz an başka kurumla çalışma hakkınız: Herhangi bir sebepten dolayı 
yatırım şirketinizi ya da yatırımdanışmanınızı değiştirmek isterseniz bunu her za-
man yapabilirsiniz. Bu konuda yatırım kuruluşunuza bir talimat vermeniz yeterlidir. 

Haklarınızın güvencesi olan kurumlar: 
• Sermaye Piyasası Kurulu: www.spk.gov.tr
• Borsa İstanbul A.Ş.: www.borsaistanbul.com.tr
• İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.: www.takasbank.com.tr
• Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.: www.mkk.com.tr
• Sermaye Piyasası Lisanslama, Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.: www.spl.com.tr
• Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği: www.tspb.org.tr

Bu bilgiler Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin web sitesinden alınmıştır.

EK. 6 “FİNDEKS”: 5 KOLAY ADIMDA FİNANSAL İTİBARIMI  
NASIL YÖNETİRİM? 

Findeks nedir?: Findeks tüketicilerin finansal itibarlarını yansıtmaya yarayan 
bir uygulamadır. Findeks sayesinde bireyler ve şirketler kredi notlarını öğrenebi-
lir ve bu sayede finansal itibarlarını yönetebilir.

Findeks ne işe yarar?: Findeks borç almak isteyen kişiler ile kredi sağlayan 
banka, kredi kartı şirketi gibi finansal kuruluşlar arasında bir nevi kolaylaştırıcı 
görevi görür. Tüketiciler ev, ihtiyaç kredisi gibi ürünler almak isteyebilecekleri 
bankalar tarafından nasıl görüldüklerini Findeks’i kullanarak anlayabilir. Kişinin 
daha önceden ödemelerini ne titizlikle yaptığı finansal kuruluşlar için önemlidir. 
Bununla beraber tüketicilerin hali hazırda sahip olduğu borçlar da risk açısından 
önemli bir kriterdir. Yüksek Findeks notu olan tüketicilere finansal kuruluşlar 
daha yüksek miktar kredi ve daha düşük faiz sunabilir.
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EKLER7.BÖLÜM:

Findeks raporunda neler vardır?: Findeks raporu kişinin finansal karnesi-
dir. Raporda kişinin son 5 yıl içerisinde kullandığı tüm finansal ürünlerin kaydı 
bulunur. Bununla beraber mevcut toplam kredi limitleri ile borçları da yansıtılır. 
Bu rapor kişiler için olduğu gibi şirketler için de hazırlanabilir.

Findeks notu nedir?: Findeks notu, tüm finansal rapor dökümünü inceleme-
ye gerek kalmaksızın tek bir sayı ile kişinin finansal itibarını yansıtmaya yarayan 
araçtır. Findeks kredi notu 1 ile 1900 arasında değişir. Son 5 yıl içerisinde kredili 
mevduat, kredi kartı gibi kredili ürünlere sahip olmamış tüketicilerin Findeks 
notu bulunmaz. Findeks notu, ücret karşılığı Findeks’in kendi web sitesinden 
alınabildiği gibi bankaların internet şubeleri üzerinden de edinilebilir.

Findeks nasıl hesaplanır?: Her ay güncellenen Findeks notu aşağıdaki bile-
şenlere göre hesaplanır.

Bileşen Değer (%)

Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Ödeme Alışkanlıkları 30

Mevcut Hesap ve Borç Durumu 25

Yeni Kredi Arayışı 20

Kredi Kullanım Yoğunluğu 15

Diğer 10

5 KOLAY ADIMDA FİNDEKS NOTUMU NASIL ARTIRABİLİRİM?
1- Ödemelerinizi Zamanında Yapın: Findeks kredi notunu en olumsuz et-

kileyen faktör aldığımız kredilerin ödenmemesi veya geç ödenmesidir. Rahat-
lıkla ve sistemli olarak geri ödeyemeyeceğimizi düşündüğümüz borçları almak-
tan mutlaka kaçınmalıyız. Bireysel kredi ödeme alışkanlıkları notunuzun yüzde 
30’unu oluşturuyor.

2- Kredi Kartlarınızı Limitine Kadar Kullanmayın: Finansal kuruluşlar 
kredi kartlarımız için gelirimize bağlı olarak uygun bir limit belirler. Ancak bu 
durum limiti sonuna kadar kullanmamız gerektiği anlamına gelmez. Hatta ne ka-
dar az kredi kullanırsak notumuz için o kadar iyi olur. Bize tahsis edilen limitin 
altında kredi kullanmamız kredi notumuzu olumlu etkiler. Mevcut hesaplarınız 
ve borçlarınızın durumu notunuzun yüzde 25’ini belirliyor.

3- Kredi Başvuruları Çok Masum Değil: Yaptığımız kredi başvurularının 
kredi notumuzu olumsuz etkilediğini biliyor muydunuz? Findeks, yeni ve sıklıkla 
yapılan kredi başvurularını olumsuz olarak değerlendiriyor. Yani e ğer pek çok 
bankaya kredi başvurusunda bulunduysak, bu durum krediye çok muhtaç oldu-
ğumuz şeklinde yorumlanıyor. Kredi başvurularını sıklıkla yapmamalı, daha çok 
var olan kredi olanaklarını kullanmayı tercih etmeliyiz. Yeni kredi başvuruları 
notunuzun yüzde 20’sini etkiliyor.
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4- Kredi Kullanım Sıklığı Findeks Notuna Yansıyor: Findeks’in değerlen-
dirme yapabilmesi için tüketiciler tarafından kredi kullanılmış olması gerekiyor. 
Kredili ürün kullanan ve ödemelerini düzenli bir şekilde gerçekleştiren kişilerin 
Findeks notu hiç kredili ürün kullanmayan kişilere oranla daha yüksek olabilir. 
Gene de sadece kredi notu oluşturmak için kredi kullanmak doğru olmayabilir. 
Kredi kullanım yoğunluğu notunuzun yüzde 15’ini oluşturuyor.

5- Borç Gene Borçtur: İyi bir kredi notu faydalı bir referans olabilir. Findeks 
sayesinde finansal itibarımızı daha kolay yönetebiliriz. Ancak bu hemen gidip 
kredi almamız gerektiği anlamına gelmemeli. Kredi kullandığımızda şimdi ala-
cağımız mal ve hizmetler için ileri bir tarihte ödeme yapacağımızın taahhüdünü 
vermiş oluruz. Bu önemli bir risk ve sorumluluk: Gelirlerimiz azalabilir, giderle-
rimiz artabilir… Borçlarımızı iyi yönetmeyi öğrenmeliyiz ve ihtiyacımız dışında 
borç kullanmaktan kaçınmalıyız.

Bu bilgiler www.paramveben.org web sitesinden alınmıştır. 

EK. 7 KOBİ’LERİN FİNANSMAN SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNDE 
KULLANILABİLECEK SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

Anonim ortaklık türündeki KOBİ’ler, ortaklık veya alacaklılık sağlayan serma-
ye piyasası araçları ihraç etmek suretiyle sermaye piyasasından fon sağlayabi-
lirler. Ortaklıklar sermaye piyasasından ortaklık hakkı sağlayan menkul kıymet 
(pay) ihracı yoluyla finansman sağlamayı tercih edebilmekle birlikte Sermaye 
Piyasası Mevzuatında farklı nitelikteki sermaye piyasası araçlarının ihracı sure-
tiyle finansman sağlamaya imkân veren düzenlemeler mevcuttur. Bu çerçevede 
KOBİ’ler T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.31.1 Sayılı Borçlanma 
Araçları Tebliği’nde düzenlenen borçlanma araçlarını (tahvil ve bono gibi) ihraç 
ederek finansman sağlayabilirler.

Bu bilgiler www.spk.gov.tr'den alınmıştır. 
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EKLER7.BÖLÜM:

KAMUSAL SERMAYELİ  
MEVDUAT BANKALARI                                 

• Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası A.Ş. 
Anafartalar Mah. Atatürk Bulvarı 
No:8 Ulus Altındağ / Ankara 
Tel: 0312 - 584 20 00
www.ziraatbank.com.tr

• Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Barbaros Mah. Şebboy Sok.  
No:4 Ataşehir / İstanbul 
Tel: 0216 - 503 70 70
www.halkbank.com.tr

• Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Sultan Selim Mah. Eski Büyükdere 
Cad. No:59 Kağıthane / İstanbul 
Tel: 0212 - 398 15 15 / 0212 - 398 10 00
www.vakifbank.com.tr

ÖZEL SERMAYELİ  
MEVDUAT BANKALARI                                 

• Adabank A.Ş.
Büyükdere Cad. Rumelihan No:40 
Kat:2 Mecidiyeköy / İstanbul
Tel: 0212 - 272 64 20
www.adabank.com.tr

• Akbank T.A.Ş.
Sabancı Center 4. Levent / İstanbul 
Tel: 0212 - 385 55 55
www.akbank.com

• Fibabanka A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. 
No:129 Şişli / İstanbul 
Tel: 0212 - 381 82 00
www.fibabanka.com.tr

• Şekerbank T.A.Ş.
Emniyet Evleri Mah. Eski  
Büyükdere Cad. No:1/1A   
Kağıthane / İstanbul 
Tel: 0212 - 319 70 00
www.sekerbank.com.tr

• Turkish Bank A.Ş.
Vali Konağı Cad. No:1 Nişantaşı  
Şişli / İstanbul
Tel: 0212 - 373 63 73
www.turkishbank.com.tr

• Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
Saray Mah. Sokullu Cad.   
TEB Kampüs C ve D Blok   
No:7A - 7B Ümraniye / İstanbul 
Tel: 0216 - 635 35 35
www.teb.com.tr

• Türkiye İş Bankası A.Ş. 
İş Kuleleri Levent    
Beşiktaş / İstanbul 
Tel: 0212 - 316 00 00
www.isbank.com.tr

• Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yapı Kredi Plaza D Blok Levent / 
İstanbul 
Tel: 0212 - 339 70 00
www.yapikredi.com.tr

TASARRUF MEVDUATI   
SİGORTA FONUNA   
DEVREDİLEN BANKALAR                                 

• Birleşik Fon Bankası A.Ş.
Büyükdere Cad. No:143 Kat:1-2 
Esentepe Şişli İstanbul
Tel: 0212 - 340 10 00
www.fonbank.com.tr

EK. 8 TÜRKİYE’DE BULUNAN BANKALARIN GENEL MÜDÜRLÜKLERİ
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TÜRKİYE´DE KURULMUŞ  
YABANCI SERMAYELİ BANKALAR                                     

• Alternatifbank A.Ş.
Cumhuriyet Caddesi No:46   
Elmadağ Şişli / İstanbul 
Tel: 0212 - 315 65 00
www.abank.com.tr

• Arap Türk Bankası A.Ş.
Valikonağı Cad. No:10   
Nişantaşı / İstanbul 
Tel: 0212 - 225 05 00 (20 Hat)
www.atbank.com.tr

• Bank of Tokyo - Mitsubishi  
UFJ Turkey A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mah., Poligon 
Cad. Buyaka 2 Sitesi No:8 Kat:20 - 21 
Tepeüstü Ümraniye / İstanbul 
Tel: 0216 - 600 30 00
www.tu.bk.mufg.jp

• Burgan Bank A.Ş.
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. 
No:13 Şişli / İstanbul 
Tel: 0212 - 371 37 37 
www.burgan.com.tr

• Citibank A.Ş.
Saray Mah. Ömer Faik Atakan Cad. 
No:3 Yılmaz Plaza Ümraniye / İstanbul 
Tel: 0216 - 524 50 00
www.citibank.com.tr

• Denizbank A.Ş.
Büyükdere Cad. No:141 Esentepe 
Şişli / İstanbul 
Tel: 0212 - 348 20 00
www.denizbank.com

• Deutsche Bank A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. 
Tekfen Tower No:209 Kat:17 - 18  
Şişli / İstanbul
Tel: 0212 - 317 01 00
www.db.com.tr

• Finans Bank A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal 
Kule Binası No:215 Şişli / İstanbul 
Tel: 0212 - 318 50 00
www.qnbfinansbank.com

• HSBC Bank A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. 
No:128 Şişli / İstanbul 
Tel: 0212 - 376 40 00
www.hsbc.com.tr

• ICBC Turkey Bank A.Ş.
Maslak Mah. Dereboyu / 2 Cad. No:13 
Sarıyer / İstanbul 
Tel: 0212 - 335 53 35
www.icbc.com.tr

• ING Bank A.Ş.
Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. 
No:8 Sarıyer / İstanbul 
Tel: 0212 - 335 10 00
www.ingbank.com.tr

• Odea Bank A.Ş.
Levent 199, Büyükdere Cad. No:199, 
Kat:33 - 39 Şişli / İstanbul 
Tel: 0212 - 304 84 44
www.odeabank.com.tr

• Rabobank A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. 
Bahar Sok. River Plaza No:13 K: 7 
Ofis No:15 - 16 Şişli / İstanbul
Tel: 0212 - 708 46 00
www.rabobank.com.tr

• Turkland Bank A.Ş.
19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad. Şişli 
Plaza A Blok No:7 Şişli / İstanbul 
Tel: 0212 - 368 34 34
www.tbank.com.tr

• Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 
Levent Beşiktaş / İstanbul 
Tel: 0212 - 318 18 18
www.garanti.com.tr
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EKLER7.BÖLÜM:

TÜRKİYE´DE ŞUBE AÇAN  
YABANCI SERMAYELİ BANKALAR

• Bank Mellat
Büyükdere Cad. Binbirçiçek Sok. 
No:1 1.Levent / İstanbul 
Tel: 0212 - 279 80 15
www.mellatbank.com

• Habib Bank Limited
Abide - i Hürriyet Cad. Geçit Sok. 
No:6/A Şişli / İstanbul 
Tel: 0212 - 246 02 20, 246 02 23
www.habibbank.com.tr

• Intesa Sanpaolo S.p.A.
Meltem Sok. No:10 İş Kuleleri Kule 2 
Kat:21 Levent Beşiktaş / İstanbul 
Tel: 0212 - 385 06 00
www.intesasanpaolo.com.tr

• JPMorgan Chase Bank N.A.
Büyükdere Cad. No:185 Kanyon  
Ofis Binası Kat:8 Levent / İstanbul 
Tel: 0212 - 319 85 00
www.jpmorgan.com / pages /
international / turkey

• Société Générale (SA)
Nispetiye Cad. Akmerkez E - 3 Blok 
Kat:10 Etiler / İstanbul 
Tel: 0212 - 319 34 00
www.societegenerale.com.tr

• The Royal Bank of Scotland Plc.
Tamburi Ali Efendi Sok. No:13  
Etiler Beşiktaş / İstanbul 
Tel: 0212 - 359 40 40
www.rbsbank.com.tr

KAMUSAL SERMAYELİ KALKINMA 
VE YATIRIM BANKALARI

• İller Bankası A.Ş.
Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. 
No:12 Çukurambar Çankaya / Ankara 
Tel: 0312 - 508 70 00, 303 30 00
www.ilbank.gov.tr

• Türk Eximbank
Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. 
No:19 Ümraniye / İstanbul 
Tel: 0216 - 666 55 00
www.eximbank.gov.tr

• Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.
Necatibey Cad. No:98 Yenişehir / Ankara 
Tel: 0312 - 231 84 00, 0312 - 231 31 25
www.kalkinma.com.tr

ÖZEL SERMAYELİ KALKINMA  
VE YATIRIM BANKALARI

• Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Büyükdere Cad. No:163  
Zincirlikuyu Şişli / İstanbul 
Tel: 0212 - 340 80 00
www.aktifbank.com.tr

• Diler Yatırım Bankası A.Ş.
Tersane Cad. No:96 Diler Han  
Kat:8 Karaköy / İstanbul 
Tel: 0212 - 253 66 30
www.dilerbank.com.tr

• GSD Yatırım Bankası A.Ş.
Aydınevler Mah. Kaptan Rıfat  
Sok. No:3 GSD Binası No:14 
Küçükyalı Maltepe / İstanbul  
Tel: 0216 - 587 90 00
www.gsdbank.com.tr

• İstanbul Takas ve Saklama 
Bankası A.Ş.
Şişli Merkez Mah. Merkez Cad. No:6 
Şişli / İstanbul 
Tel: 0212 - 315 25 25
www.takasbank.com.tr

• Nurol Yatırım Bankası A.Ş
Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol 
Plaza No:257 B Blok, Kat:15 Maslak 
Şişli / İstanbul 
Tel: 0212 - 286 81 00
www.nurolbank.com.tr
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• Türkiye Sınai Kalkınma  
Bankası A.Ş.
Meclisi Mebusan Cad. No:81  
Fındıklı / İstanbul 
Tel: 0212 - 334 50 50
www.tskb.com.tr

YABANCI SERMAYELİ KALKINMA 
VE YATIRIM BANKALARI

• BankPozitif Kredi ve Kalkınma 
Bankası A.Ş.
Rüzgarlıbahçe Mah. Kayın Sok.  
No:3 Kavacık Beykoz / İstanbul 
Tel: 0216 - 538 25 25
www.bankpozitif.com.tr

• Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.
Büyükdere Cad. No:185 Kanyon  
Ofisi Bloğu Kat:11 Levent / İstanbul
Tel: 0212 - 319 95 00
www.mlyb.com.tr

• Pasha Yatırım Bankası A.Ş.
Maslak Mah. A.O.S. 55. Sok.  
No:242 Maslak Ofis 3 Kat:7   
Daire 205 Sarıyer / İstanbul 
Tel: 0212 - 705 89 00
www.pashabank.com.tr

• Standard Chartered Yatırım 
Bankası Türk A.Ş. 
Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza,  
C Blok, Kat:15 Levent / İstanbul 
Tel: 0212 - 339 37 00
www.standardchartered.com.tr

KATILIM BANKALARI

• Albaraka Türk Katılım   
Bankası A.Ş.
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz 
Cad. No:6 Ümraniye İstanbul
Tel: 0216 - 666 01 01
www.albaraka.com.tr

• Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Büyükdere Cad. No:29-1 Esentepe 
Şişli / İstanbul
Tel: 0212 - 354 11 11 
www.kuveytturk.com.tr

• Türkiye Finans Katılım  
Bankası A.Ş.
Hürriyet Mah. Adnan Kahveci Cad. 
No:131 Kartal / İstanbul
Tel: 0216 - 586 70 00
www.turkiyefinans.com.tr

KAMU KATILIM BANKALARI

• Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
Hobyar Mahallesi, Şeyhulislam  
Hayri Efendi Cad. No:12 Bahçekapı 
Fatih / İstanbul 
Tel: 0212 404 10 00
www.ziraatkatilim.com.tr

• Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Gülbahar Mah. Büyükdere Cad.  
No:97 Şişli / İstanbul 
Tel: 0212 - 337 80 81 
www.vakifkatilim.com.tr


