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Projenin Tanımı
EBRD’nin, Borsa İstanbul’un (BİST) adi pay senetlerini satın almak suretiyle
Türkiye’nin tek borsa kuruluşu olan BİST’in %10 öz sermaye hissesine sahip olması
için görüşmeler devam ediyor.
Proje, EBRD’nin Türkiye’deki sermaye piyasalarının gelişimine destek olma
çalışmalarının devamı niteliğinde. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin, İstanbul’u
bölgesel bir finans merkezi yapma yönündeki girişimlerinin bir parçası olarak BİST
kendisini Orta Asya, Güneydoğu Avrupa ve Kuzey Afrika’yı kapsayan geniş bir bölge
için finans merkezi olarak konumlandırıyor. EBRD’nin öz sermaye yatırımı,
Hükümet’in bu girişimini destekleyecek; ve Türkiye Sermaye Piyasası Kanunu’nda
da ön görüldüğü üzere Borsa İstanbul’un stratejik ortaklıklar kurma çalışmalarının bir
parçası olacak.
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Geçiş Etkisi
EBRD bir yatırımcı ve iş ortağı olarak Borsa İstanbul’un planlanan halka arz
sürecinde BİST’e destek olabilecek ve ayrıca kurumsal yönetimin iyileştirilmesi ve
potansiyel bölgesel büyüme gibi kilit gelişme alanlarında da katkıda bulunabilecek.
Ek olarak, EBRD Türkiye’deki sermaye piyasalarının daha da güçlendirilmesine de
katkıda bulunmayı hedefliyor.
Bu potansiyel yatırımla ilişkili geçiş etkisinin ve teşvik edici etkilerin arasında şunların
yer alması bekleniyor:
 Özel sermayenin daha yaygın hale getirilmesi: Hükümet, planlanan halka arz ile
BİST hisselerinin bir kısmını halka açmayı amaçlıyor;
 Kurumsal yönetim standartlarının güçlendirilmesi: EBRD bu alanda aktif bir rol
üstlenecek ve BİST’in kurumsal yönetimine değer katacak;
 Piyasanın genişlemesi: Yeni ürün ve hizmetlerinin yanı sıra, ve hem yerel hem de
bölgesel şirketlerin ve yatırımcıların Türk sermaye piyasalarına dikkatlerinin
çekilmesi ve yönelmeleri yoluyla piyasanın genel olarak büyümesi sağlanacak.
Müşteri
Türkiye’de kayıtlı olup faaliyet gösteren Borsa İstanbul A.Ş., İstanbul Menkul
Kıymetler Borsası, İstanbul Altın Borsası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nın
2013 yılının başlarında birleşmesinin ardından, Türkiye sermaye piyasalarının
entegrasyonunu tamamlamış işlemcisi konumundadır. Borsa İstanbul’un borsa
işlemleri arasında alım-satım, kotasyon, tescil, piyasa verileri ve endeksler yer
alırken; BİST’in işlem sonrası hizmetleri arasında ise, iştirakleri olan Takasbank ve
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) aracılığıyla yürütülen takas ve saklama hizmetleri
bulunmaktadır.
EBRD Finansmanı
Öz sermaye yatırımı
Proje Maliyeti
Gizli
Çevresel ve Sosyal Sınıflandırma, Etki ve Etki Azaltımı
Finansal Kurumlar olarak sınıflandırılmıştır. Borsa İstanbul’un (BİST) EBRD’nin 2 ve
9 numaralı Performans Koşullarına uyması ve Banka’ya Yıllık Çevresel ve Sosyal
Raporlar sunması gerekecektir.
Teknik İşbirliği
Bulunmamaktadır.
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Şirket İrtibat Sorumlusu
Dobrin Staikov
Kıdemli Bankacı
Tel: +44 20 7338 6839
E-posta: dobrin.staikov@ebrd.com
İş fırsatları
İş fırsatları ile ilgili bilgi almak için lütfen müşteri firma ile irtibata geçiniz.
Genel sorular
EBRD’den, proje hakkında satın alma dışındaki konularda bilgi almak için:
Tel: +44 20 7338 7168;
Fax: +44 20 7338 7380
Email: projectenquiries@ebrd.com
Kamu Bilgilendirme Politikası (KBP)
Kamu Bilgilendirme Politikası, EBRD’nin bilgileri açıklama ve paydaşları ile istişarede
bulunma yöntemlerini belirlemekte ve bu sayede Banka’nın stratejilerinin,
politikalarının ve faaliyetlerinin daha iyi bilinmesine ve anlaşılmasına yardımcı
olmaktadır.
Kamu Bilgilendirme Politikası metnine aşağıdaki
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm

adresten

ulaşılabilir:

Proje Şikayet Mekanizması (PŞM)
EBRD, Banka’nın finanse ettiği ve herhangi bir zarara sebep olduğu veya olabileceği
iddia edilen projelerle ilgili olarak, bir veya birden çok kişi ya da kuruluş tarafından
yapılan şikayetlerin bağımsız bir şekilde incelenmesine imkan tanımak amacıyla bir
Proje Şikayet Mekanizması (PŞM) oluşturmuştur. PŞM ile ilgili Prosedür Kurallarına
aşağıdaki adresten ulaşılabilir:
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf ,
Rusça metine ulaşmak için:
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCMRulesRussian.pdf
Proje Şikayet Mekanizması altında yapılacak tüm şikayetlerin, EBRD fonlarının son
dağıtım tarihinden sonra en geç 12 ay içerisinde yapılması gerekmektedir. Şikayetin
sunulması gereken dönem konusunda emin değilseniz, yardım için Proje Şikayet
Mekanizması sorumlusu ile (pcm@ebrd.com adresinden) ya da ilgili EBRD Ülke Ofisi
ile iletişime geçebilirsiniz.
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