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Kredi,buyılınilkçeyreğinde1milyar
branetkareldeetti.YapıKredi’denyapılan
açidamayagöre,bankanıntoplamnakdi
vegayrinakdikredileriyüzde5artışla256.1

TL.toplammevduatıiseyüzde4
163.5milyarTLolarakgerçekleşti.

Y4ıKredi’ninsolobazdasermayeyeterlilik
yüzde çıkarken,netkan1milyar

TL gerçekleşti.Açıklamadagörüşlerine
yerverilenYapıKrediOstYöneticisi(CEO)

Açıkalın,YapıKredininHasatZamanı

meye geçilmesi ile bu soruna da
bir son verilebiir. Veraset
vergisininkaldırılması zenginler için
bir avantaj gibi görünse de pek
çok küçük işletme ve çiftlik
sahibininvefat etmesi ile orta çıkan
vergi nedeni ile satılmak veya
büyükşirketlere devredilmek
zorundakalıyor. Dolayısı ile olunılu
bir adım olabilir. Paket Trump’m
kampanyası sırasında

seslendirdiğipek çokvaadi

içerdiğindenpiyasaaçısından büyük bir sürpriz
değiL Ancak netleşmesi gereken
bazı noktalar var. Öncelikle
Demokratlarmdesteği olmadan bu
reformun Senatodan
kanunlaşmasısöz konusu değil.Busorunun
etrafmdan dolaşmak için “bütçe
uzlaşısı” maddesi kullanılacak.
Ancak bu madde işlerin hızlı
yürümesiiçin.
Oysabirreformdadetaylarçok kritik. Geçici bir vergi
indirimi şirketler ve tüketiciler

açısından çok anlam ifade
etmeyecektir.Yatırım ve tüketim
kararlarıdüşük vergi veya 2008’den
bu yana gördüğümüz üzere düşük
faizlere bağlı değildir. Yatırımın
getirisi karar mekanizmasmı

büyükoranda etkiler. Bunedenle
yıllardırfaizler çok düşük
seviyelerdeolmasına rağmen dünyada bir
yatırım patlaması söz konusu

değilBağımsız kurumlar sözkonusu

vergi indiriniinin ek yüzde 0.9

büyümeyaratamaması durumunda

gelirlerde düşüşe neden olacağım
söylüyor. Bu bazı
Cumhuriyetçilerinhoşuna gitmeyecek bir

gerçekVergi kanunlannda bulunan

avantaj ve indirimleri kaldırarak
daha adil bir vergilendirme doğru
bir karar. Ancak bu avantajların
çoğu kuvvetli lobilerin baskısı ile

sağlanmış durumda
Trump’ıngücüvenileni geri almaya yetecek mi

göreceğiz. Her durumda söz
konusupaketin hayata geçirilmesi en
erken son baharı bulacaktır.

stratejisikapsamındayılınilkçeyreğindede
sürdürülebilirpeifomiansadönükyapılan
yatınmlannbaşanlısonuçlannıalmayadevam
ettikleriniifadeetti.Açıkalın,budönemde

yaşanankonjonktürelbelirsizliklererağmen
Türkiyeekonomisinidesteklemeyedevam
ettiklerinibelirterek,Yılınilküçayında.
toplamaktiflenmizyılsonunakıyaslayüzde
4yükselerek281milyarTL’yiaştı.Toplam
nakdikredihacmimizhemşirkethemde

bireyselkrediartışıyladesteklendi.Böylelikle

YAPIKREDİDENİLKÇEYREKTE1MİLYARTl.NETKARFinans
Borsa

—Manukyan
smıukyanıaıisyatirim<acom.tr

Hayatta kesin
olan iki şeyvardır:
Ölümve Vergiler

olduğunukaydetti.Açıkalın.şunlarıkaydetti:milyondolartutarındaEurobondihracı

gerçekleştirerekuluslararasıpiyasalarda
YapıKredi’yeveTürkiyeekonomisine

duyulangüvenibirkezdahateyitettik

değerlendirmesindebulundu.

YapıKredi’ninTürkiyeveAvrupa’dailkolma

özelliğitaşıyangöztaramateknolojisiile

girişyapılanGöz-IDuygulamasınındünyanın
ensaygınfintechetkinliklerindenFinovate

Europe2017’deörnekuygulamaolarak
elealındığınıbelirtenAçıkalın.bualanda
odaklarınıninsaniçinteknolojiüretebilmek

burakam,senesonundanbuyanayüzde
4artarak183.7milyarTL’yeulaştı.Zorlu

faaliyetortamınarağmen5yılvadeli600

‘Nakitdışıişlemlerdedijitalbankacılık
kanallanmızınpenetrasyonuyüzde93’e,
dijitalmüştenlenmiziçindekimobilbankacılık

penetrasyonumuzyüzdelTyeyükseldi.
Böyleceherdörtdijitalmüşterimizdenüçü
mobilbankacılıkmüşterisihalinegeldi.
Müşterimemnuniyetinienüstseviyede
sağlamakiçinvazgeçilmezbirunsura

dönüşendijitalbankacılık,önümüzdeki
dönemdedeYapıKrediiçinstratejiköneme

sahipolmayadevamedecek.

‘GYF’Ieriçin de
_ rüzgar istiyoruz’
EKOFOBi 30 Haziran’da gayrimenkul yatmm fonu ihraç edecek olan Omurga Gayrimenkul Portföy

Yönetimi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erktin, gayrnnenkul sertifikalan için
yapilan tanıtımın gayrimenkul yatırım fonları için de yapılması gerektiğini belirtti.

FINANSI
Jülide
GORDAMAR 1

önünü açacak bir urun olduğu
anlaşılırsahem sektör hem yatınmcı
kazanacak”diye konuştu.
Gayrinıenkalfonlan ile gayrimenkul
serti.fikalanarasmdaki farktan söz eden
Erktin, “Gayrimenkul
sertifikalannaküçük, fonlara ise büyük
yatırımcılaryatırım yapıyor. Fonlarda risk

düşuktur . Sertifika alırken bir

projedekiprojenin riskini alıyorsunuz.
Fonda ise tamanilannıış
gayrimenkulportföyüne yatırım
yapıyorsunuz,üstelik bu portföyü profesyonel
bir uzman yönetiyor. Vergi
avantajmdanda yararlanabilirsiniz.
Yatırımdaşeffaflık için GYF önemli bir

araç”diyekonuştu.

Uzun

süre piyasayı
meşgul eden ve
endekslersert

yükselişinönemli
nedenlerindenbir tanesi olan vergi
reformuHazine Bakanı Mnuchin ve
G.Cohn tarafından açıklandı. Bir
sayfalık bir doküman olduğu için
ana noktaları paylaşmak
mümkü

• Vergi dilimleri 7’den3’e
düşürülecek

• Çocuklu ve bakıma muhtaç
üyeleri için harcaması olan ailele—
re indiriniler gelecek.

• Standart indirim oranı
yükseltilecek

• Vergi oranı yüzde 15’e
düşürülecek.Var olan çeşitli
boşlumlar/avantajlarnedeni ile zaten pek
çok büyük firma yüzde 35vergita-
yanından ödeme yapmıyor. Ancak
bir sonraki madde bu noktaya
değinmi

• Pek çok indirim (mortgage
hariç) iptal edilerek kanundaki

boşluklar kapatılacak. Dolayısı ile
yüzde 15 aym zamanda bir taban
olarak de görülebilir.

• Veraset vergisi kaldmlacak
• Alternatif asgari vergi

kaldırılacak
• Yurtdışında tutular

karlariçin bir defaya mahsus olmak

düşük bir oran belirlenecek ve
ABD’yedönmesi sağlanacak
Vergioranı daha sonra açıklanacak

• ABD şirketlerinin rekabete
dayanması için yurt içi/dışı
vergilendirmesistemine geçilecek

Paket kendi içinde tutarlı
maddeleriçeriyor. Gerçekten de
sadecevergi indirmek değil daha
sadece bir vergi kanunu yazmak
önemli bir nokta Başkan Bush
zamanındada yurtdışında tutulan
karlar ülkeye getirilmişti ancak
zaman içinde yeniden başa
dönüldüve karlar yurt dışında birikti.
Dolayısı ile bölgesel vergilendirGeçtiğimiz

günlerde ihraç edilen ve

yatırımcıdan ciddi ilgi bulan gayri-
menkul sertifikalarma yapilan
tanıtımdesteğinin gayrimenkul yatırım
fonlan için de yapılması isteniyor.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun
“gayrimenkulyatırım fonlan” (GYF)
kurulmasınınönünü açan
düzenlemesininardından bir çok kurum gayri-
menkulfonukurmak için sırayagirdi.

Fakatbeklenenhızdaihraçlardagerçekleşmedi.Omurga Gayrimenkul
PortföyYönetimiAŞYönetimKurulu

BaşkanıMehmetErktin,”Gayrimenkalsertifikaları çok iyi duyuruldu.
Sertifıkalarda yakalanan bu
rüzgarıngayrimenkul fonlan için de
yapılmasınıve bu rüzgarın arkasına
katilmasımistiyoruz. Şuandaçokiyi
şartlardaemlak yatınmı yapılacak bir

dönemdeyiz”diyekonuştu.
Yatırımcınınpiyasanın şartları ve ürünü
tanunaması nedeniyle
konjontüründe etkisiyle ürktüğünü
dile getiren Erktin,
“GYF’leningaynimenkul sektörünün

SIRADAAİLE
FONLARIVAR

Şuanda emlak yatırımcısı için
ortamıniyi imkanlar sunduğundan söz
eden Erktin, “Emlakta birçok
segmettearz fazlasıvar.Fiyatlar dolarve
euro bazında düştü, TL bazında
henüzdüşmedi. Bizimyatırııncı borçlanarak

yatırun yapmıyor, çoğunlukla
önsatış finansmanı ileyapıyor.
Dolayısıylaüzerine gelen kreditör

olmadığındanhenüz yaygınolarak çokzor
duruında yatınmcı profili yok İşini
büyütemeyen yatırımcı profili ve
nakitihtiyacı var.Bunu da GYF’ler

karşilayabilir”dedi

Beklemekhayat ta’zımız oldu
Fon kurmaya düşündükleninde
yüzde 70 yabancı/yüzde 30 yerli
yatırımcı ilgisini öngördükleniııi,
fakat
şuandatamtersiolursamutluolacaklarını dilegetiren Erktin,
“Terör ve jeopolitik riskler

nedeniyleyabancı ilgisinin giderek
azaldığını görüyoruz. Yönsüzlük

durgunluğu getiriyor.2008

dünyakrizinden bu yana Türkiye’de
beklemek esas; referandum,
seçimbeklemekhayat tarzımı.z
artık.Biz de artık beklemek yok,
referandumdan ne sonuç
çıkarsaçıksan önceden belirlediğimiz L
gibiHaziran sonunda fonu

çıkartacağız”
şeklindekonuştu.

Avrupalı
yatınmcı

Sigorta,
emeklilikGYF’ye
yatİnmyapmalİ

Sigorta,emeklilikgibigetinsiyüksekolmayan
fonlannyüzde10-15’iniGYF’lereyatınm

yapmalannınemlaksektörünündeönünü

açacağınıdilegetirenErktin,Ayncadüşük
getiriyesahipbufonlanngetirilende

ciddianlamdaartar dedi.

S

BUGÜNKÜYATIRIM
5YILSONRA
KAZANDIRACAK

KARı 24.1 MİLYON LİRAYA ÇIKTI

ABank’ınmevduatı%35arttı

KarmafonunihracısonrasındaailelerIçin
kendimülkleıiniveseıvetlerinifonaltında
toplayabilecekleilfonlaroluşturmayı
tasarladıklannıhlegetirenOmurga
PortföyGenelMüdürüOğuzKösebay,Bu
servetyönetimiiçiniyibiraraç.Örneğin,
ikiçocuğunuza5mülküpaylaştırmakiçin
GYFçokrasyonelbiraraçAyncavergi
avantajıdavar.Yönetiminiprofesyonele
devrediyorsunuz.Gerekirsebinayısatmak
yerinehissesatabilirsıniz”diyekonuştu.

BUYUKLUGU
!90z200MİLYONTL,.

2011yılından bu yana gayri-
menkule dayalı varlık yöne-
timi yaptıklarını ve 2014 yılı

SPI<tebliği ile be-
raber büyük fonlara yatırım
yapabilmek için

gayrimenkkul portföy yönetimi şirketi
kurduklarını anlatan Erktin.

Uzunaşamalardan sonra
fonu kurduk ve ilkfonun

belgesi onayını 2 Şu-
batta aldık. ‘OmurgaGPYŞ
Karma BirinciGayrimenkul
YatırımFonu’30 Haziran’da
ihraç edeceğiZ”dedi. Erktin.

‘Fonbüyüklüğü 100-200
milyonTLarasında

gerçekleşecekgibi görünüyor.
2014 yılında hedefimiz

250 milyon dolardı fakat
uluslararası piyasalardaki

gelişmeler sebebiyle bugün
daha mütevazi rakamlar

olacak” dedi.

1

ABDveBah’danIlgilininazolduğundansözeden

Eıktin,şunlansöyledi:“Avrupalıyabnmordddye
konusundabeklemede.Tudciye’ninalacağıyönü
beldiyodarvebirsüredahabelclemedekalacaldarInıifade
ettiler.Avmpaparasınınereyeyatıracağıkonusunda
hassas. /

‘\ yöneidik.Obölgedenbirmözaryatınm/
•\ . . - - .. /

\_ geleceğınıduşunuyoruı/
7

içinde ofis fiyatlarının artacağını
düşünüyoruz. Bizimyapacağımız
ilave iyileştirmelerin sonucunda

aldığımız fiyat bugün içinbile

düşük olacak. Yinede,
bugünlerdeyapılan yatırımlar 5 yıllıkbir

perspektifte daha çok
kazandıracak”diye konuştu.

Fonunportföyünde ağırlıklı
olarak ticari, konut ve arsa

olacağındansöz eden Erktin, özellikle
ofıspazarını
değerlendireceklerinidile getirdi.Mehmet Erkin.
‘Ofis pazarı şu sıralarda yatırım
içinuygun. fonumuzun yüzde
60’ını ofise yatıracağız. 5 yıl

ABank, il.kçeyrekte bir önceki yı-
bn aynı dönemine göre mevduat-
1.annı yüzde 35 oranında artışla
8,8 milyar TL seviyesine
yükseittL24,1 milyon TL kar açıklayan
banka, ilk çeyrekte, aktif büyük-
İiiğünÜ bir önceki yılın aynı
döneminegöreyüzde 31artırarak 16
milyar 810 milyon TL seviyesine
yükseltti Banka, Türk
ekonomisinekrediler aracılığıyla 10

milyar597 milyon TL katkıda bulun-

du. ABank Genel Müdürü ve
YönetimKurulu Üyesi Müge Öner,
iikçeyreği başarıyla
tamamladıklarınıbelirterek, “The
CommerdalBank’ın vizyonuyla büyüyen
hedeflerimiz doğrultusunda, bu
yıl da, etkin risk yönetimi
anlayışımı.zdanödün vermeden, baş-
ta kurumsal ve ticari segmentler
olmak üzere odaldandığımız tüm
alanlarda iş haeminıizi

genişletmeyedevam edeceğiz
“ dedi.

NET KAR YÜZDE 6.4 ARTTI

TSKB’ninaktifbuyuklugu
.. ..

25,4milyarlirayaulaştı

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETİ

HayatVarllk’lnkredinotuyükseltildi
HayatVarlıkm TRAA- olan uzun
vadeLiulusal kredi
derecelendirmenotu, kredi derecelendirme

şirketi Turkrating tarafından TR
AA seviyesine yükseltildi Kısa
vadeli ulusal kredi
derecelendirrenotu ise TR Al (en yüksek
seviye)olarak teyit edildi. Raporda
“Bukredi notları, şirketin sektör-
deki lider konumunu, güçlü öz-

kaynak yapısını, gerçekleştirdiği
yüksek tahsilatını, artan finansal

peı-formansmı ve güçlü ortak-

Türkiye Smai Kalkınma Banka-
sı A.Ş. (TSKB), 2017 yılının ilk

üç ayına ilişkin dönemde top-
1am aktif büyüklüğünü yüzde
5,9 artırarak 25 milyar 412 mil-

yon TL’ye ulaştırdı. Bankanm
nakdi kredileri ise aynı dönem-
de yüzde 7,7büyüme
kaydederek18.664 milyon TL oldu.
TSKB’ninnet dönem karı geçen
yılın aynı dönemine göre yüz-
de 6,4oranında artış göstererek
140,8 milyon TL olarak gerçek-
leşti. TSKB, ilk üç ayda,
özkaynaldarımyüzde2,2 artışla 2.991
milyon TL’ye taşırken, yıllık
bazda yüzde 19,0 özkaynak
getirioranıveyüzde2,3aktifgetii
oranına imza attı.

TSKB Genel Müdürü Suat
İnce, “Yilm ilk çeyreğinde iki
önemli başarıya imza attık. En-

tegre Raporlamayı Türk finans

.

hk yapısı hakkındaki
görüşümüzilyansıtmaktadır”
değerlendirmesiyapıldı. Hayat Varlık Genel
Müdürü Hilmi Güvenal, varlık

yönetimi işinde sekiz yılda 800
binden fazla müşteriye, 8,3 mil-

yar TL’lik portfby büyüklüğüne
ve 600’e yakın çalişana
ulaştıklanmsöyledi. Güvenal, yedi farklı
ilde sürdürdükleri müşteri odakli
bi.zınet felsefesi ve ileri

teknoloiiyatırımları ile farkhilaştıklanm
ifade etti.

İHALEİLANI

İSTAÇİSTANBULÇEVREYÖNETİMİSANAYİVETİCARETA.Ş.
KÖMÜRCOODAVE ODAYERiARıTMATESiSLERi iLE SEYMENİİ. SINIF DOZENU
DEPOLAMAALANLARIiÇiN ViNÇ VE SEPETIJ PLATFORM KIRALAMAHiZMET ALİM işi
hizmet aıımı4734 sayılıkanunun 3/gbendi kapsamında kapalı teklifaçık eksiıtme usulü ile
ihale edilecektir.Ihaleyeilişkinaynntılıbilgileraşağıda yer almaktadır:
ihaleyeilişkinaynntılıbilgileraşağıda yeralmaktadır:
lhaie kayıt numarası : 2017/176613
1- ldarenln

a) Adresi : Paşa MahallesiPiyalepaşa BulvanNo:7434379.
ŞişliİSTANBUL

b) Telefonve faks numarası : 212 - 230 60 41 Faks:231 76 14
c) Elektronikposta adresi : istac®istac.istanbul

ç) hale dokümanının

görülebileceği
intemet adresi (varsa) : www.istac.com.tr
2- ihale konusu hizmetin
a)Niteliği,türü, miktarı : ViNÇve SEPETLiPLATFORMKIRALAMAiŞi,200 GÜN

30 TONLUKVİNÇ,24 GÜN60 TONLUKVİNÇ,108 GÜN
80 TONLUKVİNÇ,4 GÜN200 TONLUKViNÇVE24 GÜN
SEPETLİPLATFORMKiRALAMAHiZMETİ

b) Yapılacağıyer : Kömürcüoda,Odayen ve Seymen Il.SınıfDüzenliDepolama
Alanındaİdareningöstereceği alanda çalışma yapılacaktır.

c)İşinsüresi : İşe başlama tarihinden itibaren365 (ÜçYüzAltmışBeş)
takvimgünüdür.

3»İhalenİn

a) Yapılacağıyer : İSTAÇİSTANBULÇEVREYÖNETİMİSANAYİVETİCARETA.Ş.
Paşa MahallesiPiyalepaşaBulvarıNo:7434379ŞişliİSTANBUL

b) Tarihive saati : 12 Mayıs2017 Cuma günü, saat: 11:00
4. İhaledokümanınıngörülmesive satın alınması:
4.1 . ihaledokümanı, idareninadresinde görülebilirve 100,00TLkarşılığısatın alınabilir.
4.2. ihaleyeteklifverecek olanlann ihaledokümanınısatın almalanzorunludur.
5. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ISTAÇİSTANBULÇEVREYÖNETİMiSANAYİVE
TiCARETA.Ş. Paşa Mahallesi Piyalepaşa BulvanNo:74 34379 Şlşıi İSTANBULadresine
elden teslim edilebileceğigibi, aynıadrese iadelitaahhütlü posta vasıtasıylada gönderilebilir.

sektöründe ilk kez hayata
geçirenbanka olduk ve yeni nesil
raporlamaanlayışmın ülkemiz-
de yaygınlaşmasına önemli bir
katkı sağladık. Dünyada
SermayeBenzeri Sürdürülebiir
Tahviiihracını gerçekleştiren ilk
banka olarak tarihe geçtik. 300
milyon dolarlık 10yilvadeli ser-
maye benzeri tahvil ilıracınuz 4
kattalep gördü” dedi.

h


