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SABANCI.PERAKENDEVE
SİGORTAYIAYIRDI
Sabantı Holdıng Perakende ve Sigorta Grup

Başkanlıgı orgdiıi/asyonunun şirketlerin

daha elkın yönetimi için Perakende Grup

Başkanlığı ve Sigorta Grup Başkanlıgı olarak

ikiye ayrıldığıııı duyıırdıı. Bu kapsamda 1

Haziıaıı itibanyla Sigorta Grup Başkanlı-

ğı'na Haluk Dinçer'in atandı. Ayrıca Dinçer,

Carrefoııısa ve Teknosa'daki görevlerinden

de ayrıldı. Bu ıki şirketin yönetimine Sabancı

Holding Üst Yöneticisi Zafer Kurtul atandı.

TBB BAŞKANIYİNE HÜSEYİN AYDIN
Tiırkiye Bankalar Birligi (TBB) Yönetim

Kurulıı Başkanlıgı'na, Ziraat Barıkası Genel

Mıidürü Hüseyin Aydın tekrar seçildi.

TBB'den yapılan yazılı açıklamada. bırliğin

27 Mayısta gerçekleşen 59. Olagan Genel

Kurııl loplantısı'nda yapılan seçim sonu

tuııda oluşaıı yeni yönetim kurulunun ilk

toplantısını dün yaptıgı belirtildi. Buııa

göre. Aydın başkanlığa seçilirken. başkan

vekilliğinedeTürk Ekonomi Bankası Genel

Müdüıü Ümit Leblebici seçildi.

VAKIFBANKTAN
KOBİ'LEREYAZKREDİSİ
KOBl'lere sundugıı avanlajlı kredi

kampanyalanna bir yenrsini ekleyen

Vakıf Baıık. KOBl'lerin her tıirlıı ihtiyacını

kar>ılaınak kjn "KOBl'lere Yaz Kredisi"

kampanyasını başlattı. Kampanya kapsa

mınd.ı ııygtın faiz nranlarıyla nakit desteği

saglayan VakılBank'ın "YazKredlsi'nden

yararlanan işletıneleı aylık eşıt taksitli,

3 aya kadar ödemesi/ dönemli ve taksit

ertelemeli olmak üzere iiç farklı ödeme

pbnından dilediğini seçebiliyor. Mevcut

ve yeni Vakıf Bank KOBİ müşterıleri için ge-

çerlı kampanya kapsaınında 100 bin TL'ye

kadar kredi 36 aya kadar vade ile sunulu-

yor. Ayrıca krediden yararlanan ilk 1.000

müşteri, BusinessCard ile yapacakları ilk 5

bin TL'lik alışverişte 100 TL ekstre indirimi

kazanıyor. Bu indirimden yararlanmak

isteyen işletme sahiplerinin KOBİ yazıp

boşluk bırakarak kart numaralannın son

6 hanesini 6635e SMS olarak iletmeleri

gerekiyor.

FON KURACAK

30 ayda 100 milyon TL yatırım yapan
Omurga, yatırımcılarıyla büyüyecek

2011 yılından bu yana gayrimen-
kule dayaJı vurhk yönetimi yaptık-
larını belirten Omurga Gayrimen-
kul Portföy, mayıs ayında Sermuye
Piyasası Kurulu'ndan (SPK) gay-
rimenkul yatırım fonu (GYF) kur-
ma iznini aldı. SPK denetiminde
kurulan Omurga Portfby'ün yöne-
teceği fonlara kcndilerinin de ya-
tırım yaparak ellerini taşın altı-
na koyacaklarını belirten Omur-
ga Gayrimenkul Portföy Yönetimi
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Erktin, "Amacımız hem fonları-
mızahem de yatırımcılarımıza de-
ğerkatarakbirliktebüyümek"diye
konuştu. Şirketin tanıtım toplan-
tısında konuşan Mehmet Erktin.
Omurga Porttöy Başkah Yardiin-
cısı Tolga Kabataş ve Gonul Mü-
dürü Oğuz Kösebay, önümüzdeki
döncm için planlarını paylaştılar.

2011 yılında kurulan Omur-
ga Yapı Yatırımları şirketinde fl-
nans, inşaat, gayrimenkul ve ye-
ni ekonomi alanlarında başarıla-
rını kanıtlamış profesyonellerin
bir araya gelerek gayrimenkul
yatırımlarına imz aattığını anla-
tan "Yatırımcıların ihtiyaçlarını
iyi bilen, doğru yönlendirmeler
sunan, yenilikten korkmayan ve
sektörü ileriye taşıyacak açılım-
larıyakmdan izleyençevikbirya-
pımız var. Omurga Yapı'da gayri-
menkul yatırım fonlurınn benzer
şekilde 30 ay içinde 100 milyon
liranın üzerinde yatırım yaptık.
Portföyümüzün bir kısmını liki-
dite ettik, kalanını da düzenli ge-
lir getirmesi umacıyla elimizde
tutuyoruz. GYF sektörü Türki-
ye'de yeni, ancak biz uzun yıllar-
dır sektördeyiz" diye konuştu.

Pazaradahafazlaoyuncuglrmeli
Gayrimenkul yatırım fonu sektörü-
nü uluslararası örnekler ile kıyas-
layarak değerlendiren Erktin, dün-
yada toplam gayrimenkul fon mik-
tarının yaklaşık 450 milyar dolara
ulaşt ığına dikkat çekti. Erktin, söz-
lerini şöylo sürdürdü: "GYF'ler bu-
ğüne kadar üretilen gayrimenkul
yatırımlarının sağhklı yönetilme-
sini satflayacak araçlar olarak ko-
numlanabilir. Doğru kullanıldık-
larında piyasada dönem dönem
oluşan arz f'azlalığının sektördeki
tökezlemeleri, durgunlukların ne-
gatif etkisini azaltarak. fiyatlarda
oluşabilecek ani düşüşlcri kompan-
se edebilirler. Eğer. Türkiye önü-
müzriVki dönnmde finans merkezi
icklıasmı güçlundirccck ise GYF'le-
rin potansiyeli için milyar dolarlar-
dan bahsetmeliyiz. Yatırımcı için
daha çeşitli yatırım araçlarını piya-
saya sokmayı hedeflemeliyiz."

Şirket olarak her tip gayrimenku-
lün ilgi alanlarında olduğunu belir-
ten Mehmet Erktin, yılsonuna dek
fon ihraç sürecinde olacaklarını
söyledi. Erktin, "Yıl sonuna kadar
fon büyüklüğü belirlenecek, iki yıl-
lık yatırım döneminin ardından, üç
yıl içinde satış ve fonun tasfiyesinin
yapılmasım hedefliyoruz. Omur-
ga olarak yatırımlarımıza kendi f'o-
numuzda devonı edeceğiz. Şu an-
da nitelikli yatırımcılarltı görüşme
aşamasındayız. Türkiye'de gayri-
menkul piyasası Avrupa'ya kıyas-
lagelişmekte olan bir piyasa oldu-
ğu için, kazancı maksimize etmek
amacıyla ilk ibnumuzu karnıa yap-
mayı planlıyoruz. İlk fonun yatırı-
mııu tamaıııladıktan sonra ikinci-
siniçıkuracağız"dedi.

Fibaemeklilik satın almayla
büyümeye devam edecek

SERHATALİGİL

Fiba Holding bünyesinde faali-
yet gösteren Fibaemeklilik, ye-
nilikçi ürünleri ve yeni satın al-
ma arayışlarıyla büyümesini
hızlandırmak istiyor. Çalışmala-
rıyla il^ilibilgi vermek üzere dün
bir basın toplantısı düzenleyen
Genel Müdür Ömer Mert, Ergo
Emeklilik ve Hayat'la ilgili satın
almasürecinintamamlandığı-
nı, iki şirketin Fibaemeklilik
çutısı altında birleşmesinin
de temmuz ayında sonuçlan-
masını beklediklerini açık-
ladı. Yeni bir şirket olmaları-
nın da etkisiyle hızlı bir büyü-
me sürecinde olduklarını ifade
eden Mert, 2016 yılını hem ha-
yat hem bireysel emeklilik sis-
temiyle (8ES) ilgili çalışmaları
neticesinde 400 milyon liralık
bir aktif büyüklükle tamamla-
muyı hedeflediklerini belirtti.
Yenilikçi ürünleriyle büyüme-
nin yanında satın alma firsatla-
rına bakmaya devam edecekleri -
ni de anlatan Mert, şöyle devam
etti: "Örneğin bugün bazı sigorta
•şirkell«ri nrtık BES poliçesi yaz-
mayı değişik nedenlerle bıraktı.
Bu konuda bizim arayışlarımız
var. Onların BES portföyleriyle
ilgilenebiliriz. Bu tür çalışma-
larla şirket olarak üç haneli bü-
yümeye devam edeceğiz."

Hayatpollçeleribizde
yüzde 30 daha ucuz
Sigorta sektörüne getirdikle-
ri yenilikler konusunda da bil-

Genel Müdür
Ömer Mert, 2016

yılını güçlü bir büyümeyle
kapatmayı hedeflediklerini

ve 400 milyon liralık aktife
ulaşmak istediklerini
açıkladı. Mert, özellikle

konut kredisi
kapsamında yaptırılan

hayat sigortası
poliçelerinde

büyükucuzluk
, ve avantaj

--»,. vadetti.

nin 10 yılhk 100 bin liralık ko-
nut kredi kullandığını varsaya-
lım; en pahalı teklif verenden
hayat poliçesi yaptırırsa yakla-
şık 3 bin lira ödeyecek, bizden

yaptırırsa 1700 lira ödeyecek.
Aradaki farka baktığımız-

da poliçeyi bizden yaptı-
rırsa ev fıyatının yüzde
1,3'ü kadar avantaj sağ-
lamış olacak. Biz bunu
kâr marjımızı uygun
hale getirerek ve aracı
kullanmayarak yapıyo-

ruz. Bütün satışlarımızı
internet üzerinden ger-

çekleştirebiliyoruz."

Bahar: E-posta, SMS ile fon önerisi yolluyoruz
Geliştirdiklerı ycniliklerl
konusunda örnekler veren
Genel Müdür Yardımcısı Nehlr
Aksın Bahar, BES poliçelerinl
hem şirket hem acenteleri
üzerinden onlıne sattıklarını
söyledi. özellikle müşterlye
önerdlkleri BES fonlarıyla ilgili
olarak özyeğin Üniversltesi
Risk Merkerlyle i>birllği
yaptıklarını hatırlatan Bahar,

gi veren Mert, özellikli mortga-
ge kredileri kapsamında yapı-
lan hayat sigortası paketlerine
dikkat çekti. Kendi paketlerinin

bu sayede esnek hareket
edebildîklerini söyledi. Bahar
şöyle devam etti: "BES'te
geçen yıl müşterilerlmlze 5
kez fon önerisi yaptık. Bunu
e-posta. SMS (kısa mesaj)
ve telefonla yapıyoruz. Bu
kapsamda örneğin telefonla
aradığımız müşterllerimizln
yüzde 9 5 i bu öneriye kabul
etti ve fonlat ını dcğlştirdl."

fiyatının sektör ortalamasında
yüzde 30 daha ucuza geldiğin id-
dia eden Mert, şöyle devam etti:
"Örneğin 40 yaşındaki bir kişi-

Sigorta mOşteri haklannı
yeterince bllmlyor
Bu konuda ayrıca, konut kredi-
si alanların bu krediyi aldıkları
yerden hayat poliçesi ulmaları-
nın zorunlu olmadı^ını vurgu-
layan Genel Müdür Mert, ancak
bunun vatandaş tarafından ye-
terince bilinmediğini söyledi.
Mert, "Müşteri kredisini hangi
bankadan alırsa alsın, hayat si-
gortamnı istediği şirketten ala-
bilir. Bunun için yapması gere-
kcn o bankayı krodi hayat sigor-
tasına 'dain-i mürtehin' olarak
tanımlatmaktır. Bu otomobil ve
destek kredilerindeki hayat si-
gortası için de geçerli." Aslında
bu tür krediler için hayat sigor-
tası yaptırılmusının zorunlu ol-
madığını da hatırlatan Mert, an-
cak özellikle vefat durumunda
borçlunun varislerine büyük ko-
laylık sağladığını ifade etti.

MATRİKS ENERJİ TİCARETİ PLATFORMU

Iş Yatırım ve Matriks işbirliğine gitti

Enerji piyasasmda işlem yapan ya-
tırımcılar için, Matriks Bilgi Dağı-
tım Hizmetleri ve İş Yatırım Men-
kul Dcğerler önemli bir işbirliğine
imza attı."Matriks Enerji Ticareti
Platformu" ile Tezgahüstü Elekt-
rik Piyasalarında gerçek zamanlı

emir gönderme ve işlem yapabil-
me imkanı su nan Matriks, aynı ek-
ran kullanılarak İş Yatırım üzerin-
den Vadeli İşlem ve Opsiyon Piya-
salarında (VİOP) yer alan Elektrik
Kontratları için emir iletimi ve iş-
lem gerçekleştirme özelliğini kul-

lanıcılara sundu. Bu sayede Tez-
gahüstü Elektrik Piyasalarında
ve VİOP Elektrik kontratlarında
işlem yapan yatırımcılar, tek bir
platform üzerinden her iki piyasa-
da gerçek zamanlı işlem yapabile-
cekler. Enerji piyasası yatınmcı-

lan, işlem yaptıkları piyasaya özel
geliştirilen Matriks Enerji Tica-
reti Platformundan İş Yatırım ara-
cüığı ile hızlı, kolay ve konuya özel
detaylar göz önüne ahnarak geliş-
tirilmiş önyüzden işlem yapma
olanağı bulacaklar.

BORÇLARIN VARISININ VADESİ 12 AV

Fitch'ten bankacılık sektörüne uyarı
Uluslararası kredi derecelendirme
kuruluşu Fitch, Türk bankalarının
dış borçlarında büyümenin 2015 ve
2016 yılının ilk çeyreğinde yavaş-
ladığını duyurdu. Ancak Fitch, bu
borcun yarısından fazlasının 12 ay
vadeli olması nedeniyle piyasa gü-
venindeki değişimlere karşı kırıl-
ganlığın devam ettiğini bildirdi.

Toplam 170 milyar dolar
Bankaların son yıllarda Türkiye'nin
ana dış borçlanıcılan olduğuna işa-
ret eden Fitch, bankucılık sektörü-
nün dış borcunun 170 milyar dolar
civarında olduğunu belirtti. Banka-
ların dışborçhırmın 2015yıhndasa-
dece 4 milyar dolar arttığmı ve bu-
nun son yıllarda görülcn en yavaş ar-
tış olduğunu

belirten Fitch, bu durumun kıs-
men Türkiye'nin daralan cari işlem-
ler açığını ve buna bağlı olarak dü-
şük finansan ihtiyacını yansıttığını
ifade etti. Türk bankalarının kısa
vadeli döviz. pozisyonlarınm da is-
tikrarh

olmaya devam ettiğine işaret eden
Fitch, şu vurguyu yapti: "Bankala-

rın gelecek 12 ayda 80-90 milyar do-
lar likiditeye erişebileceklerine ina-
nıyor. Bu rakam, bankaların 65-70
milyar dolar olan potansiycl kısa va-
eli borç servis zorunluluklarını aşı-
yor."

Geri ödeme senaryosu
TemelsenaryodaTürk bankalarının
piyasalara iyi şekilde ulaşımlarını
devam ettireceklerini ve borçlarını
çevirebilecekleriniöngördüklerini
açıklayan Fitch, yabancı para cin-
sinden likidite pozisyonlarınm da
bankalara kısa vadeli piyasa kapan-
maları ile başa çıkma imkanı sağla-

Zararlar yönetilebilir
Sektörünnet döviz

pozisyonunun sıfıra yakın

olduğunu, ancak bankaların

döviz cinsinden kredilerde

ciddi kredi riskleri olduğunu

belirten Fitch. "Bankaların

döviz cinsinden şirket kredi

defterlerinde zararların artmasını

bekliyoruz, ancak kredilerin

büyük ölçüde uzun vadeli

olmaları nedeniyle bu zararlar

kademeli olarak artacak. Biz

ayrıca bu zararlann yönetilebilir

olacağına ınanıyoruz" dedi.

yacağını vurguladı. Ancak, piyasa-
lara erişimin uzun süreli kesilmesi
halinde aşağı yönlü risklerin ciddi
şekilde artacağına dikkat çeken Fit-
ch, "Türkiye ve bankaların dış borç-
larını geri ödemelerini gerektiren
bir senaryo, Merkez Bankası'nındö-
viz rezervleri, kurlar. yurtiçi faizler
ve ekonomik büyüme üzerinde bas-
kıyaratır"dedi. i

• • f

İHALE DUYURUSU
Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşu Olan, People In Need
suriyede yardım amaçlı dağıtımını yapılması için gerekli olan
gıda malzemeleri temini için aşağıda belirtilen açık ihale
için yetkin ve saygın tedarikçiler tarafından ihale teklifi talep
etmektedir:

İhale numarası
SYRC000107

Ürün
Gıda Malzemesi (kolili)

Miktar

2700 Koli

ihale tekliflerinin sunulması için son tarih :

24 haziran 2016, Cuma Günü, saat 12:01 Teknik şartname
ve diğer şartlar da dahil olmak üzere yukarıda belirtilen ihale
için tüm dökümanlar 10 Haziran 2016, saat 17:00'a kadar
aşagıdaki e-posta adresinden talep edilebilir:

mailto:procurement.turkey2015@peopleinneed.cz

veya çıktı olarak aşagıdaki adresten temin edilebilir.

People In Need Mücahitler Mah. 52054 Nolu Sk. No:10
Güneydoğu İş Merkezi, Kat:3 Daire:19 Şehitkamil/

Gaziantep, TÜRKİYE


