
n Ak Yatırım’ın dünyası ve dijitalleşme 
süreçleriniz hakkında kısaca bilgi verir 
misiniz?

Türkiye’nin farklı illerinde bulunan 
10 şubemiz, genel müdürlüğümüzdeki 
deneyimli kadromuz ve TradeAll dijital işlem 
platformlarımızla hem yatırım danışmanlığı 
hem de aracılık faaliyetlerinde bulunuyoruz. 
Günümüzde yatırımcıların ihtiyaç ve 
beklentilerinin bilgi, hız, ürün çeşitliliği ve 
doğru kullanıcı deneyimi olduğunu biliyoruz. 
Ürün gamı en geniş aracı kurumlardan biri 
olarak müşterilerimizin yatırımlarına değer 
katmak için kısa, orta, uzun vadeli piyasa 
analiz ve önerilerimizi paylaşıyoruz. Ayrıca 
müşterilerimizin piyasa beklentilerine 
uygun, kişiye özel sunduğumuz ürünler ile 
yatırımlarını yönlendirmelerini sağlıyoruz. 

Kurumsal müşterilerimize ise Kurumsal 
Finansman Departmanımız aracılığıyla 
pay halka arzlarında, borçlanma aracı 
ihraçlarında, şirket satın alma ve birleşme 
işlemlerinde, özelleştirme projelerinde 
alıcı ve satıcı tarafta danışmanlık hizmeti 
sunmaktayız. Pay halka arzlarında ve 
borçlanma aracı ihraçlarında 2018 yılını 
sektör lideri(1)(2) olarak tamamladık. 2019 
yılında da Kurumsal Finansman alanındaki 
çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam 
ediyoruz.

Dijital dünyada ise hızlı bir dönüşüm 
yaşanmakta. Biz de bu dönüşümde yerimizi 
alarak yatırım dünyasında hem dijital 
kanallarımıza hem de müşterilerimize daha 
hızlı hizmet sunmak için süreçlerimize 
sürekli yenilikler getiriyoruz. Müşterilerimize 
sunduğumuz yenilikleri, günümüzde 
dijital dünyada en çok kullanılan iletişim 
aracı mobil uygulamalar üzerinde 
gerçekleştiriyoruz. 

Yeni nesil teknolojiye ve uzmanlığa 
önem veren vizyonumuzla, Ak Yatırım 
dijital dünyasının büyük bir parçası olan 
işlem platformumuz TradeAll’u yeniledik. 
Kullanıcılar, teknolojisi ve yeni birçok 
fonksiyonel özelliği ile tüm piyasalara tek 
uygulamadan erişim sağlayarak işlemlerini 

gerçekleştirebiliyor. Ak Yatırım dünyasına bu 
yıl tüm dünyada hızla yayılan oyunlaştırma 
kapsamında bir finans oyunu uygulamasını da 
ekledik. Sektörde ilk olan “PlayAll” yatırım 
dünyasına ilgisi olan herkesin eğlenerek 
sermaye piyasalarını keşfetmesine olanak 
sağlıyor. Halka arzlarda müşterilerimize en 
iyi kullanıcı deneyimini sağlamak adına 
mobil ortamda tek tuşla halka arza katılım 
kolaylığını sağladık. Her yıl farklı yeniliklerle 
dinamizmi müşterilerimize hissettirmeyi 
hedefliyoruz.

n Ak Yatırım işlem platformu 
TradeAll’daki yeniliklerden bahsedebilir 
misiniz?

Kullanıcılar, TradeAll içerisinde bulunan 
yönlendirmeler aracılığıyla TradeAll TR 
ile yurt içi, TradeAll UP ile yurt dışı ve 
TradeAll FX ile forex piyasalarına doğrudan 
ve hızlı bir şekilde erişebiliyorlar. TradeAll 
ile tüm piyasalar hakkında araştırma 
müdürlüğümüzün rapor ve yorumlarından 
günlük teknik analizlerine kadar her bilgiye 
ulaşabiliyor, üç farklı piyasaya da erişim 
sağlayabiliyorlar.  

TradeAll TR masaüstü, mobil ve web 
versiyonları ile müşterilerimiz yurt içi 
piyasalarda; derinlikli fiyat izleyebilme, 
işlem yapabilme, alarm kurma, yatırım 
danışmanlığı kapsamında algoritma ve ileri 
seviye işlem fonksiyonlarına ulaşabiliyorlar. 

Müşterilerimiz masaüstü versiyonda 
algoritmik ileri seviye işlemlerin yanında 
herhangi bir formül yazmadan da grafikler 
üzerinden izledikleri teknik göstergelere göre 
kurdukları alarmlar ile üretilen sinyalleri 
kolaylıkla alım-satıma yönlendirebiliyorlar. 
Aynı zamanda piyasalardaki son 
gelişmeleri ve analizleri takip edebilecekleri 
TradeAll sosyal medya hesaplarımıza da 
ulaşabiliyorlar. 

TradeAll FX ile tezgahüstü forex 
piyasalarında birçok parite çifti, değerli 
metal, endeks ve emtiada kontrat işlemlerini 
anlık olarak gerçekleştirebiliyor, hesaplarına 
diledikleri anda teminat aktarıp 5/24 destek 
hattı ile iletişime geçebiliyorlar. 

TradeAll UP ile kullanıcılar, uluslararası 
vadeli işlem kontratları ve global borsalara 
anlık olarak erişebiliyor, tek hesap üzerinden 
farklı piyasalarda işlem yapabiliyor ve 5/24 
destek hattı ile iletişime geçebiliyorlar. 

TradeAll mobil versiyonunu IOS/
Android cihazlarında App Store/Google Play 
üzerinden indirebilir, aynı zamanda web 
browser üzerinden de deneyimleyebilirler. 
Müşterilerimiz kendi hesap numaraları ve 
şifreleri ile giriş yaparak tüm fonksiyonlardan 
yararlanabilirler. 

n Sektörde bir ilk olan finans oyunu 
uygulaması PlayAll’dan söz ettiniz. Hangi 
amaçla PlayAll’u yapmaya karar verdiniz? 

Kurum olarak sermaye piyasalarındaki 
sektör liderlerinin, finansal okuryazarlığın 
artırılması ve yatırımların daha bilinçli 
yapılması konusunu odağa almaları 
gerektiğini düşünüyoruz. Sektörde bu 
konunun gelişimi için herkesin bildiği gibi 
bilgi kitapçıkları, yatırımcı toplantıları, 
yatırımcı panelleri, sanal portföy yarışmaları 
gibi çalışmalar yapılıyor. Biz de sektördeki 
benzer çalışmalar gibi yatırımcıların finansal 
okuryazarlığını, piyasa bilgisini kitapçıklarla, 
yatırımcı buluşmaları, online ya da fiziki 
eğitimli konferanslarla pekiştirmenin yanında 
yatırım dünyasını “oyunlaştırma” ile dijital 
imkânlardan yararlanarak da sevdirmeyi 
hedefledik. Ciddi bir efor harcayarak 
sektörümüzün ilk mobil finansal okuryazarlığı 
destekleyici uygulamasını hayata geçirdik. 

Oyunlaştırma konusunda yola çıkarken 
7’den 70’e herkese hitap etmesine dikkat 
etmeye çalıştık. Kullanıcıların yatırım 
dünyasını öğrenmelerini oyunlaştırarak 
eğlenceli hâle getirecekleri bu uygulamanın 
bilgi düzeyinin artırılmasına hizmet edeceğine, 
böylelikle sektörümüzde fark yaratacağına 
inanıyoruz. Önümüzdeki günlerde de bu 
konuda yapacağımız yeniliklerle katma değer 
yaratmaya devam edeceğiz.

(1) Kaynak: Borsa İstanbul 
(2) Borçlanma aracı ihraçlarında bankalar ve finansal iştiraklerinin ihraçları 
hariç tutulmuştur.

“Katma değer yaratmaya 
devam edeceğiz”Dijital dönüşüm doğrultusunda 

daha iyi hizmet sunabilmek adına 
yeniliklere, özellikle de mobil 

uygulamalara odaklandıklarını 
ifade eden Ak Yatırım  

Genel Müdürü Mert Erdoğmuş, 
katma değerli çalışmalarını ve 
geliştirdikleri işlem platformu 

TradeAll’daki yenilikleri anlattı. 
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Türkiye’nin öncü yatırım hizmetleri 
ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ 
& Co, yüksek nitelikli hizmet 

taahhüdünün sınırlarını “DAHA” ile 
genişleterek bilgi birikimi ve tecrübesini 
nitelikli yatırımcıların hizmetine 
sunuyor. DAHA ile nitelikli bireysel ve 
kurumsal yatırımcılara risk profillerini, 
hedeflerini, gelir-gider dengelerini 
ve varlık durumlarını göz önünde 
bulundurarak kişiye/kuruma özel 
yatırım planlaması önerileri sunuyor.

DAHA ile yatırım danışmanlığı 
alanına yeni bir soluk getirmeyi 
hedeflediklerini belirten DAHA 
Yönetici Direktörü Gamze Akgüney, 
“Sermaye piyasalarında geniş bir 
hizmet alanında, derin bir deneyime 
sahip olan ÜNLÜ & Co olarak, kişiye 
özel yatırım hizmetlerinde güvenilir, 
uzun vadeli ve karşılıklı kazanmayı 
esas alan bir yaklaşım benimsiyoruz. 
Bölgenin lider yatırım hizmetleri 
ve varlık yönetimi grubu olmak 
vizyonuyla ilerlerken, butik hizmet 
anlayışı ve ürün çeşitliliğimizle, 
kendimizi müşteri memnuniyetini en 
yüksek seviyeye çıkarmaya adamış 
bulunuyoruz.” dedi.

Alanlarının en deneyimli ve 

başarılılarından oluşan profesyonel 
bir kadro ile hizmet verdiklerini 
ifade eden Akgüney, şunları söyledi: 
“Ayrıcalıklı hizmet anlayışımızı 
nitelikli bireysel ve kurumsal 
yatırımcılarımıza hissettirebilmek 
için hisse senedi, vadeli işlem ve 
opsiyon borsası işlemlerine aracılık, 
çeşitli  yatırım fonları, devlet ve 
özel sektör tahvilleri, eurobondlar, 
tezgahüstü türev ürünler, kaldıraçlı 
işlemler gibi geniş yelpazedeki ürün ve 
kişiye özel çözümlerimizin yanı sıra 
DAHA’yı güçlü teknolojik altyapı ve 
kullanıcı dostu online platformlarla 
destekliyoruz. Özel olarak tasarlanan 
UTrade online işlem platformlarıyla 
yatırımcılarımız, kişisel bilgisayarları 
veya akıllı telefonları vasıtasıyla yurt 
içi ve yurt dışı sermaye piyasalarında 
hızlı ve kolay bir şekilde işlemlerini 
gerçekleştirebiliyor, portföylerini ve 
piyasa verilerini anlık olarak izleyerek 
yatırımlarını güvenli bir şekilde 
yönetebiliyor. ÜNLÜ THE CLUB 
Youtube kanalımız aracılığıyla da 
müşterilerimiz; finansal gelişmeleri, 
öngörüleri ve ekonomiye yön veren 
haberleri kolay ve hızlı bir şekilde takip 
edebiliyor.”

ÜNLÜ & Co, yaklaşık iki 
yıl önce kurduğu DAHA 
Yatırım Danışmanlığı 
ve Aracılık Hizmetleri 
Bölümü ile uzun yıllardır 
finans dünyasında 
kazandığı deneyimi 
çok özel bir hizmet 
anlayışına dönüştürdü. 
Geleneksel aracılık 
hizmetlerinden farklı 
olarak butik bir anlayışla 
her bir yatırımcı için 
özel ürün ve çözümler 
sunuyor.

DAHA ile kişiye özel 
yatırım danışmanlığı
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Gamze Akgüney
DAHA Yönetici Direktörü



n İş Yatırım tam olarak ne yapıyor?
Farklı alanlarda pek çok şey. Asıl işimiz 

yatırım danışmanlığı; sermaye piyasalarında 
müşterilerimizin gözü, kulağı olmak. Sürekli 
piyasaları takip ediyor, bunu 23 yıllık 
deneyimimizle analiz ediyor, tecrübemizi de katarak 
yatırım tavsiyelerine dönüştürüyoruz. Bilgi çağında 
350 kişilik kadromuzla Türkiye’nin ve dünyanın 
belli başlı pazarlarını, sektörlerini, şirketlerini, 
ekonomilerini anlık olarak izliyoruz. Geliştirdiğimiz 
modellerle, bireysel ve kurumsal müşterilerimizin 
doğru zamanda, doğru yatırım tercihleri yapmalarına 
aracılık ediyoruz. Butik çalışan usta bir terzi gibi, en 
iyi malzemeyle kişiye özel çalışıyoruz.

n Şimdiye kadar daha çok hangi alanlarda 
aracılık yaptınız?

Sermaye piyasalarının her alanında varız. Pek 
çok işlemde de öncülük ettik. Borsanın tabana 
yayılmasında önemli bir katkımız var. Pay halka 
arzlarında kurulduğumuz 1996 yılından beri 
gerçekleştirdiğimiz 13,2 milyar TL (7,7 milyar 
ABD doları) büyüklüğünde 32 adet halka arz ile 
sektörde lider konumdayız(1). Son yılların en büyük 
halka arzları olan 2017 yılında 1,2 milyar TL 
büyüklüğündeki Mavi halka arzı ile 2018 yılında 
3 milyar TL büyüklüğündeki Aselsan ikincil halka 
arzını başarıyla tamamladık. Özel Sektör Borçlanma 
Araçları (ÖSBA) piyasasında 2010 yılından bu yana 
120 milyar liralık borçlanmaya aracılık ettik. Geçen 
yıl aracılık ettiğimiz borçlanma miktarı 19,7 milyar 
liraya ulaştı, bu piyasadaki payımız da yüzde 11. 
Birleşme ve devralmalarda da öncüyüz. Son 19 
yılda toplamı 12,8 milyar dolar tutan 150 birleşme 

ve devralma işlemine aracılık ettik. Bunların bir 
bölümü şirketlerimizin dünya pazarına açılarak 
büyümesini sağlayan satın alma işlemleriydi. Ayrıca 
yurt dışından yatırımcıların, Türkiye’nin gelişen 
şirketlerine yatırım yapmasına da aracılık ediyoruz. 
Günün sonunda İş Yatırım olarak son 10 yılda 
kurumsal finansman faaliyetlerimiz aracılığıyla 
piyasalarımıza 54 milyar dolar kaynak sağladık.

n Yatırımcılarınız kimler?
Bireysel ve kurumsal olarak pek çok müşterimiz 

var. Milyarlarca liralık bir şirketin alım satımında da 
varız, 1 lotluk hisse senedinde de. Yatırımcılar bize 
internet üzerinden dünyanın her yanından ulaşabilir, 
geliştirdiğimiz yazılımlarla çok basit biçimde yatırım 
yapabilir, piyasayı izleyebilir, şirketler ve sektörler 
hakkında en güncel bilgilere ve analizlere ulaşabilir. 
Her biri alanında deneyimli yatırım danışmanlarımız 
ile birikimlerini sermaye piyasalarında 
değerlendirmek isteyenlere birebir hizmet 
sunuyoruz. Teknolojinin sunduğu imkânları da iyi 
değerlendiriyoruz. 2007 yılından beri yatırımcıların 
doğrudan erişebileceği elektronik işlem platformları 
geliştiriyoruz. TradeMaster uygulamasıyla 
yatırımcılar hesap bilgilerine, anlık piyasa verilerine 
ulaşabilir, anında hisse senedi, varant ya da opsiyon 
sözleşmeleri alıp satabilir. TradeMaster International 
ile dünya borsalarında hisse senedi ya da vadeli 
kontrat alım satım işlemi yapabilirler. TradeMaster 
FX ile 24 saat forex piyasalarına erişebilir, işlem 
yapabilirler. Müşterilerimizin Türkiye’de yatırım 
danışmanlığı hizmeti alabileceği 18 şubemiz var. 
Ayrıca Londra’da da Türkiye’ye yönelik yatırımcılar 
için sermayesinin tamamı bize ait olan iştirakimiz 
Maxis Investment Ltd. var.

n Bir yatırımcı İş Yatırım’da ne bulabilir?
Öncelikle bilgi, analiz ve bu analizlerle sermaye 

piyasalarının bütün araçları; hisse senedi, tahvil, 
bono, türev varlıklar, vadeli işlem sözleşmeleri, 
varantlar. Yatırım tavsiyesi sunduğumuz müşterimiz 
bütçesinden arttırdığı parayı değerlendirmek 
isteyen bir ev kadını da olabilir, riskini sıfırlamak 
isteyen bir ihracatçı da, Avrupa’da bir şirketi satın 
alarak büyümek isteyen kurumsal bir yatırımcı 
da. Türkiye’nin en deneyimli finansal marketi gibi 
düşünün; raflarımızda 10 yıl vadeli devlet tahvili de 
var, Borsa İstanbul’da işlem gören şirket hisseleri de. 
Dünyanın belli başlı para birimlerinde, altın, gümüş 
gibi kıymetli metallerde, ham petrol, pamuk gibi 
emtia piyasalarında vadeli işlem olanağı da var, New 
York veya dünyanın herhangi bir borsasında takip 
ettiğiniz hisse senetlerini alıp satmak da. 

n Yatırımcılara sunduğunuz bilgi ve olanaklar 
neler?

Her an erişilebilir bilgi, analiz ve işlem 
olanağı. Müşterilerimiz elektronik uygulamalarla 
internet olan her yerden, 24 saat boyunca piyasa 
bilgisine ulaşabilir, analizleri görebilir ve işlem 
yapabilirler. Yatırım kararları için her zaman yatırım 

danışmanlarının desteğini alabilirler. Yurt içi 
piyasalarda olduğu kadar uluslararası piyasalarda da 
etkiniz. Avustralya’dan başlayarak Uzak Doğu’dan 
Asya’ya, Avrupa’nın belli başlı piyasalarından 
ABD borsalarına kadar onlarca finansal merkezdeki 
işlemleri izliyor, değerlendiriyor ve yatırım 
tavsiyelerinde bulunabiliyoruz. Hiç uyumuyoruz 
desek yeridir.

n Farklı piyasalar, karmaşık araçlar var. 
Yatırımcılar bununla nasıl başa çıkıyor?

Müşterilerimizi piyasaların karmaşık yapısı 
ve hızıyla baş başa bırakmıyoruz. Burada ehil 
yatırım danışmanlığını vurgulamak isterim. 
En önemli özelliğimiz müşterilerimizin her 
birini çok iyi tanımamız. Bilgi birikimimiz 
ve uzmanlığımızla yakından tanıdığımız 
müşterilerimize doğru zamanda, doğru yatırım 
aracını öneriyoruz. Piyasalarda 23 yıllık bir 
deneyime sahibiz. Yatırım danışmanlarımızın 
desteği ile olanakları ve riskleri bütün açıklığıyla 
gösterip, doğru tercihleri yapmalarını sağlıyoruz. 
Bu yüzden müşterilerimizin büyük bölümü 
birikimlerini güvenle bizim uzmanlığımıza 
emanet etmeyi tercih ediyor. Birikimleri İş 
Yatırım’da işliyor.

n İş Yatırım’ın performansı nasıl?
Hisselerimiz 2007 yılından beri Borsa 

İstanbul’da ISMEN koduyla işlem görüyor. 2018 
sonu itibarıyla söylersek aktif büyüklüğümüz 6,4 
milyar lira, öz kaynaklarımız 805,3 milyon lira. 
Konsolide kârlılığımız geçen yıl yüzde 41 artışla 
221,7 milyon liraya ulaştı.

n Sermaye piyasasına kazandırdığınız yeni 
araçlar var mı?

Türkiye’nin ilk hedge fonunu çıkardık(2). Kasım 
2010’dan itibaren Borsa İstanbul’da işlem görmeye 
başlayan İş Varant’la aracı kuruluş varantlarını 
yatırımcılara sunan ilk yerli şirket olduk(3). 
2012’de ilk kez finansman bonolarının halka 
arzıyla, kendi borçlanma araçlarını ihraç eden ilk 
aracı kurumuz(4). 2013 yılında ilk Türk lirası bazlı 
yurt içi özel sektör kira sertifikasının halka arzına 
aracılık ettik(5). 2014 yılında Borsa İstanbul’un ilk 
likidite sağlayıcısı olduk(6). İlk petrol varantını, ilk 
İngiliz Sterlini/Amerikan Doları varantını ihraç 
ettik(7).

n Son yıllarda konuşulan finansal 
okuryazarlık için ne yapıyorsunuz?

Altı yıl önce başladığımız TradeMaster Kampüs 
projesinden söz edebilirim. Küçük adımlarla 
başlayan bu projede İş Yatırım çalışanları 
doğrudan yer aldı. Sermaye piyasalarındaki bilgi 
ve tecrübemizi üniversiteye, öğrencilere aktararak 
finansal okuryazarlığın artırılmasını hedefledik. 
Bugün 24 üniversitede kurduğumuz finans 
laboratuvarlarıyla bu eğitimi veriyoruz. Geçtiğimiz 
Kasım ayında TradeMaster Yatırım Ligi’ni 10. kez 
gerçekleştirdik. 30 farklı üniversiteden 589 takımda 
1158 öğrenci bu yarışmaya katıldı. Her yıl daha 
fazla öğrenciyle ulaşmayı, finansal okuryazarlığı 
artırmayı ve ülkemizin “İstanbul Finans Merkezi” 
vizyonuna katkı sağlamayı hedefliyoruz.
(1) Borsa İstanbul verileri, İş Yatırım analizleri 
(2) (3) (7) SPK, Borsa İstanbul
(4) SPK
(5) (6) Borsa İstanbul

PARANIZ İŞ YATIRIM’DA İŞLESİN

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Tel: 0212 350 24 24 

E-Posta: bilgi@isyatirim.com.tr

YATIRIM  
DANIŞMANLIĞI

KURUMSAL 
FİNANSMAN

ARAŞTIRMA ELEKTRONİK
İŞLEM PLATFORMU

Doğru zamanda doğru yatırım

Sermaye 
piyasalarında 

milyarlarca liralık 
yatırıma aracılık 

eden İş Yatırım, 23 
yıllık bilgi birikimini 

ve tecrübesini 
yakından tanıdığı 

müşterilerine 
geniş bir hizmet 

yelpazesiyle 
sunuyor. 

İş Yatırım Genel 
Müdür Yardımcısı 

Özgür Yerlikaya 
sorularımızı 

yanıtladı.

“En büyük ödül, yatırımcılarımız”
“İş Yatırım olarak kuruluşumuzdan beri sayısız 
ödül aldık. Farklı faaliyetlerimizle yerli ve yaban-
cı kuruluşlar tarafından geçtiğimiz yıl da birçok 
ödüle layık görüldük. Şirket Birleşme ve Devral-
maları konusunda dünyanın en saygın veri sağ-
layıcı şirketlerinden Mergermarket tarafından, 
Avrupa B&D Ödülleri adı altında gerçekleştirilen 
ve her ülkede sektörünün en iyilerine verilen 

‘Yılın Finansal Birleşme ve Devralma Danışmanı’ 
ödülü, İş Yatırım’ın oldu. Ayrıca Euromoney Der-
gisi tarafından verilen ‘Türkiye’nin En İyi Yatırım 
Bankası’ ödülü de bizim oldu. EMEA Finance, 
TSPB ve TÜYİD gibi kuruluşlardan da değerli 
ödüller aldık. Bunlar bizi gururlandırıyor ama bi-
zim için en önemli ödül, bizi seçen yatırımcıların 
sadakati ve güveni.”

Özgür Yerlikaya 
İş Yatırım Genel Müdür Yardımcısı

“Müşterilerimizin yatırım tercihlerini 
çok iyi biliyor, onlara doğru zamanda 
doğru yatırım araçlarını öneriyoruz.”

“Usta bir terzi gibi en iyi malzemeyle,  
kişiye özel çalışıyoruz.”

İş Yatırım, 23 yıldır bilgi ve tecrübesiyle sermaye piyasalarında yatırımcıların gözü, kulağı
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