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1.

GENEL DEĞERLENDİRME

Genişleyici politikaların etkisiyle 2020 yılında %1,8 büyüme kaydeden Türkiye, 2021
yılına yeni bir ekonomi yönetimi ve salgına karşı kısmi kapanma önlemleriyle girmiştir.
Sıkı para politikası, güçlenen finansman girişleri, iç talepte normalleşme, ters
dolarizasyon ve Türk lirasında değer kazancı şeklinde çizilen iyimser tablo, Şubat
sonunda ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş, Mart sonlarında yaşanan kur şoku ve
finansman çıkışı ile bozulmaya başlamıştır.
Salgın kısıtlamaları ve yükselen faizlere rağmen 2021 yılının ilk çeyreğinde büyümenin
güçlü seyrettiği görülmektedir. Elektrik tüketimi ve PMI gibi öncü göstergeler, sanayi
üretimi ve perakende satış gibi resmi veriler ilk çeyrekte %5-%6 arası bir yıllık büyümeye
işaret etmektedir. Ancak, imalat sanayide sektörler arası ayrışma artarken hizmet sektörü
geride kalmaya devam etmektedir.
Açıklanan verilerin 2021 yılına ilişkin %4 büyüme beklentimiz üzerinde yukarı yönlü risk
oluşturmasına rağmen, yüksek faiz ortamı ve yılın ikinci yarısında tersine dönmesi
beklenen baz etkisi nedeniyle büyüme tahminimiz korunmaktadır.
Ödemeler dengesi verilerine göre 2021 yılının ilk iki ayında 4.4 milyar dolarlık cari açığa
karşılık 3.5 milyar dolarlık finansman, 5.4 milyar dolarlık net hata noksan girişleriyle
rezervlerin 4.5 milyar arttığı görülmektedir. Cari açığın büyümesi ve kur şokunun
tetiklediği finansman çıkışlarıyla Mart ayı verilerinde bu tablonun bozulması
beklenmektedir. TCMB’nin haftalık brüt döviz rezervi verilerinde Mart ayında görülen 5
milyar dolarlık gerileme bu durumu teyit etmektedir.
Güçlü iç talep ve artan uluslararası emtia fiyatlarıyla ithalatın yükselmesi, cari açıkta
öngörülen toparlanmanın gecikmesine neden olmaktadır. Emtia fiyatlarındaki artış 2021
yılında 20-25 milyar dolarlık (milli gelirin %3’ü) cari açık öngörümüz üzerinde yukarı
yönlü risk oluştursa da, kur şoku sonrası ithalatın baskılanabileceği düşünülmektedir.
Aşılamanın hızlanması ve salgın kısıtlamalarının vaka sayılarını aşağı çekmesi, yaz
turizminin cari dengeye katkısı açısında önem taşımaktadır.
Yıl sonu enflasyon beklentimiz %14,8 ile piyasa ortalamasının (%13,2) ve TCMB
hedefinin (%12,2) üzerindedir. Kur şoku, yükselen emtia fiyatları, güçlü iç talep ve
yeniden ivmelenen kredi büyümesi enflasyon tarafında iyimser olmayı zorlaştırmaktadır.
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2.

YÖNETİM KURULU, YÜRÜTME KURULU VE PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Yönetim Kurulu
Senar Akkuş
Işıl Dadaylı
Ertuğrul Bozgedik
Hilmi Selçuk Çepni
Volkan Kublay
Tuba Tepret
Hasan Emre Aydın
Prof.Dr. Ali Hakan Kara
İzzet Selim Yenel

Başkan
Başkan Vekili
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye (Bağımsız)
Üye (Bağımsız)
Üye (Bağımsız)

Yönetim Kurulu Üyeleri 29.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurul’da 31.03.2022 tarihine
kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin İş Yatırım’da icra görevleri bulunmamaktadır.
Denetimden Sorumlu Komite
Prof.Dr. Ali Hakan Kara
- Başkan
Hasan Emre Aydın
- Üye
İzzet Selim Yenel
- Üye
Kurumsal Yönetim Komitesi
İzzet Selim Yenel
- Başkan
Volkan Kublay
- Üye
Kenan Ayvacı
- Üye
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Hasan Emre Aydın
- Başkan
Volkan Kublay
- Üye
Yürütme Kurulu
Riza İhsan Kutlusoy
Murat Kural
Özgür İlke Yerlikaya
Ömer Hakan Yamaçoğuz
Kenan Ayvacı

- Genel Müdür
- Genel Müdür Yardımcısı
- Genel Müdür Yardımcısı
- Genel Müdür Yardımcısı
- Genel Müdür Yardımcısı

Çıkarılmış Sermaye:
355.000.000.-TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 750.000.000.-TL
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Paylara İlişkin Bilgi
Ortaklık Yapısı (31 Mart 2021 - Kamuyu Aydınlatma Platformu)
Ortağın Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı (%)
Türkiye İş Bankası A.Ş.*
65,74
Diğer
34,26
Toplam
100,0
* Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin ortaklık yapısına www.isbank.com.tr internet sitesinden erişilebilir.
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Toplam
Nama /
Sermayeye
Grubu
Nominal
Hamiline
Oranı (%)
Değer (TL)
A

B

Nama

150.000*

0,04

Hamiline

354.850.000

99,96

Toplam

355.000.000

100,00

İmtiyaz Türü

Borsada İşlem
Görüp
Görmediği

Yönetim Kurulu'nun altı
(6) üyesi A Grubu
payların çoğunluğu
tarafından gösterilecek
adaylar arasından seçilir.

Borsada işlem
görmüyor.

Yoktur.

103.731.907**
adet pay borsada
işlem
görmektedir
(Fiili dolaşım
oranı %29,22).

*Sermaye artırımında yeni A grubu paylar ihdas edilemez.
**Merkezi Kayıt Kuruluşu verisidir.

Borsada İşlem Gören Sermaye Piyasası Araçları
İşlem Gören Sermaye
İlk İşlem Görmeye
Piyasası Aracının Türü
Başladığı Tarih
Pay

18.05.2007

Borçlanma Araçları*

16.04.2012

Yatırım Kuruluşu Varantları*

01.11.2010

Cari Dönemde İşlem Gördüğü Pazar ve
Endeksler
Pay Piyasası / Yıldız Pazar
BIST Mali/BIST Yıldız/BIST Temettü/BIST
Temettü 25/BIST 100/BIST 100-30/BIST
TÜM/BIST Aracı Kurum
Borçlanma Araçları Piyasası / Kesin Alım
Satım
Pazarı-(Nitelikli
Yatırımcılar
Arasında)
Pay Piyasası / Yapılandırılmış Ürünler ve
Fon Pazarı

*Belirtilen tarihler ilk ihraç tarihleridir. Kurumumuz tarafından gerek yatırım kuruluşu varantları gerekse
yapılandırılmış olanlar dahil borçlanma araçları, farklı vade ve koşullarda ihraç edilmektedir.
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3.

KONSOLİDE ÖZET KAR/ZARAR VE FİNANSAL DURUM TABLOSU

Özet Finansal Durum Tablosu
(Bin TL)

31 Mart2021

31 Aralık 2020

Varlıklar
Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Toplam Varlıklar

8.788.075
227.664
9.015.739

8.557.210
218.234
8.775.444

Kaynaklar
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Toplam Kaynaklar

6.712.128
114.085
252.465
1.937.061
9.015.739

6.479.656
111.373
275.157
1.909.258
8.775.444

1 Ocak-31 Mart
2021

1 Ocak-31 Mart
2020

175.781
114.030
251.919
90.171
631.901

74.834
70.120
136.179
17.461
298.594

(172.764)
8.347
467.484

(121.676)
2.072
178.990

(1.285)
4.725

(1.528)
(6.786)

470.924
(88.145)
382.779
2.276

170.676
(38.965)
131.711
18.557

380.503

113.154

1,0718

0,3187

Özet Kar Zarar Tablosu (Bin TL)
Satış Gelirleri, Net
Esas Faal. Faiz ve Vad. İşlem Geliri, Net
Hizmet Gelirleri, Net
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler, Net
Brüt Kar
Faaliyet Giderleri
Diğer Faaliyetlerden Gelir/(Giderler), Net

Faaliyet Karı
Özkaynak Yön.Değ.Yatırımların
Kar/(Zararlarındaki) Paylar
Finansman Gelirleri / (Giderleri), Net
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi
Karı
Vergi Gideri
Dönem Karı/Zararı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Net Dönem Kârı
(Ana Ortaklık Payları)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse
Başına Kazanç (TL)
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Şirketimizin mali tablo ve dipnotlarına www.isyatirim.com.tr adresinden ulaşılabilmektedir.
Bazı Finansal Oranlar (Konsolide)
Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli
Yükümlülükler
Toplam Yükümlülükler/Özkaynak

31 Mart 2021

31 Aralık 2020

1,31

1,32

3,12

3,02

77,4

67,5

Özkaynak Karlılığı (%)*
*Son 5 çeyrek özkaynak ortalamasına göre hesaplanmıştır.

4. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
ISMEN payları yılın ilk çeyreğini 15,70 TL fiyat ve 5,6 milyar TL piyasa değeri ile
tamamlarken, 2020 sonuna göre %5,4 gerileme ile BIST-100 endeksine paralel bir gelişim
sergilemiştir.
125

Piyasa Değeri (mnTL)

BIST-100'e Göreceli

120

ISMEN - BIST 100 Endeksine Göreceli Perf.

8.000

7.500

100 Baz

115

Piyasa Değeri (mn TL)
7.000

110
105

6.500

100
6.000
95
5.500
90

29.03.21

22.03.21

15.03.21

08.03.21

01.03.21

22.02.21

15.02.21

08.02.21

01.02.21

25.01.21

18.01.21

11.01.21

5.000

04.01.21

85

ISMEN Fiyat Performansı 1 Ocak - 31 Mart 2021

ISMEN’in günlük ortalama işlem hacmi yılın ilk çeyreğinde 82,8 milyon TL’ye yükselmiştir
(2020 yılı: 43,7 milyon TL).
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ISMEN Günlük İşlem Hacmi (TL) 1 Ocak-31 Mart 2021

İlk çeyrek sonu itibariyle sermayenin %29,2’sini oluşturan fiili dolaşımdaki paylarımızın
%20’si yabancı yatırımcılara, %13’ü yatırım fonlarına, %7’si emeklilik yatırım fonlarına
ve %60’ı bireysel yatırımcılara aittir.

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Yabancı Yatırımcı

Bireysel Yatırımcı

Yatırım Fonları

Emeklilik Yatırım Fonları

ISMEN Fiili Dolaşım Pay Sahipliği Dağılımı - 31 Aralık 2020

Kar Dağıtım Politikamız doğrultusunda istikrarlı bir şekilde kar dağıtımına 2021 yılında
da devam edilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda onaylanan kar dağıtım tablosuna
göre dağıtılabilir net dönem karının %37,9’una karşılık gelen 355 milyon TL tutarında
temettü pay sahiplerine dağıtılmıştır.
Şirketimiz dönem içinde kendi paylarını iktisap etmemiştir.
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından 25 Eylül
2020 tarihinde AA+’dan AAA’ya revize edilen Şirketimizin uzun vadeli ulusal kredi notu
ile A1+ olarak belirlenen kısa vadeli ulusal kredi notu geçerliliğini korumaktadır.
Görünüm her iki vade için de stabildir.
Şirketimizin kamuyu aydınlatma yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getirilmiş ve
elektronik ortam etkin bir bilgilendirme aracı olarak kullanılmaya devam edilmiştir.
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Haziran 2016’da İOS ve Android cihazlara uygun olarak “ISMEN Cebinizde” sloganıyla
hayata geçirdiğimiz “İş Yatırım IR” (Yatırımcı İlişkileri) uygulamamız cari dönemde
yaklaşık 90.000 kullanıcı sayısına ulaşmıştır.
Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklıklar
Ticaret Unvanı

İştirak Sermayesi

Maxis Investments Ltd.

6.500.000 GBP

Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.*

Doğrudan
Pay Oranı
(%)
100,00

Nominal Pay
Tutarı
6.500.000 GBP

8.000.000 TL

100,00

8.000.000 TL

130.000.000 TL

85,14

110.685.714 TL

İş Portföy Yönetimi A.Ş.

65.000.000 TL

70,00

45.500.000 TL

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

74.652.480 TL

29,00

21.654.298 TL

160.599.284 TL

28,90

46.454.101 TL

Efes Varlık Yönetim A.Ş.**

İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.

*Yönetim Kurulumuzun 08.03.2021 tarihli kararı uyarınca bağlı ortalığımız Maxis Girişim Sermayesi Portföy
Yönetimi A.Ş.’nin 5.000.000 TL olan sermayesinin 8.000.000 TL’ye çıkarılması amacıyla yapılan bedelli
sermaye artırımının tamamına katılım sağlanmıştır.
**Yönetim Kurulumuzun 31.03.2021 tarihli kararı uyarınca bağlı ortalığımız Efes Varlık Yönetim
A.Ş.'nin 70.000.000 TL olan sermayesinin 130.000.000 TL’ye çıkarılması amacıyla yapılan bedelli sermaye
artırımına payımız oranında 51.085.714 TL tutarında katılım sağlanmıştır.

Dönem içinde şirketin stratejik hedeflerini etkileyebilecek önemli bir mevzuat değişikliği
olmamıştır.
Danışmanlık, denetim ve derecelendirme hizmetleri farklı kurumlardan alınmakta olup,
bu konuda bir çıkar çatışmasının yaşanmaması sağlanmaktadır.
Dönem içinde Şirketimiz aleyhine açılan önemli bir dava ya da kamu otoriteleri tarafından
verilen önemli bir ceza bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra, mevzuat hükümlerine aykırı
uygulamalar nedeniyle Şirketimiz ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari
veya adli yaptırım olmamıştır. Dönem içinde, iç denetim ve Grup fonksiyonları dışında
özel denetim gerçekleşmemiştir.
Faaliyet döneminin sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların,
alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel
önem taşıyan bir olay meydana gelmemiştir.
5. YURT İÇİ SERMAYE PİYASALARI
Pay Piyasası
2021 yılının ilk çeyreğine görece pozitif görünümle başlayan BIST 100 endeksi Ocak
ayında tarihi zirve yenileyerek 1.580 seviyelerini görmüş, ancak ayın kapanışı 1.473
seviyesinden gerçekleşmiştir. TCMB’nin uyguladığı sıkı para politikası ve bu yönde
izlenen iletişim politikası piyasaları desteklese de, ilk çeyrekte gelişmekte olan ülkelere
beklenen fon akımları gerçekleşmemiştir. Bu durum oynaklık seviyelerinin yükselmesiyle
beraber Ocak ayı sonlarında kar realizasyonuna dönüşmüş ve endeksin gerilemesine
neden olmuştur.
Şubat ayına 1.484 seviyesinden başlayan endeks tekrar tarihi zirve denemeleri yapsa da
ay sonu kapanışını 1.471 seviyesinden yapmıştır. Tarihi zirvesine yakın bölgelerde geniş
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bir bantta fiyatlamalara sahne olan BIST 100 endeksi, temel olarak negatif bir haber akışı
olmamasına karşın olumlu fiyatlamasını daha yukarılara taşıyabilecek yeni dayanaklar
bulmakta zorlanmıştır.
Mart ayına 1.491 seviyesinden başlayan BIST 100 endeksi, ay sonuna kadar ilk iki aya
benzer bir seyir izlerken, Mart ayının sonlarında yaşanan çalkantı ile TL varlıklarda
yaşanan sert satışlara paralel BIST 100 endeksinde de benzer bir seyir izlenmiştir. Kısa
sürede 1.256 seviyesine kadar gerileyen BIST 100 endeksi Mart ayını 1.391 seviyesinden
tamamlamıştır.
1.600

BIST-100 Kapanış

İşlem Hacmi mn TL
İşlem Hacmi milyar TL

BIST100

45,00
40,00

1.550

35,00
1.500
30,00
1.450
25,00
1.400

20,00

1.350

15,00

BIST 100 Endeksi Performansı 1 Ocak-31 Mart 2021

İş Yatırım 2021 yılının ilk çeyreğinde 448,6 milyar TL işlem hacmi ve %8,59 pazar payı ile
Borsa İstanbul Pay Piyasası işlem hacminde üçüncü sırada yer almıştır.
9,5%
1.200
1.000

1.255
7,9%

7,9%

9,2%

8,1%

7,8%

10,0%
8,6% 9,0%
8,0%
7,0%

800

6,0%
5,0%

600

4,0%

400

449

200
0

160
'16

232

309

3,0%
2,0%

347

1,0%

195

0,0%
'17

'18

'19

'20

İşlem Hacmi (Milyar TL)

'20/3

'21/3

Pazar Payı

İş Yatırım Pay Piyasası İşlem Hacmi ve Piyasa Payı

Ödünç Pay Piyasası’nda ise İş Yatırım 4,9 milyar TL işlem hacmi ve %20,55 pazar payı ile
işlem hacminde ilk sırada yer almıştır.
İş Yatırım 1 Ocak – 31 Mart 2021 Dönemi Faaliyet Raporu | 10

Borçlanma Araçları Piyasası
Yılın ilk çeyreğinde ülke hazineleri iç ve dış borç ödemelerini gerçekleştirebilmek için
borçlanma sürecine devam etmiştir.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, açıkladığı İç Borç Stratejileri doğrultusunda 2021 yılının ilk
çeyreğinde toplam 111,2 milyar TL tutarındaki iç borç servisine karşılık 79,3 milyar TL iç
borçlanma gerçekleştirmiştir. Yapılan ihalelerin %15,6’sı TÜFE’ye endeksli tahvil, %13,5’i
TLREF’e endeksli tahvil, %6,9’u değişken faizli tahvil, %2,7’si kuponsuz tahvil, %1,9’u TL
kira sertifikası, %43,3’ü sabit kuponlu TL tahvillerden oluşmuştur. Ayrıca Hazine, iç
borçlanmasının %7,5’ini YP kira sertifikası ihracıyla, %8,6’sını ise YP devlet tahvili
ihracıyla gerçekleştirmiştir. Hazine böylece ilk çeyrekte borçlanma kompozisyonunda
sabit faizli enstrümanlara daha fazla ağırlık vermiştir.
Borçlanma Araçları Piyasası’nda gösterge tahvil 2021 yılı Ocak ayı başında %14,96, 10
yıllık tahvil %13,03 bileşik seviyesinde iken; faiz artırım adımları, pandeminin yarattığı
belirsizliklerin devam etmesi, ekonomi yönetimindeki değişiklikler ve ABD tahvil
faizlerindeki artış nedeniyle ilk çeyreğin son işlem gününde gösterge ve 10 yıllık tahvil
sırasıyla %19,15 ve %18,86 bileşik seviyelerinde kapanmıştır.
Döviz kuru cephesinde ise para politikasındaki belirsizlikler nedeniyle USD/TL kuru Mart
ayının son işlem gününü 8.24 TL, EUR/TL kuru ise 9,71 TL seviyesi ile sonlandırmıştır.
İş Yatırım 2021 yılının ilk çeyreğinde Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım
Pazarı’nda 2.2 milyar TL işlem hacmi ve %5,3 pazar payı ile aracı kurumlar arasında
dördüncü sırada yer almıştır.
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Türev Piyasalar
İlk çeyrekte toplam VİOP işlem hacmi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %69,8
yükselerek 2.1 trilyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. İş Yatırım yılın ilk çeyreğinde 201.9
milyar TL işlem hacmi ve %9,6 payla işlem hacminde ikinci sırada yer almıştır.
VİOP’ta pay vadeli ve endeks opsiyon kontratlarında piyasa yapıcılığı faaliyetlerine devam
edilmiştir. İş Yatırım, ilk çeyrekte piyasa yapıcılığı faaliyetleriyle birlikte pay vadeli
sözleşmelerde ikinci ve endeks opsiyon sözleşmelerinde dördüncü sırada yer almıştır. Bu
sözleşmelere ek olarak, pay opsiyon sözleşmelerinde geniş dağıtım kanalımızın desteğiyle
%53 pazar payı ile ilk sırada yer alınmıştır.
Yılın ilk çeyreğinde Varant Piyasası’ndaki öncü ve lider konumumuz, son dört yılda olduğu
gibi devam etmiştir. Varant Piyasası’ndaki konumumuzun güçlendirilmesi amacıyla ilk
çeyrekte S&P500 ve Dow Jones Endeks varantları geniş ürün yelpazemize dahil edilmiştir.
Dört farklı dayanak varlık grubunda, 30 farklı dayanak varlıkta piyasa yapıcılığı
faaliyetlerine devam edilirken, yılın ilk çeyreği %90 pazar payı ile tamamlanmıştır.
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İş Yatırım, son 11 yıldır “İş Varant” markasıyla Türkiye’de Varant Piyasası’nın oluşması ve
derinlik kazanması için büyük emek harcamaktadır. İsvarant.com, Varant Akademi ve
Varant Destek Hattı’ndan yatırımcılara sağlanan içerikle şeffaf, ulaşılabilir ve kolay
anlaşılabilir bir piyasa oluşturulması sağlanmıştır. Yılın ilk çeyreğinde de varant
yatırımcıları için İş Varant Mobil uygulamamız yatırımcıların ilgisine sunulmuştur. İş
Varant Mobil uygulaması ile yatırımcılar İş Yatırım’ın ihraç ettiği varantları anlık fiyatlarla
takip edebilir, akıllı varant filtresi ile kendilerine uygun varantı seçebilir, hedef fiyat
hesaplayabilir, eğitim içerikleri ve demo hesap imkanından yararlanarak varantlar
konusunda tecrübe kazanabilmektedirler.
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6. ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI
Geçtiğimiz yılın Kasım ayında yapılan Başkanlık seçimiyle birlikte gündeme gelen mavi
dalga senaryosu kapsamında yılın ilk çeyreğinde 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketi
açıklanan ABD’de, büyük oranda altyapı harcamalarının olduğu yeni bir paket de
gündeme alınmıştır.
Ekonomik gelişmelerle birlikte yılın ilk çeyreğinde piyasalara yön veren bir diğer gelişme
ise pandemide artan vaka sayıları ve aynı zamanda devam eden aşılama çalışmaları
olmuştur. ABD ve İngiltere’deki hızlı aşılama süreci nedeniyle normale dönüş sürecinin
bu iki ülke için daha erken olacağı düşüncesi, toparlanma sürecinde ekonomik hasarın
daha çabuk atlatılacağı beklentisini artırmaktadır.
Artan risk iştahıyla beraber yatırımcıların güvenli limanlardan uzak durduğu bir ilk
çeyrek izlenmiştir. ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki hızlı yükseliş yanında dolar
endeksinde yaşanan toparlanmanın etkisiyle altın ons fiyatı $1.950 seviyelerinden
$1.680’e kadar geri çekilmiştir.
Uluslararası Pay Piyasaları
Yılın ilk çeyreğinde merkez bankalarının pandeminin yaralarını sarmak için desteklerini
sürdürmeleri, ABD yönetimi tarafından 1.9 trilyon dolar tutarında pandemi destek
paketinin sunulması ve toplamda 3 trilyon dolar tutarında altyapı paketinin sunulacak
olması, ABD endekslerine ilgiyi artırmıştır. S&P 500 endeksi ilk çeyrekte 3756.07
seviyelerinden başladığı dönemi %5,77 yükselerek 3972.89 seviyesinden
sonlandırmıştır. Dow Jones ise %7,76 yükselerek 30606.48 seviyesinden başladığı ilk
çeyreği 32981.55 seviyesinden kapatmıştır. Nasdaq bileşik endeksi ise büyüme
hisselerinden değer hisselerine rotasyon neticesinde %2,78 yükselişle diğer
endekslerden daha kötü bir performans göstermiştir. S&P 500 endeksinde tüm sektörler
ilk çeyreği değer kazanımlarıyla sonlandırmıştır.
Avrupa tarafında ise ilk çeyrekte IBEX 35 %6,27, FTSEMIB %10,87, Euro Stoxx 50
%10,32, Almanya DAX %9,4, İngiltere FTSE 100 %3,92 ve Fransa CAC 40 %9,29 değer
kazanmıştır.
Uluslararası Vadeli İşlemler (Futures & LME)
Ocak ve Şubat aylarında bir çok emtia ve endekste 2020 zirveleri geçilmiş ve buna paralel
olarak bu ürünlere olan talep ve hacimde artışlar olmuştur. Özellikle geçen yıl en çok
değer kaybeden emtiadan biri olan petrolün 2021’in ilk çeyreğinde pandemi öncesi
seviyelerinin de üzerine yükselmesi dikkat çekmiştir. Ayrıca 2011’den bu yana en yüksek
seviyeye ulaşan bakır fiyatları da Çin kaynaklı ekonomik toparlanmanın devamına işaret
ederken, işlem hacimlerinde de dikkat çekici bir yükseliş görülmüştür. Mart ayında ise
dolardaki kuvvetlenme nedeniyle fiyat yükselişlerinde yavaşlama izlenmiştir.
Eurotahvil
ABD’de hedeflenen güçlü destek paketinin yaratacağı istihdam ve enflasyonist baskılar
tahvil getirilerinde genişleme yaratırken, gelişmekte olan ülke kıymetlerinde
dalgalanmalara neden olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde pandemi nedeniyle yaşanan
çalkantının ardından, 2021 başlangıcında daha pozitif eğilimde olan hava, gelişmekte olan
ülke tahvillerine son bir kaç yılın en yüksek girişlerini de beraberinde getirmiştir. Merkez
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bankalarının genişleyici para politikalarını koruması ve hükümetlerin ekonomiyi
destekleme adımlarının devam etmesi, risk iştahının güçlü kalmasında etkili olmuştur.
2020 yılını %0,90 getiri seviyesinde noktalayan 10 yıl vadeli ABD tahviller, yılın ilk
çeyreğinde %1,78 seviyesine kadar genişlerken, 2-30 yıl vade getiri farkı 230 baz puana
kadar çıkarak 2015 yılından bu yana en yüksek farka ulaşmış ve büyüme ile enflasyon
beklentilerinin güçlü olduğunu göstermiştir. Avrupa tarafında ise, İngiltere’nin aşılamada
öne çıkması toparlanma beklentilerini güçlü kılarak 10 yıl vadede getirilerin 50-55 baz
puan genişlemesinde etkili olurken, Almanya’da artan vaka sayıları ve kapanmaların
tekrar başlaması satışları sınırlamış, getiriler 25 baz puan seviyesinde genişleme
göstererek ilk çeyreği -0,30% seviyesinde noktalamıştır.
Türk Hazine eurotahvillerinde güçlü alımlar devam etmiştir. Ülke risk priminin 300 baz
puan seviyesine gerilemesi sonrasında Hazine 5 ve 10 yıl vadede sırasıyla %4,90 ve %5,95
getiri oranlarında iki yeni ihraç gerçekleştirmiştir. Bununla birlikte, Şubat ayı itibariyle
yükselen ABD hazine tahvil getirileri gelişmekte olan ülke kıymetlerini olumsuz etkilemiş,
bunun yanında Mart sonlarında yaşanan çalkantı getirilerin hızla genişlemesine ve dönem
içinde 280 baz puana kadar gerileyerek pandemi öncesi seviyelerini gören ülke risk
priminin tekrar 500 baz puana yaklaşmasına etki etmiştir.
Şirketler tarafında ilk çeyrek genelinde güçlü performans gözlemlenmiştir. Ocak ayında
uygun piyasa koşullarında güçlü talep gören ihraçlar olmuştur. Mart ayına kadar yabancı
talebinin de güçlü olması ile getiriler daralmaya devam ederken, uzun vade sermaye
benzeri kıymetlerde performans daha kuvvetli olmuştur. Mart ayında yaşanan satışlar ise,
ilk başta tedirginlik yaratsa da, yabancıların satış aktivitesi eski dönemlere kıyasla
oldukça kısa sürmüş ve kıymetlerde, başta yurt içi yatırımcılar olmak üzere, alım talebi
sürmüştür.
Kaldıraçlı Alım/Satım İşlemleri
Başta ABD ve İngiltere olmak üzere aşılama sürecinin hızlı ilerlemesi yatırımcıların
güvenli limanlardan çekilmesine neden olurken başta spot altın olmak üzere FX
piyasalarında da sert hareketler izlenmiştir. Kaldıraçlı işlem hacimleri 2021 yılının ilk
çeyreğinde hem 2020 yılının ortalamasının hem de 2020 yılının son çeyreğinin üzerine
çıkarken XAU/USD, EUR/USD, USD/TRY ve XAG/USD yatırımcıların en çok işlem yaptığı
ürünler olmuştur. ABD ekonomisinin öncelikle destek paketi daha sonra da başarılı giden
aşılama programı çerçevesinde büyüme beklentilerinin endekslere olumlu yansımasıyla
kaldıraçlı alım satım işlemleri kapsamında ABD endekslerine dayalı CFD’ler en fazla işlem
yapılan semboller arasında yer almıştır.
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7. VARLIK YÖNETİMİ
Bağlı ortaklığımız İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen konsolide varlık
büyüklüğü 2021 ilk çeyrek itibariyle yıllık %21,6 artışla 65.9 milyar TL’ye yükselmiştir.
Yönetilen yatırım fonu büyüklüğü yıllık %5,2 artışla 27.5 milyar TL olurken pazar payı
%16,4 olarak gerçekleşmiştir. Yönetilen emeklilik fonları büyüklüğü ise yıllık %28,3
artışla 29.2 milyar TL olarak gerçeklemiş pazar payı %17,1 olmuştur.
FON TÜRLERİ

YÖNETİLEN VARLIK BÜYÜKLÜĞÜ
(MİLYON TL)*

YILLIK DEĞİŞİM
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*Bağlı ortaklığımız İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen varlık büyüklüğü

8.

21,6

YURT İÇİ SATIŞ VE PAZARLAMA

Yılın ilk çeyreğinde şirketimizin ürün ve hizmetlerinin tanıtımına dijital platformlarda
devam edilmiştir.
İlk olarak 2020 yılında Eskişehir Odunpazarı Modern Müze’de düzenlenen “Çağdaş Sanat
İle Geleceğe Yatırım” etkinliklerine, 23 Ocak 2021, 6-20 Şubat 2021 ve 6-20 Mart 2021
tarihlerinde çevrimiçi ortamda devam edilmiştir. Söz konusu etkinliklere süreklilik
kazandırılarak bu projenin Trademaster Kampüs ile birlikte üniversite öğrencileriyle
buluştuğumuz ikinci önemli proje haline getirilmesi planlanmaktadır.
Varant yatırımcıları tarafından yoğun olarak kullanılan İş Varant internet sitemizin “İş
Varant Mobil” isimli uygulaması, Şubat ayı içerisinde uygulama marketlerde yayınlanmış
ve yatırımcıların mobil cihazlarından varant analizi yaparken deneme hesabı üzerinden
varant piyasasını tecrübe etmelerine olanak sağlanmıştır. Daha önce “TradeMaster
Mobile” uygulamasından erişilebilen yurt dışı işlem platformumuz, “TradeMaster
International Mobile” ismi ile ayrı bir uygulama olarak Mart ayı içerisinde uygulama
marketlerde yatırımcıların kullanımına açılmıştır.
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9. KURUMSAL SATIŞ
Yurt içi Kurumsal Satış
Portföy yönetim şirketlerine, kolektif yatırım kuruluşlarına, sigorta ve reasürans
şirketlerine, bireysel emeklilik şirketlerine, emekli sandıklarına, vakıflara ve diğer
sermaye piyasası kurumlarına yatırım danışmanlığı hizmeti sunulmaya devam edilmiştir.
Bunun yanında alım-satıma aracılık, kredili menkul kıymet alımı, her türlü ödünç menkul
kıymet işlemi, halka arzlara ve nitelikli yatırımcıya ihraçlara katılım faaliyetleri ile
holdingler ve anonim şirketlerden oluşan kurumsal müşterilere ve Aile Ofisleri’ne yatırım
danışmanlığı faaliyetleri de sürdürülmüştür.
İlk çeyrekte, İş Bankası, İş Finansal Kiralama, İş Gayrimenkul ve İş Faktoring’in bono
ihraçlarına aracılık hizmeti verilmiş, ayrıca 1.1 milyar TL büyüklüğe ulaşan 2 yıllık Tüpraş
tahvil ihracı da başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Pandemi kapsamında alınan
tedbirler doğrultusunda kurumsal müşteriler ile Uluslararası Piyasalar ve Araştırma
uzmanlarımızın da katılımıyla çok sayıda bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir.
Bunların yanı sıra, çeşitli birlik ve meslek kuruluşlarıyla da bilgilendirme toplantıları
yapılmıştır.
Yurt dışı Kurumsal Satış
Uluslararası yatırımcıların gelişmekte olan ülkelere yönelik tercihlerinde çok daha seçici
bir tutum sergilediği 2021 yılının ilk çeyreğinde, Borsa İstanbul Pay Piyasası’ndaki
yabancı yatırımcı sahiplik oranı azalmaya devam ederek %43,1 seviyesine kadar
gerilemiştir.
Mart ayındaki çalkantı nedeniyle yabancı çıkışlarındaki sert hareket, özellikle finans
sektörü paylarında önemli değer kayıplarına neden olmuştur. Yabancı yatırımcıların
Türkiye’ye yönelik sınırlı olumlu görüşlerinin negatife dönmesi ile gün içi işlem hacimleri
algolar ve yerli yatırımcıların kısa vadeli işlemleri ile gerçekleşmeye başlamıştır. İlk
çeyrekte yabancı yatırımcılar ile şirketler bir araya getirilerilerek bilgilendirme
toplantıları organize edilmeye devam edilmiştir.
VİOP’ta ise yabancı işlem hacmi yılın ilk çeyreğinde 2020 yılının aynı dönemine göre %96
artışla 736 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.
10. KURUMSAL FİNANSMAN
Pay Halka Arzları
Yılın ilk çeyreğinde piyasada 709,5 milyon TL (93,1 milyon ABD doları) büyüklüğünde 3
adet pay halka arzı gerçekleşmiştir. Bu dönemde Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen
pay halka arzı bulunmamaktadır. Aracılığını üstlendiğimiz hazırlıkları yapılan pay halka
arzlarına yönelik çalışmalara ise devam edilmektedir.
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Borçlanma Aracı İhraçları
Borçlanma aracı ihraçlarının toplam büyüklüğü 2021 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın
aynı dönemine göre %29,2 artışla 339 ihraç için toplam 61.9 milyar TL olarak
gerçekleşmiştir.
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Yılın ilk çeyreğinde piyasada gerçekleştirilen birincil piyasa ihraçlarının tutar olarak
bankalar %50,5’ini, banka dışı finansal kuruluşlar %40,1’ini, reel sektör ise %9,4’ünü
gerçekleştirmiştir. Ağırlıklandırılmış ortalama vadelere bakıldığında bankaların 125 gün,
bankacılık dışı finansal kuruluşların 128 gün ve reel sektör şirketlerinin ise 342 gün vadeli
olarak borçlandığı gözlenmiştir. Bu ihraçların 320 tanesi nitelikli yatırımcılara satış, 19
tanesi ise halka arz yöntemiyle gerçekleşmiştir.
İş Yatırım yılın ilk çeyreğini nominal büyüklüğü 5.3 milyar TL olan 17 adet ihraca aracılık
ederek dönemi %8,5 pazar payı ile tamamlamıştır.
Birleşme ve Devralma İşlemleri
2021 yılının ilk çeyreğinde piyasada işlem değeri açıklanan yaklaşık 1.5 milyar dolar
büyüklüğüne ulaşan 65 B&D işlemi gerçekleşmiştir (2020/3: 49 B&D işlemi için 1.6
milyar dolar).
İşlem büyüklüklerinde ise yılın ilk çeyreğinde yabancı yatırımcının payı %44 olurken adet
bazında payı %34 olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde ise bu oranlar sırasıyla %64 ve
%52 olarak gerçekleşmiştir.
İlk çeyrekte gerçekleşen işlemlerde yabancıların aktif olduğu, ancak büyük işlemlerde
yerli yatırımcıların öne çıktığı görülmektedir. Özellikle altyapı, üretim ve
fintech/teknoloji sektörlerinde yatırımcıların aktif olduğu ve satın almaların gerçekleştiği
görülmektedir. Pandeminin seyrinin devam etmesi, belirsizlikleri de getirmekle beraber,
dünya çapında satın almaların arttığı bir ortamda Türkiye’nin de ilgi odağı olacağı ve
farklı sektörlerde işlemlerin gerçekleşebileceği beklenmektedir.
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Fonlarda hem mevcut yatırımlardan çıkma çalışmalarının hem de portföylere yeni
şirketler alınması için arayışların devam ettiği görülmekle beraber, pandemi etkisi
dikkatle izlenecektir.
İş Yatırım yılın ilk çeyreği itibariyle, Moka’nın İş Bankası tarafından alımına dönük yasal
prosedürün tamamlanmasını sağlamış, bunun yanında Bankpozitif’in HR Bank tarafından
%100 satın alınması ve Wirecard Türkiye operasyonlarının da Finch Capital tarafından
devralınmasına yönelik olarak ilgili taraflarla imza aşamalarını gerçekleştirmiştir.
11. ARAŞTIRMA
Makroekonomi ve pay piyasaları alanlarında katma değeri yüksek raporlar üretilmeye
devam edilmiştir.
Borsa İstanbul Pay Piyasası fiili dolaşım değerinin %81’ini oluşturan 54 şirket hakkında
düzenli olarak rapor üretilerek “Al-Sat-Tut” şeklinde önerilerde bulunmaya devam
edilmiştir. “Al” tavsiyesi verilen şirketler arasından en cazip olanların seçilmesiyle
oluşturulan model portföy, yılın ilk çeyreğinde BIST 100 endeksinin %2,9 üzerinde
performans göstermiştir.
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Kurumsal ve nitelikli yatırımcılara yönelik makro ekonomi raporlarının yanında pay ve
sabit getirili menkul kıymet stratejileriyle ilgili kapsamlı Türkçe ve İngilizce raporlar
hazırlanmıştır. Yurt içinde kurumsal yatırımcılar ve portföy yönetim şirketleriyle strateji
toplantıları düzenlenmiştir.
Yurt içi satış faaliyetlerine aktif katılım yılın ilk çeyreğinde de artarak devam ederken yurt
dışı satış aktivitelerine de katılım sağlanmıştır. Borsaya kote şirketlerin yabancı
yatırımcılara tanıtımı amacıyla yatırımcı bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Satış
ekipleriyle beraber yatırımcılarla ülkenin makroekonomi, payların görünümü ve
stratejilerle ilgili toplantılar düzenlenmiştir.
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Piyasaların dalgalı seyir izlemesi beklenen önümüzdeki dönemde sermaye piyasası
araçları ve makro beklentiler hakkındaki görüş ve raporlara olan ihtiyacın daha da
artacağı düşünülmektedir.
12. RİSK YÖNETİMİ
Risk Yönetimi Müdürlüğü, Yönetim Kurulu’na bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Riskin
Erken Saptanması Komitesi, 2021 yılının ilk çeyreğinde de toplantılarına düzenli olarak
devam etmiştir. Komite, Şirketin faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan piyasa, aktif-pasif,
kredi, operasyon ve diğer risklere ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş ve risk azaltıcı
tedbirler alınmasını sağlamıştır.
Kurum riskinin hesaplanmasında Yönetim Kurulu’nun aldığı karar gereği “Riske Maruz
Değer (RMD)” metodolojisi kullanılmaktadır. Risk Yönetimi Müdürlüğü tarafından,
Şirketin piyasa yapıcılığı işlemleri, para piyasası faaliyetleri, korunma (hedge)
pozisyonları ve tüm alım-satım işlemlerinden kaynaklanan toplam riski günlük olarak
hesaplanıp, bölümler bazında ayrıştırmaya tabi tutularak ilgili yöneticilerin bilgisine
sunulmaktadır. İlgili dönemde RMD ölçümlerinin etkinliğini sınamak amacıyla Geriye
Dönük Test çalışmaları (backtesting) kullanılmaya devam edilmiştir. Olağan dışı piyasa
hareketlerinde Kurum portföyünün ne seviyede etkileneceğini tespit etmek ve olası
zararların önüne geçmek amacıyla Stres Testleri ve Senaryo Analizleri uygulanmış ve
sonuçlar Yönetim Kurulu’na raporlanmıştır. Bu dönemde, SPK tarafından uygulanan yasal
limitlerin ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen içsel limitlerin aşılmamasına da azami
özen gösterilmiştir. Diğer taraftan, Şirket risk raporları aylık olarak, iştiraklerimizin risk
ölçümlerini de içeren konsolide risk raporları ise üçer aylık dönemler itibariyle ana
hissedarımız İş Bankası’nın bilgi ve değerlendirmesine sunulmuştur.
2021 yılının ilk çeyreğine bakıldığında, pandemi nedeniyle önceki yılın geneline yayılan
korku ve belirsizlik durumunun azalmaya başladığı gözlemlenmektedir. Aşılamanın
yaygınlaşması sonucunda ekonomik toparlamanın hızlanacağı yönündeki beklentilerin
yanı sıra, ABD para ve maliye politikalarındaki genişlemeci kararlar küresel risk iştahını
olumlu etkilemiştir. Bununla birlikte, volatilitenin hala pandemi öncesi dönemin üzerinde
olduğu, varlık fiyatlarındaki dalgalanmaların 2020 yılına göre azalmakla birlikte devam
ettiği görülmektedir.
13. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ
Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı
Türkiye’ye yönelen uluslararası sermayenin kalitesini ve miktarını artırmak, gelişmekte
olan ekonomimiz için büyük önem taşımaktadır. Son yıllarda küresel ve bölgesel olarak
yaşanan gelişmeler şirketler, yatırımcılar ve ilgili bütün taraflar için iyi kurumsal yönetim
uygulamalarının önemini daha da artırmıştır. İyi kurumsal yönetim uygulamaları, 2021
yılının ilk çeyreğinde olduğu gibi izleyen dönemlerde de şirketlerin büyümesi ve
faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından en önemli unsurlardan biri olmaya devam
edecektir.
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Faaliyet gösterdiği sektörde “İş” ambleminin toplumumuzda oluşturduğu kurumsallık
anlayışının temsilcisi konumunda olan İş Yatırım, iyi kurumsal yönetim uygulamalarının;
yönetim stratejisinin belirlenmesi, etkin bir risk yönetimi ve iç kontrol mekanizmasının
oluşturulması, etik kuralların belirlenmesi, yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin ve kamuyu
aydınlatma yükümlülüklerinin gerekli kalitede yerine getirilmesi ile Yönetim Kurulu
çalışmalarının şeffaf olarak yürütülmesi gibi uygulamalarla mümkün olabileceğinin
bilincindedir. Bu çerçevede İş Yatırım, başta pay sahipleri olmak üzere çalışanları,
müşterileri ve ilgili bütün taraflarla arasındaki hak ve sorumluluklarını kurumsal yönetim
anlayışının evrensel unsurları olan hesap verebilirlik, eşitlik, şeffaflık ve sorumluluk
anlayışıyla etkin bir yönetim ve denetim çerçevesinde yürütmektedir. Bu yaklaşımla İş
Yatırım, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin uygulanması zorunlu
olan ilkelerinin yanı sıra, uygulanması zorunlu olmayan birçok ilkeye de uyum
sağlamaktadır.
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat paralelinde, belirlemiş
olduğu etik değerlerine uygun olarak faaliyetlerini yerine getiren İş Yatırım,
yatırımcılarına uzun dönemli katma değer sağlanmasında Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne
uyum göstermenin en az finansal performans kadar önemli olduğuna inanmaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı uyarınca Şirketimizin
Kurumsal Yönetim İlkeleri’nden uygulanması gönüllü olan ilkelere uyum durumunu
gösteren “Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)” ve mevcut kurumsal yönetim
uygulamalarımız hakkında bilgi veren “Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)”
01.02.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda açıklanmıştır. Söz konusu
bildirimlere https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/1533-is-yatirim-menkuldegerler-a-s adresli internet bağlantısından erişilebilmektedir. Gerekli durumlarda söz
konusu form ve raporlarda ilgili güncellemeler yapılmaktadır.
Diğer yandan, Şirketimizin “Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi”ne ise yine
01.02.2021 tarihinde https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906840 adresli Kamuyu
Aydınlatma Platformu’nda açıklanan 2020 yıllık faaliyet raporumuzdan
erişilebilmektedir.
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