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Alternatif Dağıtım Kanalları

Bankacılık işlemleri için şubeler dışında kullanılan, ATM ve internet gibi
alternatif kanallara verilen ad

BIST, hisse senetleri, hazine bonoları ve devlet tahvilleri, gelir ortaklığı
sertifikaları, özel sektör tahvilleri, yabancı menkul kıymetler, gayrimenkul
sertifikaları ve uluslararası menkul kıymetlerin alım ve satımının
yapılmasını sağlamak amacıyla 26 Aralık 1985 günü kurulmuş, 3 Ocak
1986 yılında faaliyete başlamıştır
Borsa İstanbul
Bankacılık sektöründe düzenleme ve denetimin etkinliğinin artırılması ve
bağımsız bir karar alma mekanizmasının oluşturulması amacıyla kurulmuş,
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu idari ve mali özerkliğe sahip bir kamu kurumu
Anonim ortaklıklar tarafından yapılan sermaye artırımı karşılığında
çıkarılan hisse senetlerinin hissedarlara belli bir bedel karşılığı dağıtılması
Bedelli hisse senedi
Anonim ortaklıklar tarafından iç kaynaklarını kullanmak suretiyle
gerçekleştirilen sermaye artırımı karşılığında ortaklarına bir bedel almadan
dağıttıkları hisse senetleri
Bedelsiz hisse senedi

www.borsaistanbul.com

www.bddk.org.tr

D
Düzeltilmiş veri

İştirak satış karı gibi bir defaya mahsus gelirlerin hariç tutulması

Ekonomik Kar

Sermaye maliyetinin üzerinde gerçekleştirilen net kar

Faaliyet karı
Faiz, amortisman, vergi öncesi kar

Şirketin brüt satış karı veya zararı ile faaliyet giderleri arasındaki fark
olarak hesaplanan ve şirketin esas faaliyet alındaki net kar veya zararını
gösteren veri
Bir şirketin finansal performansını ölçmek; şirketler ve sektörler arasındaki
karlılığı değerlendirmek amacıyla kullanılan finansal veri

Hissedar değeri

Bir şirketin yönetiminin hissedarlara karlılığı ve hisse değerini artırmak ve
temettü ödemek suretiyle yarattığı değer

İnorganik büyüme

Bir şirketin kendi faaliyetlerindeki artış yerine birleşme ve satınalmalarla
büyümesi
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Kapasite Kullanım Oranı
Küçük ve Orta Boyutlu İşletmeler

Merkezi Kayıt Kuruluşu

Net Aktif Değer

Nelson Kompleksitesi
Net borç/nakit
Net faiz marjı

Türkiye’de ihraç edilmiş kaydi sermaye piyasası araçları için merkezi
saklama kurumu faaliyetlerini yürütmek ve tüzel kişiliği bulunan
Yatırımcıları Koruma Fonu’nu temsil ve idare etmekle görevli kurum

www.mkk.com.tr

Bir şirketin varlıklarının piyasa değerinden borçlarının piyasa değeri
çıkarılarak bulunan değeri. Özellikle holding şirketlerine yatırım yapmak
için kullanılan en önemli değerlemelerden biri.
Rafinerilerin verimliliğini ölçen bir gösterge. Bu göstergenin yükseklik
seviyesi bir birim ham petrolden ne kadar yüksek katma değerli nihai ürün
üretilebildiğini gösterir.
Bir şirketin brüt nakdinden brüt borcunun çıkarılmasıyla ulaşılan rakam
Bankacılıkta faiz geliri ve faiz gideri arasındaki farkı tanımlayan terim

O

Ortalama özkaynak verimliliği

Bir şirketin şirket alımları veya birleşmelerine başvurmaksızın, kendi
kaynaklarını kullanarak gerçekleştirdiği büyüme
Bir şirketin ortalama özkaynaklarını kullanarak oluşturduğu net kar
rakamını gösterir.

Ödenmiş sermaye
Özkaynak Verimliliği

Esas sermaye sistemine tabi şirketlerde taahhüt edilen sermayenin
nakden ödenmiş kısmı
Bir şirketin özkaynağını kullanarak oluşturduğu net kar rakamını gösterir.

Sermaye Piyasası Kurulu

Temel görevleri sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde
çalışmasını; tasarruf sahiplerinin yani yatırımcıların hak ve yararlarının
korunmasını sağlamak olan, yetkilerini kendi sorumluluğu altında bağımsız
olarak kullanan, idari ve mali özerkliğe sahip düzenleyici kamu kurumu

Sermaye Yeterlilik Rasyosu

Bankaların kredi riskleri karşılığı tutmakla yükümlü oldukları sermaye oranı

Organik büyüme
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Temettü
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Temettü verimi
Türk Ticaret Kanunu

Vergi, amortisman, faiz öncesi kar

Yatırım eşiği
Yatırım getirisi
Kaynaklar:

www.businessdictionary.com
www.investopedia.com
www.investorwords.com
www.moneyterms.co.uk
www.borsaistanbul.com
www.mkk.com.tr
www.spk.gov.tr
www.tcmb.gov.tr

www.spk.gov.tr

www.tcmb.gov.tr
Hissedarların bir şirketin belli bir dönem içinde elde ettikleri kardan aldığı,
hisse veya nakit olarak dağıtılan pay
Bir şirketin her yıl hisse fiyatına göre ne kadar temettü ödediğini gösteren
rasyo

Bir şirketin finansal performansını ölçmek; şirketler ve sektörler arasındaki
karlılığı değerlendirmek amacıyla kullanılan finansal veri
Bir projenin değerlendirilmesinde yatırım yapan şirketin kabul edeceği en
düşük getiri oranı
Bir yatırımın verimliliğini ölçmek veya birden fazla yatırımın verimliliğini
karşılaştırmak için kullanılan veri.

KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ
Adı

Borsa İstanbul Kodu

Akpa
Arçelik
Arçelik - LG Klima

Halka kapalı
ARCLK.IS
Halka kapalı

Ark İnşaat
Aygaz

Halka kapalı
AYGAZ.IS

Aygaz Doğal Gaz
Bilkom
Demir Export
Divan Grubu
Düzey

Halka kapalı
Halka kapalı
Halka kapalı
Halka kapalı
Halka kapalı

Enerji Yatırımları (EYA Ş)
Entek
Ford Otosan

Halka kapalı
Halka kapalı
FROTO.IS

KFS / Koç Finansal Hizmetler
Koç Finansman
Koçtaş
KoçSistem
Opet

Halka kapalı
Halka kapalı
Halka kapalı
Halka kapalı
Halka kapalı

Otokar
Otokoç
Promena
Ram Dış Ticaret
RMK Marine
Setur

OTKAR.IS
Halka kapalı
Halka kapalı
Halka kapalı
Halka kapalı
Halka kapalı

Setur Marinaları
Tat Gıda
Tanı
Tofaş
Tüpraş
Türk Traktör

Halka kapalı
TATGD.IS
Halka kapalı
TOASO.IS
TUPRS.IS
TTRAK.IS

Yapı Kredi Bank
Zer (önceki adı Beko Ticaret)

YKBNK.IS
Halka kapalı

Tanımı
LPG dağıtımı, toptan akaryakıt pazarlaması ve dayanıklı tüketim ürünlerine
yönelik perakende ve toptan satış faaliyetleri yürütür
Beyaz eşya üreticisi
LG ile ortak klima üretim şirketidir
Öncelikli olarak Koç Topluluğu bünyesindeki şirketlerin inşaat ihtiyaçlarına
hizmet sunar
LPG dağıtımı ve gaz aletleri üretim ve satışı
Sıvılaştırılmış doğal gaz toptan satış ve iletimi; sıkıştırılmış doğal gaz satış,
iletim ve dağıtım faaliyetleri
Apple ürünlerinin Türkiye'deki tek yetkili distibütörü
Madencilik şirketi
Otelcilik, yiyecek ve içecek sektörü
Tat'a ait gıda markalarının Türkiye çapında satış ve dağıtımı
2006 yılında kurulan ve Tüpraş'ın %51'ine sahip olan Koç Topluluğu şirketi
Electricity production company
Ford ortaklığıyla motorlu araç üretim şirketi
Koç Topluluğu finans sektöründe faaliyet gösteren şirketleri şemsiyesi
altında toplayan Koç Holding-UniCredit ortaklığı
Türkiye'nin ilk tüketici finansman şirketi
Yapı marketleri zinciri
Bilgi teknolojisi çözümleri şirketi
Akaryakıt dağıtım şirketi
Minibüs, otobüs, 4x4 taktik tekerlekli arazi tipi araçlar, savunma sanayi için
tekerlekli hafif zırhlı araçlar, nakliye ve lojistik sektörü için treyler ve semitreyler üretir
Otomotiv perakendeciliği ve araç kiralama
Satın alma hizmetleri
Uluslararası ticaret şirketi
Gemi ve yat inşası, bakım ve onraım hizmetleri
Turizm ve biletleme şirketi
İşlettiği 7 marina ile Türkiye'nin toplam kapasitesinin %28'ine sahip şirket
Gıda şirketi
Koç Topluluğu müşteri ilişkileri yönetim şirketi
Fiat'la ortak motorlu taşıt üretim şirketi
Rafineri şirketi
CNH ile ortak traktör üretim şirketi
Türkiye'nin ilk özel bankası. Aktif büyüklüğünde Türkiye'nin 4. büyük özel
sektör bankası
Merkezi satın alma hizmetleri

Internet Sitesi

www.arcelikas.com.tr

www.aygaz.com.tr

www.fordotosan.com.tr

www.otokar.com.tr

www.tatgida.com
www.tofas.com.tr
www.tupras.com.tr
www.turktraktor.com.tr
www.yapikredi.com.tr

