eyi yenileme planı var. Biz
işletmesine talibiz. Eğer
se, 100 Euro civarında yavalimanm kapasitesini büE . Riga çok kısa süre içinde
de büyüme potansiyeline saşimdilik bu konuda bir geadı. Riga havalimanında
tleri, dutyfreeve yiyicek içearının işletmesini biz yürü-

inovasyon geliştirdik
TAVın verimliliği artırmak ko
nusunda ciddi süreç inovasyonlan ge
liştirdiğini kaydeden Sani Şener, "Bu
anlamda oluşturduğumuz operasyonel mimariyle, yolcuların tüm ha
reketlerini ölçüyoruz. Yolcunun ha
valimanında yaptığı ortalama har
cama 17 Euro civarında. Ancek eğer
müşteri mutluysa, yani bir aksilik,

TAVa kendi know hobimiz aktardı
ğımız gibi TAVm da geliştirdiği bazı
yenilikleri diğer havaalanlarında uy
gulamaya başladık. Örneğin Atatürk
Havalimanı'nda Türikye'ye özgü
ürünlerin satıldığı Grand Bazaar (ka
palı çarşı) fikrini başka ülkelere de ta
şıdık. TAVla büyümek istiyoruz. ONlann gittiği ülkelere biz de gidiyoruz"
diye konuştu.

LETONVA Ulaştırma Bakanı Aivis Ronis, 19901i
Letonya'nın Türkiye büyükelçisi olarak görev ya]
kaydetti: "Son olarak 2 yıl önce Türkiye'ye gittifc
İstanbul'u tanıyamadım. Müthiş muazzam b/r d
Türkiye ekonomik ve siyasi olarak bölgesinde gft
Letonya'daki Türk yatırımcıların dinamizminden
mümkün. Önümüzdeki dönemde havaliman/rm
TAV'ın da bu konuda ilgisi var. Bunun dısmdalü
çekecek büyük ölçekli altyapı projelerimiz mevcı
özelleştirmesi gündemimizde var."

Akbank, girişimciyi krediyle destekle]
Akbank, yeni bir işletme kurarak ticari faaliyetleri
ne başlayan girişimcilere destek için Girişimci Des
tek Paketi'ni geliştirdi.
Akbank Ticari ve KOBİ Bankacılığından so
rumlu Genel Müdür Yardımcısı Kaan Gür, istihdam
konusunun Türkiye'nin öncelikli sorunları arasın
da geldiğini belirterek, Akbank'ın geliştirdiği Giri
şimci Destek Paketi ile girişimcilere önemli destek
sağladığını, paket kapsamında "Axess Business Girişimcf'yi, girişimciliğe adım atan müşterilerine sun
duklarını bildirdi. Yeni işletme kuran firmaların ku
ruluş aşamasındaki finansman ihtiyaçlarını karşı

layan paketin, Akbank'ın girişimcilere ve girişim
ciliğe verdiği desteği gösterdiğini kaydeden Gür, şöy
le devam etti: "Yüksek büyüme potansiyeli bulunan
bir iş fikrine sahip olan kişiler, çoğu zaman bu fik
ri destekleyecek finansman kaynaklarına erişimde
güçlük çekiyor. Uygun şartlarda finansman bulu
namaması halinde bu yeni iş fikirleri hayata geç
meden kaybolup gidiyor. Bu kapsamda, Akbank ola
rak her yeni girişimin, geleceğin başarılı KOBİ'sine
dönüşmesi için, yeni ürün, hizmet, finansman mo
delleri, bilgilendirme hizmetleri, işbirlikleri gibi ge
niş çözüm yelpazeleri ile, onların yanında olmaya

devam edeceğiz. 'KOBİ'lerimizT
bank KOBİ'lerimizin gücüdür !
femizi anlatıyor."
Gür, son 3 yılda Türkiye'de
yısı yıllık yaklaşık 50 bin iken, 1
rine yükseldiğine değinerek, faı
küçük olan işletmelerin yararla
samında girişimcilere kısa vade
anında karşılamak için Artı Par
ve diğer ödemeleri için çek kam
Girişimci ürününü sundukları
bazı bankacılık ürünlerinden de
1

Kestelli: Olmazsa olmazımız, VOB'un genel
I

merkezinin İzmir'de kalmasıdır
İZMİR - DÜNYA

İzmir Ticaret Borsası ve Vadeli
İşlem ve Opsiyon Borsası (VOB)
Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu
Kestelli., borsanın "İzmir'den ko
partılmaya çalışılmasının" kabul
edilemeyeceğini belirtti. Kes
telli, "Olmazsa olmazımız,
VOB'un genel merkezinin İz
mir'de kalmasıdır" dedi.
Dün bazı gazetelerde yer
alan İzmir'deki VOB'un çoğun
luk hisselerinin İMKB'ye dev
redilerek İstanbul'a taşınacağı
yönündeki haberlerine Işınsu
Kestelli'den sert bir dille yanıt
geldi. Kestelli, VOB'un 4 Şubat
2005 tarihinde Başbakan Recep

Tayyip Erdoğan tarafından ça
lınan gongla hizmete başladığı
nı, Türkiye'nin ilk ve tek türev
borsası olduğunu belirtti. Bor
sanın aradan geçen 7 yıl zarfın
da işlem hacmini 150 kata yakın
artırdığını, Türk sermaye piya
sası ve Türk özel sektörü için
önemli bir misyon üstlendiğini
kaydeden Kestelli, VOB'un elde
ettiği ivmeyle dünyanın 26'ncı
büyük türev borsası olduğunu
ifade etti.
Kestelli, açıklamada şu gö
rüşlere yer verdi: "Üstelik bu ba
şarıyı sadece V ile yani vadeli iş
lemlerle yakalamıştır. Bugün
yapılması gereken şey bugüne
kadar anlamsız bir şekilde en

gellenen VOB'un O'sunu yani
opsiyonlan da devreye sokarak
bu önemli kurumun daha hızlı
büyümesinin önünü açacak
adımlar olmalıdır. Hal böyley
ken VOB'un, ortaklarının görü
şü dahi alınmadan bir oldu bittiye getirilerek İzmir'den ko
partılmaya çalışılması kabul edi
lemez. Liberal dünyada özel
leştirmeler tamamlanmışken
Türkiye'de VOB'u kamulaştır
maya kalkışmak, en hafif deyi
miyle suyu tersine akıtma giri
şimidir. Herkesin anlaması lazım
ki VOB, İstanbul'un finans mer
kezi olmasının önünde bir engel
değildir. Daha önce de vurgu
ladığımız gibi Türkiye sermaye
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piyasalarım daha hızlı büyütmek
için VOB olarak her türlü mü
zakereye açığız. Ancak bu ko
nuda olmazsa olmazımız,
VOB'un genel merkezinin İz
mir'de kalmasıdır. Türkiye'nin
en çok vergi ödeyen üç kentin
den biri olan İzmir'e katkı sağ
layan VOB gibi değerlerin güç
lendirilerek devam ettirilmesi,
bütün ülke için önemli bir güç ve
motivasyon kaynağıdır."
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İş Girişim
ile Erol
Frik
ortaklığı
Ortopro'da
devam
ediyor

Girişim sermayesi fonu İş Girişim Sermayesi'nin, sağlık sektöründeki ilk
yatırımı olan ve 2007 yılında 6 milyon
dolar yatırım yaptığı Ortopro Tıbbi
Aletler'in yüzde 20 hissesine yine iş Gi
rişim Sermayesi'nin yatırımlarından
Frik İlaç'ın eski ana sermayedarı Erol
Frik, 4.5 milyon dolar bedelle ortak ol
du. İş Girişim Sermayesi Genel Mü
dürü Murat Özgen, "Frik İlaç'ın eski
ana sermayedarı Erol Frik, İş Girişim

Sermayesi'nin yatırımlarında hedef
lere ulaşılması için verdiği kayda de
ğer desteği yaşamış biri olarak, bu sek
tördeki bir diğer yatırımımız olan Ortopro'ya yatırım yapmak istedi. Erol
Frik'in 2007 yılından bu yana yatırım
yaptığımız Ortopro'nun %20'sini ser
maye artırımı yoluyla satın almasıyla iş
birliğimizi başka bir boyuta taşıdık" di
ye konuştu. Erol Frik de "Ortopro'nun,
özellikle ihracatındaki hızlı büyümeye

ve dünyada markalaşan bir Türk or
topedi şirket olma hedefine hep birlikte
ulaşacağız" dedi. Ortopro Yönetim
Kurulu Başkanı Tolga Yalçınkaya ise
"Ortopro, inovatif ve özgün üretime
ağırlık verdi ve Türkiye'de pazar li
derleri arasına girmeyi başardı" dedi.
Ortopro son 4 yılda üretimden satış
larını dolar bazında yıllık bileşik yüzde
20 büyütürken 4 kıtada 32 ülkeye ih
racata ulaştı.
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