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CHAIRMAN’S LETTER | BAŞKAN’IN MEKTUBU

W
e are pleased to salute you with a brand new name in 
this issue. Following the merger of İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası, Turkish Derivatives Exchange 
(TURKDEX), and İstanbul Gold Exchange under a 

single roof, Borsa İstanbul was born as a new trademark, and 
will henceforth reach you through its corporate publication 
“Borsa İstanbul Magazine”. 

We are now in a new era in the process that extends from 
Dersaadet Tahvilat Borsası (Bonds Exchange) established in 
1873 to Borsa İstanbul. In addition to the promulgation of the 
new Capital Markets Law, demutualization of Borsa İstanbul, 
and conclusion of the process of bringing the exchanges of 
Turkey under a single roof, last July, we initiated a strategic 
partnership process with NASDAQ-OMX Group for rene-
wing our technological infrastructure. As the Turkish capital 
markets, we have already started to see the concrete results of 
this transformation and conversion process. As a result of the 
dedicated efforts of all the capital markets institutions, led 
by the Capital Markets Board of Turkey, İstanbul 
climbed 13 steps in the Global Financial Centers 
Index (GFCI) and ranked 44th last year.

In this first issue, we decided to provide detai-
led information on the steps that we are taking to 
make Borsa İstanbul a global investment platform 
and attract global investment to İstanbul. We also 
covered the initial public offering subject, which 
allows companies to improve financing resources 
and corporate management practices, in the “spe-
cial file” section.  In the “Briefing” section, we dealt 
with the energy market. 

Our efforts to develop an energy market, which 
is very important for our country, shifted to a 
different dimension upon the issuance of the new 
Electricity Law in March 2013. Within the frame-
work of this Law, efforts to establish and structure 

B
u sayımızda sizleri yepyeni bir isimle 
selamlıyoruz. Nisan ayı içerisinde İstan-
bul Menkul Kıymetler Borsası, Vadeli 
İşlem ve Opsiyon Borsası ve İstanbul 

Altın Borsası’nın aynı çatı altında birleşmesi 
ile yeni bir marka olarak doğan Borsa İstanbul 
bundan böyle kurumsal yayını Borsa İstanbul 
Magazine ile ulaşacak sizlere. 

1873 yılında kurulan Dersaadet Tahvilat 
Borsası’ndan Borsa İstanbul’a uzanan süreçte 
yeni bir döneme girmiş bulunuyoruz. Yeni 
Sermaye Piyasası Kanunu’nun yasalaşması, 
Borsamızın şirketleşmesinin ve Türkiye’deki 
borsaların tek bir çatı altında toplanması sü-
recinin tamamlanmasının yanı sıra, NASDAQ-
OMX Grubu ile teknolojik altyapımızın 
yenilenmesi amacına yönelik olarak stratejik 
ortaklık sürecini de geçtiğimiz Temmuz ayı 
itibariyle başlatmış bulunuyoruz. Türkiye 
Sermaye Piyasası olarak bu değişim ve dönü-
şüm sürecinin somut sonuçlarını şimdiden 
görmeye başladık. Başta Sermaye Piyasası Ku-
rulumuz olmak üzere tüm sermaye piyasası 
kuruluşlarının özverili çalışmaları neticesin-
de, geride bıraktığımız yıl içerisinde İstanbul, 

Küresel Finans Merkezleri Endeksi 
(GFCI) sıralamasında 13 basamak 
birden yükselerek 44’üncü sırada 
yer aldı. 

Dergimizin bu ilk sayısında, bor-
samızı küresel ölçekli bir yatırım 
platformu haline getirerek dünya-
nın yatırımını İstanbul’a çekme yo-
lunda attığımız adımlar hakkında 
ayrıntılı bilgilere yer verdik. Ayrıca 
şirketlere yatırımları için finans-
man kaynağı ve kurumsal yönetim 
uygulamalarını geliştirme imkânı 
sağlayan halka arz konusunu “özel 
dosya” köşemize taşıdık. “Briefing” 
köşemizde enerji piyasasını günde-
me aldık. 

EstEEmEd rEadErs,
DEğErli oKUrlArIMIz,

dr. m. İBraHİm tUrHaN
Chairman & CEo

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
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WE Will Not oNly add 
to oUr EfficiENcy as a 
rEgioNal cENtEr, BUt arE 
also rapidly moviNg oN 
tHE Way to BEcomiNg a 
gloBal fiNaNcial cENtEr.

BölGESEl MErKEz olArAK 
ETKiNliğiMizi ArTIrIrKEN, 
KürESEl ölçEKTE Bir 
fiNANS MErKEzi olABilME 
YolUNDA DA hIzlA MESAfE 
KAYDETMEYE çAlIŞIYorUz.
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Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (Energy Markets 
Operation joint stock company), which Borsa 
İstanbul will be a shareholder, are in progress. 
While this new structure allows spot trading 
for the electricity market, Borsa İstanbul will 
host derivative instruments. Establishment 
of an energy market in Turkey will initially 
positively influence the domestic market 
while allowing the establishment of an inde-
pendent, reliable, transparent and efficiently 
functioning market for energy producers and 
distributors. Furthermore, the new structure 
will ensure a healthier price discovery in the 
spot market and along with the derivative 
instruments traded on Borsa İstanbul, it will 
allow market participants to manage risks 
better.  Finally, the energy market will allow 
Turkey to reach its goal of becoming the price 
determining venue of the region.

İstanbul has been the point of attraction 
for civilizations in history, and in the fort-
hcoming period, we will be working harder 
to make İstanbul one of the leading financial 
centers of the world. Borsa İstanbul plays a 
central role in making Turkey to reach her 
2023 targets, and will focus on competing 
with emerging markets and attract accumu-
lated global capital to Turkey. Particularly 
through the strategic partnership project we 
are carrying out, technology and know-how 
transfer will be attained. Additionally, thanks 
to the initial public offering campaign and 
Listingİstanbul projects, we aim to make local 
and international capital to work more effici-
ently in Turkey. Thereby, we will not only add 
to our efficiency as a regional center, but are 
also rapidly moving on the way to becoming a 
global financial center.

Ülkemiz için büyük önem arz eden enerji piyasasını 
geliştirmeye yönelik çabalarımız 2013 Mart ayında çıkan 
yeni Elektrik Piyasası Kanunu ile farklı bir boyut kazandı. 
Bu kanun kapsamında Borsamızın da ortağı olacağı Enerji 
Piyasaları İşletme A.Ş.’nin kuruluş ve yapılanma süreci devam 
ediyor. Kurulacak olan bu yeni yapı elektrik piyasası spot 
işlemleri için alım satım imkânı sağlarken borsamız da türev 
ürünlere ev sahipliği yapacaktır. Türkiye’de bir enerji borsası 
oluşumu öncelikle iç piyasayı olumlu etkileyecek, enerji üre-
ticileri ve dağıtıcıları arasında bağımsız, güvenilir, şeffaf ve 
etkin işleyen bir piyasa oluşumunu sağlayacaktır. Bunun yanı 
sıra yeni yapı, spot piyasada daha sağlıklı fiyat oluşumunu 
temin edecek, Borsa İstanbul bünyesinde işlem görecek türev 
ürünlerle birlikte piyasa katılımcıları açısından risklerin daha 
iyi yönetilmesine imkân verecektir. Son olarak da kurulacak 
enerji borsası, enerji piyasasında Türkiye’nin bölgemizin fiyat 
belirleyicisi olma hedefine ulaşmasını sağlayacaktır. 

Önümüzdeki dönemde, tarih boyunca medeniyetlerin 
çekim merkezi olagelmiş İstanbul’un, dünyanın en önde gelen 
finans merkezlerinden biri haline gelmesi için daha yoğun 
bir gayret ve çalışma içinde olacağız. Ülkemizin 2023 vizyo-
nu hedeflerine ulaşması için merkezi rol oynayan borsamız 
yükselen ekonomilerle rekabete ve küresel sermaye biriki-
minin ülkemize aktarılmasına odaklanacaktır. Özellikle, 
yürütülmekte olan stratejik ortaklık projesi yoluyla tekno-
loji ve know – how transferi sağlanacaktır. Ayrıca, halka arz 
seferberliği ve Listingİstanbul projeleri ile, yerel ve ulusla-
rarası sermayenin ülkemizde daha etkin bir şekilde işlerlik 
kazanmasını hedefliyoruz. Böylelikle, bölgesel merkez olarak 
etkinliğimizi artırırken, küresel ölçekte bir finans merkezi 
olabilme yolunda da hızla mesafe kaydetmeye çalışıyoruz.

Bütün bu gelişmeler ışığında hedeflerimize emin adımlar 
ile ilerlerken, önümüzdeki sayılarda sizlerle yeni gelişmeleri 
paylaşacak olmanın heyecanını yaşıyoruz.

EstaBlisHmENt of aN ENErgy markEt iN tUrkEy Will iNitially positivEly iNflUENcE tHE 
domEstic markEt WHilE alloWiNg tHE EstaBlisHmENt of aN iNdEpENdENt, rEliaBlE, 
traNsparENt aNd EfficiENtly fUNctioNiNg markEt for ENErgy prodUcErs aNd distriBUtors.

TürKiYE’DE Bir ENErji BorSASI olUŞUMU öNCEliKlE iç piYASAYI olUMlU ETKilEYECEK, ENErji 
ürETiCilEri vE DAğITICIlArI ArASINDA BAğIMSIz, GüvENilir, ŞEffAf vE ETKiN iŞlEYEN Bir piYASA 
olUŞUMUNU SAğlAYACAKTIr.
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AkyüREk wILL GRow by 20% EvERy yEAR 
AKYürEK hEr YIl %20 BüYüYECEK

wITH THESE 
AppLICATIoNS, 
fIGuRES ARE AT youR 
dISpoSAL  
BU UYGUlAMAlArlA 
rAKAMlAr 
EliNiziN AlTINDA

HIGH ALTITudE 
YüKSEK irTifA

The dazzling growth potential in the 
low cost carrier market is filling the 
wings of Pegasus Airlines. Ali Sabancı 
expresses the goals of the company.

Pegasus payları yatırımcısını 
keyiflendiriyor. Ucuz havayolu 
pazarının göz kamaştıran büyüme 
potansiyeli kanatları dolduruyor. Ali 
Sabancı şirketin hedeflerini anlattı.

92 THE ART of LIvING IN İSTANbuL
iSTANBUl’DA YAŞAMA SANATI
It is possible to seize each and 
every day in İstanbul, the most 
prestigious city of Turkey in terms 
of business, living standards and 
social life, at the doorstep of 
Europe. 

Bugün Türkiye’nin iş ve yaşam 
bağlamında en prestijli şehrinde, 
Avrupa’nın hemen yanı başında 
yaşam, iş ve sosyal hayatın en 
şaşaalı olduğu İstanbul’da her 
günün keyfine varmak mümkün. 

NEGoTIATIoN TECHNIQuES 
MüzAKErE TEKNiKlEri

68
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SuCCESS IN pubLIC 
offERINGS
hAlKA ArzDA BAŞArI
Companies stepping 
into the capital 
markets turn over a 
new leaf. 

Sermaye Piyasalarına 
adım atan şirketler 
kendileri için yeni 
bir sayfa açıyor. 
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With this structure, which allows market participants to access a broader market through the same 

trading platform, single stock futures and options, BIST 30 Index futures and options, TRYUSDollar 

futures contracts, TRYEuro futures contracts, Euro/USDollar currency futures contracts, gold futures 

contracts, USDollar/Ounce gold futures contracts, Aegean cotton futures contracts, Anatolian red 

wheat futures contracts, and base load electricity scontracts will be traded on Borsa İstanbul Futures 

& Options Market. Therefore, Borsa İstanbul’s global competitive power will strengthen. Thanks to our 

widening product range, we are making fast steps on the way to become a much stronger exchange, 

while significantly contributing to making İstanbul a global financial center.

Borsa İstanbul and Turkish Derivatives Exchange (TURKDEX) have merged! 
From now on, all derivatives contracts traded on Borsa İstanbul Derivatives Market
(VIOP) and TURKDEX are now being traded on VIOP trading platform.

A NEW STEP AND

FOR THE EXCHANGE
A BRILLIANT FUTURES



NEWS 
HABERLER

NEW YORK 
SPURT FROM TAV 
TAV’DAN NEW  
YORK ATAĞI

MAJOR COOPERATION 
FROM YAPI KREDİ 

YAPI KREDİ’DEN  
BÜYÜK İŞ BİRLİĞİ

NASDAQ OMX ORTAKLIĞI BORSA 
İSTANBUL’U KÜRESEL BORSA 
LİGİ’NE TAŞIYACAK

NASDAQ OMX COOPERATION 
WILL CARRY BORSA 

İSTANBUL TO THE GLOBAL 
STOCK MARKET LEAGUE

I
n order to enhance its presence in global markets 
and contribute to İstanbul International Financial 
Center Project, Borsa İstanbul chose NASDAQ OMX 

Group as its technological partner. With the strategic 
partnership of NASDAQ OMX, Borsa İstanbul will 
enable practices of trade in all asset types, exchange, 
market inspection and risk management in an integ-
rated structure. By means of this partnership, Borsa 
İstanbul will especially have a say in informatics and 
global stock trading.

B
orsa İstanbul, küresel piyasalardaki etkinliğini 
artırmak ve İstanbul Uluslararası Finans Merkezi 
Projesi’ne katkıda bulunmak amacıyla, kendisine 

teknolojik ortak olarak NASDAQ OMX Group’u seçti. 
NASDAQ OMX stratejik ortaklığı ile Borsa İstanbul, 
tüm varlık türlerinde alım-satım, takas, piyasa göze-
timi ve risk yönetimi uygulamalarına bütünleşik bir 
yapıda imkan tanıyacak. Borsa İstanbul, NASDAQ OMX 
ortaklığı ile özellikle bilişim alanında özellikle küresel 
borsacılık sektöründe daha çok söz sahibi olacak.

14 13
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BORSA İSTANBUL SIRADIŞI İKİ  
ORGANİZASYONLA HEDEFİNE KOŞTU: CYFI VE WFDB
Türkiye’nin finansal alanda bir çekim merkezi olmasına yönelik 
çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Borsa İstanbul farklı hedef kitlelere 
hitap eden önemli uluslararası organizasyonları, hem ev sahibi hem de 
sponsoru olarak ilk kez ülkemize çekiyor ve sürecin dinamik motor gücü 
olmayı sürdürüyor.

BORSA İSTANBUL HAS REACHED ITS GOAL WITH 
TWO EXTRAORDINARY EVENTS: CYFI AND WFDB
The endeavors for Turkey to become a financial attraction center 
continue at full steam. Borsa İstanbul is attracting, for the first 
time, significant international events that appeal to various 
audiences in Turkey both as a host and a sponsor and remains the 
driving force behind the process.

NEWS| HABERLER
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The impact and arousal 
of public interest fol-

lowing two major events 
which took place in May 
and June show evidence 
of the importance of 
the steps taken by Borsa 
İstanbul.

The first event, orga-
nized by Child &Youth 
Finance International 
(CYFI) -which was estab-
lished to raise awareness 
on financial education 
among children and 
young adults- was the 
2nd CYFI Summit and 
was held between May 7 
and May 9 at the Hilton 
Convention Center.

Being realized under 
the main sponsorship 
of Borsa İstanbul and 
honored by the presence 
of Turkish Republic 
Deputy Prime Minister 
Ali Babacan, Capital 
Markets Board of Turkey 
Chairman Dr. Vahdettin 
Ertaş, and Borsa İstanbul 
Chairman & CEO İbra-
him M. Turhan Ph.D., the 
summit gave youngsters 
from different countries 
and ages the opportunity 
to meet world leading 
authorities specialized 
on finance, politics, rese-
arch, and child rights.

As a reflection of the 
well-known Turkish pro-
verb “Bend the tree while 
it is still pliant”, the sum-
mit stood out with plans 
for financial literacy in 
Turkey in concordance 
with a conventional 
perspective.

Taking into conside-
ration the idea that one 
of the greatest assets of 
a country in creating its 

future is the education 
of its youth and that 
this investment has an 
effect not only on that 
precise country but on 
the whole world, Borsa 
İstanbul decided to be-
come the main sponsor 
of the summit.

Having hosted 108 
youngsters aged between 
8 and 22 from England to 
Uganda and from Bang-
ladesh to Mexico in ad-
dition to sector delegates 
and non-governmental 
organization members 
from all over the world, 
the sponsorship of Borsa 
İstanbul proved to be a 
successful initiative.

ALİ BABACAN: “I wAs 
the CAsh regIster 
of our home wheN 
I wAs 8; thIs hAs 
ALwAys BeeN to my 
BeNefIt.”

Giving a speech as 
part of the summit, 
Turkish Republic Deputy 
Prime Minister Ali Baba-
can stated that financial 
education remains on 
the agenda of institu-
tions from the four 
corners of the world and 
pointed out that there 
are three crucial pillars 
to sustainable develop-
ment: economy, environ-
ment and man.

Expressing the 
importance of financial 
literacy at a young age, 
Babacan also exempli-
fied from his own life: 
“Financial education 
and literacy are very 
important subjects; 
explanation of financial 
concepts to children at 

Mayıs ve Haziran 
aylarında gerçekleşti-

rilen iki önemli orga-
nizasyonun yarattığı 
etki ve kamuoyundan 
gördüğü ilgi göz önünde 
bulundurulduğunda 
Borsa İstanbul’un attığı 
adımların önemi daha 
net olarak ortaya çıktı. 

Bu organizasyon-
lardan ilki, çocuklar ve 
gençlerin finansal eğitim 
alanında bilinçlendiril-
mesine yönelik kurulan 
Child &Youth Finance 
International (CYFI) ta-
rafından 7-9 Mayıs 2013 
tarihleri arasında Hilton 
Convention Center’da 
düzenlenen 2’inci CYFI 
Zirvesi oldu. 

Borsa İstanbul ana 
sponsorluğunda düzen-
lenen ve T.C. Başbakan 
Yardımcısı Ali Babacan, 
Sermaye Piyasası Kurulu 
Başkanı Dr. Vahdettin 
Ertaş, Borsa İstanbul 
Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Genel Müdürü Dr. 
M. İbrahim Turhan’ın 
teşrifleriyle gerçekleşen 
Zirve’de, farklı ülke 
ve yaş gruplarından 
gençler, finans, siyaset, 
araştırma ve çocuk hak-
ları alanında dünyanın 
önde gelen isimleriyle 
buluşma fırsatı yakaladı.

 Yaşantımız sırasında 
sıkça duyduğumuz 
“Ağaç yaşken eğilir” 
atasözünün bir yansı-
ması olan bu Zirve, hem 
Türkiye’nin finansal 
okur-yazarlık konu-
sunda atmayı planla-
dığı adımlarla hem de 
geleneksel bakış açısına 
uygunluk açısından çok 
örtüşen bir organizas-

yon olarak öne çıktı. 
Bir ülkenin geleceğini 
oluşturmada en önemli 
hazinesi olan çocuk 
ve gençlerinin “neyin, 
nasıl olması gerektiği” 
konusunda eğitilme-
lerinin, hem o ülkenin 
hem de tüm dünyanın 
kendi geleceğine yatırım 
yapması anlamına gele-
ceğinden hareketle Borsa 
İstanbul Zirve’nin ana 
sponsoru oldu. Doğru 
ve faydalı bir girişim 
olarak değerlendirilen 
sponsorlukla Borsa 
İstanbul, İngiltere’den 
Uganda’ya, Bangladeş’ten 
Meksika’ya 8 ile 22 yaş 
arasındaki 108 çocuk ve 
genç ile tüm dünyadan 
sektör ve sivil toplum 
kuruluşlarının temsilci-
lerine ev sahipliği yaptı.

 
ALİ BABACAN:  
“8 yAŞINDAyKeN 
eVİN KAsAsI BeNDİm, 
BuNuN KAtKIsINI 
heP gÖrDÜm”

Zirve kapsamında bir 
konuşma gerçekleştiren 
T.C. Başbakan Yardımcısı 
Ali Babacan, finansal eği-
timin dünyanın dört bir 
yanındaki kuruluşların 
gündeminde olduğunu 
belirterek, sürdürülebilir 
kalkınmanın ekonomi, 
çevre ve insan olmak 
üzere üç önemli ayağı 
bulunduğuna dikkat 
çekti. 

Finansal okuryazarlı-
ğın çocuk yaşta faydala-
rını da anlatan Babacan, 
kendisinden örnek vere-
rek, “Finansal eğitim ve 
okuryazarlık, çok önemli 
konular; çocuklarımıza 
erken yaşlarda finansal 
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an early age will help 
them throughout their 
lives. If I were to share a 
memory; I was the cash 
register of our home 
when I was only 8. I have 
reaped the benefits of 
that situation for all my 
life. We, as Turkey, are 
pleased to assist you in 
such a journey.”

VAhDettİN ertAŞ: 
“the AtteNDANCe 
from oVer A 100 
CouNtrIes Is A  
DemoNstrAtIoN 
of the exteNt of 
gLoBAL INterest.”

Capital Markets Bo-
ard of Turkey Chairman 
Dr. Vahdettin Ertaş men-
tioned that Child and 
Youth Finance Internati-
onal (CYFI) was founded 
with the support of 
more than 500 insti-
tutions including the 
Organisation for Econo-
mic Co-operation and 

konseptlerin anlatılması, 
hayatları boyunca kendi-
lerine yardımcı olacak-
tır. Kendimden bir anı 
paylaşmam gerekirse; 
henüz 8 yaşımdayken 
evin kasası bendim. Bu 
durumun hayatım bo-
yunca katkısını gördüm. 
Türkiye olarak böyle 
bir yolculukta sizlere 
katkıda bulunmaktan 
dolayı mutluluk duyuyo-
ruz” dedi.

VAhDettİN ertAŞ: 
“100’Ü AŞKIN ÜLKe-
DeN KAtILIm İLgİNİN 
BoyutuNu gÖZLer 
ÖNÜNe serDİ”

Sermaye Piyasası 
Kurulu Başkanı  
Dr. Vahdettin Ertaş da, 
Child &Youth Finance 
International’ın (CYFI), 
Organisation for Econo-
mic Co-operation and 
Development (OECD), 
nited Nations Internatio-
nal Children’s Emergency 

Development (OECD), 
the United Nations 
International Children’s 
Emergency Fund (UNI-
CEF) and the United 
Nations Educational, 
Scientific and Cultural 
Organization (UNESCO). 
Ertaş underlined the fact 
that attendance from 
over 100 countries in 
this year’s summit, com-
pared to last year’s first 
summit which hosted 80 
countries, demonstra-
ted the extent of global 
interest.

İBrAhİm m. turhAN, 
Ph.D.: “we wILL 
suPPort eVery 
eNDeAVor IN thIs 
CoNtext”

Borsa İstanbul Chair-
man & CEO M. İbrahim 
Turhan Ph.D. started his 
speech by thanking the 
participating children 
and teenagers.

Turhan stated that 
access to knowledge of 
the financial system by 
children and teenagers 
and by all parts of society 
meant the sustainability 

Fund (UNICEF) veya Uni-
ted Nations Educational, 
Scientific and Cultural 
Organization (UNESCO) 
gibi 500’den fazla 
kuruluşun desteğiyle 
kurulduğunu dile getirdi. 
Ertaş, geçtiğimiz yıl ilki 
düzenlenen zirveye 80, 
bu yılki zirveye ise 100’ü 
aşkın ülkeden katılım 
gösterilmesinin konuya 
olan ilginin boyutlarını 
gözler önüne serdiğine 
dikkat çekti.

Dr. m. İBrAhİm  
turhAN: “Bu KAP-
sAmDA her tÜrLÜ 
gİrİŞİme DesteK 
VereCeĞİZ”

Borsa İstanbul 
Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Genel Müdürü  
Dr. M. İbrahim Turhan da 
Zirve kapsamında yaptığı 
konuşmasında, öncelikle 
katılımcı çocuklara ve 
gençlere teşekkür etti. 

Çocukların ve genç-
lerin, finansal siste-
min işleyişi hakkında 
bilgi sahibi olmasının, 
toplumun tüm kesim-
lerinin finansal sisteme 

WFDB Vice President Julien Drybooms, WFDB Chairman Ernest Blom and 
WFDB General Secretary Rony Unterman discussed diamond trade.

WFDB Başkan Yardımcısı Julien Drybooms, WFDB Başkanı Ernest Blom  ve 
WFDB Genel Sekreteri Rony Unterman elmas ticaretini tartıştı.
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of a financial system rat-
her than stable growth.

Remarking that the 
world has lived in a 
fixed income per capita 
environment in the 
first 4 thousand years 
of the 5 thousand year 
world financial history, 
Turhan said: “In the last 
thousand years, we have 
witnessed an increase 
by 20% in the per capita 
income of each century 
and this rise has been 
multiplied by almost 
200. We have been 
observing an incremental 
growth in the per capita 
income since the 1820s. 
In the last 200 years, the 
per capita income has 
been multiplied by 35 in 
Western Europe and by 
50 in the United States 
of America (USA). The 
per capita income of 
Western Europe and USA 
was around $ 1,000, 200 
years ago. Today, adjus-
ted in accordance with 
purchasing power parity, 
these countries’ per ca-
pita incomes are respec-
tively around $ 35,000 
and $ 48,000. During the 
incremental growth era 
following the 1820s, se-
rious crises, particularly 
social and environmen-
tal, have been observed. 
A viable environment 
with none of these 
previous hardships left 
for future generations 
and the participation of 
children and teenagers in 
the frame of sustainable 
growth and finance are 
of utmost importance. 
As Borsa İstanbul, we 
will continue supporting 

every endeavor in this 
context.”

the PeArL of the 
regIoN hAs Brought 
together the 
mAsters of DIAmoND

In addition, Borsa 
İstanbul was the host 
of the 36th Presidents’ 
Meeting organized once 
every two years by the 
World Federation of Di-
amond Bourses (WFDB) 
on June 16-18, 2013. This 
event was an important 
source of prestige for 
Turkey. 29 bourse chair-
men, representing 90% 
of the world diamond 
trade, came together and 
discussed the issues of 
diamond branding, sales, 
and taxing.

WFDB was founded 
in Antwerp (Belgium) in 
1947 as a body that wo-
uld unite diamond exc-
hanges under one roof 
and provide a common 
set of trading practices 
for bourses dealing with 
rough and polished dia-
monds. The statements 
given by WFDB Chair-
man Ernest Blom were 
considerably important 

erişmesinin, büyümenin 
dengeli olmasından 
öte finansal sistemin 
sürdürülebilir olması 
anlamına geldiğini 
belirten İbrahim Turhan, 
dünyanın geçen 5 bin 
yıllık iktisadi tarihinin 
ilk 4 bin yılında kişi başı 
gelirin sabit seyrettiği bir 
ortamda yaşadığını belir-
terek, şöyle konuştu: 

“Son bin yıllık 
süreçte, her 100 yılda 
yaklaşık yüzde 20 artan 
kişi başı gelirin, nere-
deyse 200 kat arttığına 
şahit olduk. 1820’lerden 
itibaren ise kişi ba-
şına gelirde ivmeli bir 
artış gözlüyoruz. Batı 
Avrupa’da kişi başına 
düşen gelir son 200 
yılda 35 kat, Amerika Bir-
leşik Devletleri (ABD)’de 
ise 50 kat arttı. 200 yıl 
önce yaklaşık bin dolar 
civarında kişi başına 
gelire sahip olan Batı 
Avrupa’nın ve ABD’nin 
bugün satın alma gücü 
paritesine göre düzel-
tilmiş kişi başına geliri 
sırasıyla 35 bin ve 48 
bin dolar civarında. 
1820 sonrasındaki hızlı 
büyüme döneminde top-
lumsal ve çevre sorunları 
başta olmak üzere ciddi 
krizler gözlemlendi. 
Bu olumsuzlukların 
yaşanmadığı ve geleceğe 
yaşanabilir bir çevre bı-
rakabileceğimiz sürdürü-
lebilir büyüme ve finans 
ekseninde çocukların 
ve gençlerin katılımı 
son derece önemlidir. 
Borsa İstanbul olarak bu 
kapsamdaki her türlü 
girişime destek vermeye 
devam edeceğiz.” 

BÖLgeNİN 
İNCİsİ eLmAsIN 
PAtroNLArINI 
BuLuŞturDu

Diğer taraftan 16-18 
Haziran 2013 tarih-
leri arasında Borsa 
İstanbul’un ev sahip-
liğinde Dünya Elmas 
Borsaları Federasyonu 
(WFDB) tarafından her 
iki yılda bir düzenlenen 
Başkanlar Toplantısı’nın 
36’ıncısı gerçekleştirildi. 
Bu organizasyon Türkiye 
için önemli bir prestij 
kaynağı oldu.

Toplantıda bir araya 
gelen ve dünya elmas 
ve pırlanta ticaretinin 
yüzde 90’ını temsil eden 
29 borsa başkanı, pırlan-
taların markalaşması ve 
satışı ile vergilendirme 
konularını İstanbul’da 
masaya yatırdı.

Merkezi, Belçika 
Antwerp’te bulunan 
ve 1947 yılında ham ve 
cilalanmış elmaslarla 
kıymetli taşların alınıp 
satıldığı borsaları birleş-
tirmek ve bu borsalarda 
ortak bir ticari uygulama 
düzenini sağlamak ama-
cıyla kurulan WFDB’nin 
Başkanı Ernest Blom 

Over 100 countries attended this year’s CYFI Summit.

Bu yılki CYFI Zirvesi’ne 100’ü aşkın ülkeden katılım gösterildi. 
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for Turkey. The chair-
man of WFDB, which is 
an organization making 
regulations for the fair 
handling and the ensu-
rance of the continuity 
of the world diamond 
trade, underlined that 
production in the jewelry 
sector had decreased by 
30% compared to 5 years 
ago. He also pointed out 
that, if the expected tax 
regulations were fulfil-
led, a bright future in the 
diamond sector would 
await Turkey.

The annual trade 
volume of diamonds and 
jewelry is $250 billion. 
Taking into consideration 
the estimated volume 
for 2023 of $600 billion 
illustrates quite remar-
kably the potential of the 
sector. With an actual 
worth of 1 billion dollars, 
the diamond and gems-
tone market in Turkey is 
expected to multiply by 12 
in the medium term. The 
sheer magnitude of this 
sector shows that a cru-
cial potential lies ahead 
for Turkey.

BLom: “the geZİ 
eVeNts hAVe Not 
ChANgeD my ImAge 
of İstANBuL.”

Additional statements 
given by Ernest Blom 
during his stay in Turkey 
were also striking. In a 
declaration to a news-
paper, Blom expressed 
that he had been afraid 
to come to Turkey due to 
the Gezi events happe-
ning simultaneously 
with the meeting which 
was to be held. Once in 
İstanbul, however, he 
lost all fears.

Blom emphasized 
that the events of the 
time, nevertheless, did 
not change his opinion 
of Turkey. Blom once 
again demonstrated his 
trust in Turkey and in 
Borsa İstanbul by saying: 
“I do not know about 
the other members but, 
for me, Turkey’s image 
has not changed. If I am 
invited once more by 
the Chairman & CEO of 
Borsa İstanbul İbrahim 
M. Turhan Ph.D., I will 
come again.”

tarafından yapılan açık-
lamalar da, Türkiye için 
oldukça önemliydi. 

Dünyada elmas 
ticaretinin adil şekilde 
işlemesi ve elmas tica-
retinin devamlılığının 
sağlanmasına yönelik 
düzenlemeler yapan 
WFDB’nin Başkanı Blom, 
mücevher sektöründe 
beş yıl öncesine oranla 
üretimin yüzde 30 azal-
dığına dikkat çekerek, 
beklenen vergi düzenle-
melerinin gerçekleşmesi 
halinde Türkiye’yi elmas 
sektöründe çok parlak 
bir geleceğin beklediğine 
işaret etti.

Dünya elmas ve mü-
cevher ticaretinin yıllık 
hacminin 250 milyar do-
lar olduğu günümüzde, 
değerli taş ve pırlantada 
2023 için öngörülen 
pazar hacminin 600 
milyar dolar olarak 
öngörülmesi buradaki 
potansiyeli gösterme 
açısından oldukça 
çarpıcı. Türkiye’de elmas 
ve değerli taş pazarının 
büyüklüğünün 1 milyar 
dolar olduğu düşü-

nülüp ve orta vadede 
sektörün küresel çapta 
12 kat büyüyeceği hesaba 
katıldığında Türkiye 
için de çok önemli bir 
potansiyel önümüzde 
duruyor. Borsa İstanbul, 
Türkiye’de elmas piya-
sasının aktifleşmesinin 
finans akışını güçlendire-
ceği, yabancı sermayenin 
Türkiye’ye gelmesini 
teşvik edeceği ve elmas 
bankacılığının oluşma-
sıyla da vadeli işlemlerin 
oluşmasıyla da bu ko-
nudaki desteğini devam 
kılmaya hazırlanıyor. 

BLOM: “GEZİ OLAYLARI 
İSTANBUL’UN 
GÖZÜMDEKİ İMAJINI 
DEĞİŞTİRMEDİ”

Ernest Blom’un 
Türkiye’de bulunduğu 
süre içerisinde yaptığı 
diğer açıklamalar da 
oldukça çarpıcıydı. Blom, 
bir gazeteye verdiği 
demeçte, toplantının ger-
çekleştirileceği dönemde 
yaşanan Gezi Olayları 
nedeniyle Türkiye’ye 
gelmekten önce korktu-
ğunu ancak daha sonra 
İstanbul’a geldiğinde bu 
endişesinin kayboldu-
ğunu ifade etti. 

Blom, o dönemde 
yaşanan olayların zih-
nindeki Türkiye imajını 
değiştirmediğinin de 
altını çizerek, “Diğer üye-
leri bilmem ama benim 
için Türkiye’nin imajı 
değişmedi. Borsa İstanbul 
Başkanı ve Genel Müdürü 
İbrahim M. Turhan tekrar 
davet ederse yine gelirim” 
diyerek, Türkiye’ye ve 
Borsa İstanbul’a olan 
güvenini bir kez daha 
ortaya koydu.

In the summit, Borsa İstanbul Chairman & CEO İbrahim M. Turhan Ph.D. declared 
his support in every endeavor within this context.

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. M. İbrahim Turhan 
Zirve’de bu kapsamda her türlü girişime destek vereceklerini dile getirdi.
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S
igning a € 100 million loan 
agreement with the Coun-
cil of Europe Development 

Bank (CEB), Yapı Kredi Bankası 
A.Ş has obtained a 7 year term 
financing, with a two-year 
grace period. According to a 
statement made by Yapı Kredi, 
the loan has been obtained 
in two parts – this is the first 
loan provided by CEB to a 
private bank without the need 
of warranty from the Turkish 
Republic Undersecretariat of 
Treasury.

Yapı Kredi CEO Faik Açıka-
lın expressed that the obtained 
loan would be put to use in 
the financing of Small and 
Medium Business Enterprises 
(SMBE’s).

Y
apı Kredi Bankası A.Ş, 
Avrupa Konseyi Kal-
kınma Bankası (AKKB) 

ile 100 milyon Euro 
tutarında kredi anlaşması 
imzalayarak iki yıl geri 
ödemesiz toplam yedi yıl 
vadeli finansman sağladı.

Yapı Kredi’den yapı-
lan açıklama ile kredi iki 
dilimde alınıyor ve AKKB 
tarafından Hazine Müşte-
şarlığı garantisi olmadan 
özel bir bankaya sağla-
nan ilk finansman olma 
özelliği taşıyor. Yapı Kredi 
CEO’su Faik Açıkalın, 
bankanın aldığı kredinin 
KOBİ’lerin finansmanına 
yönelik kullandırılacağını 
belirtti.

YAPI KREDİ HAS SIGNED AN 
AGREEMENT WITH THE COUNCIL OF 
EUROPE DEVELOPMENT BANK (CEB) 
YAPI KREDİ, AVRUPA KONSEYİ KALKINMA 
BANKASI İLE ANLAŞMA İMZALADI

TURKISH BANKING  
SECTOR 2012

TüRK BANKACILIK
SEKTÖRü 2012

23,6
RETURN ON ASSETS 

IN THE SECTOR
SEKTÖRÜN AKTİF KâRI

BILLION / MİLYAR  TL

BILLION / MİLYAR  TL
1.371

SIZE OF ASSETS IN THE 
TURKISH BANKING 

SECTOR
TÜRK BANKACILIK 

SEKTÖRÜNÜN AKTİF 
BÜYÜKLÜĞÜ

Turkish Derivatives 
Exchange (TURKDEX) 

has been restructured 
under the roof of Borsa 
İstanbul and has star-
ted its services under 
the name Derivatives 
Market (VIOP) as of 
August 5, 2013.

Bringing together 
the financial instituti-
ons in İstanbul makes 
a major contribution 
to the development of 
the İstanbul Internati-
onal Financial Center 
project.

Vadeli İşlem ve Opsi-
yon Borsası (VOB), 

Borsa İstanbul kapsa-
mında yeniden yapı-
landırıldı ve 5 Ağustos 
2013 tarihi itibarı ile 
Vadeli İşlem ve Opsiyon 
Piyasası (VİOP) adı ile 
işlem görmeye başladı.

 İstanbul’da faali-
yet gösteren finansal 
kurumların bir araya 
gelmesi, İstanbul Ulus-
lararası Finans Merkezi 
projesinin gelişimine 
de önemli katkılar 
sağlıyor.

TURKDEX IS NOW UNDER THE  
ROOF OF BORSA İSTANBUL    

VOB ARTIK BORSA İSTANBUL ÇATISI ALTINDA



Dynamic Growth Fund, which 
owned 21.44 % of Ülker 

Bisküvi shares, has sold its 
shares to Yıldız Holding and 
its subsidiaries. According to 
a statement given by Ülker 
Bisküvi’s main shareholder Yıl-
dız Holding to Borsa İstanbul, 
Dynamic Growth Fund has, 
due to liquidation, transferred 
its shares to all fund certificate 
owners, in line with their share 
percentages. After the hando-
ver, the total shares of Yıldız 
Holding, its subsidiaries and 
Ülker Family in Ülker Bisküvi 
grew from 58.49% to 79.9%.

Ülker Bisküvi’de yüzde 21,44 
pay sahibi olan Dynamic 

Growth Fund, paylarını Yıldız 
Holding ve iştiraklerine sattı.

Ülker Bisküvi’nin ana pay-
daşı Yıldız Holding tarafın-
dan Borsa İstanbul’a yapılan 
açıklamaya göre Dynamic 
Growth Fund, tasfiye sebe-
biyle, portföyündeki tüm 
varlıkları fon katılma belgesi 
sahiplerine payları nispetinde 
devretti. Devir sonrası Yıldız 
Holding, iştirakleri ve Ülker 
Ailesi’nin şirketteki toplam 
payı yüzde 58,49’dan yüzde 
79,9’a yükseldi.

NEW YORK SPURT FROM TAV TAV’DAN NEW YORK ATAĞI

YILDIZ HOLDING’S ÜLKER BİSKÜVİ 
SHARES HAVE INCREASED 

YILDIZ HOLDİNG’İN ÜLKER 
BİSKÜVİ’DEKİ HİSSELERİ ARTTI

T
he consortium in which TAV Airports take part has 
gained preliminary qualification in the tendering of 
the design, construction, finance, operation, mainte-

nance and repair of New York LaGuardia International 
Airport’s main terminal.

According to the statement sent to the stock exc-
hange by the company, the consortium is composed 
of Aeroports de Paris (ADP) Management, Goldman-
Sachs, Tutor Perini Corporation, OveArup&Partners PC, 
KohnPedersonFoxAssociates PC, SuffolkConstruction 
Company, STV Incorporated and ADP Ingeniere.

T
AV Havalimanları’nın dahil olduğu konsorsiyum 
New York LaGuardia Uluslararası Havalimanı’nın 
Ana Terminali’nin dizayn, yapım, finans, işletim, 

bakım ve onarımını kapsayan ihalesinde ön yeterlilik 
aldı.

Şirketten borsaya gönderilen açıklamaya göre 
Aeroports de Paris (ADP) Management, GoldmanSachs, 
Tutor Perini Corporation, OveArup&Partners PC, 
KohnPedersonFoxAssociates PC, SuffolkConstruction 
Company, STV Incorporated ve ADP Ingeniere ortak 
girişim grubu konsorsiyumu oluşturuyor.

TAV Havalimanları’nın 
dahil olduğu konsorsiyum  
LaGuardia Uluslararası 
Havalimanı’nın ana 
terminali için ön yeterlilik 
almayı başardı. 

The consortium in  
which TAV Airports 
take part has succeeded 
in gaining preliminary 
qualification for the main 
terminal of New York 
LaGuardia International 
Airport.
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In line with the agreement 
between Akbank and Takas-

bank, permanent overseas 
clients of Akbank will be able 
to get custodian service from 
Takasbank.

Commenting on the sub-
ject, Akbank General Manager 
Hakan Binbaşgil said: “We are 
expecting Turkey to continue 
to positively differentiate 
itself among developing co-
untries and hope institutional 
investors will increase the im-
portance they have been giving 
to Turkey in their portfolios.”

Akbank ile Takasbank ara-
sında imzalanan sözleşme 

gereği, Akbank’ın yurt dışın-
daki yerleşik kurumsal müşte-
rileri Takasbank’tan saklama 
hizmeti alabilecek.

Konuya ilişkin açıklama 
yapan Akbank Genel Müdürü 
Hakan Binbaşgil, “Türkiye’nin 
gelişmekte olan ülkeler ara-
sında pozitif ayrışmaya devam 
etmesini, kurumsal yatırım-
cıların da portföylerinde 
Türkiye’ye verdikleri ağırlığı 
artırmalarını bekliyoruz.” 
dedi.

AKBANK – TAKASBANK 
COOPERATION  

AKBANK – TAKASBANK İŞBİRLİĞİ

In the first half of the 
year, Pegasus increased its 
number of passengers by 

23% and reached a total of 
7.55 million. According to a 
statement given by the com-
pany, during this period, the 
number of seats increased by 
19% to 9.52 million; passen-
ger occupancy rate increased 
from 77% to 79.3%; and the 
number of landings reached 
51,214 with an 18% increase.

Pegasus, yılın ilk yarı-
sında yolcu sayısını 
yüzde 23 artırarak 7,55 

milyona yükseltti.
Şirketten yapılan açık-

lamaya göre aynı dönemde 
koltuk sayısı yüzde 19 artışla 
9,52 milyon olurken, doluluk 
oranı yüzde 77’den yüzde 
79,3’e yükseldi. Konma sayısı 
yüzde 18 yükselişle 51,214 
oldu.

PEGASUS IS RISING  
PEGASUS 
YÜKSELİYOR
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T
he Euromoney Eurasia Forum, organized 
to deepen the Eurasian capital markets, 
was held for the first time in İstanbul 

on June 18, 2013, with the cooperation of 
Euromoney Conferences and Borsa İstanbul. 
In the forum, emphasize was put on Borsa 
İstanbul to become a center for the pricing 
of Eurasian energy resources. The agreement 
signed between Borsa İstanbul and Euromo-

ney Conferences also 
put forth the signifi-
cance given by Turkey 
to the development of 
local markets in the 
following ten years.

E
uromoney Con-
ferences ve Borsa 
İstanbul ortaklığı 

ile Avrasya sermaye 
piyasalarını derinleş-
tirmek amacıyla dü-
zenlenen Euromoney 
Avrasya Forumu, 18 
Haziran’da İstanbul’da 

ilk kez gerçekleştirildi. Forum’da Avrasya’daki 
enerji kaynaklarının fiyatlandırılması adına 
Borsa İstanbul’un bir merkez konumuna 
gelmesi  üzerinde duruldu. Borsa İstanbul ve 
Euromoney Conferences arasında imzalanan 
anlaşma ile önümüzdeki 10 yıllık süre içinde 
Türkiye’nin yerel piyasaların gelişimine ver-
diği önem de ortaya kondu. 

CLOSE UP ON EURASIA   
AVRASYA’YA  YAKIN MARKAJ

The commercial development 
of the gem market is streng-

thening the financial flow and 
encouraging the attraction of 

foreign capital into Turkey.

Değerli taşlar piyasasının  
gelişimi finansal akışı güçlen-
diriyor ve yabancı sermayenin 
Türkiye’ye gelişini teşvik ede-
cek bir konumda bulunuyor.

250

19

ANNUAL VOLUME OF WORLD DIAMOND 
AND JEWELRY TRADE

DÜNYA ELMAS VE MÜCEVHER 
TİCARETİNİN YILLIK HACMİ

THE NUMBER OF SUB-SECTORS 
TRIGGERED BY THE JEWELRY SECTOR 

MÜCEVHER SEKTÖRÜNÜN TETİKLEDİĞİ 
ALT SEKTÖR SAYISI

BILLION / MİLYAR US $  



AT A GLANCE  | bİr  bakışta

CURIOUS ABOUT  
INVESTOR PROFILES?

a
s the first study which uses investor 
data, the “Investor Profile Research” 
reveals the interaction between indi-
vidual portfolio profit turnover rates, 
age, gender, and portfolio size. The 

previous international studies mainly depend 
on individual investor data from four count-
ries: USA, Finland, Taiwan, and Korea.

The research made by Borsa İstanbul aims 
to contribute on an international scale by 
setting new data besides the existing data 
provided by the intermediary institutions in 
those countries.

CHOSEN aMONG 250,000 PEOPLE
For the period of January 2011 and De-

cember 2012, 20,000 people were evaluated 
among the 250,000 investors holding at least 
1,000 worth of share certificates in their 
portfolios and who had at least made one 
transaction during that period.

20.000

NumbEr of  
INvEsTors /

YATIRImCI SAYISI

-0,41% -0,35% -0,30% -0,23% -0,11%

The results of the study executed by Borsa İstanbul 
Research Department reveal detailed information on 
the profiles of individual investors.

LONG TERM THINKING! Higher number of transactions, less profit.  

BÜYÜK DÜŞÜN! Portföy büyüklüğü arttıkça, getiri de artıyor. 

PORTFOLIO SIZE GROUPS   PORTFÖY BÜYÜKLÜĞÜ GRUPLARI
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Borsa İstanbul Araştırma Bölümü tarafından yürü-
tülen çalışmanın sonuçları, bireysel yatırımcıların 
profili hakkında detaylı bilgiler veriyor.

YatırıMCıLarıN PrOFİLLErİNİ  
MErak EDİYOr MuSuNuZ?

Y
atırımcı verileri kullanılarak yapı-
lan ilk çalışma özelliğini taşıyan 

“Yatırımcı Profilleri Araştırması” 
bireysel portföy getirilerinin devir 
hızı, yaş, cinsiyet, portföy büyük-

lüğü gibi faktörlerle ilişkilerini ortaya 
koyuyor. Daha önce ortaya konan ulusla-
rarası çalışmalar ana olarak dört ülkeye; 
ABD, Finlandiya, Tayvan, Kore’ye ait bi-
reysel yatırımcı verisine dayanıyor. Borsa 
İstanbul’da gerçekleştirilen çalışma ile bu 
ülkelerdeki aracı kurumlardan sağlanan 
veri setine ek olarak yeni bir veri setiyle 
uluslararası literatüre katkı sağlanması 
hedefleniyor. 

250 bİN kİşİ araSıNDaN SEçİLDİLEr
Ocak 2011-Aralık 2012 dönemi için, 

portföyünde en az bin lira değerinde pay 
senedi bulunan ve bu zaman aralığında 
en az birer işlem yapmış olan 250 bin 
yerli bireysel yatırımcıdan seçilen 20 bin 
yatırımcı değerlendirildi. 

WomEN / KADIN

68.000

90.000

mEN / ERKEK

us $

us $

WomEN mANAGE  
bIGGEr  PorTfoLIos

KADINLAR DAhA YüKSEK 
PORFöYLERi YöNETiYOR

-0,10% -0,2% -0,27% -0,33% -0,49%

LONG TERM THINKING! Higher number of transactions, less profit. 
UZUN VADELİ DÜŞÜN! Çok sık işlem yapanların getirisi düşük kalıyor. 

TRANSACTION TURNOVER GROUPS işLem  deViR HIZI GRUPLARI
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BORSA İSTANBUL
FIGURES SPEAK
Borsa İstanBul’Da 
raKaMlar KonuŞuYor
While Borsa İstanbul takes its 
part in the world ranking with 
its core business, it also reaches 
every part of Turkey with social 
responsibility projects.

Borsa İstanbul ana faaliyet 
alanında dünya sıralamasında 
yer alırken sosyal sorumluluk 
faaliyetleri ile Türkiye’nin dört 
bir tarafına ulaşıyor. 

WORLD’S CUTTING-EDGE TECHNOLOGY
With the initial settlement 

signed, NASDAQ OMX Group 
will be the provider of world’s 

cutting-edge technology to 
Borsa İstanbul.

DüNYANIN EN İLERİ TEKNOLOjİSİ

nasDaq oMX Group İlE 
stratEjİK ortaKlIK

NASDAQ OMX Group ile 
imzalanan anlaşma ile NASDAQ 
OMX, Borsa İstanbul’a dünyanın 
en ileri teknolojisinin sağlayıcısı 
olacak. 

STRATEGICAL PARTNERSHIP 
WITH NASDAQ OMX GROUP

Yeni dinamik yapısı, NASDAQ 
OMX ile imzalamış olduğu 
stratejik ortaklık anlaşması 
ve bölgedeki öncü konumu 
Borsa İstanbul’u İstanbul 
Uluslararası Finans Merkezi 
projesinin lokomotifi haline 
getiriyor.

İstanBul 
uluslararasI Fİnans 
MErKEZİ projEsİnİn 
loKoMotİFİ

THE LOCOMOTIVE 
OF İSTANBUL 

INTERNATIONAL 
FINANCIAL CENTER

Its new dynamic structure, 
strategical partnership 
agreement signed with 

NASDAQ OMX, and leading 
position in the region 

makes Borsa İstanbul the 
locomotive of İstanbul 
International Financial 

Center Project.

AT A GLANCE  | Bİr  BaKIŞta
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Borsa İstanBul BECaME 
tHE sEConD HIGHEst 
YIElDInG stoCK EXCHanGE 
In tHE WorlD In 2012.

Borsa İstanBul 2012 
YIlInDa DünYanIn En çoK 
KaZanDIran İKİnCİ BorsasI 
olDu.

Borsa İstanBul İŞlEM HaCMİ 
BaKIMInDan DünYanIn En BüYüK 

4’ünCü BorçlanMa araçlarI 
pİYasasIna saHİp vE 2012 YIlI 

sonu İtİBarİYlE Borsa İstanBul 
İŞlEM DEvİr HIZI BaKIMInDan 

DünYaDa 4’ünCü sIraDa.

In tErMs oF transaCtIon sIZE, 
Borsa İstanBul opEratEs tHE 
WorlD’s FourtH BIGGEst DEBt 
InstruMEnts MarKEt anD as 
oF EnD- 2012, Borsa İstanBul 
ranKs FourtH In tHE WorlD In 
tErMs oF traDED valuE.

paY pİYasasInDaKİ YatIrIMCI saYIsI artIYor 
nuMBEr oF InvEstors In EquItY MarKEt Is InCrEasInG

927.100
2006 1.088.566

2012

72 %
%

RETURN ON INDEX IN 
THE LAST 3 YEARS.
son üç YIlDa EnDEKsİn 
GEtİrİsİ.

Bİn
THOUSAND

SCHOOLS
oKulDa 

15
74

650

WItHIn sCopE oF 
Borsa İstanBul 

sCHools

stuDEnts EDuCatED.

CITIES

YEARS

Borsa İstanBul  
oKullarI KapsaMInDa 

öğrEnCİYE EğİtİM HİZMEtİ vErİlDİ.

İlDE 

YIlDa

415

sosYal soruMluluK 
projElErİ İlE DEğEr KatIYor

aDDs valuE WItH soCIal 
rEsponsIBIlItY projECts

Borsa İstanBul 
YErlEŞKEsİnDE Bulunan 
sanat EsErİ saYIsI

400ART / sanat

nuMBEr oF artWorKs 
In Borsa İstanBul 

prEMIsEs



T
he Republic of Turkey was founded on 
the land of Anatolia inherited from the 
Ottoman Empire, following the Indepen-
dence War, in 1923. The country survived 
the First and Second World Wars, becom-

ing a multi-party democracy after the 1946-
1950 period. However, during the period from 
its foundation to 1980, she experienced seri-
ous economic problems and crises due to a 
restrictive approach largely similar to those of 
Latin American economies, characterized by a 
closed system, managed through import sub-
stitution and a series of prohibitions. Reach-
ing 1980, the chaotic environment created by 
the global oil crisis forbade the country to go 
on as a closed economy, and Turkey decided 
to become an open economy, under the lead-
ership of Turgut Özal. Foreign trade and bank-
ing were liberalized to a great extent thanks 

T
ürkiye Cumhuriyeti, Birinci Dünya 
Savaşı’ndan sonra  Osmanlı 
İmparatorluğu’ndan miras kalan Ana-
dolu  topraklarında 1923 yılında Kurtuluş 
Savaşı sonrası  kuruldu. Birinci ve İkinci 

Dünya Savaşı süreçlerinde ayakta kalmayı 
başaran  ülke, 1946-1950 dönemi sonrasında  
çok partili bir demokrasi haline geldi. Ancak 
kuruluşundan 1980 yılına kadar olan dö-
nemde ekonomide büyük çapta Latin Amerika 
ekonomileri benzeri, içine kapalı, ithal ikamesi 
sistemi ve yasaklar ile yönetilen  bir ekonomi 
yaklaşımı nedeni ile  ülke  ciddi ekonomik so-
runlar ve krizler yaşadı. 1980’lere gelindiğinde 
global petrol krizinin yarattığı  kaotik ortamda 
artık kapalı bir ekonomi olarak devam etmek 
mümkün değildi ve Türkiye,  Turgut Özal ön-
derliğinde  dışa açık bir ekonomiye dönüşme 
kararı aldı. 1983 yılındaki 28  sayılı ve  1984 

panorama | panorama

TURKEY 
OVERCOMES 
TROUBLES!

Türkiye  
sorunları  

aşıyor!

DR. DEnİz GöKçE
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to the Governmental Decrees in Force of Law 
no. 28 of 1983, and no. 30 of 1984 while the 
Capital Markets Board of Turkey  (CMB) estab-
lished by virtue of the Capital Markets Law 
issued in 1982 started to function following 
the significant liberalization reforms in fi-
nance and banking. CMB, the first example of 
independent authorities in the Turkish public 
administration, was followed by the estab-
lishment of  Turkish Competition Authority 
(1997), Banking Regulation and Supervision 
Agency (2000), and Energy Market Regulatory 
Authority (2001) which further strengthened 
the foundations of liberalization. İstanbul 
Menkul Kıymet Borsası started to operate 
with 20 traded companies in 1986, and today, 
403 companies are traded on Borsa İstanbul. 
In 2011, the Bonds and Bills Market started 
to operate. After the Turkish 
Lira became convertible in 
1989, the Central Bank of the 
Republic of Turkey attained 
a modern and independent 
structure and monetary policy.

Liberalization brought 
about a significant success in 
terms of opening the Turkish 
economy to the outer world. 
Turkey FOB exports, stand-
ing at US$ 2.9 billion in 1980 
increased to US$ 163 billion in 
2012, and its FOB imports rose 
from US$ 7.5 billion to US$ 230 
billion during the same period. 
Turkey’s tourism income, on 
the other hand, increased 
from a mere few hundred mil-
lion dollars to over US$ 25 billion. However, 
we can say that it was a little too early for 
convertibility. As in the case of many coun-
tries, the early introduction of convertibility, 
combined with capital movements and poor 
economic management by coalition govern-
ments, led to two crises in 1994 and 2001, the 
former, a macroeconomic crisis, and the lat-
ter, a banking crisis.

A series of social events influenced these 
economic affairs. Urban population stood at 
15%, while rural population was 85% in 1950. 
As a result of immigration to urban areas, this 
ratio stands at 75% versus 25%. Such urban-

yılındaki 30 sayılı Kanun Hükmünde Kararna-
meler ile  dış ticaret ve bankacılık büyük çapta  
serbestiye ulaşırken,  1982 yılında yürürlüğe 
giren Sermaye Piyasası  Kanunu ile kurulan 
Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) da, finans 
kesimi ve bankacılık alanında gerçekleştirilen 
önemli liberalleşme reformları sonucu çalış-
maya başladı. Türk İdari Kamu Yönetimi’nde  
bağımsız idari otoritelerin ilk örneği olan  
SPK’dan sonra kurulan Rekabet Kurumu (1997), 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
(BDDK) (2000) ve Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu (EPDK) (2001) gibi üst kurullar liberal 
ekonominin temelini sağlamlaştırdı. İstanbul 
Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) ise 1986 
yılında 20 şirket payı ile faaliyete geçerken 
bugün 416 şirketin payı Borsa’da işlem görüyor. 
2001 yılında ise Borçlanma Araçları Piyasası 

faaliyete geçti. 1989 yılında Türk 
parası konvertibl hale getirildik-
ten sonra  Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası (TCMB) da  çağ-
daş ve bağımsız bir yapı ile para 
politikası yaklaşımına kavuştu.

Liberalleşme, Türkiye ekono-
misinin dışa açılması yönünde 
büyük bir başarıya yol açtı. 
1980 yılında 2,9 milyar dolar 
olan Türkiye’nin FOB ihracatı, 
2012 yılında 163 milyar dolara; 
ithalatı ise aynı dönemlerde 
7,5 milyar dolardan 230 milyar 
dolara tırmandı. Turizm geliri 
ise birkaç yüz milyon dolardan 
25 milyar doların üstüne çıktı. 
Ancak konvertibilite biraz erken 
gerçekleştirilmişti denilebilir. 

Birçok ülkede olduğu gibi erken konvertibilite 
ile sermaye hareketleri birleşince ve de koalis-
yonlar ortamında ekonomi kötü  yönetilince  
1994 ve 2001’de sırasıyla biri makroekonomik 
kriz diğeri de bankacılık krizi olmak üzere iki 
büyük kriz yaşandı. 

Bu ekonomik olayların arkasında birçok 
sosyal olay da etken olarak bulunuyor. 1950 yı-
lında kentsel nüfusu yüzde 15 ve kırsal nüfusu 
yüzde 85 olan Türkiye’de,  büyük kentlere göç 
sonucu bugün kentsel nüfus yüzde 75 ve kırsal 
nüfus da yüzde 25 civarında bulunuyor. Bu tür 
bir kentleşme, ülkenin tasarruf oranının  azal-
masına  ve yatırımın dış sermayeye bağımlı

WITH An APPROXIMATE 
GROWTH RATE OF 3.5%, 
TURKEY WILL BE OnE OF THE 
STROnGEST ECOnOMIES 
In 2013.

Türkiye 2013 yılında da 
yüZde 3,5 civarında Bir 
Büyüme ile avrupa’da 
Büyük ekonomiler 
arasında yere en sağlam 
Basan ülke olacak.

%5520
1980-2012 

Increase In 
Turkey FoB 

exporTs.
1980-2012 Türkiye 

FoB ihracaTI 
arTIşI.
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ization leads savings to decrease 
and investment to become depen-
dent on foreign capital.

However, viewed from a differ-
ent perspective, Turkey is lucky to 
have experienced public finance 
and banking problems as early as 
2001. Turkey underwent a crisis 
in 2001, when the global econ-

omy did not suffer from a crisis, 
and used US$ 23 billion of the US$ 

53 billion fund, provided mainly from 
external financing, to restore its banking 

system and the balance of US$ 30 billion on 
reforming the financial structures of private 
banks. Therefore, the country did not face 
any banking problems during the global crisis 
in 2008. On the other hand, Turkey’s budget 
deficit/GDP ratio was 12% and public debt/
GDP ratio was 80% during the 2001 crisis. To-
day, with a budget deficit ratio of 2% and less 
than 40% public debt ratio, Turkey is strong 
in terms of public finance and is among the 
countries that fully abide by the Maastricht 
criteria. While Europe was in a turbulence in 
2009, Turkey narrowed by 4.8% due to the 
discontinued exports (same as Germany), and 
thanks to domestic demand, Turkey grew 
by 9.2 and 8.8 in respectively, 2010 and 2011, 
setting a record of growth in Europe. Turkey 
slowed down loans in order to reduce the 
increased current account deficit, decelerat-
ing growth on purpose, and with a relatively 
low growth rate of 2.2%, Turkey took her cur-
rent account deficit under control to a large 
extent. With an approximate growth rate 
of 3.5%, Turkey will be one of the strongest 
economies in 2013. Turkey is now a G-20 
country.

However, it is worth noting that as a result 
of the fears that the US Federal Reserve may 
make an attempt to narrow liquidity, the 
changing market conditions in 2013 led to 
a capital outflow from Turkey as was the 
case with all emerging markets, and Turkey 
was forced to control currency fluctuations 
through monetary policy measures. The out-
flow from Borsa İstanbul, which registered 
record yields, remained at a minimal level. 
In the long run, increasing domestic savings 
and taking under control the current account 
deficit, which is largely due to energy imports, 
will help the country’s capital markets and 
banking sectors to advance further.

 hale gelmesinin nedenlerinden biri oluyor. 
Ancak diğer bir açıdan bakıldığında da 
Türkiye’nin kamu maliyesi sorunlarını ve 
bankacılık sorunlarını 2001 yılı gibi erken bir 
zamanda yaşamış olması da bir şans. Glo-
bal ortamda kriz olmayan 2001 yılında kriz 
yaşayan Türkiye, büyük miktarı dış finansman 
ile sağlanan 53 milyar dolarlık bir fonun 23 
milyarını kamu bankalarının tamirine, geri 
kalan 30 milyar dolarını  ise özel bankaların 
mali yapılarının reforme edilmesine harcadı.  
Ülkenin böylelikle 2008 yılındaki global 
krizde bankacılık sorunlarına karşı dirençli 
olması sağlandı. Diğer taraftan 2001 krizinde  
Bütçe Açığı /GSYİH oranı yüzde 12 civarında 
olan ve Kamu Borcu /GSYİH oranı ise yüzde 
80 civarına yükselmiş olan Türkiye, bugün 
yüzde 2 oranında bir bütçe açığı ve yüzde 40’ın 
altında bir kamu borcu oranı ile Avrupa’da 
kamu maliyesi açısından ayağını yere en 
sağlam  basan ve Maastricht kriterlerine 
tamamen uyan ülkelerden biri. 2009 yılında 
tüm Avrupa sallanırken, duran ihracat nedeni 
ile eksi yüzde 4,8 daralma yaşayan Türkiye 
(aynen Almanya kadar daralma ) iç taleple 2010 
yılında yüzde 9,2 ve 2011 yılında  da yüzde 8,8 
büyüme gerçekleştirerek Avrupa’nın  büyüme 
rekortmeni oldu. 2012 yılında artan cari denge 
açığını azaltmak için kredileri yavaşlatarak 
büyümeyi bilinçli bir şekilde düşüren Türkiye, 
geçmişe nazaran daha düşük seviyelerde kalan 
yüzde 2,2 büyüme oranı ile cari denge açığını 
önemli boyutta kontrol altına aldı. Türkiye 
2013 yılında da yüzde 3,5 civarında bir büyüme 
ile Avrupa’da büyük ekonomiler arasında yere 
en sağlam basan ülke olacak. Türkiye artık bir 
G-20 ülkesi! 

Ancak ABD Merkez Bankası Fed’in likidite 
daraltma girişimi yapabileceği nedeni ile 2013 
yılında değişen piyasa yorumları ortamında   
Türkiye tüm gelişen ülkeler gibi sermaye çıkışı 
yaşadı ve para politikası önlemleri ile kur dal-
galanmasını kontrol etmeye çalışmak zorunda 
kaldı. Geçmişte rekor düzeyde getiri sağlayan 
Borsa İstanbul A.Ş.’den ise minimal çıkış ger-
çekleşti. Uzun vadede Türkiye’nin iç tasarruf 
oranını artırması ve büyük çapta enerji ithala-
tından kaynaklanan cari 
denge açığını da kontrol 
altında tutması, banka-
cılık ve sermaye piyasa-
sının bugünkünden çok 
daha ileriye gitmesine 
yol açacaktır. 

22 | Borsa isTanBul maGaZıne

%2966
1980-2012 Increase 

In Turkey FoB 
ImporTs.

1980-2012 Türkiye 
FoB iThalaTI arTIşI.

panorama | panorama







BRIEFING 
BRİFİNG

THE ENERGY MARKET IS 
UNDER EXAMINATION  
ENERJİ PAZARI  
MERCEK ALTINDA

THE BIGGEST ENERGY 
INVESTOR: SOCAR 

EN BüyüK ENERJİ 
yATIRIMCIsI: sOCAR

25 30

ENERJİ PAZARI 
İşTAh AçIyOR

The energy market of Turkey dazzles the 
investors’ eyes, however, dependence on 
imported sources continues. The investor 
interest in local coal is still weak.  

F
rom his little fish restaurant located 1 kilometer 
to the land where Akkuyu Nuclear Power Plant 
is going to be built, a resident of the Büyükeceli 
village of Mersin, 46 year-old Hasan looks at the 

Türkiye’nin enerji piyasası 
yatırımcıların gözlerini kamaştırıyor, 
ama ithal kaynaklara olan bağlılık 
devam ediyor. Yerli kömüre yatırımcı 
ilgisi halen zayıf.

M
ersin’e bağlı Büyükeceli Köyü’nün sakinlerin-
den 46 yaşındaki Hasan Bey, Akkuyu Nükleer 
Santrali’nin inşa edileceği araziye yaklaşık 1 
kilometre mesafedeki küçük balık restoranında, 
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endless Mediterranean Sea and says: “This territory 
had been chosen for the building of a nuclear plant 
decades ago. That is why a tourism investment was 
never made here,” and he adds: “From now on, what-
ever will be done, be it done. If no power plant is to be 
built here, then let’s have this area opened to tourism 
just like Antalya.”

In Çatalağzı area, on the Black Sea coast of Zongul-
dak which is located approximately 1,500 kilometers 
to the north of Mersin, the young and unemployed 
Zeki, who lives close by to two thermal power plants, 
one belonging to the government and the other be-
longing to the private sector, says: “This place is coal 
area. However, coal production is decreasing because 
these thermal power plants are mainly using imported 
coal.”

What directly affects the lives of these two men 
living hundreds of kilometers away from each other 
is the energy procurement agenda of Turkey since 

uçsuz bucaksız Akdeniz’e bakarak, “Bu bölge onlarca yıl 
önce nükleer santral kurulması için seçilmiş. Bu yüzden 
buraya hiç turizm yatırımı yapılamadı” diyor ve ekliyor: 

“Artık ne yapılacaksa yapılsın. Eğer santral yapılmaya-
caksa burası da Antalya gibi turizme açılsın.” 

Mersin’in yaklaşık 1.500 kilometre kuzeyindeki 
Zonguldak’ın Karadeniz kıyısındaki Çatalağzı mevkiinde, 
biri özel sektöre diğeri ise devlete ait iki termik santralin 
yakınında yaşayan işsiz genç madenci Zeki ise “Burası 
kömür bölgesi. Ama kömür üretimi giderek azalıyor; 
çünkü bu termik santraller ağırlıklı olarak ithal kömür 
kullanıyor” diyor. 

Birbirlerinden yüzlerce kilometre uzakta yaşayan 
bu iki Anadolu insanının hayatını yıllardır doğrudan 
etkileyen şey, Türkiye’nin enerji tedariki gündemi. Zira 
Türkiye ihtiyaç duyduğu enerjinin yarısından fazlasını 
başta Rus doğalgazı olmak üzere, ithal kaynaklardan 
sağlıyor. Nükleer teknoloji ve yerli kömür ile elektrik 
üretimi gibi, Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltacak gi-
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Turkey provides more than half the energy 
it needs from imported sources, Russian 
natural gas being in the first place.

Initiatives, such as nuclear technology 
and electricity production with local coal, 
which will decrease the Turkey’s depend-
ence to outer sources, have not yet given 
the desired results. “In the current position 
and as a result of the falsely implemented 
policies over years, Turkey has become 
a country that is 72% foreign-dependent 
in the energy sector. Of the energy we 
consume, approximately 29% is met with 
petroleum and 33% with natural gas,” says 
Necdet Pamir, one of the leading energy 
specialists of Turkey, and continues: “Local 
energy sources of Turkey are not inad-
equate. Turkey has the potential to produce 
electricity not only from renewable energy 
sources with high potential but also from 
local brown coal and biogas, 108-116 billion 
kilowatt-hours and 35 billion kilowatt-
hours respectively.”

According to the data from the Turkish 
Republic Energy Market Regulatory Author-
ity (EPDK), and also taking into consid-
eration the fact that Turkey’s total gross 
electricity consumption was 242 billion 
kilowatt-hours in the previous year, it is 
understood that local sources, in fact, can 
meet the energy production needs of Turkey. 
Various steps are being taken in the mat-
ter, especially in recent years. Besides the 

“guarantee of purchase” policy implemented 
on the electricity produced from renewable 
sources, in order to encourage electricity 
production from local coal, coal fields are 
being transferred to the private sector on 
the condition that thermal power plants are 
built. However, the “guarantee of purchase” 
policy implemented on renewable sources 
seems to have succeeded only in the field 
of wind energy. Due to a range of difficul-
ties, the desired investment speed was not 
achieved in solar and hydroelectric power 
plants. In coal, the attention of the private 
sector seems to be restricted to one or two 
projects as well. The CEO of the Azerbaijani 
energy giant SOCAR, major foreign inves-
tor of Turkey’s energy market, Kenan Yavuz 
states: “As the calorie of the brown coal in 
Turkey is low, the capital cost of the thermal 

rişimler ise şimdiye kadar arzu edilen sonuç-
ları vermiş değil. “Türkiye, mevcut durumda 
ve yıllardan beri uygulanan yanlış politikalar 
sonucunda, enerjide yüzde 72 dışa bağımlı 
bir ülke konumundadır. Tükettiğimiz ener-
jinin yaklaşık yüzde 29’u petrol, yüzde 33’ü 
doğalgazla karşılanıyor” diyor Türkiye’nin 
önde gelen enerji uzmanlarından Necdet 
Pamir ve sözlerine şöyle devam ediyor: 

“Türkiye’nin yerli enerji kaynakları yetersiz 
değil. Türkiye’nin çok yüksek potansiyele 
sahip yenilenebilir enerji kaynaklarının yanı 
sıra yerli linyit kömüründen 108-116 milyar 
kilowatt saat, biyogazdan ise yılda 35 milyar 
kilowatt saat elektrik üretme potansiyeli 
bulunuyor.” 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 
(EPDK) verilerine göre geçen yıl Türkiye’nin 
toplam elektrik tüketiminin brüt 242 
milyar kilowatt saat olduğu dikkate alındı-
ğında enerji üretiminde yerli kaynakların 
Türkiye’nin ihtiyacını karşılayabileceği anla-
şılıyor. Bu konuda özellikle son yıllarda çe-
şitli girişimlerde bulunuluyor. Yenilenebilir 
kaynaklardan üretilen elektriğe uygulanan 

“alım garantisi” politikasının yanı sıra, yerli 
kömürden elektrik üretimini teşvik etmek 
amacıyla kömür havzaları, termik santral 
kurma şartıyla özel sektöre devrediliyor. Fa-
kat yenilenebilir kaynaklara uygulanan alım 
garantisi politikası şimdiye kadar sadece 

“rüzgar” alanında bir başarı elde edebilmiş 
gibi görünüyor. Çeşitli zorluklar nedeniyle 
güneş ve hidroelektrik santralleri tarafında 
arzu edilen yatırım rüzgarı esmedi. Kömür 
tarafında da özel sektörün ilgisi şimdilik bir 

35
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power plants that will work with this type of 
coal increases. Besides, bureaucracy consti-
tutes an important problem as well. To get 
permission from tens of institutions for 
investing in coal means spending months, 
even years, at the stairs of bureaucracy,” and 
adds: “In my opinion, these are the main 
reasons why investments in coal are delayed 
and not greater in number, despite the 
encouragements.”

Nevertheless, Turkey has been liberal-
izing the energy market since 2001. The 
government is gradually leaving the market 
to the private sector. The way to shift the 
attention of the private sector to this market 
goes through making bureaucratic mecha-
nisms more productive, creating a competi-
tive environment, and enlarging the market.

The government succeeded to attract the 
attention of the private sector to certain 
fields of the energy market, however, these 
fields, which claim the lion’s share from the 
private sector investments, are not capable 
of decreasing Turkey’s foreign-dependence 
in energy. For instance, participation into 
auctions held for the privatization of the 
electricity and natural gas distribution 
reached a record high. Billion dollar privati-
zation agreements were signed. By giving 
the message that it will no longer invest 
in energy production, the government 
unlocked this area to the private sector as 
well; however, the bulk of the investments 
were inclined towards other power plants 
that produce electricity from natural gas, 
another imported source. The only field 
with which the government could partly 
achieve its target in this matter was wind 
plants. Ultimately, approximately half of the 
energy production sector still remains in the 
hands of public enterprises. Preparing to 
take the position of Europe’s third biggest 
energy consumer from England in ten years, 
Turkey will try to be the hope of investors in 
an era where the economic crises in Europe 
have axed the demand for energy and energy 
distributors and large banks have restricted 
the electricity and natural gas trade. Hereaf-
ter, the electricity market of Turkey is also 
followed closely by giant European corpo-
rations such as RWE and Verbund. These 
corporations aim to benefit from Turkey’s 

iki projeyle sınırlı kalmış gibi görünüyor. 
Türkiye enerji pazarının en büyük yabancı 
yatırımcısı olan Azerbaycanlı enerji devi 
SOCAR’ın Türkiye Başkanı Kenan Yavuz, 

“Türkiye’deki linyit kömürünün kalorisi dü-
şük olduğu için bu kömürle çalışacak termik 
santrallerin yatırım maliyeti yüksek oluyor. 
Ayrıca bürokrasi de önemli bir sorun teşkil 
ediyor. Kömüre yatırım yapmak için onlarca 
kurumdan onay almak, bürokrasi merdiven-
lerinde aylar hatta yıllar geçirmek demek” 
diyor ve ekliyor: “Bence teşviklere rağmen 
kömür tarafında yatırımların gecikmesi-
nin ve sayıca fazla olmamasının en önemli 
sebepleri bunlar.”

Oysa Türkiye 2001 yılından bu yana 
enerji piyasasını serbestleştiriyor. Devlet 
piyasayı kademeli olarak özel sektöre bıra-
kıyor. Özel sektörün ilgisini bu sektöre kay-
dırmanın yolu ise bürokratik mekanizmaları 
daha verimli hale getirmekten, rekabetçi bir 
ortam oluşturmaktan ve pazarı büyütmek-
ten geçiyor. Devlet özel sektörün ilgisini 
enerji pazarının bazı kalemlerine çekmeyi 
başardı. Ama özel sektör yatırımlarından 
aslan payını alan bu alanlar, Türkiye’nin 
enerjide dışa bağımlılığını azaltabilecek 
nitelikte değil. Örneğin elektrik ve doğalgaz 
dağıtımının özelleştirilmesi için düzenlenen 
ihalelere rekor düzeyde katılım gerçekleşti. 
Milyarlarca dolarlık özelleştirmelere imza 
atıldı. Devlet enerji üretimine yeni yatırım 
yapmayacağı mesajını vererek bu alanı da 
özel sermayeye açtı. Fakat bu alana gelen 
yatırımların büyük bir kısmı da ithal bir 
kaynak olan doğalgazdan elektrik üreten 
santrallere yöneldi. Bu konuda hükümetin 
amaçladığı seviyeye kısmen ulaşabildiği 
tek alan rüzgar santralleri oldu. Sonuçta 
enerji üretimi piyasasının yarısına yakını 
hâlâ kamunun elinde. Gelecek 10 yıl içinde 
Avrupa’nın üçüncü büyük enerji tüketicisi 
konumunu İngiltere’den almaya hazırlanan 
Türkiye, Avrupa’daki ekonomik krizin enerji 
talebini baltaladığı ve enerji dağıtım kurum-
larıyla büyük bankaların elektrik ve doğal-
gaz ticaretlerini kısıtladıkları bir dönemde, 
yatırımcıların umudu olmaya çalışacak. 
Türkiye’nin elektrik pazarı, artık RWE ve 
Verbund gibi Avrupalı şirketler tarafından da 
yakından izleniyor. Bu şirketler Türkiye’nin 
artan nüfusu, güçlü büyüme oranları ve akıl 

IN TEN YEARS, 
TURKEY IS GOING TO 
BE EUROPE’S THIRD 

BIGGEST ENERGY 
CONSUMER. 

TüRKİyE GELECEK 10 yIL 
İçİNDE AVRuPA’NIN EN 
BüyüK 3’üNCü ENERJİ 
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increasing population, strong growth 
rates, and clear inspectionand regulation 
mechanisms.

According to the most recent statistical as-
sessment of BP, the total energy consumption 
of Turkey, increasing by 9.1%, has risen to an 
equivalent of 118.8 million tons of petro-
leum in 2011. This raise is the biggest annual 
growth seen all through Europe and Eurasia.

Continuity of the dazzling growth in 
the energy demand of Turkey hinges upon 
low-priced electricity and the competitive 
market. Increasing local source usage in 
energy production can provide sustainable 
growth and competitiveness in the energy 
market. “We have well-equipped staff that 
can determine and implement these policies,” 
says Necdet Pamir and adds: “Our mobiliza-
tion of energy resources and human poten-
tial  towards national benefits and public 
welfare is of crucial importance.” 

karıştırmayan denetim ve düzenleyici meka-
nizmalarından yararlanmayı amaçlıyor.

BP’nin en yeni istatistik değerlendirme-
sine göre Türkiye’nin toplam enerji tüketimi 
2011’de yüzde 9,1 artarak 118,8 milyon ton 
petrol eşdeğerine çıktı. Bu artış, Avrupa’nın 
tümü ve Avrasya’da görülen en hızlı yıllık 
büyüme.

Türkiye’nin enerji talebindeki göz ka-
maştırıcı büyümenin devam etmesi elekt-
riğin ucuz ve piyasanın rekabetçi olmasına 
bağlı. Enerji üretiminde yerli kaynakların 
kullanımını artırmak enerji piyasasında 
sürdürülebilir bir büyüme ve rekabetçilik 
sağlayabilir. “Bu politikaları tasarlayacak ve 
yaşama geçirebilecek çok donanımlı kadrola-
rımız mevcut” diyor Necdet Pamir ve ekliyor: 

“Zaman yitirmeksizin, enerji kaynaklarımızı 
ve beşeri potansiyelimizi, ulusal çıkarlarımız 
ve kamu yararı doğrultusunda seferber etme-
miz büyük önem taşıyor.” 

The government managed to 
attract the attention of the 
private sector into certain 
components of the energy 

market.

Devlet özel sektörün 
ilgisini enerji pazarının bazı 

kalemlerine çekmeyi başardı.
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THE MAJOR ENERGY 
INVESTOR

Türkiye enerji sektörünün 
en büyük yabancı yatırımcısı 

olan Azerbaycan’ın devlete 
ait enerji şirketi SOCAR’ın 

Türkiye Başkanı Kenan Yavuz, 
enerji piyasasındaki son 

gelişmeleri Borsa İstanbul 
Magazine için değerlendirdi. 

EN BüyüK ENERJİ yATIRIMCIsI

Kenan Yavuz, Turkey 
president of SOCAR 
-Azerbaijan’s state owned 
energy corporation and the 
biggest foreign investor 
of the energy sector in 
Turkey- evaluated the latest 
developments in the energy 
sector for Borsa İstanbul 
Magazine.
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W ith its Petkim purchase worth over 2 
billion dollars, the STAR refinery is 
expected to have an investment cost 

of about 10 billion dollars, and with a 20 bil-
lion dollar worth Trans Anatolia Natural Gas 
Pipeline (TANAP) project that will carry Azer-
baijan’s natural gas to Europe over Turkey, 
SOCAR is the most important foreign inves-
tor operating in Turkey. Sharing his views on 
the Turkey energy market, SOCAR’s Turkey 
president Kenan Yavuz explained the invest-
ment strategies of Petkim and the future of 
the investments in Turkey.

Does the energy market in Turkey pre-
serve its appeal in your opinion?

The foreign currency paid for energy im-
portation creates a major portion of current 
account deficit, a soft spot of the Turkish 
economy. The energy demand of Turkey’s 
growing economy is increasing rapidly. A ma-
jor part of this demand is being met with im-
ported sources such as natural gas, petroleum, 
and coal. This situation creates difficulties 
for a developing and growing economy with 
an increasing demand for energy. In order to 
overcome these difficulties, we need to pro-
duce. If we cannot develop the production in 
a way that meets the increasing consumption 
in every sector, not only in energy, the current 
account deficit problem will continue. Pro-
duction is the solution. We should produce a 
large part of our energy from local sources.

The government is carrying out practices 
for the production of energy from local 
sources. In this respect, it is privatizing 
coalfields especially to increase the appeal 
of investment in local coal. But nonethe-
less, an accelerated investment cannot be 
seen as there is in wind energy. What is 
the reason for that?

The energy production of Turkey that 
depends on mainly coal relies on outdated 
technology. This situation not only decreases 
efficiency, but also creates environmental 
pollution. We could not make the proper in-
vestments into local coal back in the old days. 
For this reason, the share of natural gas in our 
electricity production increased rapidly. Now, 
the government supports electricity produc-
tion from local coal. I think that investments 
in this area will increase.

S 
OCAR, 2 milyar doları aşan Petkim 
satın alması, toplam yatırım maliyeti-
nin yaklaşık 10 milyar doları bulması 

beklenen STAR Rafinerisi ve Azerbaycan 
doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya 
taşıyacak olan 20 milyar dolarlık Trans 
Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi 
(TANAP) ile Türkiye’de faaliyet gösteren 
en önemli yabancı yatırımcı konumunda 
bulunuyor. Türkiye enerji piyasasına dair 
görüşlerini paylaşan SOCAR’ın Türkiye 
Başkanı Kenan Yavuz, Petkim’in yatırım 
stratejilerini ve Türkiye’deki yatırımların 
geleceğini anlattı. 

Türkiye enerji piyasası sizce cazibesini 
koruyor mu? 

Enerji ithalatına ödenen döviz Türkiye 
ekonomisinin yumuşak karnı olan cari açı-
ğın büyük bir kısmını yaratıyor. Türkiye’nin 
büyüyen ekonomisinin enerji talebi hızla 
artıyor. Bu ihtiyacın önemli bir bölümü de 
doğalgaz, petrol ve kömür gibi ithal kay-
naklardan karşılanıyor. Rafineri ürünleri 
ve petrokimya hammaddelerinde de ithalat 
oranı artıyor. Bu durum gelişen, büyüyen 
ve enerji talebi artan bir ekonomi için han-
dikap yaratıyor. Bu sıkıntıları aşmak için 
üretmek zorundayız. Sadece enerjide değil 
tüm sektörlerde üretimi, artan tüketimi 
karşılayacak şekilde geliştiremezsek cari 
açık sorunu devam edecektir. Çözüm üre-
timdir. Enerjimizin büyük bölümünü yerli 
kaynaklardan üretmeliyiz. 

Devlet yerli kaynaklardan enerji üreti-
mini desteklemeye yönelik çalışmalar 
yürütüyor. Bu konuda özellikle yerli kö-
müre yatırımın cazibesini artırmak için 
kömür havzalarını özelleştiriyor. Buna 
karşın, mesela rüzgarda olduğu gibi, bir 
yatırım rüzgarı kömür santralleri tara-
fında estirilemiyor. Bunun sebebi nedir?

Türkiye’nin enerji üretiminin kömüre 
dayanan kısmı büyük oranda eski teknolo-
jiye dayanıyor. Bu durum hem verimliliği 
düşürüyor hem de çevre kirliliği yaratıyor. 
Yerli kömüre zamanında doğru yatırımları 
yapamadık. Bu nedenle doğalgazın elekt-
rik üretimimizdeki payı hızla arttı. Şimdi 
hükümet yerli kömürden elektrik üretimine 
yönelik projeleri destekliyor. Bu alanda yatı-
rımların artacağını düşünüyorum.

OUR REFINERY 
INVESTMENT IS A 
PROJECT THAT CAN 
CONTRIBUTE TO 
TURKEY SOLVING ITS 
CURRENT ACCOUNT 
DEFICIT PROBLEM. 

RAFİNERİ yATIRIMIMIZ 
TüRKİyE’NİN CARİ AçIK 
sORuNuNu çöZMEsİNE 
KATKI sAğLAyACAK BİR 
PROJEDİR.
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In your opinion, however, is not there a 
lack of interest present?

A large part of the located coal mine 
reserves in Turkey is low calorie brown coal. 
Therefore, power plants which are going to 
produce electricity with this coal have to 
have advanced technology and this raises the 
capital cost of the projects. Moreover, there is 
the problem of bureaucracy. In order to estab-
lish a coal plant, you may have to overcome a 
great number of bureaucratic processes, get 
approval from tens of institutions, and spend 
months or even years. Besides, the environ-
mental awareness in Turkey has turned into 
an environmental fetish. Even the coal plants 
which will be built with advanced technology 
and thus will have minimum environmental 
impact face severe environmental reactions.

The STAR Refinery in Aliağa will be the 
first refinery that is going to be built by 
the private sector. Does this investment, 
despite its significant investment cost, 
promise adequate profitability? Are you 
not going to have to compete not only 
with Tüpraş, but also with the refineries 
of other countries located on the coast of 
the Black Sea?

The refinery that we are building on the 
Petkim Peninsula is one of the investments 
that will cure current account deficit. This 
refinery will contribute to meeting Turkey’s 
increasing demand for fuel oil with local 
production and also secure the raw material 
procurement of Petkim. This way,  petro-
chemistry products import will decrease as 
well. As to competition, geographical proxim-
ity provides a major advantage in refining 
products. Thus, the STAR Refinery will have 
a significant competitive advantage over the 
refineries in the neighboring countries in the 
Turkish market.

Can you give information on your invest-
ment strategies at Petkim?

The biggest problem of Petkim is that cost 
of raw materials is high because the refinery 
lacks petrochemistry facility integration. 
This integration will be provided when we 
complete our refinery investment in Aliağa 
and after that, we will be able to undertake 
full-scale investments aimed at petrochemis-
try production.

Fakat bir ilgisizlik söz konusu değil mi 
sizce?

Türkiye’deki tespit edilmiş kömür rezerv-
lerinin büyük bölümü kalorisi düşük linyit 
kömürü. Dolayısıyla bu kömürden elektrik 
üretecek santrallerin ileri teknolojiye sahip 
olması gerekiyor. Bu da projelerin yatırım 
maliyetlerini artırıyor. Ayrıca bir de bürok-
rasi sorunu var. Bir kömür santrali kurmak 
için çok sayıda bürokratik süreci aşmanız, 
onlarca kurumdan onay almanız, aylarınızı 
hatta yıllarınızı harcamanız gerekebiliyor. 
Ayrıca Türkiye’de çevre duyarlılığı da çevre 
fetişizmine dönüşmüş durumda. Yeni nesil 
teknolojiyle inşa edilecek ve çevreye mini-
mum etkide bulunacak kömür santralleri 
bile şiddetli çevreci tepkilerle karşılaşıyor. 

Aliağa’daki STAR Rafinerisi özel sektör 
tarafından yapılacak ilk rafineri olacak. 
Bu yatırım ciddi yatırım maliyetine karşın 
yeterince kârlılık vaat ediyor mu? Sa-
dece Tüpraş ile değil örneğin Karadeniz 
kıyısındaki ülkelerin rafinerileriyle de 
rekabet etmeniz gerekmeyecek mi? 

Bizim Petkim Yarımadası’na inşa etmekte 
olduğumuz rafineri, cari açığın panzehiri 
olacak yatırımlardan biridir. Bu rafineri 
hem Türkiye’nin artmakta olan akaryakıt 
talebinin yerli üretimle karşılanmasına katkı 
sağlayacak hem de Petkim’in hammadde 
tedarikini güvence altına alacak. Böylece 
petrokimya ürünlerinde de ithalat azalacak. 
Rekabet tarafına gelince, rafinaj ürünlerinde 

TANAP project receives 
support from the leaders of 
both countries. 

TANAP Projesi iki ülkenin 
liderleri tarafından da büyük 
destek görüyor.
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Shale gas production is increasing rapidly 
in the USA. Some producers are preparing 
to start exporting. However, petrochem-
istry giants like Dow Chemical, demand 
quotas to be imposed on shale gas exports 
because they line up with exporting this 
product as a high value-added petrochem-
istry end-product, rather than as a raw 
material.   How will Petkim be affected 
from these possible developments?

We keep abreast of the developments in 
the USA. The USA produces large amounts 
of shale gas and the petrochemistry industry 
can naturally have a transformation towards 
petrochemistry products based on natural 
gas. On the other hand, we, as Petkim, may 
compete by investing into petrochemistry 
products based on petroleum. Our growth 
strategy is in this direction.

TANAP project chose TAP as its partner in 
Europe. What does this choice mean for 
Turkey? Can Turkey become a partner to 
TAP, like it is to TANAP?

TANAP aims to carry Azerbaijani natural 
gas to the European market and it is com-
posed of four different bases. The first base is 
the ejection of gas from Şahdeniz 2 territory. 
The second base is the transmittal of this gas 
to Turkish land. The third base is the trans-
portation of gas all the way through Turkey, 
from east to west, to Edirne and the fourth 
base is the transfer of this gas to the European 
market from Edirne. Consequently, a differ-
ent project was needed for the transportation 
of this gas beyond Edirne. This is where the 
Trans-Adriatic Pipeline (TAP) project steps in. 
TAP was chosen because it was the most prof-
itable option. Turkey is TANAP’s partner and it 
can as well be TAP’s partner if wanted.

coğrafi yakınlık büyük avantaj sağlıyor. Bu 
nedenle STAR Rafinerisi’nin Türkiye paza-
rında, çevre ülkelerdeki rafinerilere göre 
ciddi rekabet avantajı olacak. 

Petkim tarafındaki yatırım stratejinizle 
ilgili bilgi verebilir misiniz?

Petkim’in en önemli sorunu hammadde 
maliyetlerinin yüksek olması; çünkü rafineri 
petrokimya tesisi entegrasyonundan yoksun. 
Biz Aliağa’daki rafineri yatırımımızı tamam-
ladığımızda bu entegrasyon sağlanacak ve 
petrokimya üretimine yönelik büyük çaplı 
yatırımlara o zaman girişebileceğiz. 

ABD’de kaya gazı üretimi hızla artıyor. 
Bazı üreticiler ihracata başlamaya hazır-
lanıyor. Ancak Dow Chemical gibi ABD’li 
petrokimya devleri kaya gazı ihracatına 
kota konmasını istiyorlar; çünkü bu 
ürünü ham olarak değil petrokimya ma-
mülü olarak yüksek katmadeğerle ihraç 
etmekten yanalar. Petkim bu tür olası 
gelişmelerden nasıl etkilenir?

ABD’deki gelişmeleri takip ediyoruz. ABD 
büyük miktarda kaya gazı üretiyor ve petro-
kimya endüstrisi de doğal olarak, doğalgaza 
dayalı petrokimya ürünlerine yönelik bir 
dönüşüm gerçekleştirebilir. Biz ise Petkim 
olarak petrole dayalı petrokimya ürünlerine 
yatırım yaparak rekabetçi olabiliriz. Büyüme 
stratejimiz bu yönde.  

TANAP projesi Avrupa’daki ortağı olarak 
TAP’ı seçti. Bu seçim Türkiye açısından ne 
ifade ediyor? Türkiye TANAP gibi TAP’a da 
ortak olabilir mi?

TANAP Azerbaycan doğalgazını Avrupa 
pazarına taşımayı amaçlıyor ve dört farklı 
ayaktan oluşuyor. Birinci ayak Şahdeniz 2 
Bölgesi’nden gazın çıkarılması. İkinci ayak 
bu gazın Türkiye topraklarına ulaştırılması. 
Üçüncü ayak doğalgazın tüm Türkiye’yi do-
ğudan batıya kat ederek Edirne’ye taşınması. 
Dördüncü ayak da bu gazın Edirne’den Av-
rupa pazarına transfer edilmesi. Bu nedenle 
doğalgazın Edirne’nin ötesine taşınması için 
farklı bir projeye ihtiyaç vardı. Trans Adriya-
tik Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TAP) işte bu 
noktada devreye giriyor. En kârlı seçenek TAP 
olduğu için bu proje seçildi. Türkiye TANAP’ın 
ortağı. Eğer isterse TAP’ın ortağı da olabilir. 

TANAP IS A CRUCIAL 
PROJECT THAT CAN 
SECURE THE NATURAL 
GAS SUPPLY OF 
TURKEY.

TANAP TüRKİyE’NİN 
DOğALGAZ TEDARİKİNİ 
GüVENCE ALTINA 
ALABİLECEK çOK 
öNEMLİ BİR PROJE.
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Borsa İstanbul is getting 
prepared to finalize its 
transformation and take 
part in the changing world.

t
oday, the economic balance of the 
world is being re-established. At the 
predictions made during the early 
2000s, it was forecasted that the 
developing countries would have as 

much voice as developed countries have 
in value-added production in 30 to 40 
years. However, along with the condi-
tions introduced by the global crisis, these 
developing countries came to the point of 
producing this added value in almost half 
of the previously expected time span. In 
this sense, Turkey is among the countries 
which covered an important distance and 
its potential shows that there lie more op-
portunities ahead. In order to take advan-
tage of these opportunities, Turkey needs 
financing elements. The current situation 
of the Turkish banking sector shows a 
great performance in terms of providing 
the financing that Turkey needs. However, 
as Turkey grows, she needs alternative 
sources in terms of financing. Saying that 
capital markets are going to be the most 
essential source of Turkey in its future 
growth progress can only be right.

the transformatıon 
that wıll make     

İstanbul a global 
ınvestment center
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d
ünyada bugün ekonomik dengeler 
yeniden kuruluyor. 2000’li yılların 
başında yapılan tahminlerde 30 
ila 40 yıl içinde gelişmekte olan 
ülkelerin dünyada katma değer üre-

timinde gelişmiş ülkeler kadar söz sahibi 
olacağı öngörülüyordu. Ancak gelişmekte 
olan ülkeler küresel krizin getirdiği koşul-
larla birlikte bu sürenin yarısına yakın bir 
sürede beklenen katma değeri üretme nok-
tasına geldi. Türkiye bu anlamda önemli 
yol kat eden ülkeler arasında. Potansiyeli 
daha gideceği çok yol olduğunu gösteriyor. 
Bu yolu kat etmek için de en fazla ihtiyaç 
duyduğu unsur finansman. Türk bankacı-
lık sektörünün geldiği nokta Türkiye’nin 
ihtiyaç duyduğu finansmanı sağlama 
anlamında çok iyi bir performans sergili-
yor. Ancak büyüyen Türkiye, finansman 
anlamında alternatif kaynaklara da ihtiyaç 
duyuyor. Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda 
gerçekleştireceği büyüme adımları için asıl 
önemli kaynağın sermaye piyasaları olaca-
ğını söylemek hatalı olmasa gerek. 

kürEsEl İŞ yapaBİlME kapasİtEsİ tEk Çatı altında 
Bankalar kaynak sağlama adına para 

piyasasında bugün üzerine düşeni fazla-
sıyla yapıyor. Ancak sermaye piyasalarının 
da genişlemesi, bu kanallardaki finansman 
imkânlarının artması hızla büyüme ihtiyacı 

Borsa İstanbul dönüşümünü 
tamamlayarak, değişen 
dünyada yerini almaya 
hazırlanıyor.

İstanbul’u DÜnYanın
Yatırım merkeZİ
YaPacak DÖnÜŞÜm



tHE CapaCıty oF GloBal  
opEratıons ıs undEr onE rooF

In terms of resourcing, banks do their 
part exceedingly in the money market. 
However, capital market extension and 
increase of financial market opportunities 
in these channels are of great importance 
for companies which need rapid growth 
and potential in this direction.

For these markets to gain functionality, 
all financial instruments, starting with the 
stock markets, need to reach the capacity 
of being able to operate in a global sense. 
Capital Markets Law of 2012 has been an 
important step taken in that sense. It was 
published in the Official Gazette on De-
cember 30, 2012. After this important stage, 
followed the second stage in which Borsa 
İstanbul regulations were enacted. The aim 
was to change the organization structure 
to fit according the needs of the new ad-
ministration and this was realized with the 
establishment of Borsa İstanbul. İstanbul 
Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) and 
İstanbul Gold Exchange were combined 
and incorporated; later TURDEX (Turk-
ish Derivatives Exchange) was also added 
into this incorporation. The third stage 
was ensuring the continuance towards the 
aimed target with strategic moves during 
the change.

Evaluating the transformation process 
that Turkey needs as a worldwide window 
of opportunity, İbrahim M. Turhan Ph.D., 
Chairman & CEO of Borsa İstanbul, empha-
sizes that important steps are being taken 
on the road to the future. Certainly, a new 
structure projected for capital markets 
underlies the big change in Borsa İstanbul. 
The major reflection of this structure 
comes out with a structure that brings 
all exchanges under one roof. The merger 
of İstanbul Gold Exchange and TURDEX 
(Turkish Derivatives Exchange) under the 
roof of Borsa İstanbul produced an organi-
zation that supports the new and strong 
structure of Borsa İstanbul.

DenizBank Fund Management Group 
and Private Banking Group Executive Vice 
President Bora Böcügöz states: “The most 
important benefit of the merger of these 
three institutions under one roof seems 

duyan ve bu yönde potansiyeli olan şirket-
ler için büyük önem taşıyor. Bu piyasala-
rın işlerlik kazanması için başta borsalar 
olmak üzere tüm enstrümanların küresel 
anlamda iş yapabilme kapasitesine ulaş-
ması gerekiyor. 2012 yılında yürürliğe giren 
Sermaye Piyasaları Kanunu bu anlamda atı-
lan önemli bir adım oldu. 30 Aralık 2012’de 
Sermaye Piyasası Kanunu Resmi Gazete’de 
yayınlandı. Bu önemli aşamayı Borsa 
İstanbul ile ilgili düzenlemelerin yapılacağı 
ikinci aşama takip etti, amaç kurumsal 
yapının yeni dönemin ihtiyaçlarına uygun 
şekilde değiştirilmesiydi. Bu da Borsa 
İstanbul’un kurulmasıyla oluştu. İMKB ile 
İstanbul Altın Borsası birleştirilip anonim 
şirket haline getirildi. Daha sonra da buna 
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası eklendi. 
Üçüncü aşama da, bir yandan değişim 
yaşarken diğer yandan stratejik hamleler 
atarak amaçlanan yere doğru ilerlemeye de-
vam edilmesini sağlamaktı. Borsa İstanbul 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü 
Dr. M. İbrahim Turhan Türkiye’nin ihti-

for the growth 
Plans to be 

actualıZeD ın the 
followıng Years, 

turkeY wıll meet an 
ımPortant Part of 
the sources from 

caPıtal markets.

türkİyE 
 önüMüZdEkİ yıllarda 

GErÇEklEŞtİrECEğİ 
BüyüME adıMları 

İÇİn önEMlİ 
kaynağı sErMayE 

pİyasalarından 
karŞılayaCak.
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beıng ın cooPeratıon 
wıth nasDaQ omX 
anD sıgnıng an 
agreement, borsa 
İstanbul ıs obtaınıng 
technologY anD 
know-how from 
nasDaQ omX.

nasdaq oMX İlE 
İŞBİrlİğİ HalİndE olan 
vE Bunun İÇİn Bİr 
anlaŞMa İMZalayan 
Borsa İstanBul 
nasdaq oMX’tEn  
tEknolojİ vE  
knoW-HoW alıyor .

to be the formation of a unique and more 
powerful stock exchange that matches 
global trends and makes use of economies 
of scale. This union of forces in a corporate 
sense will reveal the synergy of a structure 
relying on a single center more and more 
every day. Such an organization as part of 
the İstanbul International Financial Center 
project draws attention as an important de-
velopment.” The merger brings along highly 
valuable results for Turkey to achieve a 
more powerful, dynamic, and modern 
structure.

After the merger, the name of İstanbul 
Gold Exchange was changed into the 
Precious Metals and Diamond Markets. 
Though this situation has not created a 
change in the sense of the processes, it can 
be interpreted as an important step taken 
in making İstanbul the financial center, in 
terms of prestige.  Standard and nonstand-
ard gold, silver, and platinum are imported 
in the Precious Metals and Diamond Mar-
kets since 1995. With many new practices 

yaç duyduğu bu dönüşüm sürecini dünya 
çapında önemli bir fırsat penceresi olarak 
değerlendirirken, geleceğe giden yolda 
önemli adımların atıldığını vurguluyor.

Borsa İstanbul’daki büyük dönüşümün 
temelinde kuşkusuz sermaye piyasaları 
için öngörülen yeni bir yapı bulunuyor. Bu 
yapının en büyük yansıması ise borsaları 
tek bir çatı altında toplayan oluşumla gün 
yüzüne çıkıyor. İstanbul Altın Borsası ve 
İzmir’de faaliyet gösteren Vadeli İşlem ve 
Opsiyon Borsası A.Ş’nin (VOB) Borsa İstan-
bul çatısı altına alınması Borsa İstanbul’un 
yeni güçlü yapısını destekleyen bir oluşum 
ortaya koydu. DenizBank Fon Yönetim 
Grubu ve Özel Bankacılık Grubu Genel 
Müdür Yardımcısı Bora Böcügöz, “Bu üç 
kurumun Borsa İstanbul A.Ş çatısı altında 
birleşmesindeki en önemli fayda global 
trendlere uygun olarak ölçek ekonomisin-
den faydalanmak üzere tek ve daha güçlü 
bir borsanın oluşturulması olarak gözükü-
yor. Kurumsal anlamdaki bu güç birliği tek 
bir merkeze dayalı oluşumun sinerjisini 
giderek daha fazla ortaya çıkaracaktır. İs-
tanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi 
kapsamında bu tarz bir oluşuma gidilmesi 
önemli bir gelişme olarak dikkat çekmek-
tedir” diyor. Daha güçlü, daha dinamik ve 
modern bir yapıya kavuşması açısından 
birleşme Türkiye için çok değerli sonuçları 
beraberinde getiriyor.

The opening ceremony 
of Borsa İstanbul was 

performed with the 
participation of Prime 
Minister Recep Tayyip 

Erdoğan.

Borsa İstanbul’un ilk 
“Gong” töreni Başbakan 

Recep Tayyip Erdoğan’ın 
teşrifleriyle gerçekleşti.
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through the years, transaction principles of 
institutions operating in exchanges were 
attuned to the modern era and thereby, 
augmentation in the trading volume was 
provided. By August this year, 321 tons of 
gold was traded and over 15 billion dol-
lars of traded value was achieved in eight 
months. At the time, 230 tons of gold and 
100 tons of silver were imported. With the 
restructuring, in addition to contributing 
to the prestige  and value of the member 
institutions, the stock exchange attained 
a structure which will enable it to attract 
more attention in the international arena.

Atasay Mücevherat Chairman Cihan 
Katmer says: “I think that it is yet a little bit 
early to see the effects of this transforma-
tion. However, before the merger, İstanbul 
Gold Exchange was more of an exchange 
where local market players traded. With 
this move, which I hope will enhance its 
international brand equity and aware-
ness, İstanbul Gold Exchange was turned 
into a bigger structure as Borsa İstanbul. I 
think that by means of the right steps and 

İstanbul Altın Borsası’nın yeni adı birleş-
meden sonra Kıymetli Madenler ve Kıy-
metli Taşlar Piyasası olarak değiştirildi. Bu 
durum işleyiş olarak herhangi bir değişiklik 
yaratmamasına rağmen prestij açısından 
İstanbul’un Finans Merkezi olması yolunda 
atılmış önemli bir adım olarak yorumlana-
bilir. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar 
Piyasası’nda 1995 yılından itibaren standart 
ve standart dışı altın, gümüş ve platin itha-
latı yapılıyor. Yıllar içerisinde yapılan birçok 
yeni çalışma ile piyasalarda işlem yapan ku-
rumların işlem yapma esasları modern çağa 
ayak uyduracak hale getirilerek işlem hac-
minin artması sağlandı. Bu yıl Ağustos ayı iti-
bariyle 321 ton altın işlemi alım satıma konu 
oldu ve sekiz ayda 15 milyar doların üzerinde 
işlem hacmi gerçekleştirildi. Aynı dönem-
lerde 230 ton altın ithalatı ve 100 ton gümüş 
ithalatı yapıldı. Yeni yapılanmayla birlikte 
üye kurumların prestijleri ve değerleri daha 
da artmanın yanı sıra uluslararası arenada 
daha fazla ilgi görmeyi sağlayacak bir yapıya 
kavuştu. Atasay Mücevherat Yönetim Kurulu 
Başkanı Cihan Kamer, “Bu dönüşümün 
etkilerini görmek için henüz erken olduğunu 
düşünüyorum. Ancak birleşme öncesinde 
İstanbul Altın Borsası daha çok yerel piyasa 
aktörlerinin işlem yaptıkları bir borsaydı. 
Uluslararası marka değerini ve tanınırlığını 
artıracağını umduğum bir hamleyle Borsa 
İstanbul gibi daha büyük bir yapıya dönüştü. 
Atılacak doğru adımlarla ve yeterli tanıtımla 
uluslararası öneme sahip bir büyüklüğe yani 
Londra, Hong Kong, New York gibi borsa-
larla entegre ve dünya fiyatlarının oluştuğu 
bir borsa haline dönüşebileceğini düşünü-
yorum” diyor. Elbette yeni yapılanma ile bir-
likte yatırımcıların da alternatifleri artıyor. 
Kuveyt Türk Genel Müdür Yardımcısı Ahmet 
Albayrak, “Birleşme öncesinde kendi içinde 
kapalı bir sistem olan Altın Borsası (yeni 
adıyla Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve 
Kıymetli Taşlar Piyasası), birleşme sonrası, 
üyelerine, yatırımlarını Altın-Gümüş-Pla-
tin-Paladyum gibi kıymetli metallerin yanı 
sıra Borsa İstanbul bünyesindeki diğer beş 
piyasaya da değerlendirme fırsatları sunabi-
leceğini öngörüyoruz. Aynı şekilde payı olan 
yatırımcıların da payını teminat göstererek 
İstanbul Altın Borsası’nda kullanabilmesini 
sağlayacak çapraz teminatlandırmaya izin 

the new caPıtal 
markets law was 

PublısheD ın the 
offıcıal gaZette anD 
became effectıve on 

December 30, 2012. 

30 aralık 
2012’dE sErMayE 
pİyasası kanunu 

rEsMİ GaZEtEdE 
yayınlanarak 

yürürlüğE Gİrdİ.
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ıt ıs eXPecteD that 
the merger wıll 
benefıt not onlY 
borsa İstanbul, but 
also the turkısh 
caPıtal markets 
ın general anD all 
PartıcıPants.

BİrlEŞMEnİn sadECE 
Borsa İstanBul’a 
dEğİl, sErMayE 
pİyasalarına 
vE sErMayE 
pİyasalarının tüM 
katılıMCılarına 
Fayda sağlaMası 
BEklEnİyor.

adequate publicity, it can turn into an ex-
change of international importance, that is, 
a stock exchange which is integrated with 
its counterparts like London, Hong Kong, 
and New York, and where world prices are 
determined.”

Naturally, with the restructuring, alter-
natives multiply for the investors. Kuveyt 
Türk Executive Vice President Ahmet Albay-
rak states: “An introverted system before 
the merger, the Gold Exchange (under its 
new name Borsa İstanbul Precious Metals 
and Diamond Markets) is forecasted to 
provide its members opportunities to 
value their investments under five markets 
within the body of Borsa İstanbul, besides 
precious metals such as gold, silver, plati-
num, and palladium. Similarly, we think 
that with the rearrangement of regulations 
allowing cross collateralization that enable 
investors to use their shares in İstanbul 
Gold Exchange by pledging their shares as 
security, investors can enter the Precious 
Metals Market and, as a result, the Precious 
Metals Market will prosper.”

The other foundation of the merger was 
the transformation of TURDEX. From Au-
gust 5, 2013, the futures and options traded 
on TURDEX migrated to Borsa İstanbul 
Derivatives Market (VIOP). With the merger, 
bringing all futures and option contracts 
on a single platform, efficiency and effi-
cacy are increasing and financial deepening 
in capital markets is expected. Within the 
practices in relation to the merger, with the 

veren yönetmeliklerin düzenlenmesi ile 
Kıymetli Madenler piyasasına da girebilecek-
lerini ve Kıymetli Madenler piyasasının da 
böylece daha da zenginleşeceğini düşünüyo-
ruz” diyor.

Birleşmenin diğer ayağı ise Vadeli İşlem 
ve Opsiyon Borsası A.Ş’nin dönüşümüydü. 
5 Ağustos 2013 tarihinden itibaren VOB’ta 
işlem gören türev sözleşmeler VİOP çatısı 
altında tek bir alım satım platformu üze-
rinde işlem görmeye başladı. Birleşmenin 
tüm vadeli borsalarda işlem gören işlem ve 
opsiyon sözleşmelerini tek platformda bir 
araya getirmesiyle sermaye piyasalarında 
verimliliğin ve etkinliğin artması ve ser-
maye piyasalarının derinleşmesi bekleniyor. 
Birleşmeyle ilgili çalışmalar kapsamında; 
her iki borsanın yoğun çalışmaları ve 
Takasbank’ın sorumlu olduğu konularda 
verdiği destekle hiçbir adımı atlamadan, 
gerekli çalışmalar yürütüldü. Birleşme, bir 
aksaklık olmadan planlanan tarih olan 5 
Ağustos 2013 Pazartesi günü başarıyla ta-
mamlandı. Birleşmenin ardından ilk işlem 
günü oldukça başarılı bir şekilde sonuç-
landı; sistem sorunsuz olarak çalışırken, 
üyelerin erişimini ve sistemin işleyişini 
etkileyen herhangi bir soruna rastlanmadı. 

HErkEsE Fayda sağlıyor
Borsa İstanbul’un ürün çeşitliliğini ar-

tıran bu yeni yapılanmayla büyük ve güçlü 
bir borsa olma yolunda önemli bir adım 
atıldı. Küresel pazarda rekabet gücünün 
artması, daha geniş bir kitleye ulaşma 
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intense work of both exchanges and the 
support given by Takasbank on the sub-
jects under its responsibility, the necessary 
processes were executed. The merger was 
successfully completed without any flaws 
on its projected date, August 5, 2013. After 
the merger, the first day of transactions 
ended quite successfully; while the system 
worked flawlessly, no problems that would 
affect the access of the members or the 
operation of the system were encountered.

BEnEFıtınG EvEryonE
With the reconstruction that enhanced 

the product range of Borsa İstanbul, an 
important step was taken towards becom-
ing a big and powerful exchange. Making 
use of the increased competitive capacity 
in the global market, opportunity to access 
a wider audience, cost saving, new work-
force and business plans, and the mutual 
experiences; the opportunity of creating 
synergy through the merger is among the 
benefits that Borsa İstanbul can get from 
the merger. It is expected that the merger 
will benefit not only Borsa İstanbul, but 
also the Turkish capital markets in general 
and all participants. Subsequent to the 
gathering of the dispersed market struc-
ture under a single roof, it is estimated 
that new contracts will be listed shortly. 

olanağı, maliyet tasarrufu, yeni işgücü ve iş 
planları ile karşılıklı tecrübelerden faydala-
nılarak birleşme yoluyla sinerji yaratabilme 
imkânı Borsa’nın birleşmeden sağlayacağı 
faydalar arasında. Birleşmenin sadece 
Borsa İstanbul’a değil, sermaye piyasalarına 
ve sermaye piyasalarının tüm katılımcıla-
rına fayda sağlaması bekleniyor. Dağınık 
piyasa yapısının tek çatı altında toplanma-
sının ardından yeni sözleşmelerin de işlem 
görmeye başlama sürecinin de hızlanacağı 
tahmin ediliyor. Ahmet Albayrak, “Her biri 
çok önemli olan üç kuruluşun birleşmesi 
stratejik öneme sahip bir adım. Orta vadede 
yapılabilecek düzenlemelerle, yatırımlarını 
ve ticaretlerini bu kurumlarda değerlendir-
mek isteyen üyeler ve bireysel yatırımcılar, 
artık tek bir çatı altında, birbiriyle uyumlu 
yönetmeliklerle yönetilebilecek; böylece, 
borsalar arası mevzuat farklılıkları ve işlem 
teminatlarında yaşanan operasyonel zor-
luklar ortadan kalkabilecektir” diyor. 

uluslararası Fİnans MErkEZİ İÇİn Büyük Bİr adıM
Hem hukuki hem de teknik altyapı olarak 

tamamen bir yenilenme sürecinin içinde 
olan Borsa İstanbul kaynak arayışında olan 
şirketlerin yeni rotası haline geliyor. Üstelik 
yalnızca Türkiye için değil bölge için de bir 
finans üssü olma yolunda ilerliyor. Yeni ya-
pılanmasında NASDAQ OMX ile işbirliği ha-

after the merger, 
İstanbul golD 
eXchange was 

renameD as the 
Precıous metals 

anD DıamonD 
markets.

İstanBul altın 
Borsası’nın yEnİ adı 
BİrlEŞMEdEn sonra 
kıyMEtlİ MadEnlEr 
vE kıyMEtlİ taŞlar 

pİyasası olarak 
dEğİŞtİrİldİ.
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Ahmet Albayrak says: “The merger of three 
important institutions is a step of strategic 
importance. Thanks to the medium term 
arrangements, members and individual 
investors who want to make use of their in-
vestments in these institutions will be able 
to manage them under a single roof with 
compatible regulations. By this way, legisla-
tive harmonization among exchanges will 
be provided and operational difficulties 
experienced in transactional assurance will 
be removed.”

a BıG stEp For tHE ıntErnatıonal  
FınanCıal CEntEr

Borsa İstanbul, in a total renewal 
process of both legal and technical infra-
structure, becomes the new destination to 
the companies seeking resources. On top 
of that, it proceeds to become a financial 
center for not only Turkey but also for the 
region.

Being in cooperation with NASDAQ 
OMX during its restructuring and signing 
an agreement, Borsa İstanbul is obtaining 
technology and know-how from NASDAQ 
OMX. Taking one of the most important 
steps in making İstanbul a financial center 
with its experience and technological 
infrastructure, Borsa İstanbul will not be 
using its experience just in Turkey. As part 
of the agreement, Borsa İstanbul, aiming 
to become a regional center, can share the 
new experiences and technologies with 
the neighboring exchanges. Today, Borsa 
İstanbul already has agreements with many 
countries of geographical proximity such 
as Uzbekistan, Kyrgyzstan, Azerbaijan, 
Dubai, Abu Dhabi, Egypt, Libya, Tunisia, 
Algeria, Morocco, Macedonia, and Croatia. 
It is evident that the number of these coun-
tries is going to increase with the develop-
ments. On the other hand, Borsa İstanbul’s 
relations with the peripheral countries are 
not restricted to the level of bilateral agree-
ments. During 2013, actualizing the Listing 
İstanbul project, Borsa İstanbul took action 
to have security needs of 45 countries close 
to Turkey be done over Borsa İstanbul. 
Recently, with the help of the intermedi-
ary firms, companies from neighboring 
countries are expected to come to Borsa 
İstanbul for securities issuance.

linde olan ve bunun için bir ön anlaşma im-
zalayan Borsa İstanbul, NASDAQ OMX’ten 
teknoloji ve know-how alıyor. Yeni teknolo-
jik altyapısı ve tecrübesiyle İstanbul’un bir 
finans merkezi olma yolundaki en önemli 
adımlardan birini atan Borsa, bu tecrübeleri 
yalnızca Türkiye içinde kullanmayacak. 

Yapılan ön anlaşma çerçevesinde, böl-
gesel bir merkez olma hedefi olan Borsa 
İstanbul, çevre ülke borsalarıyla da bu yeni 
teknolojileri ve tecrübeleri paylaşabilecek. 
Bugün Borsa İstanbul’un halihazırda yakın 
coğrafyadaki Özbekistan, Kırgızistan, Azer-
baycan, Dubai, Abu Dabi, Mısır, Libya, Tu-
nus, Cezayir, Fas, Makedonya, Hırvatistan, 
gibi pek çok ülke borsası ile anlaşmaları 
mevcut. Gelişmelerle birlikte bu ülkelerin 
sayısının artacağı ortada. Diğer taraftan 
Borsa İstanbul’un çevre ülkelerle ilişkisi 
sadece ikili anlaşmalar düzeyinde değil. 
2013 yılı içinde Listingİstanbul projesini 
hayata geçiren Borsa, projeyle Türkiye’nin 
yakın bölgesinde yer alan 45 ülkedeki 
menkul kıymet ihraçlarının Borsa İstanbul 
üzerinden yapılmasını sağlamak için hare-
kete geçti. Yakın zamanda aracı kurumların 
desteğiyle çevre ülkelerden şirketlerin 
Borsa İstanbul’da menkul kıymet ihracı için 
gelmesi bekleniyor. 
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Borsa İstanbul is ready to att-
ract investors and companies 
from all over the world with 
a transparent and reliable 
structure that is more integ-
rated to the world. We talked 
about this transformation 
and the motivation behind 
it with İbrahim M. Turhan 
Ph.D., Chairman & CEO.

C
apital markets continue to be the vital 
source of financing for the companies 
that are the major dynamics of the 
country. Today, in an era where deve-
loping countries start to shine out as 

much as the developed ones, they take their 
place in economic activities. Borsa İstanbul 
has covered an important ground in the name 
of completing its own transformation. Borsa 
İstanbul Chairman & CEO İbrahim M. Turhan 
Ph.D. told Borsa İstanbul Magazine of these 
developments and the successes gained.

You mention that the period of change you 
have been through is a window of opportu-
nity. Can you explain these opportunities a 
little more, please?

In Turkey, it was necessary to provide an 
environment, where every type of financial 
contract to be traded would be put on the 
market for the investors from a single access 

Borsa İstanbul dünyaya daha 
entegre, şeffaf ve güvenilir bir 
altyapı ile dünyanın her kö-
şesinden yatırımcıları ve şir-
ketleri çekmeye hazır. Biz de 
bu dönüşümü ve dönüşümün 
ardındaki motivasyonu 
Borsa İstanbul Yönetim Kuru-
lu Başkanı ve Genel Müdürü 
Dr. M. İbrahim Turhan ile 
görüştük.

s
ermaye piyasaları, ülkenin en önemli 
dinamiği olan şirketlerin büyümesi için 
hayati finansman kaynakları olmaya de-
vam ediyor. Bugün artık gelişmiş ülkeler 
kadar gelişmekte olan ülkelerin de öne 

çıkmaya başladığı bir dönemde gelişmekte olan 
piyasalar da ekonomik aktivitelerin içindeki 
yerini alıyor. Borsa İstanbul bu anlamda kendi 
dönüşümünü tamamlama adına önemli bir yol 
kat etti. Bu gelişmeleri ve elde edilen başarıları 
Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Genel Müdürü Dr. M. İbrahim Turhan, Borsa 
İstanbul Magazine’e anlattı. 

Yaşanan değişim sürecinin bir fırsat pence-
resi olduğunu dile getiriyorsunuz. Bu fırsat-
ları biraz daha açar mısınız?

Türkiye’de alınıp satılacak her türlü finansal 
sözleşmenin tek bir erişim noktasında, aynı 
teknolojiyle, aynı işlem kuralları ile yatırımcıya 

“Partners wıth 
the worlD”

“dünya İlE ortak”
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Borsa İstanbul Chairman & CEO 
İbrahim M. Turhan Ph.D.

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Genel Müdürü   

Dr. M. İbrahim Turhan“Partners wıth 
the worlD”
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point, with the same technology, and the 
same transaction rules. This necessitates 
new contract types to be activated. If I need 
to give an example, futures and options 
written on indicators, assets, and single 
stocks were introduced last year. Certifica-
tes and lease certificates (sukuks) were also 
introduced.  In line with this horizontal 
integration efforts, we actively participa-
ted in the establishment endeavors of the 
energy market and Borsa İstanbul became 
one of the founders of the Energy Market. 
We have completed our integration acti-
vities on gold, silver, and precious stones. 
We have done our studies on the index 
agreements resulting from the merger with 
the derivatives market. In short, we have 
enhanced our product range to include 
every product traded in developed markets. 

Meanwhile, what kind of actions were 
taken for the infrastructure to develop 
as well?

We have reached the end of the boun-
daries that the current technologies offer 
us. While, in the past, the order transmis-
sion of the intermediaries was limited to 
1 megabyte, now we have doubled it. We 
are taking the necessary action in order to 
increase it to 5 megabytes. However, we 
saw that the current technology could no 
more take us anywhere; so we determined 
what else we needed in order to improve 
our technology and make Turkey, İstanbul 
a regional financial center and we initiated 
our international expansions.

I think the strategic partnership gains 
importance at this point. What were 
your demands and how did it end?

At this point, we have reached the 
boundaries of our capacity to reach our 
aims. After this point, we have to increase 
the capacity rapidly. We took the subject of 
strategic partnership as a tool for leve-
rage. As a result of detailed, precise, and 
in-depth studies, by evaluating one by one 
every possible institution that we could 
cooperate with, making long negotiations, 
establishing workshops, in the end, last 
July we signed agreement with NASDAQ 
OMX Group.

sunulmasına imkân sağlayacak bir ortamın 
ortaya konulması gerekliydi. Bu da yeni 
sözleşme türlerinin devreye sokulmasını 
gerektiriyor. Buna bir örnek vermek gere-
kirse Vadeli İşlem ve Opsiyon sözleşmeleri 
dayanak, varlık ve pay senetleri olmak üzere 
geçen sene devreye alındı. Sertifikalar ve su-
kuk piyasası kira sertifikası pazarı kuruldu 
ve devreye alındı. Yine bu yatay entegras-
yon anlamında enerji borsasının kurulma 
çalışmalarına aktif olarak katıldık ve Borsa 
İstanbul, Enerji Borsası’nın kurucularından 
biri oldu. Altın gümüş ve kıymetli taşlarla 
ilgili entegrasyon çalışmalarımızı yaptık. Va-
deli İşlem ve Opsiyon Borsası ile birleşmeden 
kaynaklanan endeks sözleşmeleri ile ilgili 
çalışmalarımızı yaptık. Yani ürün gamımızı 
gelişmiş piyasalardaki tüm ürünleri içerecek 
bir hale getirdik. 

Bu arada altyapının da gelişmesi için ne 
gibi adımlar atıldı?

Mevcut teknolojinin bize tanıdığı sınırla-
rın sonuna kadar ulaştık. Aracıların borsaya 
emir gönderme kapasiteleri geçmişte 1 
megabit ile sınırlıyken bunu şu anda 2 katına 
çıkardık, yakın bir zamanda 5 megabite çıkar-
mak için gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz. 
Ama baktık ki bu teknolojinin de bizi bir 
yere götürmesi mümkün değil, teknolojimizi 
iyileştirmek ve aynı zamanda da Türkiye’yi 
İstanbul’u bölgesel bir finans merkezi ve kü-
resel bir aktör yapabilmek için başka nelere 
ihtiyacımız olduğunu tespit ettik ve uluslara-
rası açılımlarımızı devreye aldık.

Stratejik ortaklık sanırım bu noktada 
önem kazanıyor. Talepleriniz nelerdi ve 
nasıl sonuçlandı? 

Bu noktada amacımıza ulaşabilmek için 
kendi kapasitemizin sınırına gelmiş du-
rumdayız. Bundan sonra kapasiteyi süratle 
artırmak mecburiyetindeyiz. Bu noktada da 
bir kaldıraç olarak kullanmak üzere stratejik 
ortaklık konusunu gündeme aldık. Son de-
rece detaylı, titiz ve derinlikli çalışmalar ne-
ticesinde dünyada işbirliği yapabileceğimiz 
tüm kurumları tek tek değerlendirerek, uzun 
müzakereler yaparak, çalıştaylar düzenle-
yerek en sonunda geçen Temmuz ayında 
NASDAQ OMX Group ile bir anlaşma imza-
ladık. Bunun hayata geçirilmesi halinde bizi 

whıle, ın the 
Past, the orDer 
transmıssıon of 
the ıntermeDıarıes 
was lımıteD to 1 
megabYte, effort ıs 
maDe to ıncrease 
thıs caPacıtY to 5 
megabYtes ın a short 
PerıoD of tıme.

araCıların Borsaya 
EMİr GöndErME 
kapasİtElErİ 
GEÇMİŞtE 1 MEGaBİt 
İlE sınırlıykEn Bu 
kapasİtEyİ yakın Bİr 
ZaManda 5 MEGaBİtE 
ÇıkarMak İÇİn GErEklİ 
ÇalıŞMalar yapılıyor.
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We think that this is an agreement that 
will take us to the premier league, will help 
us in the issue of international accessibi-
lity by allowing us to make better use of 
global networks, and will contribute to us 
significantly in terms of reputation and 
reliability to create stronger brand equity. 
Last year, the Capital Markets Board of 
Turkey resolved that İMKB İstanbul can 
trade single stock options and futures. We 
came together and decided to establish that 
market. When we announced our decision, 
nobody, including the major players in 
the market believed us nor took a certain 
change into account. In the path we took, 
my colleagues, managers, and I were all so 
interlocked and determined that we said: 

“We never say things that we cannot do, and 
we do the things that we say,” so on Decem-
ber 21, 2012 we started trading futures and 
options.

What was the reason behind your prefe-
rence for NASDAQ OMX?

NASDAQ OMX will be the minority 
shareholder of Borsa İstanbul and we want 
to have other partners. At the basis of our 
strategical partnership with NASDAQ OMX 
lies know-how transfer; however, this is 
not made up of just buying technology 
and applying it. I can tell in confidence 
that the technology that we are going to 
buy is one of the cutting-edge technologies 
in the world and it is a technology that 
can dependably cover all future needs of 
Turkish capital markets and Borsa İstanbul. 
We do not just own the technology, with 
this technology we gain in-depth informa-
tion and we own it for real. In this respect, 
NASDAQ OMX promises to transfer us not 
only know-how and technology, but also 
the implementation of it. In consequence, 
in two years first and second level techni-
cal support will be able to be given by the 
technical teams of Borsa İstanbul. This is 
very important. This means breaking our 
foreign dependence in technology. NAS-
DAQ OMX trusts in Borsa İstanbul so much 
that, it guarantees to execute any operati-
ons in the region in cooperation with Tur-
key. This is comprehensive enough to cover 
the sales and transfer of the technology 

birinci lige çıkaracak ve uluslararası erişilir-
lik alanında, küresel networklerden daha iyi 
yararlanmaya yönelik, itibar ve güvenilirlik 
anlamında hem de daha kuvvetli bir marka 
imajı anlamında çok ciddi katkılar sağlaya-
cak bir anlaşma olduğunu düşünüyoruz.

Geçen sene Sermaye Piyasası Kurulu tek 
pay senetlerin opsiyon ve vadeli işlem sözleş-
merini İMKB’nin yapabileceğine dair kararını 
açıkladı. Bir araya geldik ve bu pazarı hemen 
kuralım dedik. Bu kararımızı açıkladığımızda 
piyasadaki büyük oyuncular da dahil bize 
hiç kimse inanmadı. Fakat bir şeyin değişti-
ğini kimse hesaba katmadı. Girdiğimiz yolda 
mesai arkadaşlarım yönetici arkadaşlarım, 
hepimiz öylesine kenetlenmiş ve kararlı 
şekilde bu yola çıkmıştık ki “Herkese biz 
yapamayacağımız şeyi söylemeyiz, söyle-
diğimiz şeyi de yaparız.” dedik ve 21 Aralık 
2012’de Vadeli İşlem ve Opsiyon sözleşmele-
rini devreye aldık.

NASDAQ OMX’in tercih edilmesinin 
nedeni neydi?

NASDAQ OMX, Borsa İstanbul’un azınlık 
paydaşı olacak ve başka ortaklarımızın da 
olmasını istiyoruz. NASDAQ OMX ile yaptığı-
mız stratejik ortaklık anlaşması temelinde  
know–how transferini içeriyor. Ama bu ba-
sitçe gelişmiş bir teknolojiyi satın alıp uygu-
lamaktan ibaret değil. Şunu söyleyebilirim ki 
alacağımız teknoloji şu anda dünyanın en iyi 
teknolojilerinden birisi ve son derece güvenli 
bir biçimde Türkiye sermaye piyasalarımızın 
ve Borsa İstanbul’un yakın gelecekteki tüm 

we enhanceD our 
ProDuct range 
to ıncluDe everY 
ProDuct ın DeveloPeD 
markets.

ürün GaMıMıZı 
GElİŞMİŞ 
pİyasalardakİ tüM 
ürünlErİ İÇErECEk Bİr 
HalE GEtİrdİk.
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to third parties. Moreover, NASDAQ OMX 
offers us a frame in which we can make 
use of the data transmission centers that 
it owns in Frankfurt and London. A frame 
that enables the marketing and sales of our 
products through NASDAQ OMX channels, 
and their products’ sales here if needed is 
also included in this strategic partnership. 
Another subject is that, in their own region, 
Singapore and Dubai are technological 
partners of NASDAQ OMX. This agreement 
gives us the chance to easily provide integ-
ration with these regional centers.

Recently, we have seen more successful 
initial public offerings compared to the 
past. How was this result achieved?

This subject has two ends. First of 
all, the leap that the exchange has made 
forward on this subject, and second, the 
changes on the side of the corporations. 
Our corporations have to play in the world 
league and many of them are coming to 
that point. It is not possible to expand 
depending on just one source. Other than 
that, the last crisis reminded everyone of 
something and that is, just depending on 
the leverages without a strong financial 
structure, limits the things you can achieve. 
Here we need to find the optimal solution 
and this can be possible with strong equity 
capital. For this reason, firms may incre-
ase their equity capital with their profits, 

ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasitede bir 
teknoloji. Biz bu teknolojiye sadece sahip 
olmuyoruz, bununla ilgili derin bir bilgiye 
de kavuşuyoruz, onun gerçek manada sahibi 
oluyoruz. Bununla ilgili sadece teknoloji 
kullanımı değil, teknolojinin uygulanmasına 
ilişkin know – how’u da NASDAQ OMX bize 
aktarmayı taahhüt ediyor. Bunun neticesinde 
iki yıl içerisinde birinci ve ikinci düzey tek-
nik destek tamamen Borsa İstanbul’un teknik 
ekipleri tarafından sağlanabilir hale gelecek. 
Bu çok önemli bir şey. Bu teknolojide dışa-
rıya bağımlı olmaktan kurtulmak anlamına 
geliyor. NASDAQ OMX, Borsa İstanbul’a öyle 
güveniyor ki önümüzdeki dönemde yakın 
bölgedeki bütün operasyonları Türkiye ile 
ortaklık içerisinde gerçekleştirmeyi bize 
taahhüt ediyor. Bu teknolojinin üçüncü 
taraflara satışı ve devrini içerecek kadar 
kapsamlı bir çerçeve. Ayrıca NASDAQ OMX, 
kendi sahip olduğu Frankfurt ve Londra’da 
veri iletim merkezlerinden istifade etmemizi 
sağlayacak bir çerçeveyi bize sunuyor. Bizim 
ürünlerimizin NASDAQ OMX’in dağıtım 
kanallarından, pazarlamasının ve satışının 
yapılması, onların ürünlerinin gerekirse 
burada satışının yapılmasına imkân tanıya-
cak bir çerçeve de yine bu stratejik ortaklık 
anlaşmasının kapsamı içerisinde. Bir başka 
konu da Singapur kendi bölgesinde, Dubai 
de kendi bölgesinde NASDAQ OMX’in tekno-
lojik ortağıdır. Bu anlaşmanın bize bölgesel 
merkezler ile çok rahat şekilde entegrasyon 
sağlamanın kapısını açıyor. 

Geçmişe göre, daha başarılı halka arzların 
gerçekleştiği görülüyor. Bu sonuca nasıl 
ulaşıldı? 

Bu konunun iki yönü var. Birincisi borsa-
nın bu konuda yapmış olduğu atılım, ikincisi 
de şirketler tarafındaki değişiklikler. Şirketle-
rimiz dünya liginde oynamak mecburiyetinde 
ve birçoğu da o noktaya ilerliyor. Bu noktada 
şirketin finansman kaynaklarını çeşitlen-
dirmesi gerekiyor. Sadece tek bir kaynağa 
dayanarak bir açılım yapmanız mümkün 
değil. Kaldı ki son kriz herkese önemli bir 
şeyi bir kez daha hatırlattı. Bu da güçlü bir 
finansal yapınız olmadan sadece kaldıraçlara 
dayanarak gideceğiniz yol sınırlıdır. Burada 
optimal çözümü bulmak zorundayız, bu da 
güçlü öz kaynak ile mevcut olabilir. Bunun 

nasDaQ omX 
guarantees to eXecute 
anY oPeratıons ın the 
regıon ın cooPeratıon 
wıth turkeY.

nasdaq oMX, yakın 
BölGEdEkİ Bütün 
opErasyonları türkİyE 
İlE ortaklık İÇErİsİndE 
GErÇEklEŞtİrMEyİ 
taaHHüt Edİyor. 

Prime Minister Recep Tayyip 
Erdoğan, Deputy Prime 
Minister Ali Babacan, Borsa 
İstanbul Chairman & CEO 
İbrahim M. Turhan Ph.D., and 
TOBB (Union of Chambers 
and Commodity Exchanges 
of Turkey) Chairman Rıfat 
Hisarcıklıoğlu came together 
for the opening ceremony of 
Borsa İstanbul. 

Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan Başbakan yardımcısı 
Ali Babacan, Borsa İstanbul 
Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Genel Müdürü Dr. M. İbrahim 
Turhan ve TOBB Başkanı 
Rıfat Hisarcıklıoğlu Borsa 
İstanbul’un ilk gong töreni için 
bir araya geldi. 
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however, this is not enough because the 
growth we need is not organic. We need a 
growth that will bounce us to different ca-
tegories. For that reason, you have to come 
to this point in the capital markets. Gradu-
ally, many of our corporations understand 
this. At the time, there was an illusion of 
spring in the air. Due to the excessive mo-
netary expansion that the developed count-
ries provided, money was cheap and there 
seemed to be vast financing possibilities. 
However, the recent events made us think 
that hunting the bird of the stream with 
the stone of the stream may be appealing, 
but it is not always possible.

Which steps has Borsa İstanbul taken at 
this point?

We have established a good organization 
and have started to visit the companies. 
Of course, the change in corporate cul-
ture plays an important role at this stage. 
Approximately 200 companies were visited. 
All of these companies are among the top 
1,000 in Turkey. They were explained the 
direct importance of public offerings and 
were informed that public offerings were 
in fact not as hard as they projected and 
the issues they had been worrying about 
were in fact not as so. As a result, we see 
that 1 out of 3 companies we visited have 
taken public offerings into their plans till 
the end of 2015. Again, we learned that at 
least 1 out of 3 will seriously consider the 
choice of public offering by the end of 
2018. However, it is important to highlight 
that public offering is nothing that only 
big scale firms should or can do. Capital 
markets are sources of hope for small and 
medium business enterprises which cannot 
make use of the opportunities provided by 
the banking sector. For this reason, we have 
established and strengthened our emerging 
companies market. I think that there will 
be successful projects in that matter in the 
future. We are in touch with the European 
Angel Investors’ Association because they 
invest in projects and if the project achie-
ves success they search for growth oppor-
tunities for the project. At this point, we 
are trying to make İstanbul the boarding 
point for all European Angel Investors.

için firmalar kendi kârlarıyla öz kaynak-
larını artırabilirler ama bu yetmez. Çünkü 
bizim ihtiyaç duyduğumuz büyüme organik 
büyüme değil. Bizi sıçratacak, farklı katego-
rilere taşıyacak büyümeye ihtiyacımız var. 
Dolayısıyla sermaye piyasasına bu noktada 
gelmek mecburiyetindesiniz. Giderek birçok 
şirketimiz bunu anlıyor. Bir dönem yalancı 
bir bahar havası hakimdi. Gelişmiş ülkelerin 
sağladığı aşırı parasal genişlemesine bağlı 
olarak para çok ucuzdu ve alabildiğine engin 
finansman imkânları gözüküyordu. Fakat 
son olaylar bize öğretti ki derenin taşıyla 
derenin kuşunu avlamak cazip gözükebilir 
ama her zaman mümkün olmaz. 

Bu noktada Borsa İstanbul hangi adımları 
attı?

İyi bir organizasyon oluşturduk ve şirket-
leri ziyaret etmeye başladık. Bunda kurumsal 
kültürün değişmesinin de önemli bir rolü 
var tabi. Aşağı yukarı 200’e yakın şirket 
ziyaret edildi. Bunların hepsi Türkiye’nin en 
büyük 1.000 şirketi arasında. Onlara halka 
arzın önemi doğrudan anlatılarak, halka 
arzın sanıldığı gibi zor olmadığı, endişe 
ettikleri hususların gerçekte öyle olmadığına 
dair bilgi verildi. Bunun neticesinde de ziya-
ret ettiğimiz firmaların yaklaşık üçte birinin 
2015 yılı sonuna kadar halka arzı planla-
rına aldıklarını görüyoruz. Yine en az üçte 
birinin de 2018 yılı sonuna kadar halka arzı 
ciddi şekilde değerlendireceklerini öğrendik. 
Fakat bu noktada bir hususun altını çizmek 
gerekir ki halka arz sadece büyük ölçekli fir-
maların yapması gereken veya yapabileceği 
bir şey değildir. Sermaye piyasaları aslında 
bankacılık sektörünün imkanlarından 
istifade edemeyen, yeni kurulmuş ama çok 
iyi projeleri olan, küçük ve orta boy işlet-
meler ve girişimciler açısından da belki de 
tek umut kaynağı olan yerlerdir. Bu amaçla 
biz de gelişen işletmeler piyasamızı kurduk 
ve güçlendirdik. Önümüzdeki dönemde bu 
anlamda çok başarılı çalışmalar olacağını 
düşünüyorum. Avrupa Melek Yatırımcılar 
Birliği ile irtibat halindeyiz, çünkü onlar 
projelere yatırım yapıyor, proje başarılı ol-
duğu takdirde projelere çıkış yolu arıyor. Bu 
noktada İstanbul’u tüm Avrupa’daki melek 
yatırımcılar açısından çıkış platformu haline 
getirmeye çalışıyoruz. 

we neeD a growth 
that wıll bounce 
us to Dıfferent 
categorıes.

BİZİ sıÇrataCak, 
Farklı katEGorİlErE 
taŞıyaCak BüyüMEyE 
İHtİyaCıMıZ var.
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I
n 2013, Pegasus Airlines, the first low-
cost airline of Turkey, crowned the rapid 
growth performance it has pursued since 
the beginning of its operations in 2005 
with a successful initial public offering 

of approximately one-third of its shares on 
Borsa İstanbul. The shares of the company 
are on a rapid rise on the market. Finalizing 
the most successful public offering of the 
recent years, Pegasus shares yielded 47%. 

The shares of Pegasus were offered to the 
public for a reduced price compared to the 
share prices of its European peer companies 
such as EasyJet and Ryanair. In addition, by 
reaching its aggressive growth targets and 
starting the purchase of new aircrafts, the 
company showed how high the performance 
of the shares is.

We have directed our questions- on the 
reflection of share performances, the latest 
situation in the low- cost airlines market 
and the subjects that investors are curious 
about- to the head of the company. The CEO 
of Borsa İstanbul’s shining star Pegasus, Ali 
Sabancı, expressed the aims of the company 
and the things crossing his mind, to Borsa 
İstanbul Magazine.

Is the Pegasus management pleased with 
the public offering and the performance 
so far?

We see the public offering, a quite intense 
period, as a process that necessitates compa-
nies to evaluate themselves. As the Pegasus 
family, we were ready for this. We did our 
timing right; we chose the right partners. 
When all of these coincide, success comes 
anyway. The performance of the share shows 
that our “new” investors are earning money; 
that is, they are happy. Likewise, our “old” 
investors (ESAS Holding) are pleased with 
the share increase as well; however, these 
are investor opinions. The Pegasus family is 
focused on doing their best. The value of the 
shares is a reflection of the success of this 
family. It should always be like this…

Did not the strategy you followed cause 
the profit of the public offering to remain 
low?

The companies that we modeled oursel-
ves on while opening our company to the 

t
ürkiye’nin ilk ucuz havayolu şirketi 
(Low Cost Carrier-LCC) olan Pegasus 
Havayolları, 2005 yılında faaliyete 
geçmesinden bu yana sürdürdüğü 
hızlı büyüme performansını 2013 

yılında paylarının yaklaşık üçte birini 
Borsa İstanbul’da başarılı bir biçimde halka 
açarak taçlandırdı. Şirketin payları borsada 
da hızlı bir çıkış sergiliyor. Son yılların 
en başarılı halka arzını gerçekleştiren 
Pegasus’un payları yatırımcısına yüzde 47 
kazanç sağladı.

Pegasus payları, Avrupa’daki EasyJet ve 
Ryanair gibi emsallerine göre iskontolu 
sayılabilecek bir fiyattan halka arz edildi. 
Bunun yanı sıra şirket, agresif büyüme he-
deflerini tutturarak ve yeni uçak alımlarına 
imza atarak payın performansının ne kadar 
yüksek olduğunu gösterdi. 

Biz de şirket paylarının performansının 
yansımalarını, ucuz havayolu pazarın-
daki son durumu ve yatırımcıların merak 
ettiği soruları şirketin en tepesindeki 

exclusıve ıNTeRvıeW | ÖZEL rÖPOrtaj

WItH tHe ARRIvAl of 
neW AIRPlAnes, tHe 

AveRAge WIng Age of 
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to get YoungeR.
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public were LCCs like us, which operate in 
Europe and other countries. It was done in 
compliance with LCCs. The shares consis-
tently gained value after the offering. Esas 
Holding just sold nearly one-third of the 
shares; it still holds the rest. Accordingly,”old” 
investors earned twice the amount earned by 

“new” investors.

The Low-Cost Airline industry is a relati-
vely new business model that has been de-
veloping in the lead of Pegasus since 2005. 
Like it first did in the USA and then in 
Europe and Asia, the LCC industry shows 
a growth above that of the general airline 
industry. How does Pegasus evaluate the 
Turkish market in that sense?

The customer is the same all over the 
world. He wants to purchase the best pro-
duct at the best price. He wants to fly with 
the best aircraft and to reach his destination 
on time; whether the client has lots of money 
or is short on money. When we look at the 

isme yönelttik. Borsanın parlayan yıldızı 
Pegasus’un Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Sabancı, şirketinin hedeflerini ve aklından 
geçenleri Borsa İstanbul Magazine’e anlattı.

Pegasus yönetimi halka arzdan ve payın 
bugüne kadar ki performansından mem-
nun mu?

Şirketler için oldukça yoğun bir dönem 
olan halka arzı, şirketlerin önce kendi ken-
dini değerlendirmesini gerektiren bir süreç 
olarak görüyoruz. Biz Pegasus Ailesi olarak 
buna hazırdık. Zamanlamamızı doğru 
yaptık, doğru ortakları seçtik. Tüm bunlar 
bir araya geldiğinde başarı da beraberinde 
geliyor zaten. Payın performansı “Yeni” yatı-
rımcılarımızın para kazandığını gösteriyor.  
Yani onların keyfi yerinde.  Aynı şekilde 

“Eski” yatırımcılar da (ESAS Holding) pay 
fiyatının artmasından memnun.  Ama bun-
lar yatırımcı görüşü. Pegasus Ailesi işini 
iyi yapmaya odaklı. Pay değeri bu ailenin 
başarısının bir aynası.  Her zaman da böyle 
olmalı...

İzlediğiniz strateji halka arzdan elde 
edilen gelirin düşük kalmasına neden 
olmadı mı?  

Biz şirketimizi halka arz ederken emsal 
aldığımız şirketler Avrupa ve diğer ülke-
lerde faaliyet gösteren bizim gibi düşük 
maliyetli havayolu (LCC) şirketleri oldu. 
LCC’lere göre baz alındı. Paylar arzdan 
sonra istikrarlı bir şekilde değer kazandı.  
ESAS Holding sadece payların takriben 
1/3’ünü sattı, bakiyesi (yani 2/3) hâlâ 
ESAS’ta.  Buna göre “Yeni” yatırımcılar bir 
kazandı ise “Eski” yatırımcı iki kazandı.

Düşük maliyetli havayolu taşımacılığı 
Türkiye’de 2005’ten bu yana Pegasus 
öncülüğünde gelişen nispeten yeni bir 
iş modeli. Düşük maliyetli havayolu 
taşımacılığı önce ABD, sonra da Avrupa 
ve Asya’da olduğu gibi, genel havacılık 
endüstrisinin üzerinde büyüme gösteri-
yor. Pegasus bu açıdan Türkiye pazarını 
nasıl değerlendiriyor? 

Misafir, dünyanın her yerinde aynı. En 
iyi ürünü, en uygun fiyatla almak istiyor. 
En yeni uçaklarla uçmak ve gidecekleri 
yere zamanında ulaşmak istiyor. Parası çok 

WHen We ReAcH 
2023, We mAY be 

someWHeRe In 
betWeen 75 And 126 

AIRcRAfts. 

2023’E GELDİğİMİZDE 
75 UçaKLa 126 UçaK 
araSINDa Bİr YErDE 

OLaBİLİrİZ.
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low-cost airlines in the world, there are 
three phases in the sector. In the first phase, 
there are no planes. In the second phase, 
there are planes; however, they are luxuri-
ous consumption vehicles; in other words, 
airplanes are“expensive” and “inaccessible”. 
In the third phase, there are planes and 
they are cheap. First the USA, then Europe, 
and later the Far East passed through these 
stages. And now, the Middle East, in which 
we are included, is experiencing the same. 
Low Cost practice started 42 years ago in 
the USA with Southwest Airlines. The model 
started to be implemented in Europe 20 
years ago. When we look at the situation in 
Turkey, we see that LCC started eight years 
ago, in 2005, with us. To be metaphorical, 
when compared with overseas we are still 
crawling.

We examine markets that are 20, 40 
years old. Today, the share of low-cost has 
reached 40% in Europe, whereas in Tur-
key this percentage is 26 right now. It will 
reach  around 40’s as in Europe, even more. 
When we look at the domestic flights, the 
country in Europe that we compare Turkey 
to, in both topography and transportation 
infrastructure, is Spain. Turkey’s aviation 
penetration in population is 40%; that is 
to say, out of the population of 75 million, 
32 million fly. Consequently, we have the 
potential to grow twofold. International 
flights are even more appealing. In the next 
ten years, the total market will double and 
moreover, the share of the low-cost seg-
ment will reach 40% or more.

At which level are the growth expectations 
of Pegasus, both in terms of itself and the 
market?

We want to grow internationally at the 
same speed that we obtain flight rights. We 
have no hardship in the European market as 
to flight rights. We experience that hard-
ship rather in the markets of the Middle 
East, Turkic Republics, and Northern Africa. 
Geographically, we believe in the potential of 
Turkic Republics, the Middle East, and Nort-
hern Africa. If you ask “Why are you having 
trouble getting flight rights?”; in this region 
we have small and unsafe airlines. They are 
being protected by their countries, whereas 

olan misafir de az olan misafir de bunu 
istiyor. Dünyada düşük maliyetli havayol-
larına baktığımızda bu sektörde üç evre 
var. İlk evrede uçak yok. İkinci evrede uçak 
var ama lüks bir tüketim aracı, yani uçak 

“pahalı” ve “erişilmesi güç”. Üçüncü evrede 
ise uçak var ve ucuz. Bu süreçlerden önce 
ABD, sonra Avrupa, sonra Uzakdoğu geçti. 
Şimdi ise; bizim de içinde olduğumuz 
Ortadoğu bölgesi geçiyor. “Low cost” (dü-
şük fiyat) uygulaması 42 yıl önce ABD’de 
Southwest Airlines ile başladı. 20 yıl önce 
ise model Avrupa’da uygulanmaya başladı. 
Türkiye’deki duruma baktığımızda düşük 
maliyetli hava yolu taşımacılığının sekiz 
yıl önce, yani 2005’te, bizimle başladığını 
görüyoruz. Yani biz yurtdışıyla kıyaslandı-
ğımızda daha emekleme safhasındayız. 

20 yıllık, 40 yıllık pazarlara bakıyoruz, 
bugün Avrupa’da low cost’un payı yüzde 
40’lara ulaşmış. Türkiye’de ise bu rakam 
şu anda yüzde 26. Bizde de Avrupa’daki 
gibi yüzde 40’lara gelecek. Hatta daha da 
büyüyecek. İç hatlardaki büyüme oranla-
rına baktığımızda, Avrupa’da hem ekono-
mik hem coğrafi hem de ulaşım altyapısı 
açısından Türkiye’yi kıyasladığımız ülke 
İspanya. Türkiye’de nüfustaki havacılık 
penetrasyonu yüzde 40, yani 75 milyonluk 
nüfusun 32 milyonu uçuyor. İspanya’da bu 
rakam yüzde 80, bizim tam iki katımız. Do-
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the cost of this protection returns to their 
public as “hidden tax”.

What are the goals of Pegasus in terms 
of extending the fleet, employment, and 
investment?

In July, we received the 36th aircraft of 
our 40 next generation Boeing 737-800s’ 
investment, the 3. 2 billion dollars worth 

“Beren K.”. With the arrival of new airplanes, 
the average wing age of Pegasus continues to 
get younger. In December, we will experience 
a structural growth with our order of 100 
Airbuses that we have revealed to the public, 
75 of which are new and 25 are additional in 
option. Our deliveries will start in 2015 and 
2016. Our growth rates of the last seven years 
are self explanatory. We really believe in this 
world. When we come to 2023, we may be 
somewhere in between 75 and 126 aircrafts.

Do you have any raise expectations in 
the borrowing costs? Are you planning to 
offer bonds to the public for more cost-
effective borrowing?

A global increase in the airplane financing 
costs of the airline companies is expected. 
A bond offering is not on our agenda right 
now; however, it is true that publicly traded 
companies experience less difficulty in bond 
offerings.

layısıyla iç hatlarda iki katı daha büyüme 
potansiyelimiz var. Dış hatlar ise çok daha 
cazip. Önümüzdeki 10 yılda hem toplam 
pazar ikiye katlanacak hem de düşük fiyat 
segmentinin payı yüzde 40’lara ve belki 
daha yukarıya çıkacak. 

Pegasus’un hem kendisi hem de pa-
zar açısından büyüme beklentileri ne 
seviyede? 
Uçuş hakları aldığımız hızda yurtdışında 
büyümek istiyoruz. Uçuş hakları konu-
sunda Avrupa pazarında bir sıkıntımız yok. 
Bizim daha çok Ortadoğu, Türk Cumhuri-
yetleri ve Kuzey Afrika pazarlarına dönük 
uçuş haklarında sıkıntımız var. Coğrafi 
olarak Türk Cumhuriyetleri, Ortadoğu ve 
Kuzey Afrika’daki potansiyele inanıyoruz.  
Peki, uçuş hakları almakta neden zorla-
nıyorsunuz diye sorarsanız, bölgemizde 
ufak ve sağlıksız havayolları var.  Bunlar 
ülkeleri tarafından korunuyorlar. Halbuki 
bu korumanın bedeli “gizli vergi” olarak 
halklarına geri dönüyor.  

Pegasus’un filoyu genişletme, istihdam 
ve yatırım açısından hedefleri nelerdir? 

Temmuz ayında toplam 3,2 milyar 
dolarlık 40 adet yeni nesil Boeing 737-800  
yatırımımızın 36. uçağı olan “Beren K.”yı 
teslim aldık. Yeni uçakların teslim alınma-
sıyla beraber Pegasus’un ortalama filo yaşı 
gençleşmeye devam ediyor. Aralık ayında 
kamuoyu ile paylaştığımız 75’i yeni, 25’i 
ilave opsiyonlu toplam 100 adet Airbus 
siparişimiz ile organik büyüyeceğiz. Tesli-
matlarımız 2015 ve 2016’da başlayacak. En 
son yedi yıllık büyüme oranlarımız ortada. 

Biz bu dünyaya hakikaten inanıyoruz. 
2023’e geldiğimizde 75 uçakla 126 uçak 
arasında bir yerde olabiliriz.

Borçlanma maliyetlerinde artış beklen-
tiniz var mı? Daha uygun maliyetli borç-
lanma için “tahvil halka arzı” planlıyor 
musunuz?

Havayolu şirketlerinin uçak finansma-
nındaki maliyetlerinde küresel çapta bir 
artış bekleniyor. Tahvil halka arzı şu anda 
gündemimizde yok; tabii şu da bir gerçek 
ki, halka açık şirketler tahvil halka arzla-
rında daha az zorlanıyorlar. 

We belIeve In tHe 
PotentIAl of tuRkIc 

RePublIcs, tHe 
mIddle eAst, And 

noRtHeRn AfRIcA.

COğrafİ OLaraK türK 
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Pegasus is the second 
largest airline company in 

Turkey, in terms of wing size.

Pegasus filo büyüklüğü 
olarak Türkiye’nin 2. en 
büyük havayolu şirketi. 
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josh lErnEr İlE KürEsEl EKonoMİyE GEnEl BaKış

JOSH 
LERNER

As a future world financial center, 
İstanbul is attracting economists 

as much as international investors. 
Dedicated to printing monthly 

international reports on the world, 
Borsa İstanbul Magazine has met 

this month Josh Lerner, Investment 
Banking Professor and Head of 

the Entrepreneurial Management 
Department at the Harvard        

Business School.

İstanbul, dünya çapında finans 
merkezi olma yolunda ilerlerken 
uluslararası yatırımcılar kadar 
ekonomistlerin de ilgisini çekiyor. 
Her sayıda uluslararası röportajlarla 
dünya bakışına yer vereceğimiz Borsa 
İstanbul Magazine sayfalarının bu 
sayıdaki konuğu Harvard Business 
School Yatırım Bankacılığı Profesörü 
ve aynı zamanda Girişim Yöneticiliği 
Bölüm Başkanı Josh Lerner. 
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G
arnered with the 2010 Global Ent-
repreneurship Research Award by 
the Swiss government and chosen 
among the 10 leading academics 

in the field of corporate investment by the 
Chief Investment Officer Magazine, Lerner 
evaluated the global economy and the posi-
tion of Turkey for Borsa İstanbul Magazine.

The stock market in Turkey has made 
news spurts of progress by entering a 
transformative process. An energy exc-
hange is being established too. What is 
your assessment of Turkey’s transforma-
tion in becoming the region’s investment 
hub?

I think that certainly the recent numbers 
cause us to be optimistic. When you look 
at Turkey, you can see an economic growth. 
And when you also look at the region in 
which it is located, you notice the many 
aspects which make it a very attractive place. 
At the same time, you must highlight the fact 
that emerging markets in general and Turkey 
in particular have seen large fluctuations. 
Some substantial bumps on the road are 
likely to be present in terms of getting there.

What are your views on Borsa İstanbul’s 
agreement with NASDAQ OMX? What 
benefits will this partnership bring to the 
respective parties?

I think that certainly one of the most 
important trends globally is the integration 
of the capital markets. In other words, even 
thirty years ago there were distinct national 
pools of funding with distinct investors in 

İ
sveç Hükümeti tarafından 2010 Global 
Girşimcilik Araştırma Ödülü’ne layık 
görülen ve Chief Investment Officer 
dergisi tarafından dergisi kurumsal 

yatırım alanında en etkili 10 akademisyen 
arasında gösterilen Lerner, global ekonomi ve 
Türkiye’nin duruşunu Borsa İstanbul Maga-
zine için değerlendirdi.

Türkiye borsası yeni gelişim ataklarında 
bulundu; dolayısı ile bir dönüşüm sürecine 
girdi. Aynı zamanda enerji borsası da kuru-
luyor. Türkiye’nin bölgenin yatırım merkezi 
olma yolundaki dönüşümü hakkındaki 
görüşleriniz neler? 

Bence iyimser olmak için kesinlikle mu-
azzam rakamlar var. Türkiye’ye baktığınızda 
ekonomik gelişim görebilirsiniz. Türkiye’nin 
içinde bulunduğu bölgeye baktığınızda ise, bu-
rayı yer olarak cazibeli kılan başka yönler fark 
ediyorsunuz. Bununla birlikte, altını çizmek 
gerekir ki, gelişen ekonomilerde ve özellikle de 
Türkiye’de bazı büyük dalgalanmalar görüldü. 
Ulaşılacak yere giderken yolda önemli çıkıntı-
lar olacaktır. 

Borsa İstanbul’un NASDAQ OMX ile gerçek-
leştirdiği ortaklık hakkında ne düşünüyor-

TURKEY HAS ATTRACTIVE GROWTH NUMBERS  
WHEN COMPARED TO DEVELOPED COUNTRIES. 

GElİşMİş ülKElErlE Kıyaslandığında,  
türKİyE’nİn İlGİ çEKİcİ BüyüME raKaMları var.
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them. Today, there is a much greater integra-
tion across the global market. And you can 
essentially see that the same institutions in 
the USA, Canada, Abu Dhabi or Singapore are 
investing in wider geographies.

For the past decade, Turkey has projected 
abroad the image of a safe harbor. How 
does Turkey appear in the eyes of interna-
tional investors?

I think that investors are attracted to the 
size of Turkey and certainly as well to its 
position in the region which is likely to be 
experiencing a lot of growth and dynamics. 
So, I think that all of those things are very 
positive and attractive. Obviously, some of 
the concerns investors have to deal with 
would be macroeconomic instability. As 
you know, there have been reactions to the 
emerging economies in the last few months 
just because of a tightening of the money 
globally. It increases the risk of appetite. 
But, at the same time, I think there are some 
positive features.

The six term contraction in the Euro zone 
stopped in the recent April-June period, 
with indicators pointing toward growth 

sunuz? Bu ortaklık her iki tarafa da neler 
kazandıracak?

Küresel anlamda kesinlikle en önemli 
trendlerden birinin sermaye piyasasının 
birleşmesi olduğunu düşünüyorum. Diğer bir 
deyişle, 30 yıl öncesinde dahi, içlerinde belli 
yatırımcılar olan ayrı finansman havuzları 
vardı. Bugün, küresel pazar çapında çok daha 
büyük bir birleşme söz konusu ve aslında ABD, 
Kanada, Abu Dabi ya da Singapur’daki aynı 
şirketlerin daha geniş alanlara yatırım yaptık-
larını görüyorsunuz. 

 
Geçtiğimiz 10 yılda, Türkiye dışarıya gü-
venli bir liman görüntüsü yansıttı. Türkiye 
uluslararası yatırımcılara nasıl görünüyor?

Bence yatırımcıların dikkatini Türkiye’nin 
büyüklüğü çekiyor; bunun yanı sıra, faz-
laca büyüme gösteren ve dinamik bir bölge 
oluşunun da etkisi var. Bu yüzden bence, tüm 
bunlar çok olumlu ve ilgi çekici. Açıkçası, yatı-
rımcıların uğraşması gereken konulardan biri 
makroekonomik istikrarsızlık. Bildiğiniz gibi, 
geçtiğimiz birkaç ayda paranın küresel olarak 
azalması nedeniyle gelişen ekonomilere karşı 
bir tepki oluşmuştu. Bu da risk iştahını art-
tırıyor. Ancak, bununla birlikte, bazı olumlu 
özellikler olduğunu da düşünüyorum.

I think that certainly one of the most 
important trends globally is the 
integration of the capital markets. 
Küresel anlamda kesinlikle en 
önemli trendlerden birinin sermaye 
piyasasının birleşmesi olduğunu 
düşünüyorum.
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once again. Do you believe European 
leaders managed the crisis well? What 
kinds of measures should be implemented 
by European economies to avoid similar 
scenarios?

I think that this is a very broad question 
and clearly the European crisis has many 
different roots. There is no easy or short 
answer about how to fix it. You know, busi-
nesses starve for bank loans and they are the 
oxygen the economy requires to grow. So, in 
a way, I think it is fair to say that we need 
to figure out a way to resolve the flowing 
money in terms of the banking system and 
ensure economic vitality.

Do you believe that the global institutions 
of private equity really benefit small busi-
nesses? Does it produce the desired results 
or do the funds supplied support only a 
small segment of small businesses, creating 
an unjust competitive environment for the 
rest? Comparing private equity investments 
to hedge funds, which would be more bene-
ficial to small and medium-scale investors 
in your view?

These are excellent questions and a compli-
cated set of issues. I do think the last ques-
tion is the simplest one. Evidence shows that 
benefits of private equity are substantially 
larger than hedge funds. Hedge funds tend to 
be short run in terms of their orientation.

I think private equity is better. Private 
equity has had relatively positive effects on 
the companies in which it invests and it has 
triggered growth. But certainly, not every 
company tends to be a selective portion of the 
small and medium size businesses which get 
private equity funding. So I think that private 
equity is valuable but it also has important 
limitations.

Euro bölgesindeki 6 dönemlik daralma geç-
tiğimiz Nisan-Haziran döneminde, tekrar 
büyüme işaret eden göstergelerle birlikte, 
durdu. Avrupalı liderlerin krizi iyi yönettik-
lerine inanıyor musunuz? Avrupa ekono-
milerinin tekrar benzer senaryolardan 
geçmesini engellemek için ne tür ekonomik 
önlemler alınmalı?

Bence bu çok geniş bir soru ve Avrupa krizi, 
açıkça bir çok değişik nedene bağlı. Bunun 
nasıl düzeltilebileceği ile ilgili kolay veya kısa 
bir cevap yok. Biliyorsunuz ki; işletmeler banka 
kredileri açlığı çeker ve krediler ekonominin 
büyümesi için gerekli olan oksijendir. Bence 
akan paranın borçlandırılması konusunu 
çözmek için bir yol bulmamız ve ekonomik 
canlılığı sürdürmemiz gerekiyor demek doğru 
olur.

 
Küresel özel sermaye şirketlerinin küçük 
işletmelere yarar sağladığını düşünüyor 
musunuz? Arzu edilen sonuçları doğuru-
yor mu; yoksa sağlanan fonlar küçük bir 
işletmenin küçük bir parçasını destekleyip, 
geri kalanlar için adaletsiz ve rekabetçi 
bir ortam mı oluşturuyor? Özel sermaye 
yatırımlarını ve serbest yatırım fonlarını 
karşılaştırınca, sizce hangisi küçük ve orta 
ölçekli yatırımcılar için yararlı olur? 

Bunlar çok güzel sorular ve karmaşık 
konular. Son sorunun en kolay olduğunu 
düşünüyorum. Kanıtlar gösteriyor ki özel ser-
maye yatırımlarının yararları serbest yatırım 
fonlarınınkilerden çok daha fazla. Oryantas-
yonlarına bağlı olarak, serbest yatırım fonları 
kısa dönemli olmaya meyilli. 

Bence özel sermaye daha iyi. Özel sermaye 
yatırım yapılan şirketler üzerinde göreceli 
olarak daha iyi bir etkiye sahip ve büyümeyi 
tetikliyor. Ancak,  her şirket de finansman 
alacak küçük ve orta ölçekli işletmelerin oranı 
konusunda seçici değil. Sonuç olarak, özel ser-
maye yatırımlarının iyi fakat kısıtlı olduğunu 
düşünüyorum.

Girişimcilik trendleri sürekli olarak sosyal 
girişimlere doğru kayıyor. Türkiye’de şu 
an çok yaygın olmamakla birlikte, sosyal 
girişimler Amerika ve İngiltere gibi dev 
ekonomilerde önemli paylara sahip. Bun-
dan sonra ne beklenebilir?

Sosyal girişimlerin önemli ve bir o kadar da 
belirsiz bir kategori olduğunu düşünüyorum. 
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TODAY THERE IS A MUCH GREATER  
INTEGRATION ACROSS THE GLOBAL MARKET.

BuGün KürEsEl paZarda çoK daha 
BüyüK Bİr BİrlEşME söZ Konusu.
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Yani iş ve getiri amaçlı mı yapılıyorlar; yoksa 
tüm bunlar sosyal yararlar için mi?  Bence 
ortada sosyal girişimin ne olduğu konu-
sunda hala ciddi bir belirsizlik var. Gerçekten 
söylediğim şu ki; bu henüz genç bir yatırım 
kategorisi ve arkasındaki anlayış tam olarak 
gelişmiş değil.

Türk Hükümeti 2023 yılı için bir viz-
yon belirledi ve bu v izyondaki en hırslı 
amacı ise İstanbul’u, Tokyo veya New York 
gibi bir finans merkezi haline getirmek. 
İstanbul’un küresel bir finans merkezi 
olma konusundaki isteği hakkında neler 
söyleyebilirsiniz?

Bu kesinlikle hırslı bir hedef; yine de 
görüyoruz ki gelişen ekonomilerde her gün 
daha fazla yerde çalışmalar gerçekleşiyor. 
Türkiye’nin birçok komşusuna baktığınızda 
bunu görebilirsiniz.

Entrepreneurial trends are continually 
shifting towards social enterprises. Alt-
hough they are not very widespread in 
Turkey yet, social enterprises have large 
shares in the markets of such giant econo-
mies as those of the UK and the US. What 
could be expected next?

I think the social enterprise is certainly an 
important category as well as an uncertain 
one. I mean is it for business, financial re-
turn or is this being done for social benefits? 
I think there is still a significant ambiguity 
about what social enterprise really is. What 
I am really saying is, this is a young invest-
ment category and the understanding behind 
it is not sufficiently developed yet.

The Turkish government declared a vision 
for the year 2023 with its most ambiti-
ous goal being to make İstanbul a global 
financial center like Tokyo or New York. 
What could you say about İstanbul’s aspi-
rations towards becoming a global finan-
cial center?

It certainly is ambitious but we are seeing 
that more and more activity is taking place 
in emerging economies. When you look at 
many of Turkey’s neighbors you can see it.

I THINK THAT PRIVATE EQUITY IS  
BETTER THAN HEDGE FUNDS.

BEncE öZEl sErMayE sErBEst  
fondan çoK daha İyİ.
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I think the social enterprise is 
certainly an important category 

as well as an uncertain one.  
Sosyal girişimlerin önemli ve bir 

o kadar da belirsiz bir kategori 
olduğunu düşünüyorum. 



Halka arzda 
Başarı 
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SUCCESS 
IN PUBLIC 
OFFERING
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ı
n recent years, public offerings have 
definitely been one of the most impor-
tant sources of financial leverage for 
companies. An important source to 
the growth plans of a company, public 

offerings also provide transparency, ins-
titutionalization, and sustainability. Ho-
wever, in order to capture these benefits; 
regulations, restructuring, and a period of 
auditing are needed at the company side. 
As the steps that must be taken in legal, 
management, and process management 
define the speed of the public offering; 
they also affect the result of it.

From the moment that the public offe-
ring decision is made, the establishment 
of a committee including the managers 
of the finance department and constantly 
staying in touch with the other depart-
ments are of crucial importance. Before 
proceeding to adopt the requirements of 
the Capital Markets Law, the resolution 
of previous legal problems, if any, or the 
manifestation of a resolution process will 
prevent facing surprises during the public 
offering. Certainly, in conjunction with 
these, the sound exposure of the struc-
ture of the corporate books and financial 
situation and the complete elimination 
of grey areas can be regarded as factors 
that ease both the preparation phase and 
the success of the public offering. The 
procedure which will continue jointly 
with private auditing firms will help a lot 
of problems that were formerly unnoticed.

After the initial offering, a process 
that necessitates the collaborative work 
of various parties begins. Besides the 

ş
irketler için son yılların en önemli 
finansman kaynaklarından birisi 
kuşkusuz halka arzlar. Şirketin 
büyüme planları doğrultusunda 
önemli bir kaynak olan halka arzlar 

aynı zamanda şeffaflık, kurumsallaşma ve 
süreklilik gibi özellikleri de beraberinde 
getiriyor. Ancak bu getirilere ulaşmak için, 
şirket tarafında sıkı bir düzenleme, yeniden 
yapılanma ve denetim sürecinin geçirilmesi 
gerekiyor. Hukuki, idari ve süreç yönetimi 
konusunda atılması gereken adımlar, şir-
ketin halka arz sürecinin hızını belirlediği 
gibi halka arzın sonucunu da etkiliyor. 

Daha halka arz kararının verildiği andan 
itibaren şirketin finansman departmanı yö-
neticilerinin de dahil olduğu bir komitenin 
kurulması ve diğer departmanlarla sürekli 
iletişim halinde olunması büyük önem ta-
şıyor. Şirketin Sermaye Piyasası Kanunu’na 
hukuki olarak uyumlu hale getirilmesine 
yönelik çalışmaların yapılmasından önce 
varsa şirketin öteden beri sürüklediği hu-
kuki sorunların bir an önce çözülmesi veya 
çözüm sürecinin masaya konması halka 
arz sürecinde sürprizlerle karşılaşılmasının 
önüne geçecektir. Elbette tüm bunlarla 
birlikte şirketin defter yapısının, mali tab-
lolarının sağlıklı bir sistem içinde ortaya 
konması ve gri bölgelerin tamamen ortadan 
kaldırılması da halka arzın hem başarısını 
hem de hazırlık aşamasını kolaylaştıran 
unsurlar arasında sayılabilir. Bağımsız 
denetim firmaları ile yapılacak ortak çalış-
malarla devam edecek bu süreç, çoğu şirket 
için daha önce dikkat çekmeyen pek çok 
pürüzün ortaya çıkmasına yardımcı olacak, 
bir röntgen görevi görecektir.

Companies that take a step 
into capital markets open a 

new page for themselves. What 
is needed for a successful 

public offering? 

Sermaye Piyasalarına adım 
atan şirketler kendileri için 
yeni bir sayfa açıyor. Peki 
başarılı bir halka arz için neler 
gerekiyor?
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AS THE STEPS 
THAT MUST 
BE TAKEN IN 
THE LEGAL,  
MANAGEMENT, 
AND PROCESS 
MANAGEMENT 
DEFINE THE SPEED 
OF THE PUBLIC 
OFFERING; THEY 
ALSO AFFECT THE 
RESULT OF IT.

Hukukİ, İdarİ vE 
SürEç YÖnEtİMİ 
kOnuSunda 
atılMaSı 
GErEkEn 
adıMlar, 
şİrkEtİn Halka 
arz SürEcİnİn 
Hızını BElİrlEdİğİ 
GİBİ Halka arzın 
SOnucunu da 
EtkİlİYOr.
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company that makes the public offering, 
the financial intermediary, investors, and 
the stock market that the shares will be 
traded in are also involved in the process. 
Above all these, stands the Capital Markets 
Boards of Turkey .

The path to a successful public offering 
starts afterwards. The company share-
holders and the financial intermediary 
are under the main liability to achieve a 
successful offering, for accurate pricing is 
a direct component affecting the process. 
Mostly, there exists a discrepancy between 
the actual value of a company and the 
value expected by the owner.

At this point, the realistic approach by 
the financial intermediary is crucial to 
both the success of the public offering 
and the protection of the investors. The 
balance between company expectations 
and investor satisfaction is the key to 
success. Setting up a committee to work to 
this end, the Association of Capital Mar-
ket Intermediary Institutions of Turkey 
(TSPAKB) has prepared a set of princip-
les. Written under the name of “Public 
Offering Principles”, the study once again 
emphasizes the responsibilities assumed 
by the financial intermediaries. Chairman 
of TSPAKB Atilla Köksal says: “We have 
determined and shared the approach to 
be taken in public offerings, the points on 
which to pay attention, and the examina-
tion of whether the pricings are approp-
riate. As for the most essential principle, 
we have stated that financial intermediary 
managers should not sell a share that they 
would not buy for themselves.”

Daha sonraysa birçok tarafın ortak çalış-
masıyla devam edecek olan süreç başlıyor. 
Halka açılan şirketin yanı sıra, halka arza 
aracılık eden aracı kurum, yatırımcılar ve 
payın işlem göreceği borsa sürecin içine 
dahil oluyor. En tepede ise SPK bulunuyor. 
Başarılı bir halka arzın adımları ise bundan 
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INDEPENDENT AUDIT FIRMS PLAY 
AN IMPORTANT PART IN PUBLIC 
OFFERINGS.

BağıMSız dEnEtİM FİrMaları Halka 
arzlarda  ÖnEMlİ rOl OYnuYOr.



Undoubtedly, investor attention is the 
most important indicator of a successful 
public offering. Especially the attention 
of foreign investors directly affects the 
results of a public offering. Foreign inves-
tor attention for major public offerings in 
Turkeyis usually quite satisfying. However, 
smaller public offerings take place with 
the attention of local private investors. 
Private investors may have much more 
constricted odds to perform analyses 
compared to local and foreign corporate 
investors. For this reason, the increase of 
the number of corporate investors may 
bring along stricter rules concerning pub-
lic offerings.

The improvement of the Private Pen-
sion System (BES) and the emergence of 
corporate local investors restore markets 
to a healthier structure. Furthermore, this 
is valid not only for public offerings, but 
also for the spot and futures market.

sonra başlıyor. Başarılı bir halka arzda ana 
sorumluluk şirket ortaklarında ve aracı 
kurumda bulunuyor. Zira halka arzlarda 
doğru fiyatlama halka arz başarısını 
doğrudan etkileyen bir unsur. Çoğunlukla 
şirket sahibinin şirketi için düşündüğü 
değerle gerçek değer arasında farklılıklar 
olabiliyor. Bu noktada aracı kurumun 
gerçekçi yaklaşımı hem halka arzın başa-
rısı hem de yatırımcının korunması adına 
önemli bir belirleyici. Yatırımcı kuruluşun 
şirket beklentisi ile yatırımcı menfaati ara-
sında bir denge oluşturması halka arzlarda 
başarıyı beraberinde getiriyor. Türkiye 
Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği 
(TSPAKB) kurduğu bir çalışma grubu ile bu 
amaçla bir prensipler seti hazırladı. “Halka 
Arz Prensipleri” adı altında toplanan bu 
çalışma aracı kuruluşların üzerine düşen 
sorumlulukların bir kez daha altını çizi-
yor. TSPAKB Başkanı Attila Köksal, “Halka 
arzlara nasıl yaklaşılması, nerelere dikkat 
edilmesi gerektiğini, fiyatlamanın uygun 
olup olmadığının incelenmesini belirledik 
ve bunları paylaştık. En önemli ilke olarak 
da ‘bir aracı kurum yöneticisi kendi satın 
almayacağı bir payı vatandaşa satmasın’ 
dedik” diyor.

Başarılı bir halka arzın kuşkusuz en 
önemli göstergesi yatırımcı ilgisi. Özel-
likle de yabancı yatırımcıların ilgisi halka 
arzın sonucunu doğrudan etkiliyor. 
Türkiye’de gerçekleşen büyük halka arz-
larda yabancı yatırımcı ilgisi son derece 
tatmin edici oluyor. Ancak daha küçük 
çaplı halka arzlar yerli bireysel yatırımcı-
ların ilgisi ile gerçekleşiyor. Bireysel ya-
tırımcılarınsa, yerli ve yabancı kurumsal 
yatırımcılara kıyasla analiz yapma şans-
ları çok daha sınırlı olabiliyor. Bu nedenle 
kurumsal yatırımcıların sayısının artması 
halka arzlarda çok daha katı kurallarla 
hareket edilmesini beraberinde getirebi-
liyor. Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) 
gelişmesi, kurumsal yerli yatırımcıların 
ortaya çıkması piyasaları daha sağlıklı 
bir yapıya kavuşturuyor. Üstelik sadece 
halka arzlarda değil spot ve vadeli piyasa-
ların da çok daha sağlıklı hale gelmesini 
destekliyor. 
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THERE MAY BE 
A DISCREPANCY 

BETWEEN THE 
ACTUAL VALUE OF A 
COMPANY AND THE 

VALUE EXPECTED BY 
THE OWNER.

şİrkEt SaHİBİnİn 
şİrkEtİ İçİn 

düşündüğü 
dEğErlE GErçEk 
dEğEr araSında 

Farklılıklar 
OlaBİlİYOr.

SPECIAL FEATURE | ÖzEl dOSYa



Halka Arz Zamanının Belirlenmesi
» Piyasanın halka arz için uygun durumda olması

» Şirketin halka arz için en uygun durumda bulunması

» Yatırımcıların ikna olabilecekleri, gerçekçi büyüme planla-

rının olması ya da oluşturulması

» Şirkette şeffaflık ve kurumsal yönetişim kriterlerinin 

oluşturulması

Halka arz fiyatının belirlenmesi
» Kısa ve uzun vadede, pazar/şirkete ilişkin gelişmeler doğ-

rultusunda, istikrarlı seyredecek fiyatın belirlenmesi

» Şirket ortaklarının beklentilerini karşılayan, kısa/uzun 

vadede yatırımcıların paya olan talebinde anormal deği-

şiklikler yaratmayacak fiyatta uzlaşılması      

Halka Arz Miktarının Belirlenmesi
» Halka arz edilmesi en uygun miktarın tayin 

edilmesi

» Tayin edilen bu miktarın ne kadar sürede, 

kaç seferde ve hangi periyotlarla halka arz 

edileceğinin planlanması

» İkincil halka arzlar 

Halka Arz Kanallarının Oluşturulması
» Pay fiyatının kısa/uzun vadede istikrarlı 

seyretmesi için payların hangi tip yatırım-

cılara, ne oranlarda arz edilmesi gerektiğine 

ilişkin planlamaların yapılması

» Yatırımcıların getiri beklentileri, belirledikleri vade, 

yerli/yabancı olmaları, bireysel/kurumsal olmalarının 

göz önüne alınması 

Halka Arzlarda Karşılaşılan Çıkar Çatışmaları
» Yatırımcı memnuniyeti

» Yatırımcıların, yani yüklenici bankaların uzun dönemli 

iş ilişkileri içerisinde olduğu kişi ve kurumların, en iyi 

getiriyi elde edebilmek için payı en uygun fiyattan almak 

istemeleri

» Şirket/Ortaklar memnuniyeti

» Payları halka arz edilen şirketlerin kendilerine en fazla 

kaynağı yaratmak istemeleri

» Payları halka arz edilen şirketin ortaklarının en iyi getiriyi 

elde etmek istemeleri    

» Yüklenilen risk

» Yüklenici banka payı düşük fiyattan yüklendiği takdirde ya-

tırımcılara satışı kolaylaşmakta, bu paralelde yüklendiği 

risk azalmakta fakat şirket/ortaklara aktarılan kaynaktaki 

azalmadan dolayı bu grubun memnuniyetinde  düşme 

meydana gelmektedir 

Determination of Timing in a Public Offering
» The market being suitable for the public offering

» The company being in the best suitable position for the public offering

» The existence or creation of realistic growth plans that can convince 

investors

» Setting transparent and corporate management criteria at the 

company

Determination of Pricing in a Public Offering
» Determination of a price in short and long term, in relation to the 

developments in the company and the market

» Agreement on a price which will meet the company shareholders’ ex-

pectations and which will not drastically change the share demand 

made by short/long term investors

Determination of  
Amount in a Public Offering

» Determination of the most suitable amount 

to be offered

» Planning for how long, how many times 

and at which periods the determined 

amount will be offered to the public

» Secondary public offerings

Determination of Channels 

in a Public Offering
» Planning to which type of investors 

and at what rates the shares should 

be offered for the share prices to remain 

steady in short/long term.

» Consideration of return expectations, determined term, nationality, 

type (private/corporate) of the investors

Conflicts of Interest Faced in a Public Offering
» Investor satisfaction

» The desire of investors with whom the contractor banks are in long 

term business relationships to buy the shares for the best price in 

order to obtain the best return

» Company/shareholder satisfaction

» The publicly traded company’s desire to create the largest resource 

for itself

» The publicly traded company shareholders’ desire to obtain the best 

return

» The risk assumed

» If the contractor bank assumes the share from a low price, it is 

sold more easily. In this regard, the risk it undertakes decreases; 

however, because of the decrease in the resource transferred to the 

company/shareholders, a dissatisfaction appears within this group.

PUBLIC OFFERING  
STEP BY STEP

ADIM ADIM HALKA ARZ
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BRAND STORY | MARKA ÖYKÜSÜ

AKYÜREK WILL GROW 
BY 20% EVERY YEAR

AKYÜReK HeR Yıl 
%20 BÜYÜYeceK

Akyürek Pazarlama, which offered 38.5% of its shares to 
the public in the beginning of this year, plans to sustain 
its rapid growth performance since 2010 with a target of 

650 million annual turnover for 2013.

Bu yılın başında paylarının yüzde 38,5’ini halka arz eden 
Akyürek Pazarlama, bu yıl 650 milyon lira ciro hedefiyle 

2010 yılından bu yana sürdürdüğü hızlı büyüme 
performansını korumayı planlıyor.

W
ith foundations laid in 1964 and final form taken 
by the merger of Aksel A.Ş. and Akyürek Kardeş-
ler Gıda, Akyürek Pazarlama offered its share to 
the public on Borsa İstanbul earlier this year.

Besides the national and international distributors-
hip of Fiskobirlik, Dardanel, and Evden brands, the 
company also carries out the regional distribution of 
world brands such as Algida, Fritolay, Trakya Birlik, 
Marmara Birlik and Dr. Oetker and thus, it is the flags-
hip of Akyürek Holding. The CEO of Akyürek Holding 
Serdal Akyürek narrated the goals of one of the new 
members of Borsa İstanbul, Akyürek Pazarlama, and 
other group companies.

What was the reason behind the public offering of 
Akyürek Pazarlama? Have your expectations been 
satisfied?

Akyürek Pazarlama is one of the most important 
companies operating under Akyürek Holding. The 

T
emelleri 1964 yılında atılan, 2012 yılında Aksel 
A.Ş. ve Akyürek Kardeşler Gıda’nın birleşmesiyle 
bugünkü halini alan Akyürek Pazarlama, bu yılın 
başında Borsa İstanbul’da halka açıldı. Fiskobirlik, 

Dardanel ve Evden markalarının Türkiye ve yurt dışı 
distribütörlüğünün yanı sıra Unilever, Algida, Fritolay, 
Trakya Birlik, Marmara Birlik ve Dr. Oetker gibi dünya 
markalarının bölgesel dağıtımını gerçekleştiren şirket; 
perakende, dağıtım ve tarım alanında faaliyet gösteren 
Akyürek Holding’in amiral gemisi konumunda bulunu-
yor. Akyürek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdal 
Akyürek, hem Borsa İstanbul’un yeni üyelerinden 
Akyürek Pazarlama’nın hem de diğer grup şirketlerinin 
hedeflerini anlattı.

Akyürek Pazarlama’yı halka açma amacınız neydi? 
Beklentileriniz karşılandı mı?

Akyürek Pazarlama, Akyürek Holding’in bünye-
sindeki en önemli şirketlerden biri. Bu şirketi halka 
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main reason why we offered this company 
to the public was to increase institutiona-
lism and enhance transparency. Akyürek 
Pazarlama is the leader of its sector. Its 
financial statements and customer port-
folio are strong. There are no financing 
problems. Moreover, its growth rate and 
potential are really high. As a matter of 
fact, attention during the public offering 
was high as well. We were planning to 
open 38.5% of the company to the public 
and we reached that target. Approximately 
5% of the shares were bought by foreign 
investors. Hence, I can say that the public 
offering process covered our expectations.

What changed after the public offering? 
For example, did your financing oppor-
tunities expand? Were you able to find 
more cost-effective loans?

açmaktaki temel amacımız kurumsallık 
çıtasını yükseltmek ve şeffaflaşmaktı. Ak-
yürek Pazarlama, pazarının lideri. Bilan-
çosu ve müşteri portföyü güçlü. Finansman 
sorunu bulunmuyor. Ayrıca büyüme hızı 
ve potansiyeli çok yüksek. Zaten halka arz 
sırasında ilgi de fazlaydı. Şirketin yüzde 
38,5’ini halka açmayı hedefliyorduk ve bu 
hedefe ulaştık. Payların yaklaşık yüzde 5’i 
de yabancı yatırımcılar tarafından satın 
alındı. Dolayısıyla halka arz sürecinin bek-
lentilerimizi karşıladığını söyleyebilirim.

Şirketi halka açtıktan sonra neler de-
ğişti? Örneğin finansman imkanlarınız 
genişledi mi? Daha uygun maliyetli kredi 
bulabildiniz mi? 

Halka arz gelirimizin yüzde 88’ini şirke-
tin sermayesine ekledik. Finansman sıkın-
tımız da bulunmuyor. Şirketin bilançosu 
oldukça güçlü ve şu anda krediye ihtiyaç 
duymuyoruz. Hepsinden önemlisi Sermaye 
Piyasası Kurulu ve bağımsız denetim gibi 
halka arz gereklerini yerine getirdiğimiz 
için daha kurumsal ve şeffaf bir yapıya dö-
nüştük. Bence her şeyden önemlisi buydu. 

Akyürek Pazarlama’nın büyüme ve ciro 
hedefleri nelerdir? Şirketin 2013 yılının 
ilk yarısındaki performansı sizi memnun 
ediyor mu? 

Akyürek Pazarlama’nın 2010 yılı cirosu 
300 milyon liraydı. Geçen yılı 538 milyon 
lira ciro ile tamamladık. Bu yıl ise 650 

WE HAVE SET A 
TURNOVER TARGET OF 
650 MILLION TL FOR 
AKYÜREK PAZARLAMA 
THIS YEAR. WE AIM TO 
GROW NEARLY 20% 
EVERY YEAR.  

AKYÜReK PAZARlAMA 
İÇİn Bu Yıl 650 
MİlYon lİRA cİRo 
HeDeFİ KoYDuK. 
HeR Yıl YAKlAŞıK 
YÜZDe 20 BÜYÜMeYİ 
HeDeFlİYoRuZ.
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Akyürek PAzArlAmA
Akyürek Pazarlama was 
opened to the public at 
the beginning of 2013. 
Established in 1964, Akyürek 
Pazarlama took its present 
form with the merger of 
Aksel A.Ş. and Akyürek 
Kardeşler Gıda in 2012. 
Besides the national and 
international distributorship 
of Fiskobirlik, Dardanel, and 
Evden brands, the company 
also carries out the regional 
distribution of world brands 
such as Algida, Fritolay, 

Trakya Birlik, Marmara Birlik 
and Dr. Oetker.
• 14 logistic centers
• 25,756 m2 storage space
• 2,100 m2 cold storage 
rooms
• 4,200 m2 office space
• 348 vehicles
• 568 personnel
• 80,000 sales points

ISmAr SUPermArkeT 
CHAIN
Turkey’s first supermarket 
chain with a local capital, Is-
mar, joined Akyürek Group 

in 2003. Restructured in 
2012, Ismar was totally 
renewed from its colors to 
the logo.
• 76 stores around Turkey
• 45,000 m2 sales space
• 4 logistic centers
-Eskişehir 5,000 m2
-2 centers in İstanbul, 
5,000 m2
-Gaziantep 3,500 m2
• 1,350 personnel
- Wholesale Stores

TACO TArIm
Taco Tarım produces fertil-
izers, which are supplied 

both domestically and 
internationally under the 
Taco Brand and performs 
their sales and distribution. 
At the same time, engaging 
in certificated seed produc-
tion, Taco Tarım holds a 
5% share in the agricultural 
fertilizer sector. Taco Tarım 
also executes agricultural 
management and wheat 
seed production in its 3,000 
dunam land in South-East 
Anatolia.
• 200,000 m/ton annual 
distribution
• A total of 22,000 m2 stor-
age space
• Approximately 80,000 m/
ton storage capacity
• 40,000 tons of annual 
exports

 AkSAN
Food production com-
pany. Engages in sugar, 
rice, and pulse production 
with its brand “Evden”.
• 4 production facilities
• 40 personnel
• 25,000 tons of annual 
rice milling capacity
• 12,000 tons of annual 
sugar processing and 
packing capacity

 Akyürek PeTrOl
There are 3 gas stations 
around Eskişehir.

 DOrUk
Distributes the product of 
British American Tobacco 
(BAT).

Half of the holding turnover comes from distribution, 35% comes 
from retail, and 15% from agriculture. 

SUBSIDIARIES OF AKYÜREK HOLDİNG 
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Akyürek Pazarlama 
aims to raise 2012 
turnover of 1.520 

million liras  to 2.5 
billion liras by the end 

of 2015.

Akyürek Pazarlama 
2012 yılındaki toplam 

1,520 milyon liralık 
cirosunu 2015 sonu 
itibariyle 2,5 milyar 
liraya yükseltmeyi 

hedefliyor.



We added 88% of our return to the 
capital and we do not have any financing 
problems. The financial statement of the 
company is quite strong and right now 
we do not need loans. Most important of 
all, as we fulfilled public offering requi-
rements of the Capital Markets Board of 
Turkey and private auditing, we turned 
into a more institutional and transparent 
structure. I think that was the most impor-
tant thing.

What are the growth and turnover 
targets of Akyürek Pazarlama? Does the 
semi-annual performance of the
company in 2013 satisfy you?

2010 turnover of Akyürek Pazarlama 
was 300 million TL. We completed last 
year at 538 million TL. This year, we are 
aiming at 650 million TL. In other words, 
we aim to grow approximately 20% ever 
year. The performance of the company in 
the first half is promising and it shows that 
we can achieve our end year targets.

You are planning to grow in every sector 
that you operate in. What are your 
growth targets as a holding?

As a holding, we have determined a 
three years growth plan. Accordingly, we 
are aiming to raise our 2012 sales revenue 
of 1.520 million TL to 2.5 billion TL by the 
end of 2015. In short, we have a growth 
target of 20% for every sector.

milyon lira ciro hedefi koyduk. Yani her yıl 
yaklaşık yüzde 20 büyümeyi hedefliyoruz. 
Şirketin bu yılın ilk yarısındaki perfor-
mansı memnuniyet verici ve yıl sonu hedef-
lerimizi tutturabileceğimizi gösteriyor. 

Faaliyet gösterdiğiniz her sektörde bü-
yümeyi planlıyorsunuz. Holding olarak 
büyüme hedefleriniz nedir? 

Biz Holding olarak üç yıllık bir büyüme 
stratejisi belirledik. Buna göre 2012 yılın-
daki toplam 1,520 milyon liralık ciromuzu 
üç yıl içinde yani 2015 sonu itibariyle 2,5 
milyar liraya yükselmeyi hedefliyoruz. 
Kısacası her sektörde yıllık yüzde 20’lik bir 
büyüme hedefimiz var. 

BY THE END OF  
2015, WE HAVE A 
TURNOVER TARGET   
OF 2.5 BILLION TL.

2015 Sonu İTİBARİYle 
cİRoMuZu 2,5 MİlYAR 
lİRAYA YÜKSelTMeYİ 
HeDeFlİYoRuZ.
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Akyürek PAzArlAmA
2013’ün başında halka 
açıldı. Temelleri 1964 yılında 
atılan, Akyürek Pazarlama 
2012 yılında Aksel A.Ş. ve 
Akyürek Kardeşler Gıda’nın 
birleşmesiyle bugünkü 
halini aldı. Fiskobirlik, 
Dardanel ve Evden marka-
larının Türkiye ve yurtdışı 
distribütörlüğünün yanı sıra 
Akyürek Pazarlama Unile-
ver, Algida, Dimes, Fritolay, 
Trakya Birlik, Marmara 
Birlik ve Dr. Oetker gibi 
dünya markalarının bölgesel 
dağıtımını gerçekleştiriyor.

• 14 lojistik merkezi 
• 25.756 m2 depolama alanı 
• 2.100 m2 soğuk hava 
deposu 
• 4.200 m2 ofis alanı 
• 348 araç 
• 568 personel 
• 80.000 satış noktası

İSmAR mARKEtLER 
ZİNcİRİ
Türkiye’nin ilk yerel serma-
yeli süpermarketler zinciri 
İsmar, 2003 yılında Akyürek 
Grubu’na katıldı. 2012 
yılında yeniden yapılanan İs-

mar, renklerinden logosuna 
kadar tamamen yenilendi.
• Türkiye genelinde 76 
mağaza 
• 45.000 m2’lik satış alanı 
• 4 lojistik merkezi 
-Eskişehir 5.000 m2 
-İstanbul’da iki merkezde 
5.000 m2 
-Gaziantep 3.500 m2 
• 1.350 çalışan
- Birlik Toptan Satış 
Mağazaları

TACO TArIm
Yurtiçi ve yurt dışından 
tedarik edilen kimyevi 

gübreleri TACO markasıyla 
üretip, satış ve dağıtımını 
gerçekleştiren, ayrıca 
sertifikalı tohum üretimi 
de yapan Taco Tarım zirai 
gübre sektöründe % 5’lik 
bir pazar payına sahip. Taco 
Tarım, Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi’ndeki 3.000 
dönümlük arazisinde 
tarım, tarım işletmeciliği 
ve buğday tohum üretimi 
faaliyetleri de yürütüyor.
• Yıllık 200.000 m/ton 
dağıtım 
• Toplam 22.000 m2 
depolama alanı 
• Yaklaşık 80.000 m/ton 
depolama kapasitesi 
• Yıllık 40.000 ton ihracat

 AkSAN
Gıda üretimi şirketi. 
“Evden” markasıyla şeker, 
pirinç ve bakliyat üretimi 
yapıyor.  
• 4 üretim tesisi 
• 40 çalışan 
• Yıllık 25.000 ton çentik 
işleme kapasitesi 
• Yıllık 12.000 ton şeker 
işleme ve paketleme 
kapasitesi

 Akyürek PeTrOl
Eskişehir civarında 3 
tane akaryakıt istasyonu 
bulunuyor.

 DOrUk
British American 
Tobacco’nun (BAT) ürün-
lerinin dağıtımını yapıyor. 

Holding’in cirosunun yarısı dağıtımdan, yüzde 35’i perakendeden, 
yüzde 15’i ise tarımdan geliyor.

AKYÜREK HOLDİNG’İN İŞtİRAKLERİ

A bell ringing ceremony was held 
at Borsa İstanbul on the occasion 
of Akyürek Pazarlama’s initial 
public offering on June 6. 

Akyürek Pazarlama, 6 Haziran 
2013 tarihinde Borsa İstanbul’da 
yapılan gong töreniyle borsada 
işlem görmeye başladı.
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N
egotiation is the name given both to 
the process of interpersonal decision 
and to the process of communication 
where people try to meet on common 

grounds for the usage of limited resour-
ces. Listening, convincing, building trust, 
showing empathy, not starting by saying 

“no” and understanding body language are 
among standard negotiation techniques. Ho-
wever sometimes, with nonstandard techni-
ques that can be applied, situations where 
saying “Yes” will be chosen over saying “No” 
can be created.

Though traditional techniques like “Exe-
cuting negotiations from the desk” seem to 
be more reasonable, they gave their place to 
strategic procedures. Now, success comes 
with campaigns executed in various parties, 
away from the desk. Therefore, negotiation 
techniques are held under a “campaign” cli-
mate. This process happens in six stages:

M
üzakere hem kişiler arası karar 
verme sürecine hem de kısıtlı kay-
nakların kullanımı ya da tamamen 
başka köşelerde olan kişilerin ortak 

bir noktada buluşmak amacıyla aralarında 
sürdürdükleri iletişim sürecine verilen 
addır. Dinlemek, ikna etmek, güven inşa 
etmek, empati kurmak, hayır diyerek baş-
lamamak ve vücut dilini anlamak standart 
müzakere teknikleri arasında sayılır. Ancak 
standardın dışında uygulanabilecek teknik-
ler ile “evet” demenin “hayır” demeye tercih 
edileceği durumlar yaratılabilir. 

“Müzakerelerin masada yürütülmesi” gibi 
geleneksel  taktikler, daha makul görünse 
de, yerini stratejik süreçlere bıraktı. Artık 
başarı, masadan uzakta ve çok çeşitli cep-
helerde yürütülen kampanyalar ile geliyor. 
Bu nedenle müzakere teknikleri bir “kam-
panya” havasında sürdürülüyor. Bu süreç 
altı aşamada gerçekleşiyor:

There are always small negotiations prior to big 
agreements. Successful sales, major projects, detailed 
infrastructure studies, and critical financial mergers 

happen as a result of processes named 
“negotiation campaigns.”

Büyük anlaşmaların öncesinde hep küçük müzakereler 
vardır. Başarılı satışlar, muazzam projeler, detaylı alt yapı 

çalışmaları ve kritik finansal birleşmeler
 “müzakere kampanyası” adı verilen süreçler sonucunda 

gerçekleşiyor.

MüZakErE TEkNİklErİ

NEGoTIaTIoN 
TECHNIQuEs
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THOUGH TRADITIONAL 
TECHNIQUES 
LIKE “EXECUTING 
NEGOTIATIONS FROM 
THE DESK” SEEM TO BE 
MORE REASONABLE, 
THEY WERE REPLACED 
BY STRATEGIC 
PROCEDURES. 

GElENEksEl Bİr 
YÖNTEM olaN 
“MüZakErElErİN 
Masada 
YürüTülMEsİ” GİBİ 
Eskİ TakTİklEr, daHa 
Makul GÖrüNsE dE, 
YErİNİ sTraTEjİk 
sürEçlErE daHa 
ÖZEldE “MüZakErE 
kaMpaNYalarINa” 
BIrakTI.

In the end of 2005, Boeing decided to sell 
Air India 11 billion dollars worth of aircrafts. 
They executed an intensely busy negotiation 
process with their own units in domestic, 
banking and export agencies abroad, with 
Indian authorities at the government channel, 
and lastly with airplane rental companies. 
The result was successful although it turned 
traditional procedures upside down.

Boeing, 2005 yılı sonlarında Air India’ya 11 
milyar dolarlık uçak satmaya karar verdi. 
Dahilide kendi birimleri, dışarıda banka 
ve ihracat ajansları, hükümet kanalında 
Hindistan yetkilileri ve son olarak uçak 
kiralama şirketleriyle yoğun bir müzakere 
süreci sürdürdüler. Netice başarılıydı. 
Ancak bu karmaşık süreç, geleneksel 
süreçleri alt üst etti. 

CASE STUDY / Vaka çalIŞMasI

Müzakere kaMpanyaları  
Nasıl Yürütülmeli?

Doğru taraflar seçilmeli ve cephelere bö-
lüNmeli: Anlaşmanın önünde bir engel tespit edildiğinde, 
hangi tarafların daha faydalı olacağına karar verilmeli, bu 
taraflar cephelere ayrılmalı. 

cepheler arasıNDaki bağlılıklar iYi Değer-
leNDirilmeli: Bir araya getirilen cephelerin bağımsız 
olup olmadıkları, birbirlerine ne kadar bağlı oldukları ve bu 
bağlantının müzakere sürecine olumlu/olumsuz katkıları iyi 
değerlendirilmelidir. 

cepheler birleştirilmeli:  Pek çok cephenin 
bulunduğu karmaşık durumlarda, yeterli ilerleme kaydedil-
diği zaman cepheleri birleştirmek makul olabilir. Öte yanda, 
birbirlerini olumsuz etkileme gibi bir risk varsa, cepheleri ayrı 
tutmakta fayda olacaktır. 

kampaNYa sıralaNmalı: Cepheler arasında akıllıca 
bir sıralama yapmak da önemli. Bir cephede yakalanacak 
başarı başka bir cephede kazanılmış bir başarı ile daha da ar-
tacaksa, önce o başka cepheye odaklanmak yararlı olacaktır. 

bilgi paYlaşımı Doğru YöNetilmeli: Perde 
arkasında yapılan anlaşmalara ilişkin sır ya da tüyoları bazen 
taktiksel olarak faydalı olsa da kampanyanın meşruiye-
tini  zedeleyebilir. Ancak bilginin muhalifleri ve fırsatçıları 
hareketlendireceği düşünülüyorsa bilgi paylaşımında ketum 
davranılabilir. 

öğreNmeYe ve aDapte olmaYa açık oluNmalı: 
Müzakere kampanyası sırasında yeni koşullar ve yeni bilgiler 
su yüzüne çıkabilir. Süreç sürekli değerlendirme altında 
tutulmalı ve strateji ve taktikler güncellenmeli. Etkili bir 
müzakere süreci için en doğru mantık stratejik düşünmek 
ama fırsatçı hareket etmektir. 

Bir kampanyanın ne zaman müzakereden daha etkili 
olduğu sorusunun cevabını verebilmek de tüm bu süreçlerin 
başarısı için kritik öneme sahip. Bu nedenle hedeflenen 
neticenin net olarak belirlenmesinin ardından, bu soruya 
verilen cevap “evet” ise, yani kampanyanın daha önemli 
olduğu düşünülüyorsa, bu durumda süreç, yukarıda sayılan 
yeni müzakere kampanyaları ile yönetilmeli. 
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hoW shoulD NegotıatıoN 
campaıgNs be eXecuteD?

approprıate sıDes must be choseN aND be 
DıvıDeD ıNto partıes: When an obstacle is identified in 
front of the agreement, it must be decided which sides will be 
beneficial, and these sides should be divided in parties.

the DepeNDeNce betWeeN partıes must be 
Well assesseD: The dependence or independence of 
the parties, their level of interdependence, and the positive/
negative effects of any connections between parties must be 
well assessed.

partıes must be brought together: In complex 
situations where many parties exist, it may be reasonable 
to combine parties together when adequate progress is 
made. On the other hand, if there is a possibility for them to 
negatively affect each other, it will be beneficial to keep them 
apart.

the campaıgN must be put ıN orDer: It is also 
important to do a wise ranking between parties. If a success 
achieved in one party will increase with a success achieved in 
another party, then it will be beneficial to focus on the other 
party first.

ıNformatıoN sharıNg must be maNageD cor-
rectlY: Though sometimes tactically beneficial, secrets or 
tips about agreements made backstage can delegitimize a 
campaign. However, if it is thought that information can acti-
vate antagonists and opportunists then it may be acceptable 
to behave secretively.

oNe shoulD be opeN to learNıNg aND aDapta-
tıoN: New situations and information can surface during the 
negotiation campaign. The process should be under constant 
evaluation and strategies and tactics must be updated. For an 
effective negotiation process, the most reasonable rationale 
is thinking strategically but keeping profit in mind.

Then again, being able to answer the question of “when 
a campaign is more effective than negotiation” is of critical 
importance for the success of all of these stages. Therefore, 
after clear determination of the targeted result, if it is thought 
that the campaign is more important, than the process must 
be executed with the new negotiation campaigns listed above.
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EDUCATION THAT IMPROVES 
WITH VOLUNTEERISM 

Education is among the 
priority issues of every 
society. In situations where 
the opportunities remain 
inadequate, important 
contributions are made with 
the projects presented by 
voluntary nongovernmental 
organizations (NGOs).

I
t will not be wrong to say that in Turkey 
thousands of teenagers find the chance to 
complete their education and have a career 
with just the support of volunteers. With 
the importance of the added value of social 

responsibility projects to education, we came 
to evaluate the related projects of the leading 
NGOs of Turkey.

The Community Volunteers Foundation (TOG) 
is an NGO which works to support the commu-
nity involvement and personal development of 
teenagers by enabling them to work on social 
responsibility projects. All of the projects are 
implemented with teenagers in order to support 
social peace, and to contribute to the continua-
tion and development of a democratic society.

The TOG Department of Education essentially 
performs trainings on two main topics. The two 
topics that can be defined as “Supporting the 
personal developments of the teenagers” and 

“Increasing the quality and effectiveness of the 
projects”, fundamentally work as two sources 
supporting each other. Mentioning that atten-
tion is paid especially for the usage of informal 
education techniques in the education models 
that are realized, TOG Chairman Kerim Paker 
says this model enables the participating teens to 

Eğitim her toplumun en 
öncelikli konuları arasında 
yer alıyor. İmkânların yetersiz 
olduğu durumlarda gönüllü 
sivil toplum kuruluşlarının 
sunduğu projelerle eğitime 
önemli oranda katkı 
sağlanıyor.

t
ürkiye’de binlerce gencin sadece gönüllü 
desteğiyle eğitimlerini tamamlama 
imkânı edinip başarılı bir kariyer sahibi 
olduğunu söylemek yanlış olmaz. Sosyal 
sorumluluk projelerinin eğitime sağ-

ladığı katma değer bu denli önemli olunca 
Türkiye’nin öncü sivil toplum örgütlerinin bu 
konudaki projelerini değerlendirdik.

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), gençlerin 
sosyal sorumluluk çalışmalarında bulunma-
larını sağlayarak hem toplumsal katılımlarını 
hem de kişisel gelişimlerini desteklemek ama-
cıyla çalışan bir sivil toplum kuruluşu. Yapılan 
tüm projeler, toplumsal barışı desteklemek, 
demokratik bir toplumun devamına ve geli-
şimine katkı sağlamak için gençlerle beraber 
hayata geçiriliyor.

TOG eğitim departmanı, temel olarak iki 
ana başlıkta eğitimler gerçekleştiriyor. “Genç-
lerin kişisel gelişimlerini desteklemek” ve 

“Projelerin kalite ve etkisini artırmak” olarak 
tanımlanabilen bu iki başlık en temelde bir-
birlerini besleyen iki kaynak halinde çalışıyor. 
Hayata geçirilen eğitim modellerinde özellikle 
formel olmayan eğitim teknikleri kullanılma-
sına dikkat edildiğini belirten TOG Yönetim 
Kurulu Başkanı Kerim Paker, bu modelle 

GÖnÜLLÜLÜKLE GELİŞEn EĞİtİM
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combine their ideas and opinions 
with their experiences and thus 
creates ground for discussion on 
the subject. As well as facilita-
ting an increase of knowledge in 
teenagers who learn from their 
own experiences, this ground 
also ensures the desired attitude 
changes.

During the 469 trainings given 
under the coordination of Educa-
tion and Projects Department in 
2012, 4,337 hours of training were 
given to 10,597 social volunteer 
teens by 1,035 young teachers and 
113,113 hours of volunteer time 
was produced.

If WE WERE tO  
tAKE A LOOK At thE pROjEctS;

Executed under the partnership 
of TOG Foundation and Bayer, 
the Science Ambassadors is a 
science literacy project that aims 
to ingratiate teenagers and child-
ren with nature and to explain 
science is in fact present in our 
everyday lives, thus laboratories 
are not necessarily needed to do 
science.

Another project that is carried 
out with the cooperation of TOG 
Foundation and Janssen is the 
White Hats which steps forward 
as a sustainable project putting 
social benefits in the first place 
and is aimed at the prevention of 
acts of violence by getting to the 
root of the problem. White Hats 
has been designed with an active 
learning method and its target 

katılımcı gençlerin fikirlerini ve 
düşüncelerini, deneyimleri ile 
birleştirip konu hakkında tar-
tışmaya zemin yarattığını söy-
lüyor. Bu zemin birbirlerinin 
düşünce ve deneyimlerinden 
öğrenen gençlerde bilgi artışını 
sağladığı gibi aynı zamanda 
istenilen tutum değişikliğine de 
imkân veriyor. 

Eğitim ve Projeler Depart-
manı koordinasyonunda 2012 
yılında gerçekleştirilen 469 eği-
timde 10.597 toplum gönüllüsü 
gence toplam 4.337 saat eğitim 
verilerek bu eğitimlerde 1.035 
defa genç eğitmenler görev aldı 
ve 113.113 saat gönüllü hizmet 
saati üretilmiş.

pROjELERE GÖZ AtAcAK OLURSAK; 
TOG Vakfı ve Bayer ortak-

lığında yürütülen bir bilim 
okuryazarlığı projesi olan Bilim 
Elçileri Projesi önce gençlere 
sonra da gençler aracılığı ile 
çocuklara doğa bilimlerini sev-
dirmeyi ve bilim yapmak için 
illa ki laboratuarlara ihtiyaç 
olmadığını, bilimin aslında 
günlük hayatımızın içerisinde 
var olan bir şey olduğunu an-
latmayı amaçlıyor.

TOG Vakfı ve Janssen ortaklı-
ğında yürütülen bir diğer proje 
olan Beyaz Şapkalar Projesi 
ise toplumda görülen şiddet 
olaylarının, sorunun kaynağına 
inerek önüne geçilebilmesi 
için geliştirilen, aktif eğitim 
metoduyla tasarlanmış, hedef 

Primary education pupils are the target 
audience of the White Hats Project, 
implemented under the coordination of the 
TOG Foundation and Janssen. 

TOG Vakfı ve Janssen ortaklığında yürütülen 
Beyaz Şapkalar Projesi’nin hedef kitlesini 
ilköğretim öğrencileri oluşturuyor.

Yıldız GünaY – TEV GEnEral ManaGEr
“The scholarship concept is slowly getting out of the definition of just financial 

support. Rather than simply a support to education and post-education, the 
view of considering scholarships as a process of long term learning, personal 

development, and transformation is also gradually developing in Turkey.”

Yıldız GünaY – TEV GEnEl Müdürü
“Dünyada burs kavramı artık giderek salt finansal destek tanımından çıkıyor. 
Bursları eğitim sürecine destek ve eğitim sonrasına destek olarak biraz daha 

uzun vadeli bir öğrenme, bir kişisel gelişim ve dönüşüm olarak görmeye başlamak 
Türkiye’de de yavaş yavaş gelişiyor.”
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audience is made up of primary 
education pupils.

tEV SchOLARShIpS  
BEYOnd MOnEtARY SUppORt

During the 46 years that passed 
since its establishment to this 
date, TEV gave 200 thousand yo-
ungsters educational support and 
during the 2013-2014 education 
semesters it continues to support 
successful students in need of 
monetary support. One of the ro-
oted institutions of Turkey, TEV 
provides scholarships to 9,500 
students.

In the 2013-2014 education 
year, TEV domestically gives 
monthly scholarships to students 
in need of monetary support 
worth 150 TL for vocational 
high school students, 400 TL for 
undergraduate students, 700 TL 
for graduate students, and 1.000 
TL for doctorate students.

Remarking that one of the big-
gest indicators of TEV is the num-
ber of scholarships provided,TEV 
General Manager Yıldız Günay 
mentions that they have entered 
into a process where they not 
only provide scholarships, but 
also aim to pursue and support 
professional successes subsequ-
ent to the education so that they 
can serve the country. Günay also 
adds that “In the old system we 
were able to summarize the input 
and output of the process in 
relation to the financial support 
and professionally successful stu-
dents; now this scope gets wider.”

kitlesini ilköğretim öğrencileri-
nin oluşturduğu ve toplumsal 
faydayı birinci planda tutan 
sürdürülebilir bir proje olarak 
öne çıkıyor.

MAddİ dEStEKtEn ÖtE tEV BURSLARI
Kuruluşundan bu yana geçen 

46 yılda yurtiçinde yaklaşık 200 
bin gence eğitim desteği veren 
TEV, 2013 – 2014 eğitim ve öğre-
tim yılında da maddi desteğe ih-
tiyaç duyan başarılı öğrencilere 
destek olmaya devam ediyor. 
Türkiye’nin en köklü vakıfların-
dan biri olan TEV bu yıl, 9.500 
öğrenciye burs sağlıyor.

TEV, 2013 - 2014 öğretim 
döneminde, yurt içinde maddi 
desteğe ihtiyacı olan meslek 
lisesi öğrencilerine aylık 150 TL, 
üniversite öğrencilerine aylık 
400 TL, yüksek lisans öğrencile-
rine 700 TL ve doktora öğrenci-
lerine 1.000 TL burs veriyor.   

TEV’in en büyük göster-
gelerinden birinin sağladığı 
burs sayısı olduğunu belirten 
TEV Genel Müdürü Yıldız 
Günay sadece burs vermekle 
kalmayıp öğrencilerin eğitim 
sonrasındaki mesleki başarıları 
ve ülkeye hizmet olarak geri 
dönüşünün takip edip destek-
lenmesini amaçladıkları bir 
sürece girdiklerini dile getiriyor 
ve şöyle ekliyor: “Eski sistemde 
finansal destek ve kariyerinde 
başarılı öğrenciler olarak girdi 
ve çıktıyı özetleyebiliyorken, 
şimdi bu kapsam çok daha 
genişliyor.”  

Kerİm PaKer – TOG Chairman
“Rather than creating teenagers resembling us, we are trying to deepen a study 
system where the teenagers find their own truth and shape their future as they 

want.”

Kerİm PaKer – TOG YöneTİm Kurulu BaşKani
“Bize benzeyen gençler yaratmak yerine, gençlerin kendi doğrularını bularak 

geleceklerini istedikleri biçimde şekillendirdikleri bir çalışma biçimini 
derinleştirmeye çalışıyoruz.” 

The Turkish Educational Foundation 
provides scholarships to 9,500 

students this year. 

Türk Eğitim Vakfı bu yıl 9.500 
öğrenciye burs sağlıyor
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trends 
TReNDLeR

It is possible to take the stock exchange 
out of your pocket via the applications 
you can download to your smart phones.

W
e compiled the most commonly used mobile in-
vestment applications for Borsa İstanbul Magazine. 
You can conveniently realize all of your investment 

transactions, including share trade, at Borsa İstanbul via 
these applications.

Akıllı telefonlarınıza yükleyeceğiniz 
uygulamalar ile borsayı cebinizden 
çıkarmak artık mümkün.

e
n yaygın kullanılan mobil yatırım uygulamala-
rını Borsa İstanbul Magazine için derledik. Borsa 
İstanbul’da pay alım-satımyla beraber dilediğiniz 

tüm yatırım işlemlerinizi bu uygulamalar vasıtasıyla 
rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.

FIGURES ARE  
IN YOUR HANDS 
WITH THESE 
APPLICATIONS

Bu 
uYGuLAMALARLA 

RAKAMLAR
eLİNİZİN ALTINDA

MOst PrACtICAL:
eN PRATİK
TeB PRATİK BORSA 

tOP dOWnLOAded: 
eN ÇOK İNDİRİLeN
FINANCIAL TIMeS



BOrsA neWs  I      
Borsa news is an ap-

plication that enables you 
to follow the most recent 
stock exchange news 
headlines and details. By 
clicking on any headline, 
you can go to the official 
web site and read about 
the details.   

LIvIng vIrtuAL  
stOCk exChAnge  I  

Living Virtual 
Stock Exchange 
is a financial 
application for 
the smart 

phones with android 
operating system; unlike 
other applications, it 
helps you provide 
yourself a more compre-
hensive and easily 
controllable financial 
management by creating 
your own portfolio. By 
enabling you to make 
transactions on your 
portfolio one-by-one or 
forming a tracking list, it 
especially is a very 
convenient application 
for those who have just 
started the stock ex-
change in terms of 
tracking the progress of 
the shares.

BOrsA hABer  I  
Güncel Borsa Haber 

Takip uygulaması, en gün-
cel şekilde borsa haber 
başlıklarını ve ayrıntıla-
rını takip edebileceğiniz 
bir uygulama. İstediğiniz 
haber başlığı üzerine tık-
layarak haberin yayınlan-
dığı web sitesinde ayrıntı-
larını okuyabilirsiniz.  

CAnLI sAnAL BOrsA  I  
Android işletim sis-

temli akıllı telefonlar için 
finansal bir uygulama 
olan Canlı Sanal Borsa 
diğer finans uygulama-
larının aksine, kendi 
portföyünüzü oluştura-
rak çok daha kapsamlı 
ve kontrolü kolay bir 
finansal yönetim sağla-
manıza yardımcı oluyor. 
Tek tek veya takip listesi 
oluşturarak portföyünüze 
alım-satım yapabilme-
niz sayesinde özellikle 
borsaya yeni başlayanlar 
için payların seyrini takip 
etmek açısından için 
oldukça kullanışlı bir 
uygulama.

gArAnti CeP ŞuBesi  I  
Garanti 
Bankası’nın 
Android 
sistemli cep 
telefonu ve 

tabletler için geliştirdiği 
bu uygulama ile piyasa 
verileri ve gelişim 
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equIty MArket  I  
The applications give 

you information about 
the stock exchange 
conditions. Using an 
intuitional interface, you 
can update the current 
decreases and increases 
in the equity market and 
limitlessly add companies 
with their own names. 
With an option that 
examines the period, you 
can track the selected 
share values of compa-
nies with viewing options 
available online. 

teB PrACtICAL  
stOCk exChAnge  I  

You can reach the 
Practical Stock Exchange 
by entering your TEB 
Internet Branch infor-
mation, obtain instant 
market data, and trade 
rapidly and safely. With 
advanced graphical 
features and rapid and 
practical solutions, you 
can invest with Practical 
Stock Exchange and reach 
all the news that direct 
the markets instantly.

MenkuL kIyMetLer BOrsAsI I  
Uygulama, borsada 

koşullar hakkında size 
bilgi veriryor. Sezgisel bir 
arayüz ile borsada mevcut 
düşüş ve artışları gün-
celleyerek onların adıyla 
şirketleri sınırsız sayıda 
ekleyebilirsiniz. Dönemi 
inceleyen bir seçim ile de 
şirket paylarının seçilen 
değerleri, kullanılabilir 
görünümlü grafikler 
ile güncel olarak takip 
edebilirsiniz.

teB PrAtik BOrsA  I  
  Pratik Borsa’ya 
TEB İnternet 
Şubesi kullanıcı 
bilgileriniz ile 
giriş yaparak 
anlık piyasa 

bilgilerine ücretsiz 
erişebilir, Borsa 
İstanbul’da hızlı ve 
güvenli şekilde alım-satım 
yapabilirsiniz. Gelişmiş 
grafik özellikleri, hızlı ve 
pratik çözümleriyle Pratik 
Borsa ile yatırım yapabi-
lir, piyasalara yön veren 
tüm haberlere anlık 
olarak ulaşabilirsiniz.



gArAnti POCket BAnk  I  
By Garanti Bank’s ap-
plication developed for 
android operated cell 
phones and tablets, you 
can reach development 
charts with market data, 
read Reuters news, watch 
daily market interpreta-
tion videos and call your 
investment consultants.

BOrsA In POCket  I  
With Borsa in 
Pocket intro-
duced by Yapı 
Kredi Invest-
ment, you can 

reach your portfolio and 
make real time transac-
tions, track common 
stock and Derivatives 
Market (VIOP) data with 
the latest developments 
at the market. Moreover, 
by using the widget 
feature of the application, 
you can select the update 
frequency from the main 
screen and also track the 
prices of the securities 
that you select. In the 
markets section of the 
application, you can find 
the most decreasing and 
increasing shares at Borsa 
İstanbul, world indices, 
open market exchange 

piyasa döviz parite-
leri, eurobondlar, spot 
piyasalar ve ekonomik 
takvimde günlük açıkla-
nacak ekonomik verileri 
bulabilirsiniz. 

FInAnCIAL tIMes  I  
Uluslararası İngiliz 

iş gazetesi Financial 
Times’ın uygulaması ile 
dünya piyasalarının anlık 
olarak nabzını tutabilir ve 
küresel piyasalara hakim 
profesyonel finans uz-
manlarının görüşlerinden 
yararlanabilirsiniz. 

gLOBAL stOCkMArkets PrO I  
Uygulamada dün-

yanın tüm önde gelen 
ABD, Avrupa ve Asya 
Borsa Endeksleri’ni takip 
edebiliyorsunuz. Dow 
Jones, Nasdaq, CAC, DAX, 
Nikkei, HangSeng ve daha 
birçok küresel piyasaya 
endeksli tablo görünümü 
ile tablo biçiminde gö-
rüntüleyerek yedi farklı 
grafik seçeneği ile ilginizi 
çeken endeks haberlerine 
erişebilirsiniz.
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grafiklerine ulaşabilir, 
Reuters haberlerini 
okuyup, günlük piyasa 
yorumu videolarını 
izleyebilir ve yatırım 
danışmanlarını 
arayabilirsiniz.

BOrsA CePte  I  
Yapı Kredi Yatırım’ın 

sunduğu Borsa Cepte ile 
portföyünüze ulaşıp ger-
çek zamanlı işlem yapa-
bilir, pay senedi ve VİOP 
verilerini, piyasadaki son 
gelişmelerle birlikte takip 
edebilirsiniz. Uygulama-
nın ayrıca widget özelli-
ğini de kullanarak cihazın 
ana ekranında güncelleme 
sıklığını belirleyerek 
kendi seçeceğiniz kıy-
metlerin fiyatlarını takip 
edebilirsiniz. Uygulama-
nın piyasalar bölümünde 
Borsa İstanbul, en çok 
düşen ve yükselen paylar, 
dünya endeksleri, serbest 

parities, Eurobonds, spot 
markets, and daily 
economic data. 

FInAnCIAL tIMes  I  
With the interna-

tional English newspaper 
Financial Times’ applica-
tion you can instantly 
feel the pause of world 
markets and make use 
of the views of profes-
sional finance specialists 
in command of global 
markets.

gLOBAL stOCkMArkets PrO I  

You can follow world 
leading Stock Market In-
dices of the USA, Europe 
and Asia with the applica-
tion.  You can reach the 
index news that attract 
your attention with seven 
different graphic choices 
and table views indexed 
with many global markets 
such as Dow Jones, Nas-
daq, CAC, DAX, Nikkei, 
and HangSeng.



POCket MArket  I   
With Pocket Market, 

you can track open mar-
ket gold, currency, and 
other market data. The 
purchase and sales prices 
of all gold types, like the 
quarter gold coin and re-
public gold, are presented 
in the application for free. 
Also, there is a calculator 
present in the application 
that switches units into 
each other.

iŞ POCket  I   
The first Android 

banking application, İş 
Pocket allows you to com-
plete many transactions 
like investment, common 
stock, currency exchange, 
rapidly, easily and more 
economically for 7 days a 
week and 24 hours a day. 
By watching the Economy 
Bulletin, you can follow 
the daily news prepared 
for İş Bankası or you can 
make your transactions 
by bringing any account 
into use with Parakod 
and leave the trouble of 
carrying your card out.

FInAns OnLIne  I   

 Finansonline, Tur-
key’s stock exchange 
platform with the richest 
content, enables you to 
display your portfolio 
at FinansInvest, real-
ize your common stock 
transactions, and follow 
Borsa İstanbul, the free 
foreign currency market, 
TCMB (Central bank of 
the Republic of Turkey) 
currency rates, Borsa 
İstanbul Debt Securities 
Market, the equities that 
undergo changes at Borsa 
İstanbul, and corporate 
news with FinansInvest 
analyst interpretations.  

MAtrIx MOBILe FInAnCe  I   
The application which 

reaches the latest news 
and value information 
about the financial mar-
kets through the member 
intermediary institutions, 
offers the opportunities 
of real-time portfolio 
management and com-
mon stock transactions.

BLOOMBerg  I   

With the 
suggestions of 
the world’s 
most trusted 
professionals, 

you can track your 
portfolio by instantly 
reaching every data. In the 
Bloomberg application, 
comprehensible graphics 
and world markets help 
you follow your portfolio 
that includes economy, 
technology, currencies, 
funds, and common 
stocks.

CeP PiyAsA  I   
Cep Piyasa ile 
serbest piyasa 
altın, döviz ve 
diğer piyasa 
verilerini takip 

edebilirsiniz. Çeyrek altın 
ve cumhuriyet altını gibi 
sarrafiye dahil tüm altın 
fiyatlarının alış/satış 
fiyatları uygulamada 
ücretsiz olarak sunulu-
yor. Uygulamada ayrıca 
birimleri birbirine çeviren 
bir hesap makinesi de 
bulunuyor. 

iŞ CeP  I   
Türkiye’nin ilk 
Android 
bankacılık 
uygulaması 
olan İşCep ile 

yatırım, pay senedi, döviz 
alış/satış gibi pek çok 
işleminizi 7 gün 24 saat 
boyunca hızlı, kolay ve 
daha hesaplı yapabilirsi-
niz. Ekonomi Bülteni’ni 
izleyerek İş Bankası için 
hazırlanan günlük 
haberleri takip edebilir 
parakod ile kart taşıma 
derdi olmadan istediğiniz 
hesabı kullanıma açarak 
işlemlerinizi 
yapabilirsiniz. 

FinAns OnLIne  I   
Türkiye’nin en zen-

gin içeriğe sahip borsa 
işlem platformu konu-
mundaki Finansonline, 
Android uygulamasıyla, 
FinansInvest’teki portfö-
yünüzü görüntüleyebilir, 
pay senedi işlemlerinizi 
gerçekleştirebilir, gerçek 
zamanlı olarak Borsa 
İstanbul, serbest döviz 
piyasası, TCMB döviz 
kurları ve Borsa İstanbul 
bono piyasası ile Borsa 
İstanbul’da değişim gös-
teren pay senetlerini ve 
şirket haberlerini Finan-
sinvest analist yorumla-
rıyla takip edebilirsiniz. 

MAtriks MOBiL FinAns  I   
Finansal 
piyasalara 
ilişkin en son 
haber ve değer 
bilgilerine 
sisteme üye 

aracı kurumlar vasıtasıyla 
ulaşan uygulama, gerçek 
zamanlı portföy yönetme, 
pay senedi alım-satım 
işlemi yapma imkanı 
sunuyor. 

BLOOMBerg  I   

Dünyanın en güvenilir 
finans profesyonellerinin 
önerileriyle anında tüm 
verilere ve iş haberlerine 
erişerek portföyünüzü 
takip edebilirsiniz. Blo-
omberg uygulamasında; 
ekonomi, teknoloji, 
enerji, kurlar, fonlar ve 
pay senetlerini içeren 
porföyünüzü takip etme-
nize anlaşılır grafikler ve 
dünya pazarları analizleri 
yardımcı oluyor. 
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gOOgLe FInAnCe  I   

With the Google 
Finance application, you 
can follow your common 
stocks and portfolio on 
real-time synchronized 
graphics and rapid access, 
and get informed with 
the latest market devel-
opments and corporate 
news. 

usAA MOBILe  I   
USAA Mobile provides 

a speedy and reliable 
access to your accounts 
via your mobile. With the 
application, you can man-
age your funds, obtain in-
formation on the markets, 
and make research. 

CnBC PrO  I   
With the 
real-time 
market data, 
you can track 
global prices 
from over 100 

exchange markets. This is 
a unique application for 
the tracking of common 

gOOgLe FInAnCe  I   

Google Finance uy-
gulaması ile pay senedi 
ve portföyünüzü gerçek 
zamanlı şekilde senk-
ronize grafikler ve hızlı 
erişim ile takip edebilir, 
en son piyasa ve şirket 
gelişmelerinden haberdar 
olabilirsiniz. 

usAA MOBILe  I   
USAA Mobile, 
mobil cihazı-
nızdan hızlı ve 
güvenli bir 
şekilde hesapla-
rınıza erişim 

sağlıyor. Uygulama 
sayesinde fonlarınızı 
yönetebilir, piyasalar ile 
ilgili haberler alabilir ve 
araştırma yapabilirsiniz. 

CnBC PrO  I   
Gerçek zamanlı Pazar 

verileri ile 100’ün üze-
rinde borsadan küresel 
fiyatları takip edebilir, 
New York’tan Şanghay’a 
pay senedi, tahvil, emtia 
değerleri takibi için CNBC 

Pro eşsiz bir uygulamadır. 
Mobil ve online entegras-
yon ile eşsiz analitik ve 
fikirlerini, çeşitli varlık 
sınıflarını kapsayacak 
şekilde CNBC Pro’da 
bulabilirsiniz. 

FOx BusIness  I   
Fox Business ile iş 

dünyasına hızlıca bağla-
narak anlık şekilde gün 
boyunca haberler ve piyasa 
verilerine  ulaşabilir, en 
son başlıkları, işletmelerin 
son verilerini ve önemli 
siyasal olayların piyasalara 
etkisine yönelik yorumları 
takip edebilir ve uzman-
ların yazdığı makaleleri 
sosyal medya yolu ile 
paylaşabilirsiniz. 

reuters InsIder  I  
Reuters Insıder 
topluluğunun 
bir üyesi olmak 
için finansal 
piyasa profesyo-

nellerinden biri olmak ve 
kurumsal bir e-posta 
adresine sahip olmak 
gerekiyor. Reuters Insıder’s, 
190 ülkede 2.800 gazeteci 
ve mali profesyoneller 
tarafından destekleniyor.  
Uygulamada özel yorum-
lara ve New York, Londra 
ve Hong Kong’dan özel 
röportajlara yer verilirken 
finansal bilgi sağlayıcı 
olarak CNBC, Citibank, 
Nomura ve Roubini’den 
yararlanılıyor.
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stock, commodity, and 
bond values from New 
York to Shanghai. With 
the mobile and online 
integration, you can find 
matchless analytical ideas 
covering various asset 
types in CNBC Pro.

FOx BusIness  I   

With Fox Business, 
you can quickly connect 
to the business world; 
reach market data, latest 
headlines, and latest data 
of the companies; follow 
the comments about the 
effects of the important 
political events on the 
markets; and share artic-
les by specialists through 
social media. 

reuters InsIder  I   
In order to be a mem-

ber of Reuters Insider 
community, you need to 
be one of the financial 
market professionals and 
have a corporate e-mail 
address. Reuters Insider is 
supported in 190 count-
ries by 2.800 journalists 
and financial professi-
onals. While including 
special comments and in-
terviews from New York, 
London and Honk Kong, 
the application practices 
upon CNBC, Citibank, 
Nomura and Roubini as 
financial data providers.
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Bugün Türkiye’nin iş ve yaşam bağlamında en prestijli 
şehrinde, Avrupa’nın hemen yanı başında, iş ve sosyal 
hayatın en şaşaalı olduğu İstanbul’da, her günün keyfine 
varmak mümkün. 

Today, it is possible to seize each and every day in 
İstanbul, the most prestigious city of Turkey in 
terms of business and living, just beside Europe, 
where life, work, and social life are at their greatest.
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İstanBul’Da YaŞaMa sanatI
İSTANBUL

THE ART OF 
LIVING IN 



t
he change seen in Turkey’s economical, 
social, and cultural life, especially since 
the beginning of 2002, reveals itself in 
İstanbul as well. The city life that contin-
ues nested within the historical heritage, 

in accordance with the strategic position, un-
der a protected architecture marks İstanbul. As 
a magnificent city in the middle of an honest 
and stable commercial life, holding  forests to 
which you can run away from the city life  and  
the most prestigious universities, İstanbul is 
also an utterly romantic city. Remembered 
as the city where tulips and redbuds grow, 
İstanbul bewitches its local and international 
visitors with its historical, yet modern posture. 
It is hard to leave and impossible to exhaust 
it. In order to enjoy living in İstanbul, which 
welcomes its residents with a new excitement 
and joy each day, you should follow the trends 
and bow to its structure that heralds change.

İSTANBUL, A CITY NESTED WITHIN HISTORY
With its climate, rich and generous nature, 

İstanbul has magnificent constructions that 
have become the site of many mythological, 
historical, religious, and imaginary legends: 
the Maiden’s Tower with a history dating back 
to  B.C.342; the Hagia Sophia Museum, center 
of an Orthodox Church, constructed in the 
6th century; the Galata Tower left from the 
Genoese, the Sultan Ahmet Mosque, a relic 
from the empire, the Süleymaniye Mosque,  
the most magnificent architectural silhouette, 
the Topkapı Palace, center of the empire, the 
Çırağan Palace, symbol of the Ottoman glit-
ter and grace… Today, all color up İstanbul as 
places you can visit and where you can dine 
with your friends for cheerful conversations. 
These places present an alternative city expe-
rience as being centers of art and culture and 
accommodating interior cafes and restaurants. 
You can be part of an elite life formed on a 
pendulum of the past and present in İstanbul 
with its archeological museums, İstanbul 
Modern Museum, and over 20 special and 
boutique museums. 

THE mAGNIFICENT mEALS IN İSTANBUL
Geographically located at the intersection 

of Europe and Asia, İstanbul offers travelers 
an endless number of opportunities with its 
restaurants blending specialties of both Turk-

Ö
zellikle 2002 yılından itibaren 
Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve kül-
türel hayatında görülen gelişim ve 
değişim, İstanbul’da da kendini göste-
riyor. Tarihi miras ile iç içe, stratejik 

konumuna uygun ve güvenliğine özen gös-
terilmiş bir mimari ile devam eden şehir ha-
yatı İstanbul’a damgasını vuruyor. Dürüst ve 
istikrarlı bir ticari hayatın ortasında, şehrin 
debdebesinden kaçabileceğiniz ormanların 
şehrin göbeğinde yer aldığı, Türkiye’nin en 
prestijli üniversitelerinin bulunduğu muh-
teşem bir kent olarak İstanbul, son derece 
romantik bir kenttir de. Lalelerin ve erguvan-
ların büyüdüğü şehir olarak anılan bu kent, 
hem  tarihi hem de modern duruşuyla hem 
yerli sakinlerini hem de ziyaretçilerini büyü-
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TÜNEL IS THE 
SECOND OLDEST 

UNDERGROUND mASS 
TRANSpORTATION 

SYSTEm OF THE 
WORLD.

 tÜnEl DÜnYanIn  
En EsKİ 2. YEraltI 

toplu taŞIMa 
sİstEMİDİr.
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ler. Onu terk etmek zor, tüketmek ise imkan-
sızdır. Her gün yeni bir heyecan ve keyif ile 
sakinlerini karşılayan İstanbul’da yaşamanın 
keyfine varmak için yeni trendleri takip et-
meli ve değişimi müjdeleyen yapısına boyun 
eğmelisiniz. 

İSTANBUL, TARİH İLE İç İçE BİR KENT
İdeal iklimi, zengin ve cömert tabiatı ile 

İstanbul’un mitolojik, tarihi, dini ve hayali 
pek çok efsaneye mekan olan muhteşem 
yapıları var: M.Ö. 342 yılına kadar uzanan 
bir tarihi olan Kız Kulesi, 6’ncı yüzyılda inşa 
edilen ve Ortodoks Kilisesi’nin merkezi olan 
Ayasofya Müzesi, Cenevizliler’den mahlûl 
Galata Kulesi, imparatorluk mirası Sultan 
Ahmet Camii, en görkemli siluetin mimarı 
Süleymaniye Camii, imparatorluk payitahtı 
Topkapı Sarayı, Osmanlı’nın şatafat ve leta-
fetinin simgesi Çırağan Sarayı, bugün hem 
ziyaret edebileceğiniz hem de dostlarınızla 
keyifli muhabbet sofralarında buluşabilece-
ğiniz mekânlar olarak İstanbul’a ahenk katı-
yor. Hem sanat ve kültür merkezi olmaları 
hem de dâhili kafe ve restoranlarıyla alter-
natif bir kent tecrübesi sunan İstanbul’da, 
Arkeoloji Müzeleri, İstanbul Modern Sanat 
Müzesi ve belirli konseptler çerçevesinde 
meydana getirilen 20’den fazla özel ve 
butik müze ile geçmiş ile geleceğin sarka-
cında kurulan seçkin bir yaşamın parçası 
olabilirsiniz.

İSTANBUL’UN GöSTERİşLİ SOFRALARI
Coğrafi olarak Asya ile Avrupa’nın ke-

siştiği noktada yer alan İstanbul, hem Türk 
hem de dünya mutfaklarının spesiyalitele-
rini harmanlayan restoranları ile gezginlere 
limitsiz seçenek sunuyor. En güzel restoran-
larda, memleketin en iyi aşçılarının elinden 
çıkan nefasetiyle meşhur menüler, dünya 
mutfaklarının en güzel örneklerini sunuyor. 
Seçmekte zorlanacağınız hem görsel hem 
de lezzet şöleni sunan İstanbul restoran-
ları arasında manzarasına doyamayacağı-
nız Vogue, Uzak Doğu mutfağının efendisi 
Wagamama, İtalyan restoranlarının öncüsü 
Fratelli la Buffala, mistisizmin doruğa çık-
tığı Nomads, etin en lezzetli hali Nusret Eti-
ler, Eminönü’nün medarı Hamdi Restoran, 
Doğu’nun lezzet diyarı Dubb Indian, balığın 
en tazesi Lacivert Restaurant’ı sayabiliriz. 

ish and world cuisine. The famous menus 
created from the hands of the best chefs of 
the country, present the finest examples 
of the world cuisine in the most beautiful 
restaurants. 

Among the İstanbul restaurants that you 
will have a hard time choosing from, which of-
fer a feast to both your eyes and taste buds, we 
can count Vogue, where you will not be able to 
get enough of the scenery; the master of  Far 
Eastern cuisine, Wagamama; the head of the 
Italian restaurants, Fratelli la Buffala; a place 
where mysticism is at its highest, Nomads; the 
most delicious aspect of meat, Nusret Etiler; 
the pride of Eminönü, Hamdi Restaurant; the 
relish land of the East, Dubb Indian; and the 
freshest of all fish, Lacivert Restaurant. 
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İstanbul offers the best 
samples of world cuisine.

İstanbul dünya mutfaklarının en 
güzel örneklerini sunuyor. 

Istanbul witnesses impor-
tant artistic events all year long.

İstanbul yılın her döneminde 
önemli sanat etkinliklerine 
sahne oluyor.

As shopping center, İstanbul 
is one of the richest cities of the 
region.

İstanbul bölgenin alışveriş 
merkezi olarak en zengin 
kentlerinden.

      The palaces are, on their 
own, reasons to visit Istanbul. 

Saraylar başlı başına İstanbul’u 
gezmek için bir sebep.
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İSTANBUL IS THE ONLY 
CITY LOCATED ON TWO 
CONTINENTS.  

İstanBul İKİ KIta 
arasInDa Bulunan  
tEK ŞEHİrDİr.
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ALIşVERİşİN KALBİ İSTANBUL’DA ATIYOR
Son dönemlerde uluslararası markaların 

öncelikli pazarlarından biri olan İstanbul, 
aynı zamanda yerli markaların da zevkli ve 
elegant tasarımları ile boy gösterdiği bir şe-
hir haline geldi. Her zevke uygun kıyafetlerin 
kolaylıkla bulunabileceği İstanbul’da, lüks 
ve tasarım ürünleri için Nişantaşı, modern 
ve şehirli bir tarz için İstiklal Caddesi, geniş 
kaldırımlarında açık havada alışveriş keyfi 
için Bağdat Caddesi’ne gitmelisiniz. Her türlü 
alışveriş ihtiyacını herkese ve zevke uyacak 
şekilde karşılayabilecek mekanlar olarak 
beliren AVM’ler arasında, en lüks markaları 
bulabileceğiniz İstinye Park ve modanın 
merkezinde bir alışveriş keyfi için Nişantaşı 
City’s, gün ışığı ile AVM keyfini harmanlayan, 
iş, konut ve alışveriş imkânını aynı anda su-
nan Kanyon, sadece ithal markaların yer al-
dığı alışveriş konsepti ile dikkat çekiyor. Geç-
miş ile bugünün ortasında yer alan İstanbul, 
modern alışveriş mekanları gibi tarihle iç içe 
bir alışveriş imkanı da sağlıyor. Bu durumda 
akla ilk gelen yer olan Kapalı Çarşı ana akım 
marka ve mağazalardan farklı bir deneyim 
sunuyor.

THE HEART OF SHOppING BEATS IN İSTANBUL
İstanbul, which has recently become one 

of the markets of top priority for the interna-
tional brands, has also become a city in which 
local brands appear with their tasteful and el-
egant designs. In İstanbul, where clothing and 
apparels for all kinds of styles can be found, 
you should go to Nişantaşı for luxurious and 
design products; to İstiklal Avenue for a mod-
ern and urban style; to Bağdat Avenue for the 
pleasure of outdoors shopping on wide pave-
ments. Among shopping centers that appear 
as places which can meet any kind of shop-
ping need and taste: İstinye Park where you 
can find the most luxurious brands; Nişantaşı 
City’s, for the pleasure of shopping at the cen-
ter of fashion; Kanyon which blends sunlight 
with a shopping mall enchantment and offers 
business, residence, and shopping opportuni-
ties at the same time draw our attention. At the 
intersection of past and present, İstanbul also 
provides a shopping experience within history. 
In this regard, the first place that comes to 
mind is the Grand Bazaar, introducing a dif-
ferent experience compared to the main line 
brands and stores.

mAIDEN’S TOWER, IS A 
HISTORICAL TOWER SINCE 
THE mEDIEVAL BYzANTINE 

pERIOD, LYING ON A 
SmALL ISLET LOCATED AT 

BOSpHORUS.

KIZ KulEsİ, İstanBul 
BoğaZI’nDa YEr alan 

KÜçÜK aDacIK ÜZErİnDE 
İnŞa EDİlMİŞ BİZans 

DÖnEMİnDEn Kalan tarİHİ  
Bİr YapIDIr.

You should turn your route to the Bosphorus, 
in order to witness the life built on the two 
shores of the Bosphorus that connects Asia 
and Europe.  

Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan 
Boğaziçi’nin iki kıyısında kurulan yaşama 
şahitlik etmek için rotanızı Boğaziçi’ne 
çevirmelisiniz. 

Right beside Europe, 
in İstanbul, where life, 
work, and social life are 
at their greatest, İstiklal 
is the best place to seize 
every day.   

Avrupa’nın hemen yanı 
başında yaşam, iş ve 
sosyal hayatın en şaşaalı 
olduğu İstanbul’da her 
günün keyfine varmanız 
için İstiklal en doğru 
merkez. 

You can enjoy a high standard meal at 
the Maiden’s Tower, which has a history 

going back to B.C. 342.

M.Ö. 342 yılına kadar uzanan bir 
tarihi olan Kız Kulesi’nde yüksek 

standartta bir akşam yemeğinin keyfine 
varabilirsiniz. 

You will not get enough of the island flavors accompanied 
by the historical texture on the Princes Islands, which are 
within easy reach from most parts of the city.

Kentin birçok noktasından kolaylıkla ulaşılan Prens 
Adaları’nda, kentin tarihi dokusu eşliğinde muhteşem 
ada lezzetlerinin tadına doyamayacaksınız. 

WHEN YOU HEAR İSTANBUL / İSTANBUL DENİLİNCE

The Bosphorus / İstanbul boğazı

The Maiden’s Tower / Kız Kulesİ

princes islands / Prens AdAlArı

İSTİKLAL AVENUE / İsTİKlAl CADDesİ

The Grand Bazaar / KApAlı ÇArşı

5

Do not miss the pleasure of shopping 
at the Grand Bazaar, which is the 
heaven for many traditional products 
such as gold, jewelry, leather, 
souvenirs, carpets, and antiques. 

Altın, mücevherler, deri, hediyelik 
eşya, halı ve antika gibi birçok 
geleneksel ürünün cenneti olan Kapalı 
Çarşı’da alışveriş keyfini kaçırmayın.
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Borsa İstanbul Research successfully adds another two days event by hosting BIFEC 2013 
(Borsa İstanbul Finance and Economics Conference) conference at the Borsa İstanbul 
campus in September 30th, 2013. BIFEC has included more than 70 paper presentations 
welcoming about 400 participants from all over the world. BIFEC 2013 was the first of 
annual conference series designed to discuss issues for redesigning financial markets in 
post global crisis era with main theme “Policy Issues and Challenges in the Global Financial 
System and Economies”. The opening panel honored by top managers of the stock 
exchanges. BIFEC is dedicated to give opportunity to bring together the academicians, 
professionals and researchers in finance and economics. Borsa İstanbul Research aims 
to contribute to the economics and finance literature by sharing research outcomes 
and its reports in periodical and non-periodical publications. BIFEC plays crucial role in 
this vision and the success and highly praised comments on the BIFEC 2013 conference 
will be grounding force for upcoming BIFEC annual conferences in the coming years.
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