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FROM THE CEO | CEO’DAN

I
n line with Istanbul International Financial Center (IIFC) visi-
on, Borsa İstanbul continues to work towards becoming an 
exchange of high traded value and liquidity, which is the cen-
ter of attention for international companies and investors, 

and offering the financial product diversity and technological 
infrastructure capable of responding to all demands. Within 
this framework, we are well aware that reaching the targets 
within the IIFC vision is only possible with the help of strong 
fellows. Thanks to the recent cooperations we have entered, 
we have taken significant steps towards this purpose and will 
continue to do so. 

The strategic agreement based on technology supply we en-
tered with Nasdaq is a significant milestone for Borsa İstanbul. 
Thanks to this cooperation, Borsa İstanbul will have a trading 
platform of high technological standards used by the world’s 
leading exchanges, while investors will be able to complete 
their trades, including pre-trade and post-trade processes, in 
the most efficient and fast manner. This new environment will 
attract numerous new institutional investors to our platforms, 
thereby creating a strong growth in the traded values. Further-
more, the cooperation with Nasdaq will contribute to Borsa 
İstanbul’s international visibility, and contribute to its brand 
value. 

Our cooperation with London Stock Exchange Group 
(LSEG) will allow Borsa İstanbul derivatives products to start 
trading in London, the world’s financial capital. Thanks to the 
agreement, the futures and options contracts on BIST 30 Index 
and single stocks traded on Borsa İstanbul will be introduced 
for trading on London Stock Exchange Derivatives Market. 
Trades will be cleared by London Clearing House (LCH). 

Another significant step that Borsa İstanbul has taken 
in the international arena is the agreement signed between 
Borsa İstanbul and London Metal Exchange (LME). With this 
agreement, Borsa İstanbul acquired a share of 2.04% in LCH.
Clearnet, which is the clearing institution of the London Metal 
Exchange, while also entering a cooperation with LME and 
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, the parent com-

B
orsa İstanbul, İstanbul Uluslararası Finans 
Merkezi (İFM) vizyonuna uygun olarak 
işlem hacmi ve likiditenin yüksek olduğu, 
uluslararası şirket ve yatırımcıların ilgi 

odağı olan, her türlü talebe cevap verecek fi-
nansal ürün çeşitliliğine ve teknolojik altyapıya 
sahip bir borsaya dönüşme yolunda çalışmak-
tadır. Bu kapsamda, İFM vizyonu çerçevesinde 
konulan hedeflere varmanın ancak güçlü yol 
arkadaşlarıyla mümkün olacağının farkında-
yız. Biz de son dönemde gerçekleştirdiğimiz iş 
birlikleri ile bu yönde çok önemli adımlar attık, 
atmaya devam ediyoruz. 

Nasdaq ile hayata geçirdiğimiz teknoloji te-
darikine dayalı stratejik anlaşma Borsamız için 
önemli kilometre taşlarından biri olmuştur. 
Söz konusu iş birliği ile Borsa İstanbul dünya-
nın en seçkin borsalarında kullanılan yüksek 
standartlarda teknolojiye sahip bir işlem plat-
formuna kavuşacak, işlem ve işlem sonrası sü-
reçleri kapsayacak şekilde yatırımcılar en etkin 
ve hızlı şekilde işlemlerini tamamlama fırsatı 
yakalayacaklardır. Bu yeni ortam daha önce 
Borsamızda yatırım yapmamış birçok kurum-
sal yatırımcıyı da platformlarımıza çekecek ve 
işlem hacimlerinde güçlü bir büyüme gerçek-
leşecektir. Bunun yanında Nasdaq ile iş birliği 
borsamızın uluslararası bilinirliğini arttıracak, 
marka değerine pozitif katkı yapacaktır.

London Stock Exchange Group (LSEG) ile 
gerçekleştirdiğimiz iş birliği ise Borsa İstanbul 
türev ürünlerinin dünyanın finans başkenti 
olan Londra’da işlem görmesine olanak sağ-
layacaktır. Anlaşma ile Borsa İstanbul Vadeli 
İşlem ve Opsiyon Piyasası’nın (VİOP) BIST 30 
endeksine ve pay senetlerine dayalı vadeli 
işlem ve opsiyon sözleşmeleri Londra Borsası 
Türev Ürünleri Piyasası’nda işleme açılacaktır. 
Takas işlemleri ise dünyanın en büyük takas 
kuruluşlarından LCH. Clearnet tarafından 
gerçekleştirilecektir. 

Borsa İstanbul’un uluslararası arenada 
gerçekleştirdiği diğer dikkat çekici adım ise 
Borsa İstanbul ile London Metal Exchange 
(LME) arasında hayata geçen anlaşma olmuştur. 
Anlaşmanın imzalanmasıyla Borsa İstanbul, 
Londra Metal Borsası’nın takas kuruluşu LCH.
Clearnet’teki %2,04’lük payına sahip olurken 
aynı zamanda, LME ve LME’nin ana şirketi 
Hong Kong Borsa ve Takas Şirketi (Hong Kong 
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Exchanges and Clearing Ltd) ile piyasa verilerinin dağıtımı 
ve LME çelik kütük sözleşmelerinin ülkemizde işleme açıl-
ması için Borsa İstanbul’un yetkilendirilmesi konusunda 
iş birliğine gitmiştir. İş birliği kapsamında Borsa İstanbul 
ve FTSE de 2015 yılında Endeks Ortaklığı başlatacaklardır.  
LSEG’nin iştiraki olan FTSE ile Türkiye’de işlem gören 
ürünleri temel alan endekslerin geliştirilmesi ve pazar-
lanması konusunda yapılacak iş birliği Borsa İstanbul’un 
bölgesel bir çekim merkezi olmasına katkı sağlayacaktır. 
LSEG ile hayata geçen anlaşma ile uluslararası yatırımcıla-
rın BİST ürünlerine küresel bir finans merkezi üzerinden 
ulaşımı, sadece türev piyasalarımızdaki likiditeyi olumlu 
yönde etkilemeyecek, Borsamızın küresel bir marka haline 
gelmesine önemli katkılarda bulunacaktır.  

Borsa İstanbul, bölgesinde güçlü yerel bağlantıları 
olan, ama aynı zamanda faaliyetlerini geniş bir coğrafyada 
sürdüren bir platforma dönüşme yolunda stratejik yol 
haritasını belirlemiştir. 2013 yılında Karadağ Borsası’na 
%24,4 oranında ortak olarak yatırım yaptığımız borsa 
sayısını da 4’e çıkardık [Bakü Sermaye Borsası (%4,8), 
Saraybosna Menkul Kıymetler Borsası (%16,5) ve Kırgız 
Menkul Kıymetler Borsası (%24,5)].  Önümüzdeki dönem-
de, özellikle Balkanlarda doğrudan veya dolaylı yatırımlar 
yoluyla bölge borsalarıyla entegrasyonumuzu artırmayı 
hedefliyoruz.

Son olarak Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) 
ve Borsa İstanbul, EBRD’nin borsamıza %10 
oranında ortak olması konusunda 29 Mayıs 
2015 tarihinde ön protokol imzalamıştır. 
Hazine ve SPK’nın onayı sonrası hayata 
geçecek bu iş birliği yukarıda verilen örnek-
lerde olduğu gibi Borsa İstanbul’un gücüne 
güç, değerine değer katacak bir ortaklıktır. 
EBRD’nin faaliyette bulunduğu bölgeler 
göz önüne alındığında, Borsa İstanbul’un 
büyümeyi planladığı coğrafya ile EBRD’nin 
aktif olduğu coğrafyanın önemli ölçüde 
örtüştüğü görülecektir. Dolayısıyla, hayata 
geçen ortaklık söz konusu bölgelerde EBRD 
ile Borsa İstanbul için yeni fırsatlara kapı 
aralamaktadır. EBRD’nin, gelişmekte olan 
ülkelere verdiği destek, Moskova ve Bükreş 
Borsalarına yaptığı yatırım, ve sermaye piya-
saları ve özel sektördeki tecrübesi gözönüne 

alındığında  ortaklık kapsamında ortaya çıkacak sinerji 
daha iyi anlaşılabilir.

 Borsa İstanbul, 2023 yılında 500 milyar dolarlık ihra-
cat hacmi ve 2 trilyon dolarlık ekonomik büyüklük hedefi 
koyan Türkiye’nin bu hedeflere erişebilmesi, İstanbul’un 
Hong Kong ile Frankfurt arasındaki bölgede küresel bir 
finansal merkez haline gelebilmesi için üzerine düşen 
yükümlülüklerin farkındadır. Önümüzdeki dönemde bu 
sorumluluklar doğrultusunda stratejik hedeflerimize ulaş-
mak için faaliyetlerimiz devam edecektir. 

pany of LME, for data market dissemination and 
authorization of Borsa İstanbul to introduce LME 
steel billet contracts for trading in our country. 
The cooperation with FTSE, for developing and 
marketing indices of products traded in Turkey is 
expected to contribute the global attractiveness of 
Borsa İstanbul and Turkish  equities. The agree-
ment enacted with LSEG will not only contribute 
to allowing international investors to access Borsa 
İstanbul products through a global financial center 
and therefore help increase the liquidity in the 
derivatives markets, but will also contribute to 
making Borsa İstanbul a global trademark.

Borsa İstanbul determined its strategic ro-
admap in order to convert into a platform with 
strong local connections, while operating globally. 
After having acquired a stake of 24.4% in the Mon-
tenegro Stock Exchange in 2013, Borsa İstanbul 
increased its foreign participations to 4 [Baku 
Stock Exchange (4.8%), Sarajevo Stock Exchange 
(16.5%), and Kyrgyz Stock Exchange (24.5%)]. In the 
forthcoming period, we are planning to improve 
our integration with the exchanges of the region 
through direct and indirect investments especially 
in the Balkans. 

Lastly, Borsa İstanbul signed a Term Sheet 
with the European Bank for Reconstruction and 
Development (EBRD) on May 29, 2015 
regarding the EBRD’s acquisition of a 
10% stake in Borsa İstanbul’s capital. 
This cooperation will become effective 
following the approval of the Turkish 
Treasury and the Capital Markets Bo-
ard, and just as in the aforementioned 
examples, will add to the strength and 
value of Borsa İstanbul. The geog-
raphy where the EBRD operate largely 
coincide with the region that Borsa 
İstanbul plans to grow. Therefore, 
the cooperation opens the door for 
new opportunities for both EBRD and 
Borsa İstanbul in such region. In con-
sideration of the EBRD’s support for 
developing countries, investments in 
the Moscow and Bucharest Exchanges, 
and its experience in the capital markets and the 
private placements, the synergy of the cooperation 
will be better understood.

Borsa İstanbul is well aware of its responsibili-
ties in making Turkey reach its goals of an exports 
volume of US$ 500 billion and a US$ 2 trillion-size 
economy as well as making İstanbul a global finan-
cial center between Hong Kong and Frankfurt. In 
the forthcoming period, we will continue to work 
to reach our strategic targets within the framework 
of these responsibilities.

THE COOPERATION WITH 
NASDAQ WILL CONTRIBUTE 
TO BORSA İSTANBUL’S 
INTERNATIONAL VISIBILITY, 
AND CONTRIBUTE TO ITS 
BRAND VALUE. 

NASDAQ İLE İŞBİRLİĞİ 
BORSAMIZIN ULUSLARARASI 
BİLİNİRLİĞİNİ ARTTIRACAK, 
MARKA DEĞERİNE POZİTİF 
KATKI YAPACAKTIR.
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B
orsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası 
(VİOP), emtia üzerine türev sözleşmelerine bir yeni-
sini daha ekledi ve çelik hurdasına dayalı vadeli iş-

lem sözleşmeleri Borsa İstanbul VİOP’ta işlem görmeye 
başladı. Dünya çelik hurdası ithalatının beşte birini tek 
başına gerçekleştiren ve çelik üretiminde büyük oranda 
hurda kullanan Türkiye’de, Türkiye hurdasına dayalı 
türev sözleşmelerinin geliştirilmesinin gerekliliği 
üzerine oluşturulan bu sözleşmelerle çelik üreticisi ve 
kullanıcılarına girdi, yarımamul ve mamul fiyat riskle-
rini yönetebilme imkânı sunuluyor. Bu sayede sözleş-
meler, söz konusu kişilerin üretim ve tüketim kararları 
almalarını da kolaylaştırıyor ve finansal yatırımcılar 
için önemli bir portföy çeşitlendirmesi sunuyor. 

Borsa İstanbul VİOP’taki bu yenilik ile The Steel 
Index’in Türkiye ithal çelik hurdası fiyat endeksini 
dayanak olarak alan vadeli işlem sözleşmeleri vade 
sonunda bu endeksin aylık ortalama fiyatı referans alı-
narak Takasbank merkezi karşı taraf güvencesi altında 
nakdi uzlaşı ile sonlanacak. 

B
orsa İstanbul Derivatives Market (VIOP) added 
a new product to its commodity-based deriva-
tive contracts, the steel scrap futures contracts 

started being traded at Borsa İstanbul’s VIOP. In 
Turkey, which makes one-fifth of the world’s steel 
scrap imports and uses predominantly scrap in steel 
production, the steel producers and users are offered 
to manage the price risks stemming from the use raw 
material semifinished and finished products thro-
ugh these contracts. These contracts are launched to 
meet the need for a derivative product on steel scrap 
in Turkey in order to facilitate production and con-
sumption decisions and offer rich portfolio diversifi-
cation opportunities for financial investors.

With this new feature at Borsa İstanbul’s VIOP, fu-
tures contracts on The Steel Index’s Turkish imported 
steel scrap index, will be concluded at the end of the 
maturity date through cash settlement under the gua-
rantee of Takasbank as the counterparty and monthly 
average price of the index taken as reference. 

BORSA İSTANBUL OFFERS 
BIG OPPORTUNITIES TO 
STEEL PRODUCERS

BORSA İSTANBUL’DAN ÇELİK 
ÜRETİCİLERİNE ÖNEMLİ FIRSAT
Çelik hurdasına dayalı vadeli işlem 
sözleşmeleri Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve 
Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) işleme açıldı. 

Steel scrap futures contracts began 
trading at the Borsa İstanbul Derivatives 
Market (VIOP).
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BORSA İSTANBUL’A YENİ 
YÖNETİM KURULU BAŞKANI 
Borsa İstanbul 2. Olağan Genel 
Kurulu’nda Borsa İstanbul Yönetim 
Kurulu Başkanlığı’na Talat Ulussever; 
Yönetim Kurulu üyeliklerine Tuncay 
Dinç ve Halil Tunalı seçildi. 

NEW CHAIRMAN NAMED 
AT  BORSA İSTANBUL 
At the 2nd Ordinary General 
Assembly of Borsa İstanbul, 

Talat Ulussever was elected as 
Chairman, and Tuncay Dinç and 
Halil Tunalı as Board members. 

B
orsa İstanbul’s 2nd Ordi-
nary General Assembly 
was held on March 

31, 2015. Opening speech 
of the General Assembly 
meeting was given by Acting 
Chairman of Borsa İstan-
bul, Osman Akyüz. In his 
speech, Akyüz said that the 
Turkish capital markets 
have recently taken big 
steps ahead and Borsa İstan-
bul rapidly raised its global 
competitiveness level. Ak-
yüz reminded the audience 
that Associate Prof. İbrahim 
M. Turhan resigned from 
his duty as Borsa İstanbul 
CEO on February 10, 2015, 
and thanked him for the 
broad vision he brought to 
Borsa İstanbul and for his 
great contributions to the 
Turkish  capital markets 
during his term of office. 

Akyüz reminded the 
audience that they comme-
morated Bedii Ensari,   

a renowned veteran of ca-
pital markets in Turkey, at 
the first Ordinary General 
Assembly adding, “On this 
occasion, I would like to 
once more commemorate 
all those who served the 
journey of Borsa İstanbul 
from Abidin Pasha until 
today, with gratitude. We 
are fully confident that 
Borsa İstanbul’s Board 
and senior management 
will continue to carry out 
their duties in accordance 
with corporate gover-
nance principles and 
serve our country well.” 

In his speech Borsa 
İstanbul Acting CEO Hü-
seyin Zafer said that they 
left behind a busy period 
with a highly intensive 
global and local agenda 
and Borsa İstanbul took 
a series of significant 
initiatives, and informed 
the audience about Borsa 

B
orsa İstanbul 2. Olağan 
Genel Kurulu 31 Mart 
2015 tarihinde toplandı. 

Genel Kurul’un ilk konuşma-
sını Borsa İstanbul Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Osman 
Akyüz yaptı. Türkiye ser-
maye piyasalarının önemli 
atılımlar gerçekleştirdiğini, 
Borsa İstanbul’un da hızla 
küresel rekabetçi bir yapıya 
kavuştuğunu kaydeden Ak-
yüz, Borsa Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevinden 10 
Şubat 2015 tarihinde ayrılan 
Doç. Dr. İbrahim Turhan’a 
Borsa İstanbul’a kazandırdığı 
vizyon ve Türkiye sermaye 
piyasalarına sağladığı katkı-
lardan dolayı teşekkür etti. 
İlk Olağan Genel Kurul’da 
Borsa’nın duayen isimlerin-
den Bedii Ensari’yi rahmet 
ve minnet ile andıklarını ha-
tırlatan Akyüz, “Bu vesile ile 
merhum Abidin Paşa’dan gü-
nümüze kadar uzanan Borsa 
İstanbul serüveninde emeği 

ve hizmeti geçenlerden ahi-
rete intikal etmişleri rahmet 
ve hayatta olanları şükran-
larımızla tekrar yad etmek 
isterim. Borsa İstanbul’un, 
önümüzdeki dönemde de 
kurumsal yönetişim ilkeleri 
çerçevesinde gerek Yöne-
tim Kurulu olarak gerekse 
üst yönetim olarak verilen 
vazifeyi hakkıyla eda ederek, 
ülkemize hizmet etmeye 
devam edeceğine inancımız 
tamdır” diye konuştu. 

Genel Kurul’da konu-
şan Borsa İstanbul Genel 
Müdür Vekili Hüseyin Zafer, 
küresel ve yerel gündemin 
çok yoğun geçtiğini ve 
Borsa İstanbul’un önemli 
girişimlere imza attığı bir 
dönemi geride bıraktıklarını 
belirterek, 2014 yılında yap-
tıkları çalışmalar hakkında 
bilgi verdi. Türkiye Ser-
maye Piyasası’nın derinlik 
kazanmasını destekleyecek 
en önemli faktörlerden 
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İstanbul’s activities in 2014. 
Noting that the key factor 
to maintain deepening of 
the Turkish capital markets 
is increasing the number of 
publicly traded companies, 
Zafer said that the fluctua-
tions in the global markets 
made a negative impact on 
the public offerings in the 
equity market in 2014.

NEW CHAIRMAN WAS NAMED 
Following the speeches, the 
annual report, indepen-
dent auditors’ report, the 
balance-sheet as well as the 
profit and loss statements 
for the year 2014 were read, 
discussed and approved by 
the General Assembly. At 
the General Assembly, Borsa 
İstanbul’s Board members 
were discharged in accor-
dance with the provisions 
of the Turkish Commercial 
Code.

Then, an election was 
held for Chairman and 
two vacant Board member 
positions for a term of three 
years. Talat Ulussever was 
elected as the Chairman of 
Borsa İstanbul. Tuncay Dinç 
and Halil Tunalı were elec-
ted to the vacant positions 
in the Borsa İstanbul Board. 
In the end Borsa İstanbul’s 
new Board consisted of; 
Osman Akyüz, Mustafa Bü-
yükabacı, Seyit Ahmet Işkın, 
Melikşah Utku, Talat Ulus-
sever, İlhami Koç, Işınsu 
Kestelli, Murat Tacir, Tuncay 
Dinç and Halil Tunalı. 

Following the General 
Assembly, the investment 
institutions which reached 
the highest trade volume on 
Borsa İstanbul markets in 
2014 were awarded. Repre-
sentatives of the first three 
investment institutions 
which realized the highest 

trade volume on the Debt 
Securities Market, Preci-
ous Metals and Diamond 
Markets, Derivatives 
Market, and the Equity 
Market received their 
awards from the mem-
bers of Borsa İstanbul’s 
Senior Management.

Furthermore, the 
awards of the second 
virtual portfolio compe-
tition were also presen-
ted. The competition is 
organized by Borsa İstan-
bul Derivatives Market 
(VIOP) to raise awareness 
about derivative pro-
ducts traded in VIOP. 
Musa Konak became the 
winner in the competi-
tion, followed by Serhan 
Aydoğmuş and Aysun 
Dirmen İşat.

birinin halka açık şirket 
sayısının arttırılması ol-
duğunu vurgulayan Zafer, 
küresel piyasalarda yaşanan 
dalgalanmanın 2014 yılında 
pay piyasasında gerçekleşen 
halka arzları olumsuz yönde 
etkilediğini dile getirdi.

 

YENİ YÖNETİM  
KURULU BAŞKANI SEÇİLDİ
Konuşmaların ardından 
Genel Kurul’da yıllık faaliyet 
raporu, 2014 faaliyet yılına 
ilişkin bağımsız denetim 
raporu, 2014 yılı faaliyet ve 
hesap dönemine ilişkin 2014 
yıl sonu bilançosu, kâr-zarar 
tablosu okunarak müza-
keresinin ardından onay-
landı. Genel Kurul’da Borsa 
İstanbul Yönetim Kurulu 
üyeleri Türk Ticaret Kanunu 

çerçevesinde ibra edildi. 
Ardından, önümüzdeki üç 
yıl boyunca görev yapacak 
olan Borsa İstanbul Yönetim 
Kurulu Başkanı ve münhal 
bulunan iki Yönetim Kurulu 
Üyesi’nin seçimi gerçekleş-
tirildi. Bu kapsamda Borsa 
İstanbul Yönetim Kurulu 
Başkanı, Talat Ulussever; iki 
Yönetim Kurulu Üyesi de 
Tuncay Dinç ve Halil Tunalı 
oldu. Bununla birlikte, Borsa 
İstanbul’un yeni Yönetim 
Kurulu’nda Osman Akyüz, 
Mustafa Büyükabacı, Seyit 
Ahmet Işkın, Melikşah Utku, 
Talat Ulussever, İlhami Koç, 
Işınsu Kestelli, Murat Tacir, 
Tuncay Dinç ve Halil Tunalı 
yer aldı. 

Genel Kurul’un ardından 
Borsa İstanbul piyasalarında 
2014 yılında en yüksek işlem 
hacmini gerçekleştiren ya-
tırım kuruluşlarına törenle 
ödülleri verildi. Borçlanma 
Araçları Piyasası, Kıymetli 
Madenler ve Kıymetli Taşlar 
Piyasası, Vadeli İşlem ve 
Opsiyon Piyasası ile Pay 
Piyasası’nda en yüksek işlem 
hacmini gerçekleştirerek ilk 
üçe giren yatırım kuruluşları 
ödüllerini Borsa İstanbul 
Üst Yönetimi’nin ellerinden 
aldı. Bununla birlikte, Borsa 
İstanbul Vadeli İşlem ve 
Opsiyon Piyasası tarafından 
türev ürünler konusunda ka-
tılımcıların piyasa farkında-
lığının arttırılması ve VİOP’ta 
işlem gören sözleşmelerin 
piyasa tarafından daha iyi 
anlaşılmasının sağlanması 
amacıyla 2014 yılında ikin-
cisi düzenlenen ödüllü Sanal 
Portföy Yarışması’nda de-
receye girenlere de ödülleri 
verildi. Yarışmada birinciliği 
Musa Konak, ikinciliği 
Serhan Aydoğmuş, üçüncü-
lüğü ise Aysun Dirmen İşat 
kazandı.

IN THE MEETING HELD ON 3 APRIL 2015 UNDER THE 
CHAIRMANSHIP OF TALAT ULUSSEVER, THE NEW CHAIRMAN 
OF THE BOARD OF DIRECTORS OF BORSA İSTANBUL, IT WAS 
DECIDED THAT BOARD MEMBER TUNCAY DINÇ WOULD BE 
APPOINTED AS GENERAL MANAGER.

BORSA İSTANBUL YENİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI TALAT 
ULUSSEVER BAŞKANLIĞINDA 3 NİSAN 2015 YILINDA 
GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLANTIDA, GENEL MÜDÜRLÜK 
GÖREVİNE YÖNETİM KURULU ÜYESİ TUNCAY DİNÇ’İN 
ATANMASINA KARAR VERİLDİ.



NEWS| HABERLER

10 | BORSA İSTANBUL MAGAZINE

Dinç said, “As you 
are aware, Turkey is 
a founding member 
of EBRD and is repre-
sented in its Board of 
Directors. EBRD’s direct 
investment through 
share acquisition in 
Borsa İstanbul is gratify-
ing from our country’s 
perspective.”

The First Vice Presi-
dent of EBRD, Phil 
Bennett said, “Borsa 
İstanbul lies in the 
center of the efforts 
oriented to Turkey’s be-
coming a finance center 
in its region. As a share-
holder, we will support 
the efforts of Borsa 
İstanbul in becoming a 
leading exchange that 
reflects the potential of 
the Turkish economy 
with the number of 
listed companies and 
market cap.”

Borsa İstanbul Genel 
Müdürü Tuncay Dinç 
yaptığı değerlendir-
mede: “Türkiye’nin 
kurucu üyelerinden 
biri olduğu ve Yöne-
tim Kurulu’nda yer 
aldığı EBRD’nin, Borsa 
İstanbul’da hisse alımı 
yoluyla yaptığı doğru-
dan yatırım ülkemiz 
açısından memnuniyet 
vericidir.” dedi.

EBRD Birinci Başkan 
Yardımcısı Phil Ben-
nett: “Borsa İstanbul, 
Türkiye’nin bölgesinde 
finans merkezi olma 
çalışmalarının kalbinde 
yer alıyor. Hissedar ola-
rak, Borsa İstanbul’un 
kote şirket sayısı 
ve piyasa değeriyle 
Türkiye’nin ekonomik 
potansiyelini yansıtan 
öncü bir borsa olma 
çabasını destekleyece-
ğiz” dedi.

E
uropean Bank for 
Reconstruction and 
Development (EBRD) 

initiated negotiations 
with Borsa istanbul for 
the acquisition of 10 % 
Borsa İstanbul shares. A 
term sheet was signed 
in conclusion indicating 
the agreement of both 
sides. The agreement 
constitutes a major 
step towards Istanbul 
International Financial 
Center.

Borsa İstanbul CEO 
Tuncay Dinç and the 
First Vice President 
of EBRD Phil Bennett 
signed a term sheet 
letter in Istanbul with 
regards to EBRD buy-
ing %10 of the shares of 
Borsa İstanbul prior to 
the initial public offer-
ing of Borsa İstanbul.

In his speech, Borsa 
İstanbul CEO Tuncay 

A
vrupa İmar ve 
Kalkınma Bankası 
(The European Bank 

for Reconstruction and 
Development - EBRD), 
Borsa İstanbul’un 
sermayesinin %10’unu 
satın almak üzere görüş-
melere başlıyor. Büyük 
önem taşıyan anlaşma, 
Türkiye’nin sermaye 
piyasasını güçlendirerek 
İstanbul’un uluslararası 
bir finans merkezi ol-
ması yolunda önemli bir 
aşamayı teşkil ediyor.

Borsa İstanbul Ge-
nel Müdürü Tuncay 
Dinç ile EBRD Birinci 
Başkan Yardımcısı 
Phil Bennett, Borsa 
İstanbul’un halka arzı 
öncesinde EBRD’nin 
Borsa İstanbul’un %10 
hissesini satın alma-
sına yönelik olarak 
İstanbul’da bir ön pro-
tokol imzaladı.

ONE MORE STRATEGIC COOPERATION FROM BORSA İSTANBUL 
BORSA İSTANBUL’DAN STRATEJİK BİR İŞ BİRLİĞİ DAHA 

EBRD’nin Borsa İstanbul’dan pay 
alımı için başlatılan görüşmeler 
sonucunda 29 Mayıs 2015 tarihinde 
ön protokol imzalandı.  

A Term Sheet was signed on 29 May, 
2015, in conclusion to the negotiations 

for acquisition of shares of Borsa 
İstanbul by EBRD.  
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K
OBİ’lerin finansmana 
daha kolay erişmesini 
teminen, Borsa İstanbul 

önderliğinde Türkiye 
Sermaye Piyasaları Birliği 
(TSPB), Ziraat Portföy Yöne-
timi A.Ş., T.C. Ziraat Bankası 
A.Ş., Ak Portföy Yönetimi 
A.Ş., Akbank T.A.Ş., Finans 
Portföy Yönetimi A.Ş. ve 
Finansbank A.Ş. iş birliği 
ile Türkiye’de ve Avrupa’da 
ilk defa KOBİ’ler tarafından 
gerçekleştirilecek toplu 
tahvil ihracı için protokol 
imzalandı.

Borsa İstanbul Genel 
Müdürü Tuncay Dinç’in 
de bulunduğu, KOSGEB 
ve Kredi Garanti Fonu’nun 
(KGF) da paydaşı olmak için 
çalışmalar yaptığı projede, 
adı geçen bankalar, portföy 
yönetim şirketleri ve TSPB, 
Borsa İstanbul öncülü-
ğünde ilk ihracın gerçekleş-

tirilmesi için düzenlenen 
işbirliği protokolü imza 
töreni Borsa İstanbul’da 
gerçekleştirildi. Yatırım 
Ortamını İyileştirme 
Koordinasyon Kurulu’nun 
KOBİ’lerin sermaye piyasası 
araçlarından yararlanma-
sını hedefleyen eylem planı 
kapsamında, bağımsız 
denetimden geçen ve yatı-
rım yapılabilir notu alan 
KOBİ’lerin ihraç edecekleri 
tahvillere portföy yönetim 
şirketlerinin kuracakları 
girişim sermayesi yatırım 
fonları yatırım yapacak.

Bu yıl içerisinde gerçek-
leştirilmesi planlanan ilk ih-
raçta yaklaşık 100 KOBİ’nin 
toplamda 300 ile 500 
milyon lira arasında ve bir 
yıldan uzun vadeli kaynağı 
banka kredi limitlerine ilave 
olarak ve teminat vermeden 
sağlaması hedefleniyor.

I
n order to ensure easier 
access to financing 
by SMEs, a collective 

protocol was signed 
with the cooperation of 
Turkish Capital Mar-
kets Association (TSPB), 
Ziraat Portföy Yönetimi 
A.Ş., T.C. Ziraat Bankası 
A.Ş., Ak Portföy Yönet-
imi A.Ş., Akbank T.A.Ş., 
Finans Portföy Yönetimi 
A.Ş. and Finansbank A.Ş. 
under the leadership of 
Borsa İstanbul for the 
collective bond issue to 
be realized by SMEs for 
the first time in Turkey 
and Europe.
Borsa İstanbul CEO 
Tuncay Dinç also takes 
part in the project 
while KOSGEB and the 
Credit Guarantee Fund 
are working to become 
stakeholders of the 
project. The above men-
tioned banks, 
portfolio management 
companies and TSPB 
realized the first coop-
eration protocol signing 
ceremony at Borsa
İstanbul organized for 
the first issue under the 
leadership of Borsa
İstanbul. Within the 
scope of the action plan 
of the Coordination 

Council for the Improve-
ment of Investment 
Environment targeting 
SMEs to benefit from 
capital market tools, 
the venture invest-
ment funds that will be 
established by portfolio 
management companies 
will invest in the bonds 
to be issued by SMEs 
that have passed inde-
pendent audit and have 
been given investment 
grade rating.
In the first issue planned 
to be realized within 
this year, it is targeted 
to have nearly 100 SMEs 
to raise a total of 300 
to 500 million liras of 
long-term resources of 
more than one year in 
addition to their credit 
limits and without 
pledging any collateral.

Yatırım Ortamını İyileştirme 
Koordinasyon Kurulu’nun 
KOBİ’lerin sermaye piyasası 
araçlarından yararlanmasını 
hedefleyen eylem planı kapsamında 
düzenlenen imza töreni Borsa 
İstanbul’da gerçekleşti.

The signing ceremony organized 
within the scope of the action plan 

of the Coordination Council for 
the Improvement of Investment 
Environment targeting SMEs to 

benefit from capital market tools 
was realized at Borsa İstanbul.

SMES HAVE EASIER ACCESS 
TO FINANCING UNDER THE 

LEADERSHIP OF BORSA İSTANBUL

BORSA İSTANBUL ÖNDERLİĞİNDE 
KOBİ’LERİN FİNANSMANA 
ULAŞIMI DAHA KOLAY
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E
lektronik güvenlik sistemleri en-
tegratör ve taahhüt firmaları ara-
sında yer alan Senkron Güvenlik 

ve İletişim Sistemleri A.Ş.’nin payları 
Borsa İstanbul İkinci Ulusal Pazar’da 
işleme açıldı. Borsa İstanbul’da 
düzenlenen gong törenine, Borsa 
İstanbul Genel Müdür Yardımcısı 
Doç. Dr. Mustafa Kemal Yılmaz ile 
Senkron Güvenlik ve İletişim Sistem-
leri Yönetim Kurulu Başkanı Bülent 
Çobanoğlu katıldı. 

Borsa İstanbul Genel Müdür 
Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kemal 
Yılmaz, Senkron Güvenlik ve İletişim 
Sistemleri’nin halka arzının, 2015’in 
üçüncü halka arz işlemi olduğunu be-
lirterek, gelecek aylarda önemli halka 
arzlar olacağına inandıklarını ifade 
etti. Senkron Güvenlik ve İletişim 
Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı 
Bülent Çobanoğlu da, marka olarak 
18 yıl süresince yarattıkları katma de-
ğeri, ülke ekonomisine katkıda bulun-
mak amacıyla kullandıklarını belirtti. 
Bu kapsamda şirketin, 2,68 milyon TL 
değerindeki payı Borsa İstanbul İkinci 
Ulusal Pazar’da işleme açıldı. 

B
alıkesir Bandırma’da 
kurulu metal kutu 
üretim ve metal ofset 

baskı fabrikasında teneke 
kutu üretimi yapan Bantaş 
Bandırma Ambalaş Sanayi 
AŞ, kuruluşunun 29’uncu 
yıldönümünde halka arz 
edildi. Sermayesinin yüzde 
39.53’ünü halka açan Ban-
taş AŞ, 18 Mayıs, Pazartesi 
günü Borsa İstanbul’da 
yapılan gong töreniyle 
İkinci Ulusal Pazar’da 
işlem görmeye başladı. 

BORSA İSTANBUL 
BELL RINGS FOR 

SENKRON GÜVENLİK

BANTAŞ OFFERED 
TO PUBLIC 

BORSA İSTANBUL’DA 
GONG SENKRON 
GÜVENLİK İÇİN ÇALDI 

BANTAŞ HALKA 
ARZ OLDU

Senkron Güvenlik ve 
İletişim Sistemleri 
A.Ş., İstanbul’da İkinci 
Ulusal Pazar’da işlem 
görmeye başladı.

Bandırma’da metal kutu 
üretimi yapan Bantaş 
AŞ, 18 Mayıs Pazartesi 
gününden itibaren 
BNTAS koduyla İkinci 
Ulusal Pazar’da işlem 
görmeye başladı.Senkron Güvenlik ve 

İletişim Sistemleri 
A.Ş. is now traded on 

Borsa İstanbul Second 
National Market. 

Bantaş AŞ, engaged in 
metal box production in 
Bandırma, began trading 
in the Second National 
Market with BNTAS code 
as of Monday, 18 May.

S
hares of Senkron Güvenlik ve İletişim 
Sistemleri A.Ş., operating in the 
electronic security systems integrat-

ing and underwriting sector, have been 
launched for trading on Borsa İstanbul 
Second National Market. Executive 
Vice President of Borsa İstanbul, Assoc. 
Professor Mustafa Kemal Yılmaz as well 
as the Chairman of Senkron Güvenlik ve 
İletişim Sistemleri, Bülent Çobanoğlu, 
attended the bell-ringing ceremony orga-
nized at Borsa İstanbul. 

Assoc. Professor Mustafa Kemal 
Yılmaz, the Executive Vice President 
of Borsa İstanbul, stated that Senkron 
Güvenlik ve İletişim was the third public 
offering of 2015 and he believed there 
would be important public offerings 
in the months to follow. On the other 
hand, Bülent Çobanoğlu, the Chairman of 
Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri, 
stated that they used the added value they 
had been creating as a brand for 18 years 
in order to contribute to the national 
economy. In this context, the shares of 
the company with a value of TL 2.68 mil-
lion were introduced for trading on Borsa 
İstanbul Second National Market.

B
antaş Bandırma Ambalaj 
Sanayi AŞ, engaged in tin 
can production in metal 

box production and metal 
offset printing factory estab-
lished in Balıkesir Bandırma, 
has been offered to the public 
on the 29th anniversary of its 
foundation. Bantaş AŞ, which 
has opened 39.53 percent 
of its capital to the public, 
began trading in the Second 
National Market with the bell 
ceremony took place in Borsa 
İstanbul on Monday, 18 May. 
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AT A GLANCE  | BİR  BAKIŞTA

 S
on 25 yılda pek çok ülkede sermaye hareketlerinin 
serbest bırakılması ve teknolojinin hiçbir dönemde 
olmadığı kadar hızlı gelişmesi sermaye piyasalarının 
da küresel anlamda birbirlerine entegre olmasına 
fırsat tanıdı.  

Türkiye ise bu dönemde sağlanan ekonomik ve siyasi istik-
rar ve büyüyen sermaye piyasası ile yabancı yatırımcıların 
ilgisini çekmeye devam etti. Bunun en büyük göstergelerin-
den biri ise Pay Piyasası’nda üst düzeyde seyreden yabancı 
sahiplik oranı. 2002 yılında %43 olan bu rasyo, 2015 yılı 
Mart ayında %63 seviyesine yükseldi. Yabancı yatırımcılar 
Pay Piyasası dışında, borçlanma araçlarının işlem gördüğü 
platformlarda da aktif şekilde yer aldılar.

Analysis shows that the inflows into the 
Equity Market in 2012, 2013 and 2014 were 
USD 6.3 billion, USD 0.9 billion and USD 2.5 
billion respectively.  In the Debt Securities 

Market For the same three year period 
there was an in flow of 14.2 bilion and 

outflow of 1 billion and 1 billion respectively.  
This shows that foreign nationals are not 
inclined to differentiate between Govern-
ment Debt Securities (GDS) and equities 

traded in the Turkish Capital Markets in 
terms of their asset classification. The 

total maximum inflow was USD 3.3 billion 
in the week of November 23, 2012. USD 

2.1 billion of this amount was due to 
the transactions executed in the Equity 
Market. Although this amount has been 
the highest inflow from foreign national 

investors in the stock exchange on a 
weekly basis since 2005, it has also been 

observed that this and similar high value 
inflows coincide with the primary and 

secondary public offering periods of large 
corporations. 

Yapılan incelemelerde Pay Piyasası’nda 
2012 yılı girişleri 6,3 milyar, 2013 yılı 
girişleri 0,9 milyar, 2014 yılı girişleri 2,5 
milyar ABD doları seviyesindeyken; repo 
verilerinden arındırılan DİBS verilerine 
göre ise 2012 yılı girişleri 14,2 milyar,  
2013 yılı çıkışları 1,0 milyar, 2014 yılı 
girişleri 1,0 milyar ABD dolar olarak 
gözlendi. Bu durum yurtdışı yerleşiklerin 
Türk sermaye piyasalarında işlem gören 
DİBS ve pay senetleri arasında varlık 
sınıfı olarak ayrıma gitme eğiliminde 
olmadıklarını gösteriyor. Toplam maksi-
mum giriş 23 Kasım 2012 haftasında 3,3 
milyar ABD doları tutarında gerçekleşti 
ve bunun 2,1 milyar ABD dolarlık kısmı 
Pay Piyasası’na aitti. Bu miktar 2005 
yılından bugüne haftalık olarak Pay 
Piyasası’nda gözlenen en yüksek 
yurtdışı yerleşik yatırımcı girişi olmakla 
birlikte bu ve benzeri yüksek miktarlı 
girişlerin büyük şirketlerin birincil veya 
ikincil halka arz dönemleri ile örtüştüğü 
gözlemlendi. 

TCMB tarafından yayınlanan Haftalık 
Menkul Kıymet İstatistikleri kullanılarak, 
stok verilerin kur farkı ve fiyat değişim-
lerinden arındırılmasıyla hesaplanan 
yurtdışında yerleşik kişilerin mülki-
yetindeki Pay ve DİBS’lere ilişkin net 
hareketleri 2012 -2014 yılları arasındaki 
157 hafta için incelenmiştir.

The net movements in the shares and GDS, 
which are in the possession of the foreign 

nationals, have been observed for a period of 
157 weeks between the years 2012 and 2014, 

as the stock data has been cleared of the 
exchange rate and price changes by using the 

Weekly Statistics on Securities published by 
the Central Bank of the republic of Turkey.

Türkiye yabancı yatırımcıların gözdesi 
olmaya devam ediyor. Bunun en 
önemli göstergelerinden biri pay 
piyasasında giderek artan yabancı 
sahiplik oranı… 

YABANCI  
SERMAYENİN GÖZÜ 
TÜRKİYE’DE!

FOREIGN CAPITAL 
SETS ITS SIGHTS ON 

TURKEY!
Turkey continues to be one of the favorites 

for foreign investors. One of the most 
significant indicators of this phenomenon 
is the gradually increasing rate of foreign 

shareholding in the equities… 

T
he fact that in the last 25 years capital movements 
have been liberalized in many countries, and tech-
nology has developed in leaps and bounds that had 
never been encountered before, has made it possible 
for capital markets to be integrated in a global sense. 

Thanks to the economic and political stability achieved 
and the growing capital markets, Turkey, in this period, 
has continued to attract the attention of foreign investors. 
One of the most important indicators of this is the rate of 
foreign equities traded at the exchange that continues to 
be rather high. This ratio, which was 43% in 2002, reached 
63% in March 2015. Besides equities, foreign investors have 
also been active in trading debt securities. 

DOMESTIC INDIVIDUAL
YERLİ BİREYSEL

DOMESTIC INSTITUTIONAL
YERLİ KURUMSAL

FOREIGN INDIVIDUAL 
YABANCI BİREYSEL

FOREIGN INSTITUTIONAL 
YABANCI KURUMSAL

Share of foreign investors has increased significantly 
in the Equity Market

Yabancı Payı Önemli Ölçüde Arttı

62.8% 18.2%

0.2%

18.8%
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Weekly Net Position Changes of Foreign Investors Yurtdışı Yerleşiklerin Haftalık Net Pozisyon Değişimi 

 When the share of the volume of the transactions executed 
by foreign nationals in the total volume of the transactions is 
examined on the basis of data that has not been adjusted ac-
cording to the price and rate fl uctuations, it is observed that the 
average transaction volume of foreign nationals that generally 
trends around 20% displays a marked peak in March 2015 in 
comparison to the previous periods. A share of 26% shows that 
the transaction volume of foreign nationals in the month of 
March reached its peak in the stock markets.

Fiyat ve kur etkisinden arındırılmamış veriler kullanılarak 
yurtdışı yerleşikler tarafından Pay Piyasası’nda gerçekleştiri-
len işlemlerin toplam işlem hacmi içindeki payı incelendiğinde, 
genel olarak %20 seviyesinde seyreden ortalama yurtdışı 
yerleşik işlem hacmi payının, 2015 yılı Mart ayında geçmiş 
dönemden belirgin şekilde ayrıştığı görülüyor. %26’lık pay, yurt-
dışı yerleşiklere ait işlemlerin Mart ayı içinde Pay Piyasası’nda 
en üst noktaya çıktığını gösteriyor. 

*Renkli alanlar pay ve DİBS piyasalarında yurtdışı yerleşik 
yatırımcıların aynı yönde hareket ettiklerini göstermektedir.

The colored areas indicate that foreign investors act in the same 
direction in the Equity and GDS markets.
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dönemden belirgin şekilde ayrıştığı görülüyor. %26’lık pay, yurt-
dışı yerleşiklere ait işlemlerin Mart ayı içinde Pay Piyasası’nda 

*Renkli alanlar pay ve DİBS piyasalarında yurtdışı yerleşik 
yatırımcıların aynı yönde hareket ettiklerini göstermektedir.

The colored areas indicate that foreign investors act in the same 
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O
livier Blanchard, Chief Economist at the Inter-
national Monetary Fund (IMF) and professor of 
economy at the Massachusetts Institute of Tech-
nology (MIT), claims that Istanbul is already an 
international center of finance, and that clear and 

predictable regulations need to be put in place to help it 
develop as a financial center. 

                           The IMF predicts a global growth rate of 3.5% for 2015, and 3.7% 
for 2016. What is your opinion on these growth dynamics?
There lies a complex story behind these global 

growth rates. In developed economies, and in the Euro-
zone in particular, countries are still struggling with the 
impact of the crisis. Many developing markets face mid-
term growth rates in sharp decline. When visible price 
drops in oil and extensive exchange rate adjustments 
between dollar, euro and yen are added to the picture, it 
becomes clear that the story behind the growth rates is 
very complex and country-specific. 

              Do you think the EU policies implemented to overcome the 
crisis are adequate to achieve a solution? Do you have other 
measures in mind regarding this matter?

The crisis environment, which produces many effects 
such as the rapid growth of firms in certain countries 
and the perpetuation of weaknesses of the 
financial sector in other countries, 
continues to restrict the capabilities 
of the economy. Monetary policies 
have had the desired effect, and 
they continue to do so. The 
absence of a financial 
unity restricts the 
scope of financial 
policies.  There are 
still many more steps 
that could be taken to 
increase public invest-
ments that will boost 
demand in the current 
situation and supply in the 
future.

U 
luslararası Para Fonu (IMF) Baş Ekonomisti 
ve Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) Ekonomi Profesörü Olivier Blanchard, 
İstanbul’un hâlihazırda uluslararası bir finans 
merkezi olduğunu; bu finans merkezinin geliş-

mesi için de öngörülebilir düzenlemelerin yapılması  
gerektiğini söylüyor. 

                IMF, 2015 yılı için %3,5 ve 2016 yılı için %3,7 oranında bir 
küresel büyüme yaşanacağını öngörüyor. Büyüme dinamik-
leri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Küresel büyüme oranının ardında karmaşık bir hikâye 
bulunuyor. Gelişmiş ekonomilerde, özellikle de Euro böl-
gesinde, ülkeler hala krizin getirdiği etkilerle savaşıyorlar. 
Gelişmekte olan birçok piyasa da keskin bir şekilde düşen 
orta vadeli büyüme ile karşı karşıya. Bütün bunlara bir de 
petrol fiyatlarındaki gözle görülür düşüşü ve dolar, euro 
ve yen arasındaki kapsamlı döviz kuru ayarlamalarını da 
ekleyince, büyüme hızlarının arkasındaki hikâyenin ne 
kadar karmaşık ve ülkeye özgü olduğunu görebiliyoruz. 

                            Krizin üstesinden gelmeyi amaçlayan Avrupa Birliği 
politikalarını bir çözüme ulaşmak için yeterli buluyor 
musunuz? Aklınıza bu konuda alınabilecek farklı önlemler 

geliyor mu?
Bazı ülkelerdeki şirketlerin hızla gelişmesinden diğer ül-

kelerdeki finansal sektöre ilişkin zayıflıkların 
devam etmesine kadar birçok etkisi bulunan 

kriz ortamı ekonominin gücünü 
kısıtlamaya devam ediyor. 

Para politikası arzu edilen 
etkiyi gösterdi, göster-
meye de devam ediyor. 
Mali bir birliğin olma-
ması, mali politikaların 

kapsamını kısıtlıyor.  
Mevcut durumda 
talebin, gelecekte 

ise arzın artmasına 
yardımcı olacak kamu 

yatırımlarını artırmak için 
daha çok adım atılabilir.  

PROF. DR. OLIVIER BLANCHARD

SORU…
CEVAP…QUESTIONS...

ANSWERS... 5
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                      What is your forecast regarding the course of changes in oil 
prices? In your opinion, how will price drops in oil and other 
goods impact the global economy?

It is always best to exercise precaution when express-
ing a forecast on oil prices. However, various remarks 
regarding the price drop indicate that prices will 
remain low for a further period of time. When we try 
to see the clear picture, we can say that the price drop 
is a desirable situation for the world economy. Large 
countries that are all oil importers continue to work 
below their potential. They will draw support from 
cheap oil.

                        Considering that Turkey mostly uses Euro or US Dollars in its 
import activities, what is your opinion on the process that 
awaits Turkey in 2015?

The drop in oil prices will help Turkey’s economy, 
stimulating growth, helping to reduce inflation and 
current deficit. In 2015, we are expecting a growth 
rate of circa 3.4% and a drop in 
inflation down to 6.2%, as well as 
a reduction in inflation of food 
prices.  There is a possibility that 
the current deficit will register a 
sharp drop down to the 3.8% of 
GDP, reducing the need for exter-
nal financing.
Even though the Dollar gaining 
strength against the Euro is an un-
desirable development, this effect 
remains reasonable in compari-
son with the price drops in other 
goods and the effect generated by 
the oil price shock. 

                      The Turkish Government aspires to render Istanbul one of the 
most important global centers of economy and finance. 
Could you share your thoughts with us on this                         

point?
Becoming a successful international center of finance 
requires proximity to commercial centers, a network 
with strong global connections to service providers 
(legal, accounting, auditing, logistics, IT, etc), the co-
presence of the right skills, an efficient technological 
infrastructure for capital markets as well as clear 
and predictable regulations in place. Turkey already 
has much of what it needs. Its location between the 
East and West is strategically important and it has 
wide commercial networks with both the West and 
the Middle East. Istanbul in particular is already an 
international center of commerce, and some of the 
leading banks hold an important place in Istanbul. It 
is important to have clear and predictable regulations 
in place for the development of a financial center.  

                      Petrol fiyatlarının gidişatına ilişkin herhangi bir 
öngörünüz var mı? Sizce diğer mallar ile birlikte petrol 
fiyatlarında da görülen düşüş küresel ekonomiyi nasıl 

etkileyecek?
Petrol fiyatı hakkında öngörüde bulunurken daima 
tedbirli olmak gerekiyor. Ancak, düşüş hakkında ya-
pılan çeşitli açıklamalar fiyatların bir süre daha dü-
şük seviyede seyredeceğini gösteriyor. Nete bakıldı-
ğında, bu düşüş dünya ekonomisi açısından istenen 
bir durum denebilir. Tamamı petrol ithalatçısı olan 
büyük ülkeler potansiyelin altında çalışmaya devam 
ediyorlar. Onlar, ucuz petrolden destek alacaklardır.

İthalatı çoğunlukla Avro ve Dolar üzerinden yaptığı göz 
önünde bulundurulduğunda, Türkiye’nin 2015 yılında 
karşılaşacağı süreç hakkında ne düşünüyorsunuz?

Petrol fiyatlarındaki düşüş, Türkiye’nin ekonomisini 
destekleyecek; büyümenin hızlanmasında, enflas-
yonun düşmesinde ve cari açığın küçülmesinde rol 

oynayacaktır. 2015 yılında, yaklaşık 
%3,4 oranında büyüme gerçekleş-
mesini, düşük petrol fiyatları nede-
niyle enflasyonun %6,2’ye düşme-
sini ve gıda fiyatı enflasyonunda 
bir hafifleme olmasını bekliyoruz.  
Cari açığın, büyük bir düşüş ile 
GSYH’nin yaklaşık %3,8’ine düşe-
rek, dış finansman gerekliliklerini 
azaltması muhtemeldir.
Euro karşısında doların güçlen-
dirilmesi olumsuz bir gelişme 
olmasına rağmen, bu etki diğer 
mallardaki fiyat düşüşü ile birlikte 

petrol fiyat şokunun etkisiyle kıyaslandığında ma-
kul sayılabilir. 

                      Türk Hükümeti, İstanbul’u dünyadaki en önemli ekonomi 
ve finans merkezlerinden biri haline getirmeyi amaçlıyor. 
Bu konu hakkındaki görüşlerinizi paylaşabilir misiniz?

Başarılı bir uluslararası finansal merkezi olmak için, 
ticaret merkezlerine yakın olmak, hizmet sağlayı-
cılara (hukuk, muhasebe, denetim, lojistik, BT vb.) 
ait güçlü küresel bağlantıları bulunan bir ağa sahip 
olmak, doğru becerileri bir arada bulundurmak, 
sermaye pazarları için etkili bir teknolojik altyapı ve 
öngörülebilir düzenlemeleri devreye sokmuş olmak 
gerekiyor. Türkiye ihtiyacı olan çoğu şeye sahip. 
Doğu ve Batı arasında stratejik bir konumda bulu-
nuyor ve hem Batı hem de Orta Doğu ile geniş ticaret 
ağlarına sahip. Özellikle, İstanbul hâlihazırda ulus-
lararası bir ticaret merkezi ve başlıca bankalardan 
bazıları İstanbul’da önemli bir yere sahip. Finansal 
merkezin gelişmesi için öngörülebilir düzenlemele-
rin yapılması büyük önem taşıyor.  



T
he global economic system is 
experiencing a challenging 
phase in terms of a “sus-
tainable future”. The G-20 
Group, consisting of the 

world’s leading 20 economies, 
started their trajectory in 
2000 in order to find more 
efficient and inclusive so-
lutions to issues critical 
to the future of human-
kind, such as the fight 
against global poverty, 
protection of the environ-
ment and prevention of 
global climate change. How-
ever, the 2008 Global Fi-
nancial Crisis has dampened 
the shared determination of 
these countries to produce 
solutions to joint issues of a 
global scale and to focus on the 
aforementioned critical topics.

Countries are obliged to make an effort in terms of 
global matters and to generate solutions to the problems 
of her domestic economy. Even before the advent of the 
2008 Global Financial Crisis, the issue of global unem-
ployment already pointed to an important existing risk in 
terms of the future of the global economy, with almost 170 
million people unemployed worldwide back then. Indeed, 
according to figures provided by the International Labor 
Organization (ILO), over the year 2015, 3 million more 
people will become unemployed and by the end of the year 
the number of unemployed people in the world will reach 
204 million.

TURKEY’S ROLE IN ‘ECONOMIC AND TRADE DIPLOMACY’
As to Turkey’s place in this picture, thanks to its experi-
ence as a market economy, to its accumulated knowledge 
through its membership of international economic institu-
tions, and to its expertise and investments in the fields 
of transportation, communication and logistics, Turkey 

K
üresel ekonomik 
sistem, ‘sürdü-
rülebilir gelecek’ 
açısından zor bir 
dönemden geçiyor. 

Dünyanın önde gelen 
20 önemli ekonomisi-
nin oluşturduğu G-20 
Grubu, küresel yoksul-

lukla mücadele, çevrenin 
korunması ve küresel iklim 

değişikliğinin önlenmesi gibi, 
insanoğlunun geleceği açısın-

dan kritik önemdeki başlıklara 
daha etkin ve daha kapsayıcı cevap-

lar bulmak üzere, 2000 yılında yola çık-
mıştı. Ancak, 2008 Küresel Finans Krizi, ülkelerin 
küresel boyuttaki ortak sorunlara birlikte çözüm 
üretme azmini, bu kritik önemdeki başlıklara 
odaklanma azmini zedeledi.

Ülkeler bir yandan küresel meseleler için çaba 
sarf etme gayretindeyken, bir yandan da kendi 
ulusal ekonomileri için de çözüm üretmek zorun-
dalar. 2008 küresel finans krizi öncesinde dahi, 
170 milyona yaklaşmış olan dünya ölçeğindeki 
işsizlik sorunu, küresel ekonominin geleceği açı-
sından halihazırda önemli bir riske işaret etmek-
teydi. Nitekim Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 
(ILO) rakamlarına göre, 2015 yılında dünyadaki 
işsizlere 3 milyon insan daha eklenecek ve bu 
yılın sonunda toplam işsiz sayısı küresel ölçekte 
204 milyona ulaşacak.

TÜRKİYE’NİN ‘EKONOMİ VE TİCARET DİPLOMASİSİ’ ROLÜ
Türkiye’ye gelecek olursak, piyasa ekonomisi 
tecrübesi; ekonomiyle ilgili uluslararası örgütlere 

PANORAMA | PANORAMA

FOREIGNERS COMMIT 
TO ‘TURKEY OF 2050’ 
IN CORPORATE 
MEMORY

YABANCILAR, ‘2050 
TÜRKİYESİ’Nİ KURUMSAL 

HAFIZADA TUTUYOR

PROF. DR. KEREM ALKİN
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occupies the most important economic place in terms 
of pursuing an effective economy and trade diplomacy 
in order to render the dynamic economic state in the 
Eurasia region a sustainable one. With the current 
point that its economy has reached, Turkey has become 
an investment and regional management center.

Surely, due to the inconsistencies and uncertain-
ties brought about by the last global crisis, Turkey 
too suffers from a state of confusion and a problem 
of perception that prominent developing economies 
are occasionally subjected to, with a slowing down of 
investor interest in the country.

Despite these problems emerging around the world, 
Turkey will remain an important actor of the global 
economic-political processes over the next 25 to 50 
years, due to its large population and economy as well 
as military power and capabilities. Turkey has taken on 
the duty of the term president of G-20 as of December 
1st, 2014, and in the first five months the skills men-
tioned have had an undeniable impact on making Tur-
key the country that set the standard 
bar the highest in terms of content 
and meeting capabilities.

TURKEY’S G-20 AGENDA: “INVESTMENT FOR 
INCLUSIVITY, PRACTICE AND GROWTH”
Prime Minister Davutoğlu claims in 
his remarks on the G-20 term presi-
dency that Turkey needs to adopt 
a more “inclusive” stand in order 
to gain more widespread global ac-
ceptance and listen to less developed 
countries’ suggestions and opinions 
on global matters.  Turkey, besides 
this opinion, reminds others that 
the suggested solutions need to be 
applicable, and that the most critical 
issue for the present and future of 
the global economy is growth. This 
is because unless the global economy adopts a trend of 
sustainable growth, it is almost impossible to generate 
solutions for the problems of unemployment, global 
poverty and global migration. At this point, it seems 
that the global economy adopting a sustainable growth 
trend depends on the private and public sectors going 
back to engaging in larger investments, the public sec-
tor generating mega projects and the financial system 
going back to taking part in financing private and 
public investments. In the light of these targets, Turkey 
wants to make the issue of agriculture as well as the 
issue of the future and problems of small and medium-
sized enterprises an integral part of the global G-20 
agenda over the course of its term presidency.

üyeliğinden kaynaklanan bilgi birikimi; ulaştırma, ha-
berleşme ve lojistik alanındaki yatırımları ve tecrübesi 
ile Avrasya Bölgesi’ndeki ekonomik canlılığın sürdü-
rülebilir kılınması adına, etkin bir ekonomi ve ticaret 
diplomasisini takip edecek güce sahip en önemli 
ekonomi konumunda yer alıyor. Ekonominin geldiği 
bu nokta da Türkiye’yi yatırım ve bölgesel yönetim 
merkezi konumuna getirmektedir. Elbette ki, son kü-
resel krizin getirdiği dengesizliklere ve belirsizliklere 
bağlı olarak, önde gelen gelişmekte olan ekonomilerin 
zaman zaman maruz kaldıkları zihin karışıklıkların-
dan ve algı sorunlarından Türkiye de nasibini almakta 
ve uluslararası yatırımcı ilgisinde bir yavaşlama 
gözlenmektedir.

Tüm dünyada baş gösteren bu soruna rağmen Tür-
kiye, önümüzdeki 25 ve 50 yılda da, nüfusu ve ekono-
mik büyüklüğü, askeri gücü ve kabiliyeti ile küresel 
ekonomi-politik sürecin önemli aktörlerinden birisi 
olmayı sürdürecektir. Türkiye’nin G-20 dönem başkan-
lığını 1 Aralık 2014 itibariyle üstlenmiş olması ve ilk 5 

ayda, bugüne kadarki dönem başkanlıkları 
içerisinde, içerik ve toplantı becerisi açısın-
dan çıtayı en üst noktaya taşıyabilmiş ülke 
olmasında, tanımladığımız dinamiklerin 
etkisi yadsınamaz.

TÜRKİYE’NİN G-20 GÜNDEMİ: “KAPSAYICILIK, UYGULAMA VE 
BÜYÜME İÇİN YATIRIM”

Başbakan Davutoğlu G-20 dönem 
başkanlığı konusundaki açıklamalarında; 
Türkiye’nin küresel ölçekte kabul görmesi 
adına, daha ‘kapsayıcı’ bir duruş sergilemesi 
gerektiğini ve az gelişmiş ülkelerin de küre-
sel meselelere yönelik öneri ve görüşlerinin 
dinlenmesi gerektiğini söylüyor.  Türkiye, 
bu görüşünün yanı sıra, çözüm önerile-
rinin uygulanabilir olması gerektiğini de 
hatırlatıyor ve küresel ekonominin bugünü 
ve geleceği açısından en kritik konunun 

büyüme olduğunu da işaret ediyor. Çünkü, küresel 
ekonomi sürdürülebilir büyüme trendini yakalamadan, 
işsizlik sorununa da, küresel yoksulluk sorununa da, 
küresel göç sorununa da çözüm üretmek adeta imkan-
sız. Bu noktada, küresel ekonominin sürdürülebilir 
büyüme trendine kavuşturulması özel sektör ve kamu 
tarafından daha büyük ölçekli yatırımların tekrar hare-
ketlenmesine, kamunun mega projelere soyunmasına, 
finans sisteminin yeniden özel sektör ve kamu yatı-
rımlarının finansmanında rol almasının sağlanmasına 
bağlı gözüküyor. Türkiye, bu hedeflerin ışığında, kendi 
dönem başkanlığında, tarımı da, KOBİ’lerin geleceği ve 
sorunlarını da G-20’nin küresel gündeminin bir parçası 
yapmak istiyor.

TURKEY WILL REMAIN TO 
BE ONE OF THE KEY ACTORS 
OF THE GLOBAL ECONOMIC 
AND POLITICAL SCENE IN 
THE COMING 25-50 YEARS

TÜRKİYE, ÖNÜMÜZDEKİ 
25 VE 50 YILDA KÜRESEL 
EKONOMİ-POLİTİK SÜRECİN 
ÖNEMLİ AKTÖRLERİNDEN 
BİRİSİ OLMAYI 
SÜRDÜRECEKTİR.
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THE GAME-SETTER 
OF THE STEEL SCRAP 
MARKET: TURKEY

HURDA ÇELİK 
PAZARININ OYUN 

KURUCUSU: TÜRKİYE

K
üresel ekonomideki durgunluğa, emtia fiyat-
larında dalgalanmalara ve sert rekabet orta-
mına rağmen Türkiye çelik sektörü istikrarlı 
büyümesini sürdürüyor. Ancak belirsizliklerin 
arttığı bu dönemde şirketlerin gelir ve gider-

lerini yönetebilmelerinin yolu fiyat dalgalanmala-
rından daha az etkilenmelerinden geçiyor. Borsa 
İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP), 
emtia fiyatlarındaki dalgalanmaların ve reel sektör 
için belirsizliklerin arttığı bir dönemde çelik sektö-
rüne fiyat riskini yönetme imkânı sunmaya başladı. 
Çelik hurdasına dayalı vadeli işlem sözleşmeleri-
nin Nisan ayında işleme açılmasıyla Türkiye çelik 

D
espite the stagnation in the global economy, fluc-
tuations in commodity prices and the cut-throat 
competition, the Turkish steel sector continues 
its stable growth. However, in the current period 
which has seen increased uncertainty, good 

corporate management of revenues and costs passes 
through less vulnerability to fluctuations in price. Borsa 
İstanbul Derivatives Market (VIOP) is now providing the 
steel industry with the opportunity of managing price 
risks in a period where fluctuations in commodity prices 
as well as uncertainties for the real sector are building 
up. With futures contracts regarding steel scrap opening 
to transactions as of April, all supplier and user com-

As the world’s eighth and Europe’s 
second biggest steel producer, 
accounting for one fifth of global 
scrap imports on its own, Turkish 
steel industry is a key player in the 
world steel market with the added 
value it creates as well.

Üretimde dünyada 8’inci ve 
Avrupa’da 2’nci sırada yer alan, 

küresel hurda ithalatının ise 5’te 
1’ini tek başına gerçekleştiren 
Türkiye çelik sanayi, yarattığı 

katma değerle de küresel çelik 
pazarının ana aktörlerden biri 

konumunda…
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panies operating in the Turkish steel sector 
have obtained an important instrument to 
protect themselves against the price risks they 
are subjected to. That being said, being the 
world’s eighth and Europe’s second biggest 
steel producer, accounting for one fifth of 
the global scrap imports on its own, what 
kind of picture does the Turkish Steel Indus-
try present us with?
According to data provided by the Turkish 
Steel Exporters Association, Turkey pro-
duced 34 million tons of steel in 2014, ac-
counting for 2.1% of the global production, 
thus retaining its rank as Europe’s second 
and the world’s eighth biggest steel pro-
ducer over the last three years. The fact that 
Turkey has been experiencing a period of 
fast growth recently has had a positive im-
pact on the brilliant success of this industry, 
which has increased its production volume 
by 66% over the past decade. In particular, 
production in industries that constitute 
the main areas of use for steel, such as 
construction, machinery, automotive and 
white goods, has accelerated, placing Turkey 
among the decision makers in steel.  

DRIFT TOWARDS ALTERNATIVE MARKETS IN EXPORTS
Turkey remains a key player in the global 
market with the volume of its steel produc-
tion as well as the added value it creates. 
Despite the stagnation in the world steel 
industry due to the impact of the global 
crisis, thanks to its competitive structure, 
the Turkish steel industry has generated 
revenues of USD 13.8 billion in 2014 with 
17.6 million tonnes of steel exported, thus 
making it the eighth largest exporter of steel 
in the world. In data by the Turkish Steel 
Exporters Association, the Middle East and 
Gulf countries, European Union, North 
America and North African countries stand 
out as the largest export markets. Following 
the global economic crisis, due to reduced 
demand in the export markets, the Turk-
ish steel export activities drifted from the 
traditional markets towards alternative mar-
kets in the neighboring countries. However, 
since 2013, despite a fall of 20.3% down to 
USD 4.2 billion in exports to Middle Eastern 
countries, the Middle East retained its posi-
tion as the largest export market for Turkey, 
as has been the case since several years. Ex-
ports to the European Union, which follows 

sanayinde faaliyet gösteren tüm tedarikçi 
ve kullanıcı şirketler, maruz kaldıkları 
fiyat riskinden korunmak için önemli 
bir enstrüman elde etti. Peki, üretimde 
dünyada 8’inci ve Avrupa’da 2’inci sırada 
bulunan, küresel hurda ithalatının ise 5’te 
1’ini tek başına gerçekleştiren Türkiye’de 
çelik sanayi denilince karşımıza nasıl bir 
fotoğraf çıkıyor?

Türkiye Çelik İhracatçıları Birliği ve-
rilerine göre, 2014 yılında 34 milyon ton 
ile Türkiye, dünya çelik üretiminin yüzde 
2,1’ini gerçekleştirerek, son üç yıldır 
Avrupa’nın en büyük 2’inci ve dünya-
nın en büyük 8’inci çelik üreticisi olma 
unvanını korudu. Son 10 yıl içerisinde 
üretim hacmini yüzde 66 artıran sektörün 
bu parlak başarısında Türkiye’nin hızlı 
bir büyüme sürecine girmesi etkili oldu. 
Özellikle çeliğin ana kullanım alanları 
olan inşaat, makine, otomotiv ve beyaz 
eşya sektörlerinin yakaladığı ivmeyle 

ACCORDING TO THE 
“GLOBAL SCRAP 

MARKET REVIEW 
REPORT”, TURKEY 

IMPORTS 20 MILLION 
TONS OF STEEL 

SCRAP EACH YEAR, 
REPRESENTING AROUND 

20% OF THE GLOBAL 
IMPORTS IN THIS FIELD.

The Steel Index (TSI) Executive Director / Steven Randall 

RISKS WILL BE REDUCED IN THE STEEL SCRAP MARKET
With future contracts regarding steel scrap opening to transactions on 
Borsa İstanbul, the Turkish steel industry has obtained an important 
instrument to manage price risks. 
Turkey is at the heart of the global scrap material market. With the 
trading of Scrap Metal Futures Contracts on the Borsa İstanbul 
Derivatives Market, the Derivatives Market will provide visibility for 
company revenues and costs. Today, the industry is under stress 
due to low pricing and the Derivatives Market holds the potential to 
alleviate such risks. Our TSI pricing for Turkish scrap import material 
is a global measure referred to by companies worldwide. Working with 
Borsa İstanbul on this project showed us the large potential it has in this 
industry. For this reason, I think Borsa İstanbul makes a perfect partner 
for us. 
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çelikte karar verici ülkeler arasına girmeyi 
başardı.  

İHRACATTA ALTERNATİF PAZARLARA YÖNELİŞ
Türkiye çelik sanayi üretim hacminin yanı 
sıra yarattığı katma değerle de küresel 
pazarda ana aktörlerden biri konumunda. 
Küresel krizin etkisiyle dünya çelik 
sektöründe yaşanan durgunluğa rağmen 
çelik sektörü rekabetçi yapısı sayesinde 
2014 yılında 17,6 milyon ton ihracat ile 
13,8 milyar dolar gelir elde ederek dünya-
nın en büyük sekizinci ihracatçısı olmayı 
başardı. Türkiye Çelik İhracatçıları Birliği 
verilerine göre sektörün ana ihracat 
pazarları Orta Doğu ve Körfez ülkeleri, 
Avrupa Birliği, Kuzey Amerika ve Kuzey 
Afrika ülkeleri olarak dikkat çekiyor. 
Global ekonomik kriz sonrasında, ihraç 
pazarlarındaki talep daralması nedeniyle, 
Türkiye’nin çelik ihracatında geleneksel 
pazarlardan, komşu ülkeler ile alterna-
tif pazarlara yönelme eğilimi gözlendi. 
Ancak 2013 yılından bu yana bölgede ya-
şanan siyasi atmosfer nedeniyle sektörün 
Orta Doğu ülkelerine ihracatı, değerde 
yüzde 20,3 azalarak 4,2 milyar dolar 
seviyelerine gerilese de önceki yıllarda 
olduğu gibi en çok ihracat yapılan bölge 
olma özelliğini korudu. İhracatta ikinci 
sırada gelen Avrupa Birliği’ne ihracat ise 
Orta Doğu ülkelerinin aksine, değerde 
yüzde 7,1 artışla yaklaşık 2,7 milyar dolar 
seviyesinde gerçekleşti. İhracatta üçüncü 
sırada bulunan Kuzey Amerika’ya olan 
ihracat ise 2014 yılında önceki yıla oranla 
değerde yüzde 85,1 artış göstererek 1,8 
milyar dolar seviyesine çıktı.

HURDA İLE YARATILAN DEV KATMA DEĞER 
Katma değere odaklanan Türkiye çelik 
sanayi ana üretim girdilerine baktığımızda 
üç ana kalem dikkat çekiyor:  Enerji, 
demir cevheri ve hurda çelik… Yerli 
kaynakların yetersizliği nedeniyle sektör, 
hurda çelik ithalatıyla hammadde ihtiya-
cını karşılıyor. Türkiye Çelik Üreticileri 
Derneği’nin 2013 yılı verilerine göre 19,7 
milyon ton demir-çelik hurdası ithalat 
eden sektör, hammadde olarak kullandığı 
hurdanın yüzde 70’ini ithalat yoluyla elde 
etti. Hurdada ana ithalat pazarları ise 
Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federas-
yonu, Romanya, İngiltere ve Belçika oldu. 

the Middle East as Turkey’s second largest 
export market, have in turn increased by 
7.1% in value; generating USD 2.7 billion. 
Exports to North America, the third largest 
export market for Turkey, have increased by 
85.1% in worth in 2014 in comparison with 
the past year and reached USD 1.8 billion.

MASSIVE ADDED VALUE CREATED FROM SCRAP
Three major strongholds stand out among 
the main production inputs in the Turk-
ish steel industry, which focuses on added 
value:  Energy, iron ore and steel scrap... 
Due to domestic resources falling short, the 
industry meets its needs for raw material by 
importing steel scrap. According to the 2013 
data by the Turkish Steel Producers Asso-
ciation, the industry imported 19.7 million 
tons of steel-iron scrap, accounting for 70% 
of all scrap material used in production. 
The main import markets were the US, Rus-
sian Federation, Romania, UK and Belgium. 

GLOBAL HURDA 
DEĞERLENDİRME 
RAPORU”NA GÖRE 
TÜRKİYE YILDA 20 
MİLYON TON İLE KÜRESEL 
ÇELİK İTHALATININ 
YÜZDE 20’SİNİ 
GERÇEKLEŞTİRİYOR.

The Steel Index (TSI) Yönetici Direktörü / Steven Randall 

HURDA ÇELİKTE RİSKLER AZALACAK
Çelik hurdasına dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin Borsa İstanbul’da işlem 
görmeye başlamasıyla belirsizliklerin arttığı bir dönemde çelik sektörü fiyat 
riskini yönetme imkânına kavuştu. 
Türkiye, küresel hurda piyasasının tam merkezinde yer alıyor. Hurda 
Çelik Vadeli İşlem Sözleşmeleri’nin Borsa İstanbul Türev Piyasası’nda 
alınıp satılmaya başlanmasıyla, Türev Piyasası, şirketlerin gelirlerine ve 
giderlerine öngörülebilirlik sağlayacaktır. Günümüzde düşük fiyatlandırma 
nedeniyle stres altında olan bir endüstri görmekteyiz ve Türev Piyasası’nın 
bu riskleri hafifletmeye yardımcı olma potansiyeli bulunuyor. Türk hurda 
ithalat malları için TSI fiyatlarımız, dünya genelinde şirketlerin referans 
aldığı küresel bir ölçüt konumunda. Bu projede Borsa İstanbul ile çalışmak 
bize bu piyasada sahip olduğu büyük potansiyeli gösterdi. Dolayısıyla Borsa 
İstanbul’un bizim için mükemmel bir ortak olduğunu düşünüyorum.  
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Ç
elik üretiminde girdi dağılımı nasıl? Hurdada 
yurt dışına bağımlılıktan bahsedilebilir mi?
Türkiye doğal kaynak açısından fakir bir ülke. 
Çelik üretimi için gerekli temel girdiler olan 
cevher ve kömürden yoksun ve bunun yanı sıra 

bir başka hammadde olan hurda tüm sektörün ihtiya-
cını karşılamaktan oldukça uzak. Bu sebeple Türkiye 
çelik üretiminde maalesef hammadde olarak yurt dışı 
kaynaklardan yararlanmak zorunda olan bir ülke. 
Sektör hammadde olarak yaklaşık %70 hurdaya, %30 
cevhere dayalı bir üretim yapmakta, ihtiyacı olan hur-
danın yaklaşık %70’i yurt dışından tedarik edilmekte 

W 
hat can you say about the input distribu-
tion in the steel industry? Are we depend-
ent on scrap form foreign suppliers ?
Turkey is a poor country in terms of natural 
resources and deprived of ore and coal which 

are the main inputs necessary for steel production. In 
addition to this, scrap which is another raw material 
is far from meeting the demand of the whole industry. 
Therefore, Turkey has to use foreign resources for raw 
materials necessary in steel production. In the indus-
try, the production is based on scrap and ore at the 
rates of 70% and 30%, respectively. Approximately 70% 
of the scrap needed is being imported. On the other 
hand following the latest investments, approximately 
50% of the ore needed should be imported. This also 
applies to major steel producers such as China, Japan, 
Korea etc.

If semi-finished products are imported rather than 
scrap, what will be the challenges for the Turkish 
steel industry? What are the effects of these two 
imports on the industry?
From time to time, Turkey imports semi-finished prod-
ucts from cheaper sources as to the general trade cycle. 
However, making production using raw materials is 
more reliable. The reason for this is that the semi-fin-
ished product import turns gradually into product 

Uğur Dalbeler, General Manager 
of Çolakoğlu Metalurji which 

ranks third in Turkey’s total 
steel export with an industrial 
export capacity of 748 million 

609 thousand 516 Dollars in 
2014 made evaluations for Borsa 

İstanbul Magazine on industry. 

2014 yılında yaptığı sektörel ihracat 
rakamı 748 milyon 609 bin 516 dolar 
ile Türkiye çelik sektörü toplam 
ihracatında üçüncü sırada yer alan 
Çolakoğlu Metalurji Genel Müdürü 
Uğur Dalbeler sektörü Borsa İstanbul 
Magazine için değerlendirdi. 

“TÜRKİYE 
GELİŞTİKÇE HURDA 
ARZI ARTACAKTIR”

“SCRAP SUPPLY 
WILL INCREASE 

AS TURKEY 
DEVELOPS”
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diğer yandan yapılan son yatırımlar ile 
birlikte ihtiyaç duyulan cevherin de yak-
laşık %50’si ithal edilmek zorundadır. Bu 
durum büyük çelik üreticisi konumunda 
olan Çin, Japonya ve Kore gibi ülkeler 
içinde geçerlidir.

Türk çelik sektörünün hurda yerine 
yarı mamul ithal etmesi durumunda 
sektörde ne gibi zorluklar yaşanabi-
lir? Her iki ithalatın sektöre etkileri 
nelerdir?
Türkiye zaman zaman genel konjonktüre 
göre daha ucuz kaynaklardan yarı ürün 
temin etmektedir fakat sağlıklı olan, ham-
madde ile üretim yapılmasıdır. Zira yarı 
ürün tedariki zaman ile ürün daha sonra 
da eşyanın kendisinin ithalatı demektir 
ki bu da ülkemizde sanayinin gelişmesine 
ve üretimin gerçekleşmesine engel olur. 
Çeliği eğer kendimiz üretemez isek başka 
kaynaklara bağlı üretim yapmak bizi hiç 
bir yere götüremez eğer imalat sanayi-
mizin gelişmesini istiyor isek her evsafta 
çelik üretebiliyor olmamız gerekir.

Çelik sektörünün yerli hurda kullanım 
oranı nedir? Bu oranın artırılması için 
ne gibi önlemler alınmalıdır?
Hurda üretimi tamamen gelişmişlik ve sa-
nayii üretimi ile doğru orantılıdır. Bugün 
dünyanın en büyük hurda ihracatçısı olan 
ülkeler ABD, Avrupa ve Japonya’dır. Zira 
çelik yaşam döngüsü nerede ise sonsuz 
olan bir materyaldir. Bir kez üretildik-
ten sonra tekrar tekrar geri dönüşümü 
mümkün olduğu için bir ülkede sanayi 
ne kadar gelişmiş ise hurda yaratımı da 
o oranda fazla olur. Ülkelerin gelişmişlik 
düzeylerine ilişkin belirleyici unsurlardan 
biri de kişi başına çelik üretimi ve tüketi-
midir. Hurda temelinde üç ana kaynakta 
yaratılır; çelik üretimi sırasında, çeliğin 
tüketimi sırasında ve eşyanın ömrü 
tamamlandığı noktada. Türkiye geliştikçe 
hurda arzı artacaktır.

Sektörün ihracata girdisi nasıl? Çolak-
oğlu Metalurji bu girdinin ne kadarını 
üstleniyor. Önümüzdeki dönemde yeni 
bir hedef var mı? 
Sektör üretiminin hemen hemen %50’sini 
ihraç etmektedir. Bu üründen ürüne de-

import and then the import of goods itself. 
This would prevent the industrial develop-
ment and production in our country. If we 
cannot produce steel; making production 
depending on foreign resources does not 
lead us anywhere. If we would like our 
production industry to develop, we should 
produce steel at each quality level.

What is the domestic scrap usage rate 
in the steel industry? What measures 
should be taken to increase this rate?
Scrap production is directly proportional 
to the development and industrial produc-
tion. Today, the biggest scrap exporters of 
the world are USA, Europe and Japan. The 
reason for this is that steel is a material 
whose life cycle is almost endless. Since 
steel can be recycled once it is produced, 
scrap sources increase in line with the 
industrial development of the country. One 
of the determining factors regarding the 
development levels of countries is steel 
production and consumption per capita. 
The scrap is generated in three main cycles: 
during steel production, during steel con-
sumption and at the end of the life cycle of 
the product. Scrap supply will increase as 
Turkey develops.

What can you say about the input of the 
industry in terms of export? At what rate 

70% OF THE SCRAP 
NEEDED IN TURKEY IS 

BEING IMPORTED.

TÜRKİYE İHTİYACI 
OLAN HURDANIN 

%70’İNİ  YURT 
DIŞINDAN TEDARİK 

EDİYOR
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ğişiklik gösterse de salt çelik noktasında 
bile çelik sektörü döviz fazlası vermekte-
dir. Bu hesabın içerisinde dolaylı yapılan 
çelik ihracatı dahil değildir. Çolakoğlu Me-
talürji 2014 yılında Türkiye yassı ihraca-
tında birinci, toplam çelik ihracatında ise 
üçüncü sırada yer almıştır. Son 30 yıldır 
her yıl benzer başarıları tekrarlamakta 
olan Çolakoğlu Metalürji için ihracat artık 
kültürün bir parçası olmuştur. Global bir 
oyuncu olma hedefini sürdürmekte olan 
firmamız dünyanın birçok pazarında 
varlığını sürdürmek için çalışmalarını 
sürdürmeye devam edecektir.

Dünyanın en büyük çelik hurda itha-
latçısı konumundaki Türkiye’nin dünya 
piyasasında fiyat belirleme pozisyonu 
hakkında neler söyleyebilirsiniz? 
Bu konuda maalesef benim sektör oyun-
cularına yönelik ciddi eleştirilerim var ve 
bunu her fırsatta dile getirmeye çalışıyo-
rum. Türkiye dünya hurda ticaretinde dav-
ranışı büyüklüğü ile tamamen ters orantılı 
hareket etmekte. Fiyat belirleyici konumda 
olması gerekirken fiyat dikte edilen bir 
konumdadır. Bunun başlıca sebepleri 
arasında; çok fazla oyuncunun yaratmış 
olduğu iç rekabet ayrıca sorumluların sa-
hip oldukları gücün farkında olmamaları, 
tedarikçilerin cephesinde yaşanılan kon-
solidasyon sonucu arzın kontrol altında 
tutuluyor olması, maalesef tedarikçilerin 
temsilcilerinin Türk sanayisinin aleyhine 
iş birliğinde olmaları, dünyada hurdaya 
dayalı çelik üretiminde yapılan ilave yatı-
rımlar ile talepteki artış sayılabilir. 

Çolakoğlu Metalurji, ABD’ye ihracat 
noktasında ilk adım atan Türk çelik 
şirketlerinden biriydi. Bugünkü durum 
nedir? Ülkeye çelik ihracatında nokta-
sında ne noktadayız?
Çolakoğlu Metalürjinin ABD ihracatı 30 
yıllık bir geçmişe sahiptir ve ABD paza-
rında oldukça saygın bir marka olabilme 
başarısını gösterebilmiştir. ABD dünyanın 
en büyük ekonomisi olmakla birlikte hem 
en istikrarlı pazar hem de istikrarlı bir 
çelik ithalatçısı konumundadır. Bu sebeple 
biz ABD’de daha uzun vadeli bir strateji ge-
liştirmeye, varlığımızı daha kalıcı kılabil-
mek için fiziksel olarak ABD pazarında yer 

does Çolakoğlu Metalurji assume this 
input? Do you have a new target for the 
following period? 
In this industry, approximately 50% of 
the production is exported. Although this 
varies depending on the product, even steel 
industry solely has a foreign currency sur-
plus. Indirect steel export is not included in 
this calculation. In 2014, Çolakoğlu Meta-
lurji ranked first in the flat steel export and 
third in the total steel export in Turkey. 
During the last 30 years, Çolakoğlu Meta-
lurji has been achieving these and export 
has become a part of the company culture. 
Our company has the target to become a 
global player and it will continue working 
to maintain its presence in various markets 
across the world.

What can you say about the price-deter-
mining position of Turkey which is the 
biggest steel scrap importer of the world 
in the world’s market? 
Unfortunately, I seriously criticize the 
industry players in this regard on all 
occasions. Turkey acts against its position 
regarding the world scrap trade. While it 
should have been in a price-determining 
position, other countries dictate prices to 
Turkey. Domestic competition due to the 
industry having too many competitors, offi-
cials who are not aware of their power, con-
trolling supply as a result of the consolida-
tion regarding suppliers, representatives of 

FUTURE DELIVERY 
IS AN IMPORTANT 
INSTRUMENT IN 

ORDER TO GUARANTEE 
THE HEALTHY 

DEVELOPMENT OF THE 
INDUSTRY.

SEKTÖRÜN DAHA 
SAĞLIKLI BÜYÜMESİNİ 

SAĞLAYABİLMEK 
İÇİN VADELİ İŞLEM 

YAPABİLMEK 
ÇOK ÖNEMLİ BİR 
ENSTRÜMANDIR.
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almaya karar verdik ve ABD’de yerleşik bir 
firma kurduk. İhracatımız artarak devam 
ediyor. Aynı zamanda ABD bir o kadar zor 
ve meşakkatli bir ülke o yüzden sabır, ser-
maye, beceri, kalite ve hizmet gerektiriyor.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon 
Piyasasında (VİOP)  ‘Çelik Hurdası’na 
dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin 
işlem görmeye başlamış olmasını sektör 
olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?
Çelik maalesef bugüne kadar diğer emti-
aların aksine spot çalışmakta idi. Bunun 
en temel özelliği diğer metallerden farklı 
olarak çeliğin bir komposit malzeme 
olmasıdır fakat günümüz dünyasında 
geleceğe dönük sağlıklı veriler olmadan 
sürdürülebilirlikten söz etmek oldukça 
güç. Sektörün daha sağlıklı büyümesini 
sağlayabilmek için vadeli işlem yapabil-
mek çok önemli bir enstrümandır. Henüz 
mantalite olarak tamamen kavrayamamış 
olsak da kısa sürede bu enstrümanın sek-
törde etkin kullanılacağına inancım tam. 
Sizlerin bu konuya öncülük etmenizden 
ötürü de sizlere ayrıca teşekkür borçlu 
olduğumuzu belirtmek isterim. Bundan 
sonra sektörümüzü ve sektör ile ilişki 
içerisinde olan diğer sektörleri bu konuda 
eğitmeli ve böylesine bir enstrümanı 
kullanmanın onlara getireceği avantajları 
anlatmalıyız.

the suppliers cooperating to the detriment 
of Turkish industry, additional investments 
in steel production based on scrap across 
the world and demand increase are the 
main reasons of this. 

Çolakoğlu Metalurji was one of the first 
Turkish steel companies exporting steel 
to the US. What can you say about the 
current situation? What are the latest de-
velopments regarding steel export to USA?
For 30 years, Çolakoğlu Metalurji has been 
exporting steel to the US and it has become 
a reliable brand in this market. The USA is 
the biggest economy of the world and it is 
the most steady market and steel importer. 
Therefore, we decided to develop a longer-
term strategy in the States and hold a place 
in the market there physically in order to 
maintain our existence, and we established 
a company over there. Our exporting ac-
tivities increasingly continue. On the other 
hand, the USA is a tough and compelling 
country; therefore being patient, having 
capital and skills, and providing quality 
service is important.

How do you assess in terms of the in-
dustry futures contracts based on “Steel 
Scrap” which are beginning to be traded 
at Borsa İstanbul Derivatives Market 
(VIOP)?
Unfortunately, contrary to the other goods, 
steel have been traded for immediate deliv-
ery until today. The main reason for this is 
that the steel is a composite material un-
like the other metals. However, in today’s 
world it is hard to achieve sustainability 
without reliable data regarding the future. 
Future delivery is an important instrument 
in order to guarantee the healthy devel-
opment of the industry. Although we still 
cannot understand the importance of this 
instrument, I believe that soon we will be 
using it effectively in the industry. We owe 
you a debt of gratitude for being a pio-
neer in this regard. From now on, we 
should educate our industry and 
other relevant industries and 
we should explain them 
the advantages of 
using this 
instrument.
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IN 2014 ÇOLAKOĞLU 
METALURJI RANKED 

FIRST IN THE FLAT 
STEEL EXPORT IN 

TURKEY. 

ÇOLAKOĞLU 
METALÜRJİ 2014 
YILINDA TÜRKİYE 

YASSI İHRACATINDA 
BİRİNCİ  SIRADA YER 

ALMIŞTIR. 
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BORSA İSTANBUL TAKES FIRM 
STEPS TOWARDS BECOMING 
A GLOBAL PLAYER
No number of pages would 
suffice to contain Istanbul, one 
of the oldest cities in the world. 
As Napoleon claimed back in 
the day, “if the world were to 
have a capital, there is no doubt 
that it would be Istanbul.” 
Having been located on the 
crossroads of main commercial 
routes since pre-historic times, 
Istanbul now occupies a key 
location for capital and finance 
markets. With a vision to be 
an “International Center of 
Finance”, developed in line 
with Turkey’s targets for the 
year 2023, Istanbul is preparing 
to become one of the most 
important finance capitals 
worldwide by realizing its full 
potential. 

W
ithin the scope of 2023 
targets set out to mark the 
centennial anniversary of the 
Turkish Republic, the economy 
is set to reach a size of USD 2 

trillion, with capital markets projected to reach 
a size equivalent to 70% of the domestic income. 
Within this framework, Strategy and Action Plan for Istanbul 
International Financial Center has been presented to the world during the 
World Bank’s and IMF’s annual meetings held in Istanbul in October 2009. 
In order to transform Istanbul into a financial center with international 
competitive power, the goal is to establish a transparent market structure 
which will be able to meet the demands of the real sector, to export all 
types of financial instruments, which will be underpinned by a robust 
physical, human and technological infrastructure and be efficiently 
regulated. 
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T 
ürkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı dolayısıyla 
belirlenen 2023 hedefleri kapsamında 2 trilyon 
dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşılması hedef-
lenirken, sermaye piyasalarının büyüklüğünün 
de milli gelirin yüzde 70’ine ulaşması öngörülü-

yor. Bu kapsamda Ekim 2009’da Dünya Bankası ve Ulus-
lararası Para Fonu’nun (IMF) İstanbul’da gerçekleştirilen 
yıllık toplantıları sırasında, İstanbul Uluslararası Finans 
Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı dünya kamuoyu ile 
paylaşıldı. İstanbul’un uluslararası alanda rekabet gü-
cüne sahip bir finans merkezine dönüşebilmesi için reel 
sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak, her türlü finansal 
aracın ihraç edilebildiği, güçlü bir fiziki, beşeri ve tekno-
lojik altyapıya sahip, etkin bir biçimde denetlenen şeffaf 
bir piyasa yapısının tesis edilmesi hedefleniyor. 

BORSA İSTANBUL 
KÜRESEL BİR AKTÖR 

OLMA YOLUNDA EMİN 
ADIMLARLA İLERLİYOR

Yeryüzünün en kadim şehirlerinden 
biri olan İstanbul’u anlatmaya 

sayfalar yetmez. Zamanında 
Napolyon’un dediği gibi, “dünyanın 

bir başkenti olsaydı, hiç kuşkusuz 
o başkent İstanbul olurdu.” Tarih 

öncesinden bu yana ana ticaret 
yollarının kavşak noktasında 
yer alan İstanbul’un, sermaye 
ve finans piyasaları açısından 

çok kilit bir noktada durduğunu 
görüyoruz. Türkiye’nin 2023 

hedefleri doğrultusunda geliştirdiği 
‘Uluslararası Finans Merkezi’ 

vizyonuyla İstanbul, sahip olduğu 
potansiyeli en iyi şekilde hayata 

geçirerek dünyanın en önemli 
finans başkentlerinden biri olmaya 

hazırlanıyor. 
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Mevcut durumda İstanbul, dünya küresel 
finans merkezi sıralamasında 42. sırada yer 
alıyor. 2018 sonunda İstanbul’un dünya küresel 
finans merkezi sıralamasında ilk 25 arasında, 
Türkiye’nin finansal gelişmişlik açısından ise 
ilk 30 ülke içerisinde yer alması hedefleniyor. 
Ayrıca yüzde 3,4 olan finansal hizmetler sek-
törünün milli gelir içindeki payının program 
dönemi sonunda yüzde 6’ya yükseltilmesi he-
defleniyor. Borsa İstanbul, bu kapsamlı vizyo-
nun odağında yer alıyor. Kurum bu doğrultuda 
bölgenin finansal süpermarketi, uluslararası 
yatırımcılara açılan kapısı, finans teknolojileri 
ve entelektüel merkezi olmayı temel öncelikleri 
olarak belirledi.
Borsa İstanbul bu öncelikler doğrultusunda 
son üç yıldır ciddi bir dönüşüm sürecine girdi. 
Geçmişi 141 yıl öncesinde Dersaadet Tahvilat 
Borsası’na kadar giden Borsa İstanbul, bu 
süreçte yeniden yapılandırılarak, anonim şirket 
statüsüne kavuşturuldu. 2012’nin son günle-
rinde yürürlüğe giren yeni Sermaye Piyasası 
Kanunu’nun getirdiği yenilikler sermaye piyasa-
sının yeniden yapılandırılmasına ilişkin önemli 
yapı taşlarından bir tanesi. Bu kanunla İstanbul 
Menkul Kıymetler Borsası, İstanbul Altın Bor-
sası ve İzmir Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası, 
Borsa İstanbul çatısı altında birleştirilirken, 
tüm sermaye piyasası araçları tek bir ortak 

In the present situation, Istanbul ranks 
42nd among international financial centers 
worldwide. By the end of 2018, Istanbul aims 
to be among the top 25 cities in the global 
financial centers ranking and Turkey aims to 
be among the top 30 countries in terms of 
development ranking. Moreover, it is aimed 
that the share of financial services industry 
in the total domestic income will increase 
from the current 3.4% to 6% by the end of 
the program period. Borsa İstanbul sits at 
the heart of this far-reaching vision. In this 
regard, the institution has set its sights on 
becoming the region’s financial supermarket, 
its door that opens to international 
investors, its intellectual and financial 
technology center as the primary objectives.
In line with these priorities, Borsa İstanbul 
has entered a period of substantial 
transformation over the past three years. 
With a history that dates back 141 years, to 
Dersaadet Bonds Exchange, Borsa İstanbul 
has since then been restructured to acquire 
the status of an joint stock company. 
Reforms introduced by the new Capital 
Markets Law put in place in the last days of 
2012 have served as an important building 
block in the restructuring process of the 
capital market. This law brought Istanbul 

BY THE END OF 2018, 
ISTANBUL AIMS TO 
BE AMONG THE TOP 

25 CITIES IN THE 
GLOBAL FINANCIAL 
CENTERS RANKING 

AND TURKEY AIMS TO 
BE AMONG THE TOP 30 
COUNTRIES IN TERMS 

OF DEVELOPMENT 
RANKING. 

2018 SONUNDA 
İSTANBUL’UN 

DÜNYA KÜRESEL 
FİNANS MERKEZİ 
SIRALAMASINDA 
İLK 25 ARASINDA, 

TÜRKİYE’NİN FİNANSAL 
GELİŞMİŞLİK 

AÇISINDAN İSE İLK 30 
ÜLKE İÇERİSİNDE YER 

ALMASI HEDEFLENİYOR. 
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platformda işlem görmeye başladı. Borsa İstan-
bul yurt içinde bir yandan yeni şirketlerin halka 
açılmasını ve daha fazla yatırımcının borsaya 
gelmesini sağlayıcı faaliyetlerini hızlandırırken, 
diğer yandan da Türkiye’yi dünya borsalarında 
bir üst lige taşıyacak yönde adımlar attı.
Borsa İstanbul daha şimdiden Ortadoğu, Balkan-
lar ve Orta Asya’daki iştirakleri ve birçok borsa 
ile imzaladığı işbirliği anlaşmaları ile bu alanda 
önemli bir mesafe kat etmiş durumda. Hali-
hazırda, Kırgız Menkul Kıymetler Borsası’nda 
yüzde 24,51, Karadağ Borsası’nda yüzde 24,39, 
Bakü Sermaye Borsası’nda yüzde 4,76 ve Saray-
bosna Menkul Kıymetler Borsası’nda yüzde 16,54 
hissesi bulunan Borsa İstanbul tüm bu ortaklık-
ların yanı sıra, tüm dünyadan, çeşitli borsalarla 
işbirliği anlaşmaları imzaladı ve ortak projeler 
geliştirdi.

NASDAQ GONGU BORSA İSTANBUL İÇİN ÇALDI
ABD merkezli Nasdaq Grup ile imzalanan 
ortaklık anlaşması ile çok önemli bir döne-
mece girildi. Bu stratejik ortaklık, 21 Nisan 
2014 tarihinde New York kentindeki NASDAQ 
MarketSite’da yapılan gong töreniyle dünya 
kamuoyuna duyuruldu.
Yapılan anlaşmayla birlikte Borsa İstanbul bün-
yesinde yer alan tüm piyasaların tek bir işlem 
platformu üzerinden hizmet vermesi planlanı-
yor. Bu hedef doğrultusunda ilk aşama olarak 
bu yıl içinde Pay Piyasası, Nasdaq Genium INET 
(bundan sonra BISTECH) olarak adlandırılan 
yeni işlem platformu üzerine taşınacak. Bu 

Stock Exchange, Istanbul Gold Exchange and 
Izmir Derivatives Exchange under the roof 
of Borsa İstanbul, with all capital market 
instruments now open to transactions on 
a common platform. Borsa İstanbul, on the 
one hand, enabled new companies to go 
public and gave momentum to activities 
that attract more investors to the exchange 
inside Turkey, and on the other, took steps to 
advance Turkey into the higher league in the 
world’s stock markets.
Borsa İstanbul has already made considerable 
headway in this regard with various 
initiatives in the Middle East, Balkans 
and Central Asia as well as cooperative 
agreements signed with many other stock 
exchanges. Currently, Borsa İstanbul holds 
24.51% of the Kyrgyz Stock Exchange, 
24.39% of Montenegro Exchange, 4.76% 
of Baku Capital Exchange and 16.54% of 
Sarajevo Stock Exchange, and in addition to 
these partnerships, has signed cooperation 
agreements with stock exchanges around the 
world, developing joint projects with them.

NASDAQ RANG THE BELL FOR BORSA İSTANBUL
An important corner has been turned with 
the the partnership agreement signed 
between Borsa İstanbul and the US-based 
Nasdaq Group. This strategic partnership 
was announced to the world on April 21st, 
2014, in New York City, during a bell-ringing 
ceremony held at NASDAQ MarketSite. This 

LONDRA BORSASI İLE İŞBİRLİĞİ NE GETİRECEK?
» Anlaşma ile Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nın 

(VİOP) BIST 30 endeksine ve pay senetlerine dayalı vadeli 
işlem ve opsiyon sözleşmeleri Londra Borsası Türev Ürünleri 
Piyasası’nda işleme açılıyor. 

» Takas işlemleri LCH. Clearnet tarafından gerçekleştirilecek. 
» Borsa İstanbul ve FTSE, 2015 yılında Endeks Ortaklığı 

başlatacak.
» Anlaşma ile Borsa İstanbul’da işlem gören finansal türev 

ürünlere likidite sağlanmasının yanı sıra bu türev ürünlerde 
işlem yapan yatırımcıların korunma işlemleri ile spot 
piyasamıza da likidite sağlaması amaçlanıyor.

LONDRA METAL BORSASI İLE İŞBİRLİĞİ NE GETİRECEK?
» Borsa İstanbul, Londra Metal Borsası’nın takas kuruluşu LCH.

Clearnet’te pay sahibi olurken aynı zamanda Londra Metal 
Borsası ve onun ana şirketi olan Hong Kong Borsası ve Takas 
Şirketi (HKEx) piyasa verilerinin dağıtımı konusunda ortak 
hareket edecek.

» İki borsa, Türk çelik piyasasına yönelik yeni ürün ve hizmetler 
geliştirme çalışmalarını birlikte yürütecek. 

» Borsa İstanbul aynı zamanda Londra Metal Borsası ve HKEx’e ait 
gerçek zamanlı fiyat verilerinin dağıtım hakkına sahip olacak.

WHAT WILL COOPERATING WITH THE 
LONDON STOCK EXCHANGE BRING?
» Within the framework of the agreement made with the London Stock 

Exchange, futures and options contracts on BIST 30 Index as well as on 
single stocks traded on Borsa İstanbul Derivatives Market will start being 
traded on the London Stock Exchange Derivatives Market. 

» Clearing will be realized by LCH.Clearnet. 
» Borsa İstanbul and FTSE workin on index partnership in 2015.
» This agreement aims to increase liquidity and efficiency of derivatives 

markets by providing liquidity to the financial derivatives products. 
Moreover this agreement also aims increase liquidity of cash market with 
the trades executed on cash market to hedge the positions taken in these 
financial derivatives.  

WHAT WILL LONDON METAL EXCHANGE COOPERATION BRING?
» While Borsa İstanbul acquires shares at LCH.Clearnet, the clearing house of 

the London Metal Exchange, it will also operate in partnership regarding 
the data broadcast of the data from the London Metal Exchange and its 
parent company, the Hong Kong Exchange and Clearing Company (HKEx).

» The two exchanges will act together in conducting their operations regarding 
the development of new products and services for Turkish steel market. 

» Borsa İstanbul will also have the right to disseminate real-time pricing data 
from the London Metal Exchange and HKEx.

170
THOUSAND  / BİN

OVER 170 THOUSAND CONTRACTS 
ARE TRADED EACH DAY IN BIST 30 

INDEX FUTURE.
BIST 30 ENDEKS VADELİ İŞLEM 

SÖZLEŞMELERİNDE GÜNLÜK 
ORTALAMA 170 BİNİN ÜZERİNDE 

SÖZLEŞME ALIM-SATIMI 
GERÇEKLEŞİYOR.



32 | BORSA İSTANBUL MAGAZINE

COVER STORY | KAPAK DOSYASI

32 | BORSA İSTANBUL MAGAZINE

COVER STORY | KAPAK DOSYASI

geçiş ile birlikte Pay Piyasası’nda bazı yeni 
uygulamalar devreye alınacak ve bazı mevcut 
uygulamalara son verilecek. Söz konusu ürün-
lerin Avrasya Bölgesi’ndeki satış hakları Borsa 
İstanbul’a ait olacak ve nihai olarak Borsa İs-
tanbul, teknolojik açıdan know-how kazanmış 
olacak. Taraflar ayrıca, Borsa İstanbul’un, küre-
sel çaptaki ihraççılar, yatırımcılar ve şirketlere 
hizmet veren, Avrasya bölgesinin sermaye pi-
yasası merkezi olarak konumunu ve markasını 
güçlendirmek amacıyla yakın işbirliği içinde 
çalışacak. Borsa İstanbul’un sermayesine yüzde 
5 oranında ortak olan Nasdaq’ın yüzde 2 ora-
nında  ilave pay alma hakkı bulunuyor. 

LONDRA BORSASI İLE TÜREV ÜRÜNLERİNE 
YÖNELİK DEV İŞBİRLİĞİNE İMZA ATILDI 
Borsa İstanbul stratejik iş birliklerine hız 
kesmeden devam ediyor. Kurum kısa süre 
önce türev ürünlerinin dünyanın finans baş-
kentinde işlem görmesi için Londra Borsası 
Grubu (London Stock Exchange Group) ile 
önemli bir işbirliğine imza attı ve dünyanın 
sayılı takas kuruluşlarından London Clearing 
House (LCH.Clearnet) ile ortak oldu. 
Bu anlaşma kapsamında Borsa İstanbul Vadeli 
İşlem ve Opsiyon Piyasası’nın (VİOP) BIST 30 
endeksine ve pay senetlerine dayalı vadeli 
işlem ve opsiyon sözleşmeleri Londra Borsası 

agreement aims to enable all stock markets 
within the body of Borsa İstanbul to operate 
via a single transaction platform. As the 
first step towards this objective, the Equity 
Market will be transferred within this month 
onto the new transaction platform called 
Nasdaq Genium INET (then onwards will 
be known as BISTECH). With this transfer, 
several new practices will be implemented in 
the Equity Market and several existing ones 
will be ended. Borsa İstanbul will hold the 
sales rights of the aforementioned products 
for the Eurasia region, and ultimately gain 
technological know-how. Additionally, the 
parties will work closely together towards 
adding strength to Borsa İstanbul’s place and 
brand image as the capital markets center in 
the Eurasia region serving exporters, investors 
and companies operating on a global scale. 
Nasdaq having a share of 5 percent in the 
capital of Borsa ›stanbul has the right to 
receive an additional share of 2 percent.

AN EXTENSIVE COOPERATION REGARDING 
DERIVATIVE PRODUCTS HAS BEEN 
SECURED WITH THE LONDON STOCK EXCHANGE 
Borsa İstanbul continues at full pace to 
establish strategic cooperation. It recently 
secured an important cooperation with the 

“The agreement, which 
covers derivative 
transactions and index 
calculations, occupies 
an important place in the 
development trajectory 
of the London Stock 
Exchange Derivatives and 
Options Market. Thanks to 
this agreement, we have 
obtained the opportunity 
to offer futures and options 
contracts that are registered 
on our global client base via 
the BIST 30 index and major 
equities traded in Turkey. 
Following approval, our 
clients will be able to access 
these products based on 
Turkish currency via the 
trading infrastructure 
they already use and are 
accustomed to, as well as 
being able to benefit from 
the central counter party 
services provided by LCH.
Clearnet.In addition to being 

one the most dynamic 
developing markets in the 
world, Turkey is a key player 
on the global economic 
platform thanks to its GDP 
close to USD 1 trillion, its 
dynamic companies and 
high-potential capital 
markets. All these factors 
lay out a fertile foundation 
for a partnership aiming to 
espouse the global reach of 
the London Stock Exchange 
Group with Borsa İstanbul’s 
passion for becoming an 
important regional center.
We are highly pleased with 
this opportunity to establish 
a partnership with such a 
prestigious regional player 
and we are convinced 
that this agreement will 
bolster the influential and 
innovative images of both 
our stock exchange and 
Borsa İstanbul in the global 
arena.”

 “Türev işlemler ve endeks 
hesaplama işini kapsayan 
anlaşma, Londra Borsası 
Vadeli İşlemler ve Opsiyon 
Piyasası’nın gelişim çizgi-
sinde önemli bir yer tutuyor. 
Bu anlaşma sayesinde,  
küresel müşteri tabanımıza 
BIST 30 Endeksi ve 
Türkiye’de işlem gören belli 
başlı paylar üzerine yazılmış 
vadeli işlem ve opsiyon 
sözleşmeleri sunma imkanı 
bulduk. Onay almamızı 
takiben, müşterilerimiz Türk 
Lirası cinsinden bu ürünlere, 
hali hazırda kullandıkları 
ve alışkın oldukları alım-
satım altyapısı üzerinden 
erişebilecekler ve aynı 
zamanda LCH Clearnet’in 
sunduğu merkezi karşı taraf 
hizmetlerinden faydalanabi-
lecekler. Türkiye, dünyanın 
en dinamik gelişmekte 
olan piyasalarından biri 

olmanın yanı sıra, 1 trilyon 
Dolara yaklaşan GSMH’si, 
büyüyen ihracat sektörü, 
dinamik şirketleri ve 
yüksek potansiyele sahip 
sermaye piyasasıyla küresel 
ekonomik platformda kilit 
öneme sahip bir aktör. Tüm 
bu faktörler, Londra Borsası 
Grubu’nun uluslararası 
erişimini Borsa İstanbul’un 
önemli bir bölgesel merkez 
olma tutkusu ile birleştir-
meyi amaçlayan bir ortaklık 
için çok elverişli bir ortam 
sağlıyor.
Bu kadar saygın bir 
bölgesel oyuncu ile ortaklık 
kurma imkânından son 
derece memnunuz ve 
bu anlaşmanın, hem 
bizim borsamız hem 
Borsa İstanbul’un küresel 
arenadaki etkili ve yenilikçi 
imajlarını perçinleyeceğin-
den eminiz.”

London Stock Exchange 
Group (LSEG) Equities and 

Derivatives Market Director 
Nicholas Bertrand

Londra Borsası Grubu 
(LSEG) Hisse Senedi ve 

Türev Piyasaları Direktörü 
Nicholas Bertrand

“LONDRA BORSASI GRUBU’NUN ULUSLARARASI 
ERİŞİMİ, BORSA İSTANBUL’UN BÖLGESEL BİR 
MERKEZ OLMA TUTKUSUYLA BİRLEŞİYOR”

“THE GLOBAL REACH OF THE LONDON STOCK 
EXCHANGE GROUP MEETS BORSA İSTANBUL’S 
PASSION TO BECOME A REGIONAL CENTER”
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Türev Ürünler Piyasası’nda işleme açılıyor. Dü-
zenleyici otoriteden gerekli izinlerin alınması 
ve müşteri hazırlığına bağlı olarak, bu ürünle-
rin Londra Borsası Türev Ürünler Piyasası’nda 
2015’in ikinci yarısında işleme açılması bekle-
niyor. Bu ortaklığın ileride daha fazla ürünü 
kapsaması hedefleniyor. 
Londra Borsası’nın, Borsa İstanbul’un piyasa 
kapitalizasyonu ve işlem hacmi bakımından 
önde gelen şirketlerini içeren BIST 30 endek-
sine ve pay senetlerine dayalı vadeli işlem ve 
opsiyon ürünlerini yatırımcılara sunabileceği 
bu anlaşma kapsamında, söz konusu sözleşme-
lerde Londra Borsası’nda gerçekleşecek işlem-
lere ilişkin olarak Londra Borsası Grubu’nun 
iştiraki olan LCH.Clearnet merkezi karşı taraf 
işlevini üstlenecek.
BIST 30 endeks vadeli işlem sözleşmelerinde 
günlük ortalama 170 binin üzerinde sözleşme 
alım-satımı gerçekleşiyor. Söz konusu anlaşma 
ile Borsa İstanbul VİOP’ta söz konusu sözleşme-
lerde daha önce işlem yapmamış fakat Londra 
Borsası’nda işlem yapan yabancı yatırımcılar, 
Londra Borsası çatısı altında Borsa İstanbul 
ürünleri ile tanışması ve bu sayede Türkiye ser-
maye piyasalarının görünürlüğünün ve VİOP’ta 
işlem gören sözleşmelerin derinliğinin artması 
bekleniyor. 

London Stock Exchange Group to open its 
derivative products for transaction at the 
financial center of the world, and became 
a partner of London Clearing House (LCH.
Clearnet), one of the most important clearing 
houses worldwide. 
Within the framework of this agreement, 
single stock futures and options contracts 
traded on Borsa İstanbul Derivatives Market 
will open to transaction on the London 
Exchange Derivatives Market. These products 
are expected to open to transaction on 
the London Exchange Derivatives Market 
within the second half of 2015, depending 
on when the required permissions will be 
obtained from regulatory authorities and on 
client preparations. This partnership aims 
to expand in the future to include more 
products. 
Within the framework of this agreement, 
which allows the London Stock Exchange 
to offer investors derivative products that 
are based on the BIST 30 index and share 
registers which comprise Borsa İstanbul’s 
leading companies in terms of market 
capitalization and trading volume, the LCH.
Clearnet center, a London Stock Exchange 
Group affiliate, will act as counterparty for 

BORSA İSTANBUL 
CONTINUES AT FULL 
PACE TO ESTABLISH 

STRATEGIC 
COOPERATION.

BORSA İSTANBUL 
STRATEJİK İŞ 

BİRLİKLERİNE HIZ 
KESMEDEN DEVAM 

EDİYOR.
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Aynı sözleşmelerin iki borsada da işlem gör-
mesi ile arbitraj işlemlerinin de önü açılacak. 
İki piyasa arasındaki fiyat farklılarından yarar-
lanarak arbitraj işlemi gerçekleştiren yatırım-
cıların uzun vadede Londra Borsası’nda işlem 
yaptıkları ürünlerin kaynağına, VİOP’a erişerek 
VİOP’ta da işlem yapmaları bekleniyor. 
Bu anlaşma karşı tarafa da büyük faydalar 
sağlıyor ve Londra Borsası Türev Ürün-
ler Piyasası’nın gelişiminde de önemli bir 
aşamaya işaret ediyor. Anlaşma ile Londra 
Borsası müşteri tabanına, Türkiye sermaye 
piyasaları vadeli işlem ve opsiyon sözleşme-
lerini uluslararası piyasalarda alıp satma ve 
takas etme imkanı sunabilecek.

LONDRA, HONG KONG VE İSTANBUL 
ÜÇGENİNDE METAL HATTI KURULUYOR
Borsa İstanbul son olarak Hong Kong Bor-
sası ve Takas Şirketi HKEx’in sahibi olduğu 
Londra Metal Borsası ile veri dağıtımı anlaş-
ması yaptı.
Dünyanın sınai maden ticareti merkezi olan 
Londra Metal Borsası’nda 2014 yılında 4 
milyar tona ve 14,9 trilyon ABD doları nomi-
nal değere eşdeğer 177 milyon lotluk işlem 
yapıldı. Yılsonu itibariyle, 5,8 milyon tonluk 
emtia, borsanın dünyanın 37 farklı yerindeki 
670 depolama tesisinde saklanıyor.
Peki, bu stratejik işbirlikleri taraflara tam 
olarak ne getiriyor? Bölgesel veri dağıtım 
merkezi olma hedefi kapsamında gerçekleş-

the trading of the said contracts on London 
Stock Exchange.
Over 170,000 contracts are traded each day 
for BIST 30 index futures contracts. The 
aforementioned agreement is expected to 
introduce Borsa İstanbul products under 
the roof of the London Stock Exchange to 
foreign investors who trade at the London 
Stock Exchange but who have not traded 
with these contracts at Borsa İstanbul 
VIOP, and in this way increase the visibility 
of Turkish capital markets and the depth of 
the contracts on trade on VIOP. 
The same contracts being traded on two 
different exchanges will open the way 
for arbitrage transactions. It is expected 
that investors carrying out arbitrage 
transactions by taking advantage of the 
price differences between the two markets 
will, in the long run, access and trade 
on VIOP, which will be the source of the 
products that they trade on the London 
Stock Exchange. 
This agreement brings many benefits to 
the opposite part as well and points to 
an important step in the development of 
the London Exchange Derivatives Market. 
With this agreement, the London Stock 
Exchange will provide its client base the 
opportunity of trading Turkish futures 
and options contracts on international 
markets.

IN 2014, 
TRANSACTIONS OF 
177 MILLION LOTS 
EQUIVALENT TO A 

NOMINAL VALUE OF 
USD 14.9 TRILLION AND 

TO 4 BILLION TONS 
HAVE BEEN REALIZED 

ON THE LONDON 
METAL EXCHANGE, 

THE INDUSTRIAL MINE 
TRADE CENTER OF THE 

WORLD.

DÜNYANIN SINAİ 
MADEN TİCARETİ 

MERKEZİ OLAN LONDRA 
METAL BORSASI’NDA 

2014 YILINDA 4 MİLYAR 
TONA VE 14,9 TRİLYON 
ABD DOLARI NOMİNAL 
DEĞERE EŞDEĞER 177 

MİLYON LOTLUK İŞLEM 
YAPILDI. 
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tirdiği çalışmalar ile daha önce Saraybosna 
Borsası, Karadağ Borsası, Merkezi Kayıt 
Kuruluşu (MKK) ve Takas ve Saklama Bankası 
A.Ş. (Takasbank) verilerinin dağıtım yetkisini 
alan Borsa İstanbul, Londra Metal Borsası 
ve HKEx ile imzalamış olduğu sözleşmelerle 
veri dağıtım ağına onların verilerini de ekledi. 
Borsa İstanbul’un bu borsaların verileri için 
almış olduğu dağıtım lisansı beş yıllık dönemi 
kapsayacak. Bu dönemin sonunda sözleşme-
nin yenilenmesi söz konusu olabilecek. 
İmzalanan sözleşmeler ile Borsa İstanbul 
endüstriyel maden ticaretinin önemli merkez-
lerinden olan Londra Metal Borsası’nın eşanlı 
verilerini ve HKEx’e ait hem menkul kıymet 
piyasalarının hem de vadeli işlem piyasa-
larının eşanlı Düzey 1 ve Düzey 2 verilerini 
yatırımcılara veri yayın kuruluşları üzerinden 
ulaştırabilecek. Londra Metal Borsası verile-
rinin dağıtımına 2015 yılının ikinci yarısında 
yarısında, HKEx verilerinin dağıtımına ise en 
geç 2016 yılı başında başlanması planlanıyor.
Borsa İstanbul bu doğrultuda nakit uzlaşmalı 
hurda demir sözleşmelerini kote etmeye 
hazırlanıyor. Londra Metal Borsası ve HKEx 
verilerini kullanacak olan Borsa İstanbul, 
kütük çelik vadeli işlem sözleşmelerinin hem 
Türkiye’de hem dünyada başarıyla işlem gör-
mesine aracılık edecek. 
Türkiye’nin çelik üretiminde küresel bir mer-
kez olduğu biliniyor. Bu ortaklıkla, Londra 
Metal Borsası ile Borsa İstanbul, demir vadeli 

A METAL LINE IS BEING SET UP IN 
THE LONDON-HONG KONG-ISTANBUL TRIANGLE
Borsa İstanbul’s most recent data 
dissemination agreement was with the 
London Metal Exchange, owned by the Hong 
Kong Exchange and the Clearing Company 
HKEx.
In 2014, transactions of 177 million lots 
equivalent to a nominal value of USD 14.9 
trillion and to 4 billion tons were realized on 
the London Metal Exchange, the industrial 
mine trade center of the world. As of the end 
of last year, 5.8 million tons of commodities 
have been in storage at the 37 different 
locations of the London Metal Exchange and 
its 670 warehouse facilities.
That being said, how exactly do these 
strategic cooperations benefit the involved 
parties? Borsa İstanbul, through the 
operations it has carried out towards the 
goal of becoming the regional data broadcast 
center, first acquired the broadcast 
permission of the data present on the 
Sarajevo Exchange, Montenegro Exchange, 
Central Securities Depository Institution 
(MKK) and Takasbank, and later, through 
contracts it has signed with the London 
Metal Exchange and HKEx, it has added 
the data on these institutions as well to its 
broadcast network. The broadcast license 
that Borsa İstanbul has acquired for the 
data from these exchanges will be valid for 

“As the world’s industrial 
metal trade center, the 
London Metal Exchange 
works towards creating 
opportunities of global-
scale growth and for 
strategic partnerships, 
in order to deliver better 
services in its markets. 
We are deeply pleased 
with our partnership with 
Borsa İstanbul. Our joint 
operations with Borsa 
Istanbul will not be limited 
to data and raw metals; 
we also look forward to 
working on different asset 
categories.
Borsa İstanbul prepares 
to give quotes on cash 
settlement scrap metal 
contracts. We have 

licensed Borsa İstanbul 
for our data; this way, we 
are able to cooperate for 
successful trading of steel 
billet future contracts both 
in Turkey and worldwide. 
This is a solid step towards 
a secure partnership 
and as our relations 
evolve, we will consider 
all opportunities that will 
emerge. Turkey is known 
to be a global center for 
steel production. With this 
partnership, the London 
Metal Exchange and Borsa 
İstanbul join powers to 
enable the successful 
trading of steel billet 
future contracts to be 
traded both in the region 
and worldwide.”

“Dünyanın sınai maden 
ticareti merkezi olan 
Londra Metal Borsası, 
piyasalarına daha iyi hiz-
met verebilmek amacıyla 
uluslararası çapta büyü-
mek ve stratejik ortaklarla 
çalışmak için fırsatlar ya-
ratmaya çalışıyor. Borsa 
İstanbul ile ortaklığımız-
dan büyük memnuniyet 
duyuyoruz. Borsa İstanbul 
ile çalışmalarımız veri ve 
ham madenlerle sınırlı 
kalmayacak; birlikte farklı 
varlık sınıfları üzerinde 
de çalışmayı heyecanla 
bekliyoruz.
Borsa İstanbul, nakit uz-
laşmalı hurda demir söz-
leşmelerini kote etmeye 
hazırlanıyor. Verilerimiz 

için Borsa İstanbul’a lisans 
verdik; bu şekilde, kütük 
çelik vadeli işlem sözleş-
melerinin hem Türkiye’de 
hem de dünyada başarıyla 
işlem görmesine yönelik 
olarak işbirliği yapıyoruz. 
Bu, ortaklığımız yönünde 
atılmış sağlam bir ilk adım 
ve ilişkimiz geliştikçe 
önümüzde başka ne 
imkanlar var, bakacağız. 
Türkiye’nin çelik üreti-
minde küresel bir merkez 
olduğu biliniyor. Bu ortak-
lıkla, Londra Metal Borsası 
ile Borsa İstanbul, çelik 
vadeli işlem sözleşmele-
rinin hem bölgede hem 
tüm dünyada başarıyla 
işlem görmesi için işbirliği 
yapıyor.”

London Metal Exchange 
Chief Executive and Co-
head of Global Markets 

at HKEx Garry Jones

Londra Metal Borsası 
Genel Müdürü ve 

HKEx Piyasalar Eş 
Başkanı Garry Jones

“BORSA İSTANBUL İLE ORTAKLIĞIMIZDAN BÜYÜK 
MEMNUNİYET DUYUYORUZ”

“WE ARE DEEPLY PLEASED WITH OUR 
PARTNERSHIP WITH BORSA İSTANBUL”
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işlem sözleşmelerinin hem bölgede hem tüm 
dünyada başarıyla işlem görmesi için işbirliği 
yapıyor. Sözleşmeye taraf olan borsalar aynı 
zamanda çelik piyasası için yeni ürün ve hiz-
metler geliştirmek üzere birlikte çalışacak. 
Londra Metal Borsası halihazırda yeni 
ürünler üzerinde çalışıyor. Önümüzdeki 
Ekim ayında nakit uzlaşmalı hurda demir 
ve inşaat demiri sözleşmelerinin işleme 
açılması planlanıyor. Ayrıca dört bölgesel 
aluminyum primli sözleşme de yolda. Küresel 
bağlantı, HKEx Grubu açısından büyük önem 
taşıyor. HKEx, Çin anakarasının hemen 
başlangıcında bulunan eşsiz yeri sayesinde, 
“karşılıklı piyasa” kavramının geliştirilme-
siyle sağlanabilecek heyecan verici imkanları 
kullanmak üzere, Çin’i dünyaya, dünyayı da 
Çin’e bağlıyor. HKEx yetkilileri, Londra Metal 
Borsası ve Borsa İstanbul arasında kurulan 
ortaklığı memnuniyetle karşıladıklarını ve 
Borsa İstanbul’la, yalnız veri ve madenler 
konusunda değil, birçok farklı alanda işbir-
liği yapmayı dört gözle beklediklerini dile 
getiriyor. 

STRATEJİK İŞ BİRLİKLERİ MEYVESİNİ 
VERMEYE BAŞLADI
Borsa İstanbul son yıllarda geçirdiği büyük 
dönüşüm ve yaptığı stratejik işbirliklerinin 
meyvelerini şimdiden toplamaya baş-

a 5-year period. Following the end of this 
period, the contract will be open to renewal. 
The contracts allow Borsa İstanbul to deliver 
to investors through data dissemination 
institutions the real-time data from the London 
Metal Exchange, one of the most important 
centers of industrial metal trade, as well as 
real-time Level 1 and Level 2 data from both 
stock exchange markets and futures markets 
operated by HKEx. Broadcasting of the London 
Metal Exchange data is planned to start within 
the second half of 2015, while the broadcast of 
HKEx data is due to start by 2016 at the latest.
In line with these developments, Borsa İstanbul 
prepares to give quotes on cash settlement 
scrap metal contracts. Using the London Metal 
Exchange and HKEx data, Borsa İstanbul will 
serve as an intermediary for the successful 
trading of steel billet future contracts both in 
Turkey and worldwide. 
Turkey is known to be a global center for steel 
production. With this partnership, the London 
Metal Exchange and Borsa İstanbul join powers 
to enable successful trading of iron future 
contracts to be traded both in the region and 
worldwide. Exchanges involved in the contracts 
as parties will also work together to develop 
new products and services for the steel market. 
The London Metal Exchange is currently 
working on new products. Contracts for 
scrap iron and construction iron with cash 
settlements are projected to open to trading 
in October. In addition, four contracts at a 
premium of regional aluminum are on its way.
Global connections hold a great importance 
for the HKEx Group. HKEx, with its unique 
location at the beginning of mainland China, 
links China to the world and the world 
to China, offering exciting opportunities 
promised by the development of the “mutual 
market” concept. HKEx officers state their 
contentment with the partnership established 
between the London Metal Exchange and 
Borsa İstanbul, and remark that they look 
forward to cooperating with Borsa İstanbul 
not only in the areas of data and metals, but in 
many other different areas as well. 

STRATEGIC COOPERATIONS HAVE 
STARTED TO YIELD RESULTS
Borsa İstanbul has already started to reap the 
rewards of its substantial transformation 
over the recent years and of the strategic 

BORSA İSTANBUL HAS 
ALREADY STARTED TO 
REAP THE REWARDS 
OF ITS SUBSTANTIAL 
TRANSFORMATION 
OVER THE RECENT 

YEARS AND OF 
THE STRATEGIC 

COOPERATION MOVES 
IT HAS ENGAGED IN.

“WE LOOK FORWARD TO COOPERATING WITH 
BORSA ISTANBUL IN VARIOUS AREAS”
“Establishing global connections is the aspiration and 
vision of Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 
(HKEx). HKEx, with its unique location at the beginning 
of mainland China, links China to the world and the 
world to China, offering exciting opportunities promised 
by the development of the “mutual market” concept. 
At HKEx, we are very pleased with the partnership 
established between the London Metal Exchange and 
Borsa Istanbul, and look forward to cooperating with 
Borsa Istanbul not only in the areas of data and metals, 
but in many other different areas as well.

“BORSA İSTANBUL İLE FARKLI 
ALANLARDA İŞBİRLİĞİ YAPMAYI 
DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ”
“Küresel bağlantı, Hong Kong Exchanges and Clea-
ring Limited’in (HKEx) arzusu ve vizyonudur. HKEx, 
Çin anakarasının hemen başlangıcında bulunan eşsiz 
yeri sayesinde, “karşılıklı piyasa” kavramının geliş-
tirilmesiyle sağlanabilecek heyecan verici imkanları 
kullanmak üzere, Çin’i dünyaya, dünyayı da Çin’e 
bağlar. HKEx, Londra Metal Borsası ve Borsa İstanbul 
arasında kurulan ortaklığı memnuniyetle karşılıyor ve 
Borsa İstanbul’la, yalnız veri ve madenler konusunda 
değil, birçok farklı alanda işbirliği yapmayı dört gözle 
bekliyoruz.”

Hong Kong Exchange and 
Clearing Company (HKEx) 
Chief Executive Charles Li 

Hong Kong Borsası ve 
Takas Şirketi (HKEx) 

Chief Executive Charles Li 
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ladı. 2010 sonu itibariyle Küresel Finans 
Merkezleri Endeksi’nde (Global Financial 
Centers Index, GFCI) 74’üncü sırada yer alan 
İstanbul’un son üç yılda 32 sıra yükselerek 
42’nci sıraya yerleşmesi son yıllarda yürütü-
len çalışmaların bir meyvesi.
Türkiye bu süreçte sağlanan ekonomik ve 
siyasi istikrar ve büyüyen sermaye piyasası 
ile yabancı yatırımcıların ilgisini çekmeye 
devam ediyor. Bunun en büyük göstergele-
rinden biri ise Pay Piyasası’nda üst düzeyde 
seyreden yabancı sahiplik oranı. 2002 
yılında yüzde 43 olan bu rasyo, 2015 yılının 
mart ayında yüzde 63 seviyesine ulaştı. 
Yabancı yatırımcılar Pay Piyasası dışında, 
borçlanma araçlarının işlem gördüğü plat-
formlarda da aktif şekilde yer alıyor.   
Gerek Türkiye’nin istikrarlı büyümeye eri-
şebilmesi gerekse de İstanbul’un küresel bir 
finans merkezi haline getirilmesi için birçok 
fırsat ve yapılması gereken ev ödevleri 
bulunuyor. Öncelikli hedef, yurt içi piyasa-
daki potansiyeli ortaya çıkarmak, bölge ülke 
şirketlerini Borsa İstanbul’da işlem görmeye 
davet etmek, faizsiz finansal araçlar ala-
nında öncü olmak ve finansal farkındalığı 
artırarak tasarruflara katkıda bulunmak. 
Bu süreçte, likiditenin ve işlem hacminin 
yüksek olduğu, yabancı/ yerli yatırımcıların 
ilgi odağı konumunda, çok çeşitli ihtiyaç ve 
tercihlere cevap verebilen bir ürün çeşit-
liliğine sahip, teknoloji ihraç edebilecek 
düzeyde altyapısı bulunan bir borsaya sahip 
olunması büyük önem taşıyor. Borsa İstan-
bul kararlı adımlarla bu yolda iletiyor. 

cooperation moves it has engaged in. 
Istanbul, which was placed 74th in the Global 
Financial Centers Index (GFCI) as of the end 
of 2010, moved up 32 places in the last three 
years as the result of works carried out in the 
recent years and currently ranks 42nd.
Turkey continues to attract foreign investors 
with the economic and political stability 
secured in this process and its growing 
capitals market. An important indicator of 
this is the high levels of foreign ownership 
at the Equity Market. This ratio, which stood 
at 43% in 2002, has reached 63% in March 
2015. Apart from the Equity Market, foreign 
investors are actively involved on platforms 
where debt instruments also traded.   
Numerous opportunities exist and there is 
much homework to do to secure Turkey’s 
stable growth and Istanbul’s transformation 
into a global financial center. The primary 
objective is to unlock the potential of the 
domestic market, invite companies operating 
in the region to to be listed on Borsa 
İstanbul, to lead the way in interest-free 
financial instruments field and to contribute 
to savings by boosting financial awareness. 
In this process, it is of utmost importance 
to have an exchange with high liquidity and 
trading volume, at the focus of attention 
of foreign and domestic on investors alike, 
offering a variety of products that are able 
to meet a variety of needs and preferences, 
with a developed infrastructure capable 
of exporting technology. Borsa İstanbul is 
making firm progress towards this goal. 

BORSA İSTANBUL SON 
YILLARDA GEÇİRDİĞİ 
BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE 

YAPTIĞI STRATEJİK 
İŞBİRLİKLERİNİN 

MEYVELERİNİ ŞİMDİDEN 
TOPLAMAYA BAŞLADI.



TURKISH METROPOLISES 
RANK AT THE TOP 

IN ECONOMIC 
PERFORMANCE LEAGUE
The Brookings Institute and JP Morgan Chase researched 

the economic performance of the world’s 300 largest 
cities. Four Turkish cities were ranked in the top 10 among 

the 300.  In the list in which Izmir was second, Istanbul 
was third, Bursa fourth and Ankara ninth.

Brookings Enstitüsü ve JP Morgan 
Chase, dünyanın en büyük 300 
kentinin ekonomik performansını 
araştırdı. 300 kent arasında yer alan 4 
Türk kenti de ilk 10’a girmeyi başardı. 
İzmir’in 2’nci olduğu listede  İstanbul 
3’üncü, Bursa 4’üncü, Ankara ise 
9’uncu sırada yer aldı.
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TÜRK METROPOLLERİ 
EKONOMİK 

PERFORMANS 
LİGİNİN ZİRVESİNDE



T
he Brookings Institute, an 
American think tank, recently 
published the 2014 Global 
Metropolitan Monitor Re-
port. In the study, which the 

Institute conducted together with JP 
Morgan Chase, the world’s largest 300 
metropolises were ranked according 
to their economic performance. Per-
formance was determined on the basis 
of two key indicators: the growth rate 
of GDP per capita and the growth 
rate of employment. The fast growth 
displayed by the cities in developing 
countries was also a point of interest 
in the study.

The self-governing Macau City of 
China came first in the 2013 Eco-
nomic Performance Index, and was 
again ranked first as a result of an 8.0 
percent per capita GDP growth rate 
and a 4.2 percent employment growth 
rate. Three cities from Turkey were 
consecutively ranked second, third 
and fourth in the list. Izmir, which 
came in sixth in the research study 
that was conducted in 2013, jumped 
four levels to rank second this year. 
The employment growth rate of Izmir 
is 6.6 percent while the growth rate of 
per capita GDP is 2.0 percent. Istan-

A
merikan düşünce kuruluşu Bro-
okings Enstitüsü, 2014 Küresel 
Metropol İzleme Raporu’nu ya-
yımladı. Enstitü’nün JP Morgan 
Chase ile birlikte gerçekleştir-

diği araştırmada dünyanın en büyük 
300 metropolü, ekonomik başarıları 
temel alınarak sıralamaya tabi tutuldu. 
Metropollerin ekonomik başarısı kişi 
başına milli gelir artış oranı ile istih-
dam artış oranına göre belirlendi. Araş-
tırmada gelişmekte olan ülkelerdeki 
metropollerde yaşanan hızlı ilerleme 
dikkat çekti.

2013 yılı Ekonomik Performans 
Endeksi’nde ilk sırada yer alan Çin’in 
özerk yönetime sahip Macau kenti, 
2014 yılı sıralamasında da yüzde 8,0 
kişi başına milli gelir artış oranı ve 
yüzde 4,2 istihdam artış oranı ile 
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birinci oldu. Macau’nun ardından listenin 
ikinci, üçüncü ve dördüncü sıralarında 
Türkiye’den üç kent peş peşe sıralandı. 2013 
yılındaki araştırmada 6’ıncı sırada yer alan 
İzmir, bu yıl dört basamak birden yükse-
lerek ikinciliğe yerleşti. İzmir’in istihdam 
artış oranı yüzde 6,6, kişi başına milli gelir 
artış oranı ise yüzde 2,0 oldu. 2013 yılında 
52’nci sırada bulunan Türkiye’nin en büyük 
kenti İstanbul, hızlı yükselişi ile dikkat 
çekti. Bir önceki yıla göre 49 basamak 
birden yükselerek üçüncülüğe yerleşen 
İstanbul’u bu başarıya yüzde 6,5’lik istih-
dam ve yüzde 2,0’lik kişi başına milli gelir 
artış oranları taşıdı. 

2013 yılındaki araştırmada 4’üncü 
olarak listedeki en yüksek basamağa ulaşan 
Türk kenti olan Bursa, bu yıl da aynı başa-
rıyı göstererek dördüncü sıradaki yerini 
korudu. Bursa’nın istihdam artış oranı 
yüzde 6,4, kişi başına milli gelir artış oranı 
ise yüzde 1,8 oldu. Raporda “Türkiye’nin 
Detroit’i” olarak anılan Bursa’nın, ülkenin 

bul, the largest city in Turkey, and which 
was 52nd in the list in 2013, stood out with 
its fast elevation in the rankings. Istanbul 
took up third position in the list, jumping 
49 levels in comparison to the previous 
year. Istanbul achieved this success with an 
employment growth rate of 6.5 percent and 
a per capita GDP growth rate of 2.0 percent.

Bursa, which achieved the highest 
ranking among the Turkish cities in 2013 
in fourth place, also displayed the same 
level of success this year and maintained its 
placement as the fourth city in the list. The 
employment growth rate of Bursa was 6.4 
percent with a per capita GDP growth rate 
of 1.8 percent. Bursa was indicated to be 
the automotive center of the country and 
named as Turkey’s Detroit.

In the Global Metro Monitor report, 
the only city outside of China and Turkey 
among the first 10 was Dubai, the capital 
of the United Arab Emirates. Dubai, which 
achieved a ranking of 5 in the list, reported 
a 4.7 percent employment growth rate and 
a 4.5 percent per capita GDP growth rate. 
In the previous report, Dubai occupied 18th 
place in the list. 

CAPITAL ANKARA RANKED NINTH IN THE LIST 
CLIMBING UP 29 LEVELS
The sixth, seventh and eighth rankings on 
the list were again Chinese cities. Kunming, 
which came second in the 2013 listing, was 
sixth this year with a per capita GDP growth 
rate of 8.1 percent and an employment 
growth rate of 2.9 percent. Meanwhile, 
Hangzhou in seventh place reported a per 
capita GDP growth rate of 7.0 percent and 
employment growth rate of 2.6 percent. The 
eighth city that occupied the same place as 
in the previous report was Xiamen, which 
had a per capita GDP growth rate of 8.6 per-
cent, the highest rate of growth among the 
first 10 cities. Xiamen’s employment growth 
rate was 2.6 percent, the lowest among the 
first 10 cities.

The Turkish capital, Ankara, which 
ranked 38th in the Economic Performance 
Index of 2013, came ninth in 2014, elevating 
its position by 29 levels. Ankara’s employ-
ment growth rate was 5.7; however its per 
capita GDP growth rate remained at 1.1 
percent which was the lowest growth rate 
among the first 10. The report emphasized 

IZMIR, ISTANBUL, 
BURSA AND ANKARA 

DREW ATTENTION 
AS THE CITIES THAT 

ACHIEVED THE 
HIGHEST GROWTH 

RATE IN EMPLOYMENT 
AMONG 300 GLOBAL 

METROPOLISES. 

İZMİR, İSTANBUL, 
BURSA VE ANKARA, 

300 KÜRESEL 
METROPOL ARASINDA 
EN YÜKSEK İSTİHDAM 

ARTIŞI SAĞLAYAN 
KENTLER OLARAK 

DİKKAT ÇEKTİ.
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birinci oldu. Macau’nun ardından listenin 
ikinci, üçüncü ve dördüncü sıralarında 
birinci oldu. Macau’nun ardından listenin 
ikinci, üçüncü ve dördüncü sıralarında 
Türkiye’den üç kent peş peşe sıralandı. 2013 
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capita GDP growth rate remained at 1.1 
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birinci oldu. Macau’nun ardından listenin 
ikinci, üçüncü ve dördüncü sıralarında 
Türkiye’den üç kent peş peşe sıralandı. 2013 
yılındaki araştırmada 6’ıncı sırada yer alan 
İzmir, bu yıl dört basamak birden yükse-

eighth city that occupied the same place as 
in the previous report was Xiamen, which 
had a per capita GDP growth rate of 8.6 per-
cent, the highest rate of growth among the 
first 10 cities. Xiamen’s employment growth 
rate was 2.6 percent, the lowest among the 

The Turkish capital, Ankara, which 
ranked 38th in the Economic Performance 
Index of 2013, came ninth in 2014, elevating 
its position by 29 levels. Ankara’s employ-
ment growth rate was 5.7; however its per 
capita GDP growth rate remained at 1.1 
percent which was the lowest growth rate 

BURSA AND ANKARA 
DREW ATTENTION 

AS THE CITIES THAT 

Türkiye’den üç kent peş peşe sıralandı. 2013 
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The Turkish capital, 
Ankara, which ranked 
38th in the Economic 
Performance Index of 
2013, ninth in 2014, 
elevating its position by 
29 levels. 

2013 yılı Ekonomik 
Performans Endeksi’nde 
38’inci olan Başkent 
Ankara, 29 basamak 
birden yükselerek 2014 
listesinde dokuzuncu 
sıraya yerleşti. 
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that industry in Ankara, where economy 
is still led by the public sector, reported 
increases of 4.1 and 6.8 percent in produc-
tion and employment respectively. It has 
also been highlighted in the report that the 
headquarters and manufacturing facilities 
of the largest aviation and defense compa-
nies of the country are located in Ankara.

Tenth place in the list again belonged to 
a Chinese city: Fuzhou. The per capita GDP 
growth rate of 8.0 percent and employment 
growth rate of 2.7 percent made it possible 
for Fuzhou to be included among the top 
10 cities, improving its position by one level 
from last year. 

THE LEADERS IN THE EMPLOYMENT GROWTH RATE 
WERE THE TURKISH METROPOLISES
Izmir, Istanbul, Bursa and Ankara 
drew attention as the cities that 
achieved the highest growth 
rate in employment among 
300 global metropolises. 
While Izmir ranked first with 

otomotiv sanayisinin merkezi olduğu 
kaydedildi.  

Küresel Metropol İzleme Raporu’nda 
Çin ve Türkiye dışında ilk 10’da yer bulabi-
len tek şehir Birleşik Arap Emirlikleri’nin 
Başkenti Dubai’ydi. Listenin beşinci sıra-
sında yer alan Dubai’nin kişi başına milli 
gelir artış oranı yüzde 4,5, istihdam artış 
oranı ise yüzde 4,7 oldu. Dubai bir önceki 
raporda listenin 18’inci sırasındaydı. 

BAŞKENT ANKARA 29 BASAMAK 
YÜKSELEREK DOKUZUNCU OLDU
Listenin 6, 7, ve 8’inci sıralarında yine Çinli 
şehirler sıralandı. 2013 listesinde ikinci 
olan Kunming, yüzde 8,1’lik kişi başına 
milli gelir artış oranı ve yüzde 2,9’luk istih-
dam artış oranı ile altıncı olurken, yedinci 
Hangzhou’nun kişi başına milli gelir artış 
oranı yüzde 7,0, istihdam artış oranı yüzde 
2,6 oldu. Bir önceki raporda da aynı sırada 
yer alan ve kişi başına milli gelirini yüzde 
8,6 artıran sekizinci sıradaki Xiamen, ilk 
10’daki en yüksek oranın sahibi oldu. 
Xiamen’in istihdam artış oranı ise yüzde 
2,6 ile yine ilk 10 kent arasındaki en düşük 
oran oldu. 

2013 yılı Ekonomik Performans 
Endeksi’nde 38’inci olan Başkent Ankara, 29 
basamak birden yükselerek 2014 listesinde 
dokuzuncu sıraya yerleşti. Ankara’nın istih-
dam artış oranı yüzde 5,7 olurken, başkent-
lilerin kişi başına milli gelirlerindeki artış 
oranı ise yüzde 1,1’de kaldı. Bu oran, ilk 10 
içindeki en düşük oran olarak dikkat çekti. 
Başkent Ankara’nın ekonomisinde kamu-
nun hala önemli bir yeri olmasına rağmen 
sanayinin üretimde ve istihdamda sırasıyla 
yüzde 4,1 ve 6,8’lik artış sağladığına dikkat 
çekilen raporda, ülkenin en büyük havacı-
lık ve savunma şirketlerinin merkezlerinin 
ve üretim tesislerinin de Ankara’da bulun-
duğu hatırlatıldı. 

İlk 10 listesinin sonunda yine bir Çin 
kenti olan Fuzhou yer aldı. Fuzhou’nun bir 
basamak yükselmesini sağlayan oranlar ise 
kişi başına milli gelir artışında  yüzde 8,0, 

istihdam artışında ise yüzde 2,7 oldu. 

İSTİHDAM ARTIŞININ LİDERLERİ
TÜRK METROPOLLERİ OLDU
İzmir, İstanbul, Bursa ve Ankara, 
300 küresel metropol arasında en 
yüksek istihdam artışı sağlayan 
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kentler olarak dikkat çekti. İzmir yüzde 
6,6 ile ilk sırada yer alırken, İstanbul yüzde 
6,5 ile ikinci, Bursa yüzde 6,4 ile üçüncü ve 
Ankara yüzde 5,7 ile dördüncü sırada yer 
aldı. İzmir ayrıca 2009-2014 yılları arasın-
daki beş yıllık dönemde sağladığı istihdam 
artışıyla da ikinci oldu.

İstihdam artışında Türkiye’nin metro-
pollerini yüzde 4,7 ile BAE’nin Dubai kenti 
ve Macaristan’ın başkenti Budapeşte takip 
etti. ABD’nin Fresno kenti de yüzde 4,5 
istihdam artış oranı ile yedinci sırada yer 
alırken, Kanada’nın Edmonton kenti ile 
yine ABD’den Raleigh yüzde 4,0 ile seki-
zinci sırayı paylaştı. İstihdam artışında 
ilk 10’un son kenti ise yüzde 3,9 ile Suudi 
Arabistan’ın Başkenti Riyad oldu.

Raporda “gelişmekte olan birer sanayi 
üssü” olarak nitelenen Türk şehirlerinin bu 
performansında büyük ölçekli altyapı ve 
inşaat yatırımları ile sağlam makroekono-
mik politikaların sağladığı hızlı büyümenin 
etkili olduğu vurgulandı. 

KİŞİ BAŞINA GELİR ÇİN’DE ARTTI
AMERİKA KITASINDA GERİLEDİ
Türkiye’nin metropolleri istihdam 
artışında zirveyi kimseye kaptırmazken, 
Çin kentleri de kişi başına milli gelir 
artışında üst sıraları parselledi. Kişi 
başına milli gelirde en yüksek artış ora-

6.6 percent, Istanbul was second with 6.5 
percent, Bursa third with 6.4 percent and 
Ankara fourth with 5.7 percent. Izmir also 
second with the employment growth rate it 
has achieved in the five-year period between 
2009 and 2014.

In terms of employment growth rate, 
Dubai in the UAE and Budapest in Hungary 
followed the steps of the Turkish cities at 4.7 
percent. Fresno in the USA occupied seventh 
position with an employment growth rate of 
4.5 percent, while the city of Edmonton in 
Canada and Raleigh in the USA shared eighth 
position at a growth rate of 4.0 percent. The 
last city among the first 10 in terms of em-
ployment growth rate was Riyadh in Saudi 
Arabia at 3.9 percent.

In the report, the large scale infra-
structure and construction investments 
and reliable macroeconomic policies were 
emphasized to have played a large role in 
the fast growth performance displayed by 
the Turkish cities, which were qualified as 
“developing bases of industry”.

PER CAPITA INCOME INCREASED IN CHINA 
AND DECREASED IN THE CONTINENT OF AMERICA
While the Turkish cities were superior to 
all others in terms of employment growth 
rate, cities from China did not leave any 
room for other cities as far as per capita 

GLOBAL METRO MONITOR REPORT ECONOMIC PERFORMANCE INDEX
KÜRESEL METROPOL RAPORU EKONOMİK PERFORMANS ENDEKSİ

City / Şehir  Country/ Ülke

Per Capita GDP 
Growth Rate (%) / 

Kişi Başına 
gelir artışı (%)

Employment 
Growth rate (%) / 

İstihdam 
artışı (%)

2013 Ranking /
2013 sırası

Macau China / Çin 8,0 4,2 1

İzmir Turkey / Türkiye 2,0 6,6 6

İstanbul Turkey / Türkiye 2,0 6,5 52

Bursa Turkey / Türkiye 1,8 6,4 4

Dubai UAE / BAE 4,5 4,7 18

Kunming China/ Çin 8,1 2,9 2

Hangzhou China / Çin 7,0 3,3 15

Xiamen China / Çin 8,6 2,6 8

Ankara Turkey / Türkiye 1,1 5,7 38

Fuzhou China / Çin 8,0 2,7 11

THE FIRST 10 METROPOLISES BY 
EMPLOYMENT GROWTH RATE
İSTİHDAM ARTIŞINDA İLK 10 METROPOL

City / Şehir  
Growth rate (%) / 

Artış oranı (%)

İzmir 6,6

İstanbul 6,5

Bursa 6,4

Ankara 5,7

Budapeşte 4,7

Dubai 4,7

Fresno 4,5

Edmonton 4,0

Raleigh 4,0

Riyad 3,9

WHILE THE TURKISH 
CITIES WERE 

SUPERIOR TO ALL 
OTHERS IN TERMS 
OF EMPLOYMENT 
GROWTH RATE, 

CITIES FROM CHINA 
DID NOT LEAVE ANY 
ROOM FOR OTHER 

CITIES AS FAR AS PER 
CAPITA GDP GROWTH 

WAS CONCERNED. 
TÜRKİYE’NİN 

METROPOLLERİ 
İSTİHDAM ARTIŞINDA 

ZİRVEYİ KİMSEYE 
KAPTIRMAZKEN, ÇİN 

KENTLERİ DE KİŞİ 
BAŞINA MİLLİ GELİR 

ARTIŞINDA ÜST 
SIRALARI PARSELLEDİ.
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GDP growth rate  was concerned. The first 
10 with the highest increases in per capita 
GDP growth were all Chinese cities. The 
first in the list was the city of Hefei with an 
increase of 9.5 percent followed by Wuhan 
at 9.3 percent. Changsha and Xiamen third 
at 8.6 percent while Kunming and Chengdu 
shared fifth position at 8.1 percent. Macau 
and Fuzhou were the seventh and Huhe-
haote and Baotou were ninth at 8.0 and 7.8 
percent respectively.

THE ECONOMIC PERFORMANCE DISPLAYED BY 
DEVELOPING COUNTRIES WAS REMARKABLE
The per capita GDP growth in general in 
the world was 1.4 percent in 2014, and at 
1.3 percent the average of the 300 cities 
was lower than the world’s average. On the 
other hand, the opposite was true for the 
employment growth rate; the world average 
was 1.4 percent while the average of the 
300 cities was 1.5 percent.

Economic growth centers in the largest 
metropolises of the world continued to dif-
ferentiate themselves from the rest in 2014. 
The cities that had the highest growth rate 
in 2014 were concentrated in the “Develop-
ing Countries” category. While employment 
growth reached 1.7 percent in the develop-
ing cities of the world, the said rate lagged 
behind at 1.3 percent for developed cities. 
However, the most striking differentiation 
was observed in per capita GDP growth. As 
the growth rate in developing cities reached 
4.0 percent level, the economies of devel-
oped cities were left behind at 0.8 percent.

nına sahip ilk 10 metropolün tamamı 
Çin’den çıktı. Listenin başında yüzde 
9,5’lik artış oranıyla Hefei kenti yer alır-
ken, Wuhan yüzde 9,3 ile ikinci oldu. 
Üçüncülüğü yüzde 8,6 ile Changsha ve 
Xiamen beşinciliği yüzde 8,1 ile Kun-
ming ve Chengdu, yedinciliği yüzde 8,0 
ile Macau ve Fuzhou, dokuzunculuğu 
ise 7,8 ile Huheaote ve Baotou kentleri 
paylaştı. 

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN 
PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİCİ 
Dünya genelinde kişi başına milli gelir 
artışı 2014 yılında yüzde 1,4 oranında 
gerçekleşirken, 300 metropolün orta-
laması yüzde 1,3 ile bu oranın altında 
kaldı. İstihdam artışında ise tam tersi 
yaşandı ve dünya ortalaması yüzde 
1,4 olurken metropollerin ortalaması 
yüzde 1,5 düzeyinde gerçekleşti. 

Dünyanın en büyük metropol alan-
larındaki ekonomik büyüme yörünge-
leri 2014 yılında da farklılaşmaya de-
vam etti. 2014 yılında en hızlı büyüme 
oranına sahip metropoller “gelişmekte 
olan ülkeler” kategorisinde yoğun-
laştı. İstihdam artışı gelişmekte olan 
metropollerde yüzde 1,7’ye ulaşırken, 
bu oran gelişmiş metropollerde yüzde 
1,3’te kaldı. Ancak asıl çarpıcı ayrışma 
kişi başına milli gelir artışında yaşandı. 
Gelişmekte olan metropollerdeki artış 
oranı yüzde 4,0’e ulaştı. Buna karşın 
gelişmiş metropol ekonomilerinde bu 
oran yüzde 0,8’de kaldı. 

The employment growth 
rate of Bursa was 6.4 
percent with a per capita 
GDP growth rate of 1.8 
percent.  

Bursa’nın istihdam artış 
oranı yüzde 6,4, kişi başına 
milli gelir artış oranı ise 
yüzde 1,8 oldu. 
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INVESTORS AND 
ENTERPRISES SEEKING 

PARTNERS MEET AT 
PRIVATE MARKET

YATIRIMCILAR VE ORTAK 
ARAYAN GİRİŞİMLER ÖZEL 
PAZAR’DA BİR ARAYA GELİYOR

Borsa İstanbul Private Market, a 
platform that brings together those 

who wish to invest and those who 
seek investors, has gained strong 

momentum since November 17, 2014 
and gained 222 members.

Yatırım yapmak isteyenlerle 
yatırım almak isteyenleri aynı 
platformda bir araya getiren, Borsa 
İstanbul Özel Pazar 17 Kasım 2014 
yılından bu yana hızlı bir ivme 
yakalayarak 222 üyeye ulaştı.

T    
he first transaction has been realized on the Private 
Market, which was established by Borsa İstanbul to 
bring together investors, companies and their part-
ners, helping companies to find funds and liquidity 
without going public and to meet their new invest-

ment needs. The first transaction carried out on February 
25, 2015, helped the clothing website Modanisa.com, a lead-
ing company in the world in its field, find a fund of USD 5.5 
million, with STC Ventures, the risk venture capital of Saudi 
Telecom, as the investor. With its role in the provision of di-
rect foreign investment, Private Market has taken a further 
step towards reaching its target of becoming a key player in 
international venture capital markets.

In addition, Private Market has intensified its event 
schedule for its members, providing them with a free Entre-
preneurship Training on March 23 and 24 with the coop-
eration of Özyeğin University Entrepreneurship Factory. 
Investors followed the presentations given by entrepreneurs 
at the end of the training session and had the opportunity 
to meet with the companies that they liked.

Aiming to offer its investor members training events 
of international standards, Private Market also organized 
an Angel Investment Certificate Program jointly with the 
Business Angels Association of Turkey (TBAA) and European 
Trade Association for Business Angels, Seed Funds and Early 
Stage Market Players  (EBAN), with the contribution of the 
Türk Ekonomi Bankası (TEB). During Turkey’s first EBAN 
- Angel Investment Certificate Program, EBAN’s Honorary 
Chairman Paulo Andrez explained to angel investor candi-
dates the key points to look out for in picking the right in-
vestment project and in ensuring the most profitable returns 
in the company evaluation and contract processes. During 
the certificate program, the Treasury Undersecretariat, 
Borsa İstanbul, and prominent figures from the TBAA gave 

H
alka açılmadan finansman, likidite ve yeni 
yatırım ihtiyaçlarını karşılamak için şirket-
ler, şirket ortakları ve yatırımcıları bir araya 
getirmek amacıyla Borsa İstanbul tarafın-
dan kurulan Özel Pazar’da ilk işlem gerçek-

leştirildi. 25 Şubat 2015 tarihinde gerçekleşen ilk 
işlemle alanında dünyanın önde gelen giyim site-
lerinden Modanisa.com’a 5,5 Milyon dolarlık fon 
sağlanırken bu işlemin yatırımcı tarafında Suudi 
Telecom’un risk sermayesi şirketi STC Ventures da 
yer aldı. Özel Pazar, yurt dışından sağlanan doğ-
rudan yatırımdaki bu rolüyle, uluslararası girişim 
sermayesi piyasalarında önemli bir oyuncu olma 
hedefine doğru bir adım daha atmış oldu.

Bunun yanında üyelerine yönelik organizas-
yonlarını hızlandıran Özel Pazar önce 23-24 Mart 
tarihlerinde Özyeğin Üniversitesi Girişim Fab-
rikası işbirliğiyle üyelerine ücretsiz olarak Giri-
şimcilik Eğitimi imkanı sağladı. Eğitim sonunda 
girişimcilerin yaptığı sunumları takip eden yatı-
rımcılar beğendikleri şirketlerle görüşme fırsatı 
buldu. 

Yatırımcı üyelerine de uluslararası kalitede 
eğitimler düzenleme amacıyla hareket eden Özel 
Pazar, TBAA – Melek Yatırımcılar Derneği ve Av-
rupa Melek Yatırım Ticaret Örgütü (EBAN) ile bir-
likte, Türk Ekonomi Bankası’nın (TEB) katkılarıyla 
Melek Yatırımcılık Sertifika Programı düzenledi. 
Türkiye’de ilk kez gerçekleşen EBAN - Melek Yatı-
rımcılık Sertifika Programı’nda EBAN’ın Onursal 
Başkanı Paulo Andrez, melek yatırımcı adaylarına, 
doğru yatırım projesini nasıl seçeceklerinden, şir-
ket değerlemesine ve sözleşme sürecine kadar en 
kârlı şekilde geri dönüş sağlamanın odak noktala-
rını anlattı. Sertifika programında Hazine Müste-
şarlığı, Borsa İstanbul, TBAA’dan önemli isimler, 
dünyada ve Türkiye’de melek yatırımcılığı A’dan 
Z’ye aktaran sunumlar gerçekleştirdi.



GİRİŞİMCİLER, YATIRIMCILARIN 
RADARINA GİRİYOR
Pek çok şirket, Özel Pazar sayesinde 
Özel Pazar’ın ilk üyesi olan Ali Sa-
bancı, girişimcilik sektörünün Hasan 
Aslanoba, Sina Afra ve Nevzat Aydın 
gibi başarılı isimleri ile Abraaj ve İş 
Girişim Sermayesi gibi büyük kurum-
sal yatırımcıların veya Turkcell gibi 
başarılı teknoloji şirketlerine destek 
olan şirketlerin radarına girme fırsatı 
buluyor. 

Sektörünün öncüsü olan ya da ge-
lecekte öncü olma potansiyeline sahip 
pek çok şirket de Özel Pazar’a üye ol-
muş durumda. Örneğin, Capital Inno-
vation dergisi tarafından en yenilikçi 
2. şirket seçilen ve kablosuz iletişimde 
dünya markası olma yolundaki Airties 
bunlardan sadece biri. Son yıllarda çok 
hızlı büyüyen şirket Türkiye’de bilişim 
alanındaki gözde şirketler arasında ve 
gerçek bir başarı hikayesi. Bilişimin 
yanı sıra; gıda, taşıt, mobilya, metal 
vb. imalat sektöründeki pek çok şirket 
Özel Pazar’ı sermayeye erişim için ko-
lay ve ideal bir seçenek olarak görerek 
Özel Pazar üyesi olmuş durumda. 

PRIVATE MARKET HAS 
TAKEN A FURTHER STEP 

TOWARDS REACHING ITS 
TARGET OF BECOMING 

A KEY PLAYER IN 
INTERNATIONAL VENTURE 

CAPITAL MARKETS.

ÖZEL PAZAR, 
ULUSLARARASI 

GİRİŞİM SERMAYESİ 
PİYASALARINDA ÖNEMLİ 

BİR OYUNCU OLMA 
HEDEFİNE DOĞRU BİR 

ADIM DAHA ATMIŞ 
OLDU.

presentations that explained all aspects of angel 
investment, both in Turkey and in the world.

ENTREPRENEURS ENTER INVESTORS’ RADAR
Private Market provides many companies 
the opportunity to catch the attention of Ali 
Sabancı, the first member of Private Market, 
of successful figures of the entrepreneurship 
industry such as Hasan Aslanoba, Sina Afra and 
Nevzat Aydın, and also of large corporate inves-
tors such as Abraaj and İş Venture Capital, or of 
giants such as Turkcell which support success-
ful technology companies. 

Many leading companies of the industry, or 
companies with leading potential, are members 
of Private Market. For example, Airties, which 
has been selected as the second most innovative 
company by Capital Innovation magazine and 
which is in the route of becoming a world brand 
in wireless communication, is only one of them.  
Growing at a very rapid rate over the recent years, 
Airties is among Turkey’s favorite companies in 
the informatics sector and a veritable success 
story. Besides IT, many companies operating in 
manufacturing industries including food, vehicle, 
furniture, metal, etc. have become members of 
Private Market as they consider the platform as a 
fast and ideal means to access capital.

Borsa İstanbul Private Market brings many companies together under one roof, and in particular those active 
in the IT and telecommunication industries, which have played a crucial role in the growth of developed 
economies around the world. Around 49% of all new start-ups are IT and telecommunication companies.

Borsa İstanbul Özel Pazar özellikle, tüm dünyada gelişmiş ülkelerin ilerlemesinde büyük rol alan bilgi ve 
iletişim sektörü ağırlıklı olarak birçok şirketi tek çatı altında barındırıyor. Yeni girişim şirketlerinin %49’unu 
bilgi ve iletişim sektörü şirketleri oluşturuyor.

START-UPS / YENİ GİRİŞİMLER

Administrative and Support 
Activities / İdari ve Destek 
Hizmet Faaliyetleri

 Electricity, Gas, Vapor 
and Air-Conditioning 
Manufacturing 
and Distribution / 
Elektrik, Gaz, Buhar ve 
İklimlendirme Üretimi ve 
Dağıtımı

 Accomodation 
and Catering / 
Konaklama ve 
Yiyecek Hizmeti 
Faaliyetleri

Human Health and Social 
Services  / İnsan Sağlığı ve 
Sosyal Hizmet Faaliyetleri

 Other Services / 
Diğer Hizmet 
Faaliyetleri

Agriculture, Forestry 
and Fishery / Tarım, 
Ormancılık ve Balıkçılık 

Mining and Quarry / 
Madencilik ve Taş Ocakçılığı Education / Eğitim

Information and Communication / 
Bilgi ve İletişim

Occupational, 
Scientific and 
Technical Activities / 
Mesleki, Bilimsel ve 
Teknik Faaliyetler

%3

%3
%3 %2

%2

%3

%13

%49

%4

%4

%7

Growing enterprises that are members of Private Market, however, exhibit a di£ erent distribution. 51% of the 
Rising Companies Segment, comprising 2 companies with ISO first 500 and 4 companies from ISO second 500, 
consists of manufacturing industry. IT and Telecommunications industry holds the second place in this segment.

Özel Pazar’a üye olan yükselen girişim şirketleri ise daha farklı bir dağılım gösteriyor. İSO ilk 500’den 2, ikinci 
500’den 4 şirketi barındıran Yükselen Girişim Segmenti’nin %51’ini imalat sektörü oluşturuyor. Bu segmentte 
ikinciliği ise yine Bilgi ve İletişim sektörü elde ediyor.

RISING COMPANIES / YÜKSELEN GİRİŞİMLER

Manufacturing / 
İmalat

Manufacturing / 
İmalat

 Water Supply; Sewage, Waste Management and 
Improvement  / Su Temini; Kanalizasyon, Atık 

Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri

Construction / İnşaat

Information and Communication / 
Bilgi ve İletişim

%51

Agriculture, Forestry 
and Fishery / Tarım, 
Ormancılık ve Balıkçılık %3

%2

%7

%12

%12

Wholesale and Retail Trade; 
Repair of Motor Vehicles and 

Motorbikes  / Toptan ve Perakende 
Ticaret, Motorlu Kara Taşıtlarının 

ve Motosikletlerin Onarımı

Occupational, Scientific and Technical Activities    / 
Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler

Human Health and Social Services  / 
İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri%2

Real Estate /
Gayrimenkul Faaliyetleri %2

Education / Eğitim %2

%5
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Dünyanın en büyük 
tesettür giyim sitesi 
Modanisa.com’un 
Kurucusu ve Yönetim 
Kurulu Başkanı Kerim 
Türe, Youtube’dan beş yıl 
önce benzer bir internet 
girişimini yıllık 120 bin 
doları karşılayamadığı 
için kapatmak zorunda 
kalmış. “O parayı 
birileri vermeli ve 
kaybolmasından da canı 
yanmamalı” diyen Türe, 
Özel Pazar’ın dünya ile 
rekabette önemli bir 
görevi yerine getireceği 
görüşünde. 

DÜNYA İLE REKABETTE  
GİRİŞİMCİLERİ  
DESTEKLEMEK GEREKİYOR
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Kerim Türe, the Founder and Chairman of 
the Board of Directors of Modanisa.com, 

the largest conservative clothing site of 
the world, had to close down an Internet 

venture similar to YouTube, five years 
before it was founded, due to not being able 

to procure USD 120,000. Türe, who said, 
“Somebody should provide that money and 

not worry too much if it is lost,” is of the 
opinion that Borsa İstanbul Özel Pazar will 
perform an important duty in competition 

with the world. 

SUPPORTING 
ENTREPRENEURS IS A 

REQUIREMENT IN GLOBAL 
COMPETITION
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B
orsa İstanbul Özel Pazar’daki ilk 
ortaklık anlaşması, Pazar üyele-
rinden Modanisa ve STC Ventures 
arasında 25 Şubat 2015’te gerçekleşti. 
Reuters’in Dinar Standard Grubu ile 

birlikte hazırladığı “Islamic Economic Re-
port” araştırmasına göre e-ticaret alanında 
dünyanın en büyük İslami moda giyim sitesi 
olan Modanisa’ya, Saudi Telecom Grubu’nun 
girişim sermayesi fonu olan STC Ventures, 
5,5 milyon dolar yatırımla ortak oldu. Kadın-
lara özel giyim, aksesuar ve moda alışveriş 
sitesi olan Modanisa’da, modern muhafaza-
kar giyim tarzını benimsemiş, tesettür giyim 
ve kapalı giyimi tercih eden kadınlar ve genç 
kızlar, kendi giyim tarzlarına uygun model-
leri bulabiliyor. Modanisa Yönetim Kurulu 
Başkanı Kerim Türe ile Türkiye’de girişim-
ciliği, Modanisa’yı ve Özel Pazar’a uzanan 
süreci konuştuk. 

Öncelikle sizi bir girişimci olarak tanıya-
bilir miyiz? Girişimcilik serüveniniz nasıl 
başladı? 
Ben ortaokuldan bu yana girişimciyim diye-
bilirim. İlk olarak okuduğum çizgi romanları 
satarak başladım. Marmara Üniversitesi’nde 

T
he first partnership agreement at Borsa 
İstanbul Private Market was concluded 
between members Modanisa and STC 
Ventures on 25 February 2015. Saudi 
Telecom Group’s venture capital fund 

STC Ventures became a shareholder with 5.5 
million USD investment to Modanisa, world’s 
largest Islamic fashion clothing e-commerce 
site according to Reuters Dinar Standard 
Group’s “Islamic Economic Report”. At Moda- 
nisa –special clothing, accessories, and fashion 
shopping site exclusive to women – women as 
well as young girls, who have adopted modern 
conservative and religious clothing can find 
models compatible with their style. We talked 
about entrepreneurship in Turkey and the pro-
cess that brought Modanisa to Borsa İstanbul 
Private Market with Kerim Türe, the Chairman 
of the Board of Directors of Modanisa. 

Could we get to know you as an entrepre-
neur? How did your adventure as an entre-
preneur begin?
I can say that I have been an entrepreneur since 
junior high school. I first started by selling 
the comic books that I used to read. While 
attending Marmara University as an undergrad-
uate, I organized the transportation services 
of the students at the university. I made what 
could be considered at the time as a substantial 
amount of money. I then went to the city of 
Boston in the USA for my masters in commu-
nications. When I returned to Turkey, I worked 
for Show TV for about 3.5 years. I then noticed 
that working in a job did not suit me and that I 
would prefer to establish my own business. We 
established a company by the name of sanal.
net with Vestel Group and set up a website 
called neokanal.com. Neokanal was an Internet 
video site; we ended up doing something 
similar to YouTube five years before them. It 
was selected as the best Internet site of Turkey 
in 2000. But everything has to be done in its 
own time. If this capital had been in my hands 
then, I would have done something completely 
different. The reason for our closing shop was 
due to our annual need of 120,000 USD. 

We were involved in several business after 
Neokanal. Lastly we had a company called 
Campus Media; we sold that to a big firm with 
domestic and foreign partners. We ended up 
with some savings. We invested in seven to 
eight companies in Etohum. Three or four of 

WE NEED TO BE 
READY FOR GLOBAL 

COMPETITION. 
WE NEED MONEY, 
KNOW-HOW AND 
SMART PEOPLE. 

DÜNYA REKABETİNE 
HAZIR OLMAMIZ 

GEREKİYOR. PARAYA, 
BİLGİYE VE AKILLI 

ADAMLARA İHTİYAÇ 
VAR.
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okurken okulun öğrenci servisini organize 
ettim. O zaman için de güzel para kazandık. 
Ardından iletişim üzerine master yap-
mak için ABD’nin Boston kentine gittim. 
Türkiye’ye döndüğümde yaklaşık 3,5 yıl 
Show TV’de çalıştım. Sonra başka bir yerde 
çalışmanın pek bana göre olmadığını, kendi 
işimi kurmayı tercih edeceğimi fark ettim. 
Vestel Grubu ile birlikte Sanal.net adlı bir 
şirket kurduk ve neokanal.com adında bir 
site yaptık. Neokanal bir internet video 
sitesiydi, Youtube’un benzerini beş yıl önce 
yapmış olduk. 2000 yılında Türkiye’nin en 
iyi internet sitesi seçildi. Ama her şeyin bir 
zamanı var. Bu sermaye o yıl benim elimde 
olsaydı, ben bambaşka bir şey yapardım. 
İşi kapatma sebebimiz yıllık 120 bin dolar 
paraya ihtiyaç duymamızdı. 

Neokanal’dan sonra birçok iş yaptık. En 
son Kampüs Medya diye bir şirketimiz vardı, 
onu yurt içi ve yurt dışı ortaklı büyük bir 
firmaya sattık. Birikmiş bir paramız oldu. 
Etohum’da irili ufaklı yedi sekiz şirkete yatı-
rım yaptık. Üç dört tanesi battı, iki üç tanesi 
çok güzel ilerliyor. Ben aslında girişimciyim, 
melek yatırımcılık, bir sonraki nesli yanınıza 
çekip onların da başarılı olmasını sağlamak 
için yaptığım bir şey. Ama benim kanımda 
girişimcilik var. O yüzden ben duramadım 
ve ortaklarımla birlikte Modanisa.com’u 
kurduk. 

Modanisa’yı kurmaya nasıl karar verdi-
niz? Giyim veya moda üzerine deneyimi-
niz var mıydı?
Bizde konfeksiyon dede mesleği… Ben bu 
kadar teknolojiye yönelmişken, master 
yapmışken bu işi yapacağımı düşünmezdim. 
Ama 2011 yılında piyasaya baktığımızda ka-
palı giyinen hanımların seçenek azlığını fark 
ettik. Bunun yanında yaş gruplarına göre 
de farklı ürünlerin bulunmadığını gördük. 
Mesela 25 yaşında bir kadın 50 yaşındaki 
annesi ile neredeyse aynı kıyafetleri giyi-
yordu. Hizmet verilmesi gereken kocaman 
bir kitle vardı ve Batı modası buna arkasını 
dönmüştü. 

Üretim açısından baktığınızda, kapalı 
olmayan bir kadına hizmet veren marka 
sayısı 800’e ulaşırken, tesettürlü hanımlara 
geldiğinizde bu sayı iki elin parmaklarını 
geçmiyordu. Biz de dedik ki bu konuda 
ne yapabiliriz, neyi bir araya getirip kimle 

them went bankrupt, two or three of them are 
doing rather well. I am actually an entrepre-
neur, angel investment is something I do in 
order to attract the future generation of young 
talent and ensure their success. But entrepre-
neurship is in my blood. That is why I could 
not stay still and ended up founding Modanisa.
com with my partners. 

How did you decide to establish Modan-
isa? Have you had any previous experi-
ence in clothing and fashion?
The ready-made clothing business is some-
thing I learned from my grandfather… I never 
thought I would be involved with this business 
when I was so oriented towards technology 
after completing a master’s degree, however, 
when we studied the market in 2011 we have 
seen the limited availability of variety for 
women who prefer to dress more conserva-
tively. We also realized that varieties based on 
age groups were not offered. To give an exam-
ple, a 25-year old woman was dressed almost 
in the same type of clothes as her 50-year old 
mother. There was a huge target group that was 
being neglected by the western fashion world 
and to which we could provide services. 

Borsa İstanbul Özel 
Pazar’daki ilk ortaklık 
anlaşması, 25 Şubat 
2015’te imzalandı. 

The first partnership 
agreement at Borsa 
İstanbul Private Market 
was concluded on 25 
February 2015.
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çalışabiliriz? Aklımıza internet geldi ve 2011 
yılının mayıs ayında, anneler gününde yola 
çıktık.

Bu alana üretim yapan çok az firma 
bulunduğunu söylediniz ama sitenizde 
çok çeşitli ürün bulunuyor. Bunu nasıl 
sağlıyorsunuz?
İlk önce üreticileri ikna ettik, “gelin bakın 
burada bir boşluk var, bu hedef kitle sizin 
müşteriniz, niye bunlara uygun ürün 
üretmiyorsunuz” dedik. Yavaş yavaş önce 
onlar inandılar, sonra kendileri bir şeyler 
hazırlayıp getirmeye başladılar. 

Modanisa üzerinden satış yapan mar-
kaların yüzde 70’i daha önce hiç tesettür 
üretimi yapmamış markalar. Yüzde 30’u 
eskiden beri vardı. Bizle birlikte yaklaşık 20 
yeni tasarımcı çıktı. Tasarımı teşvik etmiş 
olduk. Tasarımcılar için iyi bir köprü olduk. 
Onlar zaten tasarım yapıyorlardı. Bir kıs-
mını biz gidip bulduk, bize haber geliyordu, 
“şu isim var, çok güzel tasarımları var, evde 
dikiyor” diye… 20-30 kıyafet satan insan-
lardan şu anda yıllık 1,5-2 milyon dolar 
ciroya gelenler var. 

When we looked at the picture from the 
perspective of production, we could see that 
the number of brands providing fashion to 
contemporary women reached 800, while 
for veiled, more conservative women it is 
possible to count the number of brands 
available on the fingers of both hands. This 
made us think of the opportunities and the 
people and medium we can work with. In-
ternet came to our minds and we started the 
venture in May of 2011 on Mother’s Day.

You said there are very few firms who 
manufacture in this field; however you 
have a wide range available at your site. 
How do you manage this?
Before all else we persuaded the manufactur-
ers. We told them about the niche available 
in the market and asked them why they do 
not manufacture clothing that would suit 
this target group. Gradually they started to 
see the logic behind our suggestion and were 
soon bringing us the things they prepared. 

70% of the brands that have been selling 
their products over Modanisa are those that 
have never been involved in the manufactur-

5,5
USD

DOLAR

MILLION / MİLYON

INVESTMENT OF STC VENTURES
STC VENTURES YATIRIMI
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Özel Pazar ile tanışmanız nasıl oldu? 
Özel Pazar bizimle bağlantıya geçti. “Siz bu 
sistem için çok uygun bir aday olarak gö-
rünüyorsunuz” dediler. Biz de tabii, dedik. 
Bizim istediğimiz bir şey Türkiye’ye sermaye 
gelmesi. Türkiye’de inanılmaz girişimci bir 
yetenek var ama para az. Özellikle bu tekno-
loji ile ilgili işlerde, biraz daha paranın bir 
kısmını sokağa atman gereken işlerde ya da 
büyümek için çok para harcamak gereken 
işlerde finansal destek olmazsa başarı çok 
zor. 

Dünya rekabetine hazır olmamız gereki-
yor. Paraya ihtiyaç var, know-how’a ihtiyaç 
var. Şirketin içine akıllı adamlar koymanız 
gerekiyor. 

Davetten sonraki süreç nasıl ilerledi? 
STC Ventures hakkında bilgi sahibi 
miydiniz?
Saudi Telecom’un böyle bir yatırım şirketi 
olduğunu bilmiyorduk. Aracı kurumu-
muz Borsa ile temasa geçti, bu sayede STC 
Ventures ile tanıştık. 5,5 milyon dolarlık 
bir yatırım geldi. Daha önceki yatırımcımız 
Hasan Aslanoba da sermaye artışına katıldı. 
Hasan Aslanoba ile Start-up Turkey’de 
tanışmıştık, ilk yatırımı o yapmıştı. 

Borsa İstanbul dünyada çok saygın bir 
yerde. Bu saygınlığından yararlanmak, 
onun akredite ettiği bir şirket olabilmek gü-
zel bir şey, şerefli bir şey. Biz ilk onu düşün-
dük. Bir yatırım gelmese de Borsa İstanbul 
benim borsam. Girişimcileri desteklemek 
lazım, onları yüreklendirmek lazım. “Gelin 
yapın, siz de yapabilirsiniz” demek lazım. 

ing of modest dresses. 30 percent of them 
have already been in the market. Approxi-
mately 20 new designers embarked on this 
line of business together with us. We, in a 
way, encouraged new designs in this market. 
Some of the designers have been discovered 
by us as we heard their names from other 
people, the beauty of their designs and that 
they worked from home. Some of these peo-
ple that previously created 20-30 pieces of 
clothing now reached a turnover level of 1.5-2 
million dollars. 

How did you first hear about Borsa İs-
tanbul Private Market? 
Borsa İstanbul Private Market contacted us. 
They indicated how they considered us an 
ideal candidate for their system. We agreed 
as we desired capital inflow into Turkey. The 
entrepreneurship potential in Turkey is very 
high but financial resources to fund this are 
limited. Being successful without finan-
cial support, especially in high technology 
ventures where you need to take huge risk 
and almost throw the money to the street, or 
where it is necessary to incur huge expendi-
tures to grow, is unfortunately very difficult 
to achieve. We are required to be ready for 
global competition. We need money, know-
how and smart people within the company. 

How did the process following the invi-
tation go? Were you familiar with STC 
Ventures?
We were not aware of the fact that Saudi 
Telecom was this type of an investment 
company. Our brokerage firm contacted 
Borsa İstanbul and this gave us the oppor-
tunity to meet STC Ventures. They made 
an investment of 5.5 million dollars. Our 
previous investor Hasan Aslanoba also par-
ticipated in the capital increase. We have 
met Hasan Aslanoba at Start-up Turkey, he 
was our first investor. 

Borsa Istanbul is highly reputed across 
the world. It is good to benefit from its 
reputation and be a company that is ac-
credited by this institution. This is what 
first occurred to us. Even if there were no 
investments, Borsa Istanbul is our exchange, 
the entrepreneurs must be encouraged, they 
must be told that they could do it and be 
successful. 

“Bizle birlikte yaklaşık 20 
yeni tasarımcı çıktı.”

“Approximately 20 new 
designers embarked 

on this line of business 
together with us.“

70% OF THE BRANDS 
ARE THOSE THAT 

HAVE NEVER BEEN 
INVOLVED IN THE 

MANUFACTURING 
OF CONSERVATIVE 

CLOTHING.

MODANİSA ÜZERİNDEN 
SATIŞ YAPAN 

MARKALARIN %70’İ 
HİÇ TESETTÜR ÜRETİMİ 

YAPMAMIŞ.
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“The public offering will 
also ensure capital input 

that is the most basic 
input for the growth of our 

company.”

“Halka arz şirketimizin 
büyümesi için en temel 

girdi olan sermaye girişini 
de sağlayacak.”

EXCLUSIVE INTERVIEW | ÖZEL RÖPORTAJ
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Türkiye Petrolleri Genel Müdürü 
Besim Şişman son 10 yılda 
yaptığı yatırımlarla yurt dışında 
en çok yatırım yapan Türk 
şirketi olduklarını, önlerine 
koydukları yeni hedefin dünya 
çapında tanınan 10 küresel Türk 
markası arasında yer almak 
olduğunu söyledi.

TP AIMS TO BE 
ONE OF THE 10

 TURKISH       
           BRANDS

GLOBAL

TP’NİN HEDEFİ 10 
KÜRESEL TÜRK 
MARKASINDAN 
BİRİ OLMAK

Turkish Petroleum 
CEO Besim Şişman 

says TP is the 
Turkish company 
that has made the 
most investment 

overseas in the 
last decade, and 

that the new target 
is to take their 

place among the 
10 global Turkish 

brands recognized 
worldwide.
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T
urkish Petroleum has been operating 
for six decades to ensure the security 
of energy supply and resource diversity 
of Turkey. The new target of TP, which 

has assumed the title of being the Turkish 
company that has made the most investment 
overseas in the last decade, is to become one 
of the 10 global Turkish brands worldwide. 
The fact that TP, which has focused on over-
seas growth due to limited domestic hydro-
carbon resources, needs structural change to 
become more prominent in global competi-
tion was being mentioned for some time. The 
model of Turkish Airlines, which represents 
our country successfully overseas with the 
leaps it has made recently, is being suggested 
for such structural change. At Borsa İstanbul 
Magazine, we talked with Besim Şişman, CEO 
of the company, concerning the areas of inte-
rest regarding Turkish Petroleum, which is of 
major importance to Turkey but little known 
by the public. 

Could you assess the contribution of Turk-
ish Petroleum to the development of oil 
and natural gas sector of Turkey?
Turkish Petroleum, in addition to the oil 
exploration and production activities on land 
to satisfy the increasing energy need of our 
country, has expedited its hydrocarbon explo-
ration and production activities in recent years 
with sea exploration and non-conventional 
methods. As a result of the works we have 
been undertaking in the Mediterranean and 
the Black Sea with the prominent oil compa-
nies of the world, we have succeeded in unco-
vering the oil and natural gas potential of both 
regions. We will continue with our exploration 
and production activities in the region with 
both our own resources as well as with foreign 
partners in the coming period in order for 
these resources to be quickly introduced to the 
national economy and convert the high poten-
tial of the region to reserves and production.

The international exploration and drill-
ing works of TP increase on a daily basis. 
In which countries does your work con-
tinue nowadays? 
We conduct our activities in eight co-
untries in total with our headquarters in 
Turkey. Approximately 60 percent of the 
daily 100,000-barrel production of TP 

T
ürkiye’nin enerji arz güvenliğinin 
sağlanması ve kaynak çeşitliliğinin 
artması için çalışan Türkiye Petrol-
leri, 60 yılı geride bıraktı. Son 10 

yılda yaptığı yatırımlarla yurt dışında 
en çok yatırım yapan Türk şirketi unva-
nını kazanan TP’nin yeni hedefi dünya 
çapında tanınan 10 küresel Türk mar-
kasından biri olmak. Ülkemizin yurt içi 
hidrokarbon kaynaklarının sınırlı olması 
nedeniyle yurt dışında büyümeye odakla-
nan TP’nin küresel rekabette öne çıkabil-
mesi amacıyla yapısal değişikliğe ihtiyaç 
duyduğu bir süredir dile getiriliyor. Yapı-
sal değişiklik içinse son dönemde yaptığı 
atılımlarla ülkemizi yurt dışında başa-
rıyla temsil eden Türk Hava yolları mo-
deli öneriliyor. Borsa İstanbul Magazine 
olarak Türkiye için çok önemli ama bir 
o kadar da az tanınan Türkiye Petrolleri 
hakkında merak edilenleri şirketin Genel 
Müdürü Besim Şişman ile konuştuk.

Türkiye Petrolleri’nin Türkiye’de pet-
rol ve doğal gaz sektörünün gelişimine 
katkılarını değerlendirebilir misiniz?
Türkiye Petrolleri, ülkemizin artan enerji 
ihtiyacının karşılanması için karalarda 
yürüttüğü arama ve üretim faaliyetlerine 
ek olarak son yıllarda deniz aramacılığı ve 

It was being 
mentioned for some 

time that TP needs 
structural change.

TP’nin yapısal 
değişikliğe ihtiyaç 

duyduğu bir süredir 
dile getiriliyor. 
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comes from overseas. In the coming period 
we plan to intensify our overseas projects 
that we have realized currently as well as 
expand into new countries of focus. 
We acquired 49 percent of BaiTex LLC, the 
exploration and production company of 
MOL, the Hungarian national oil and natu-
ral gas company, which operates in Russia. 
We are operating together with BaiTex 
LLC in Baituganskoye field and Yerilkinsky 
blocks that are located in the Volga-Ural 
Region of Russia following the agreement. 
We are considering of new acquisitions 
within the means of our budget in the 
coming period. 
We have signed large scale cooperation 
agreements with prominent companies of 
the world especially in sea exploration and 
unconventional subjects. In conclusion 
to this work, the existence of a gas system 
operating in the west, and an oil system 
operating in the east of the Black Sea were 
revealed. 
Our work in İstanbul Şile offshore conti-
nues in cooperation with Shell. Operations 
performed together with our partners, 
mutual sharing of information and experi-
ence have added value to our company in 
the subjects of know-how and technology 
transfer.

geleneksel olmayan yöntemlerle hidro-
karbon arama ve üretim faaliyetlerine 
de hız verdi. Dünyanın önde gelen petrol 
şirketleri ile Akdeniz ve Karadeniz’de yü-
rüttüğümüz çalışmalar neticesinde her iki 
bölgenin petrol ve doğal gaz potansiyelini 
ortaya çıkardık. Bu kaynakların hızla milli 
ekonomiye kazandırılması ve bölgenin 
yüksek potansiyelinin rezerve ve üretime 
dönüştürülebilmesi için gelecek dönemde 
hem öz kaynaklarımızla hem de yabancı 
ortaklarla bölgede arama ve üretim faali-
yetlerine devam edeceğiz.

TP’nin uluslararası arama ve sondaj 
çalışmaları her geçen gün artıyor. Bu-
gün itibarıyla uluslararası çalışmaları-
nız hangi ülkelerde devam ediyor? 
Faaliyetlerimizi Türkiye merkezli olmak 
üzere toplam 8 ülkede yürütüyoruz. 
TP’nin günlük 100 bin varil üretimi-
nin yaklaşık yüzde 60’ı yurt dışından 
geliyor. Önümüzdeki dönemde hem yurt 
dışında şu an gerçekleştirdiğimiz proje-
lerimizde derinleşmeyi hem de yeni odak 
ülkelere açılmayı planlıyoruz. 
Macar milli petrol ve doğal gaz şirketi 
MOL’un Rusya’da faaliyet gösteren 
arama ve üretim şirketi BaiTex LLC’nin 
yüzde 49’luk hissesini satın aldık. 
Anlaşmayla birlikte Rusya’nın Volga-
Ural Bölgesi’nde yer alan Baituganskoye 
sahası ve Yerilkinsky bloklarında BaiTex 
LLC ile birlikte faaliyet gösteriyoruz. 
Özellikle deniz aramacılığı ve ankon-
vansiyonel konularında dünyanın önde 
gelen şirketleri ile geniş çaplı işbirlik-
lerine imza attık. Bu çalışmalar sonucu 
Karadeniz’in batısında çalışan bir gaz sis-
temi, doğusunda ise çalışan bir petrol siste-
minin varlığı ortaya çıkarıldı. İstanbul Şile 
açıklarında Shell ile birlikte yürüttüğümüz 
çalışmalarımız devam ediyor. Ortakları-
mızla birlikte yürüttüğümüz operasyon-
lar karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımı, 
know-how ve teknoloji transferi konula-
rında şirketimize artı değerler kattı.

TP’nin halka arzı konusunda bir 
gelişme var mı? Süreç hakkında bilgi 
verebilir misiniz?
Halka arz ya da özerkleşme TP Yönetim 
Kurulu üyelerinin ya da benim alabi-

AS LONG AS THERE 
IS NO UNEXPECTED 

CHANGE, OIL PRICES 
WILL FOLLOW 

THEIR NORMAL 
TREND BASED ON 

THE DEMAND AND 
SUPPLY BALANCE. 

BEKLENMEDİK BİR 
DEĞİŞİM OLMADIĞI 
SÜRECE, PETROL 
FİYATLARI ARZ-
TALEP DENGESİNE 
BAĞLI OLARAK 
NORMAL SEYRİNİ 
SÜRDÜRECEKTİR. 
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Is there any development on the initial 
public offering of TP? Could you provide 
us with information with regards to the 
process?
Public offering or gaining autonomy is not a 
personal decision that I or the members of the 
Board of Directors may take. Our esteemed 
Minister has expressed that in order for TP to 
compete at a global level it requires structural 
change, and that the Turkish Airlines model 
was being suggested for structural change. We 
also voiced in various channels that Turkish 
Airlines model is the optimum model for our 
company. In line with the rising economic 
trend not only in our country but also in the 
world, national oil companies are supported 
by the governments to grow more to operate 
at a global scale by increasing their capital 
rather than privatization. The public offering 
will also ensure capital input that is the most 
basic input for the growth of our company. 
Moreover the predicted change in the current 
structure will also facilitate independent and 
quick decision making. As I mentioned, public 
offering or autonomy will be taken into 
consideration by the decision makers after 
evaluating the conditions at the time. It will 
be more appropriate to evaluate the subject 
of the public offering of Turkish Petroleum 
under the conditions at such time. 

What is being done in the public offering 
preparation process? What kind of prepara-
tions are on the way? 
Turkish Petroleum is celebrating its 60th year 
anniversary. Of course TP, which has shoul-
dered Turkey since 1954 with the taxes it has 
paid, employment it has created, and geopo-
litical power it has brought to our country 
could not stay behind this change that the 
times necessitate. As Turkish Petroleum, ope-
rating in a dynamic and intensive field such as 
oil and natural gas, we have put into practice 
TP2023 Integrated Transformation Program 
with the purpose of putting into effect the 
necessary strategies by analyzing in the best 
possible manner the change and transfor-
mation arising from the facts of the world 
inherent as a matter of course. 
The transformation program that predicts 
technical and administrative restructuring of 
TP does not have any direct connection with 
matters such as public offering or autonomy. 

leceğim şahsi bir karar değildir. Sayın 
Bakanımız daha önce TP’nin global 
ölçekte rekabet edebilmesi için yapısal 
değişikliğe ihtiyacı olduğunu ve bunun 
için de Türk Hava Yolları modelinin 
öngörüldüğünü ifade etmiştir. Biz-
ler de THY modelinin şirketimiz için 
en uygun model olduğu konusunu 
çeşitli mecralarda dile getirdik. Çünkü 
yalnızca ülkemizde değil dünyada da 
yükselen ekonomik trend gereği milli 
petrol şirketlerinin özelleştirilmesi ye-
rine sermayelerinin artırılarak daha da 
büyümeleri ve global ölçekte faaliyet 
gösteren bir şirket olmaları hedefle-
niyor. Halka arz şirketimizin büyü-
mesi için en temel girdi olan sermaye 
girişini de sağlayacak. Ayrıca mevcut 
yapıda öngörülen değişiklik bağımsız 
ve hızlı karar almayı da kolaylaştıra-
cak. İfade ettiğim üzere halka arz ya da 
özerkleşme karar vericiler tarafından 
zamanın şartları değerlendirilerek ele 
alınacaktır. Türkiye Petrollerinin halka 
arzı konusunu da o günün koşulla-
rında değerlendirmek daha doğru 
olacaktır. 

Approximately 60 percent 
of the daily production of 
TP comes from overseas. 

TP’nin günlük üretiminin 
yaklaşık yüzde 60’ı yurt 

dışından geliyor. 
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Halka arz sürecine hazırlık döneminde 
neler yapılıyor? Nasıl bir hazırlık 
içerisindesiniz? 
Türkiye Petrolleri bu yıl 60. yıldönümü 
kutluyor. 1954 yılından bugüne ödediği 
vergi, yarattığı istihdam ve ülkemize kazan-
dırdığı jeopolitik güç ile Türkiye’yi sırtlayan 
TP, elbette çağın gerektirdiği bu değişimin 
gerisinde kalamazdı. Petrol ve doğal gaz 
gibi dinamik ve rekabet yoğun bir alanda 
faaliyet gösteren Türkiye Petrolleri olarak 
işin doğası gereği dünyanın gerçeklerinden 
kaynaklı değişim ve dönüşümü en iyi şekilde 
analiz ederek gerekli stratejileri uygulamaya 
koymak adına TP2023 Bütünsel Dönüşüm 
Programını hayata geçirdik. TP’nin teknik 
ve idari olarak yeniden yapılandırılmasını 
öngören dönüşüm programının halka arz 
ya da özerkleşme gibi hususlarla doğrudan 
hiçbir ilişkisi yoktur. Medyada kimi zaman 
hayata geçirdiğimiz program hakkında ma-
nipülatif ve halkı yanıltıcı bilgiler verilse de 
sizin aracılığınızla bu gerçeğin altını burada 
bir kez daha çizmek istiyorum. Bizlerin 
bütün amacı bölgesinde lider, dünyada etkin, 
uluslararası rekabet düzeyi yüksek, en geniş 
coğrafyada faaliyet gösteren, uluslararası 
kurumsal yönetim ilkeleriyle uyumlu, dünya 
çapında tanınan 10 küresel Türk markasın-
dan biri olacak bir TP vücuda getirmektir. 
Bunun için 100’e yakın petrol ve doğal gaz 
şirketini analiz ederek bize en uygun olan 
23 tanesi üzerine yaptığımız detaylı ça-
lışma sonucu şirketimizin 2023 Vizyonunu 
belirledik. Programımızı dışarıdan hiçbir 
kurum veya kuruluşun zorlaması ile değil 
tamamıyla kendi iç dinamiklerimizle hayata 
geçirdik. Çünkü şirketimizi ve bu sektörü en 
iyi biz biliyoruz. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu 
enerjinin en optimum şekilde sağlanması 
için elimizden geleni yapıyoruz. Son 10 yılda 
yaptığımız yatırımlarla yurt dışında en çok 
yatırım yapan Türk şirketi unvanını kazan-
dık. Ülkemizin yurtiçi hidrokarbon kaynak-
ları sınırlı olduğu için çalışmamızın eksenine 
yurtdışı odaklı büyümeyi koyduk. Bunun 
için de şirketimizin en hızlı şekilde karar 
alabilmesi, operasyonel ve yönetimsel açıdan 
mükemmel bir durumda olması gerekir. Bü-
tünsel dönüşüm programının özü de çağın 
gereklerine uygun olarak şirketimizi yeniden 
yapılandırmak ve bu sayede arzuladığımız 
sürdürülebilir büyümeyi sağlamaktır. 

“WE HAVE PUT 
INTO PRACTICE 

TP2023 INTEGRATED 
TRANSFORMATION 

PROGRAM WITH 
THE PURPOSE OF 

PUTTING INTO EFFECT 
THE NECESSARY 

STRATEGIES .

“TÜRKİYE 
PETROLLERİ 
OLARAK GEREKLİ 
STRATEJİLERİ 
UYGULAMAYA 
KOYMAK ADINA 
TP2023 BÜTÜNSEL 
DÖNÜŞÜM 
PROGRAMINI 
HAYATA GEÇİRDİK.”

Even though information that is manipulative 
and misleads the public is being covered by 
the media from time to time with regards to 
the program that we have put into effect, I 
would like to highlight this fact one more time 
through you. Our whole purpose is to create 
a TP that is a leader in its region, effective 
globally, with a high international competitive 
level, operating in the broadest geography, 
consistent with international corporate 
governance principles, and one of the 10 
global Turkish brands known worldwide. We 
determined the 2023 vision of our company 
in conclusion to the detailed study we have 
performed on the 23 most suitable oil and 
natural gas companies that are most suitable 
to us after analyzing nearly 100 such compa-
nies. We fully put into practice our program 
with our internal dynamics and not due to 
any pressure from an external institution or 
establishment, because we know our company 
and this sector the best. We are doing all we 
can in order to provide the energy our country 
needs in the optimum way. We have gained 
the title of the Turkish company making the 
highest investment overseas with the invest-
ments made within the last decade. As do-
mestic hydrocarbon resources of our country 
are limited, we have placed foreign focused 
growth at the center of our work. In order to 
achieve this, our company should be able to 
take decisions in the fastest manner possible, 
and be in an excellent state from an operatio-
nal and managerial aspect. The essence of the 
Integrated Transformation program is also to 
restructure our company in accordance with 
the requirements of the times, and to achieve 
the sustainable growth we desire as such. 
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 “EVEN 
WEATHER 

CONDITIONS 
AFFECT THE 
INVESTOR” “HAVA 

DURUMU BİLE 
YATIRIMCIYI 
ETKİLER”
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Behavioral finance expert Prof. William 
Goetzmann, stating that even a simple 

condition like cloudy weather may cause 
investors to descend into a mood of 

pessimism, thinks the investors can be 
taught to canalize towards different fields, 

to be attentive about prices and  not to 
confuse luck with capability.

Havanın bulutlu olması gibi basit 
bir durumun bile yatırımcıları 
karamsarlığa düşürebileceğini belirten 
davranışsal finans uzmanı Prof. 
William Goetzmann, yatırımcılara 
farklı alanlara yönelmeleri, fiyatlara 
dikkat etmeleri ve şans ile beceriyi 
karıştırmamalarının öğretilebileceğini 
düşünüyor. 

B
aşta hisse senetleri ve yatırım fonları 
olmak üzere gayrimenkul, hatta tablo-
lar dahil çok geniş bir yelpazedeki ya-
tırım araçları konusunda uzman olan 

Prof. William Goetzmann, deyim yerindeyse 
10 parmağında 10 marifet olanlardan. Yale 
Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Prof. 
Goetzmann’ın özgeçmişinde belgesel yönet-
menliği ve yapımcılığından müze müdürlü-
ğüne uzanan birçok unvan yer alıyor. Biz de 
Prof. Goetzmann ile yatırımcı davranışları 
ve piyasa psikolojisi üzerine kısa bir sohbet 
gerçekleştirdik. Prof. Goetzmann’a ayrıca 
Türkiye’nin 2023 yılında dünyanın en büyük 
10 ekonomisi arasında yer alma hedefine 
ilişkin görüşlerini ve hedefin yerli ve yabancı 
yatırımcılar nezdinde etkilerini de sorduk. 

Davranışsal finansla ilgili araştırmaların 
yatırımcılar için ne gibi farklar yaratabile-
ceğinden bahseder misiniz?
Davranışsal finans, yatırımcıların para 
kaybetmelerine yol açan ya da ekonomik 
hayatlarını daha riskli bir hale getiren ön-
görülebilir bilişsel hatalar yaptığını gösteri-
yor. Bu hataların önüne geçmek mümkün. 
Yatırımcılara farklı alanlara yönelmeleri, 
fiyatlara dikkat etmeleri, daha seyrek alım 
satım yapmaları, son dönemdeki ekstra-
polasyon trendlerinden uzak durmaları ve 
beceriyle şansı birbirine karıştırmamaları 
öğretilebilir. Davranışsal finansın karanlık 

P
rof. William Goetzmann, being an 
expert on a very wide range of in-
vestment instruments, including real 
estate, even tables and mainly stock 

certificates and investment funds, so to say, 
is a man of many talents. Prof. Goetzmann 
who is a lecturer at Yale University has many 
titles such as directing and producing docu-
mentaries and being a museum manager. We 
had a short conversation with Prof. Goetz-
mann on investor behaviors and market 
psychology. We also asked Prof. Goetzmann 
what his opinions are regarding Turkey’s 
target to be one of the largest 10 economies 
of the world in 2023 and the effects of this 
target on domestic and foreign investors.

Can you tell us how research in beha-
vioral finance can make a difference to 
investors?
Behavioral finance shows that investors 
make predictable cognitive mistakes that 
either cost them money or make their econo-
mic lives riskier. These mistakes are preven-
table. Investors can be taught to diversify, 
pay attention to fees, trade less frequently, 
avoid extrapolating recent trends and mista-
king luck for skill. The dark side of behavi-
oral finance is the potential for exploiting 
investor limitations. For example, we know 
investors have difficulty comparing fees for 
identical products such as index funds. This 
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tarafı, yatırımcı kısıtlamalarından fayda 
sağlama ihtimalidir. Örneğin, yatırımcıların 
endekse dayalı yatırım fonu gibi aynı tür 
ürünlerin fiyatlarını karşılaştırırken zor-
landığını biliyoruz. Yüksek fiyatlı ürünlerin 
varlığını sürdürmesinin bir yolu da budur. 
Ayrıca bazı insan tiplerinin aktif ticaret 
ve spekülasyona daha yatkın olduğunu da 
biliyoruz. Söz konusu yatkınlık, bu kişileri 
aracılık hizmetleri pazarlamasının hedefi 
haline getiriyor. 

Bahsettiğiniz davranış hatalarıyla en iyi 
nasıl başa çıkılabilir? Daha fazla yasal 
düzenleme yapma ya da eğitim verme 
yoluna mı gitmeliyiz?
Davranış hatalarının çözümü konusundaki 
tartışmalar, paternalist korumaya karşı 
bireysel sorumluluk ekseninde birleşiyor. 
Örneğin, insanları farklı alanlara yönelmeye 
ya da ticari davranışlarını kısıtlamaya zor-
larsak, o zaman daha küçük yatırımcıların 
daha büyük ve çok yönlü yatırımcılarla aynı 
özgürlükleri yaşayamadığı bir sistem yarat-
mış oluruz. Bu durumda küçük yatırımcılar 
aynı yatırım getiri potansiyeline sahip olma-
yabilir. Burada söz konusu olan paternalist 
korumadır.

is one way that high fees products continue 
to exist. We also know that certain types of 
people are more prone to active trading and 
speculation. This makes them targets for the 
marketing of brokerage services. 

What are the best ways to address these 
behavioral mistakes? Should we use more re-
gulation, more education, or something else?
The debate over the solution to behavioral 
mistakes centers on the question of individual 
responsibility vs. paternalistic protection. 
If, for example, we force people to diversify 
or limit their trading behavior, then we are 
creating a system in which smaller investors 
do not enjoy the same freedoms as larger more 
sophisticated investors – and they might not 
have the same potential for investment return. 
This is paternalistic.

On the other hand, it is very costly and 
difficult to try and educate all people equally 
in the theory of investment management. Most 
people would prefer to think about something 
else. They would like to delegate investment 
decisions to an expert. Some basic regulation 
of the investment managers makes a lot more 
sense than seeking to create a broadly educa-
ted financial consumer base. The mutual fund 
industry in the US grew out of this insight and 
has been very successful. 

Can you talk about the effect of prevalent 
market psychology on the stock exchange? 
Market sentiment interests me. In a recent ar-
ticle written with Alok Kumar, Dasol Kim and 
Qin Wang, we find that something as simple as 
cloudy weather tends to make investors pessi-
mistic about the stock market. They are more 
likely to report that the market is “too high” 
on days that are cloudier than usual. Both 
individual and institutional investors sell more 
than buy on cloudy days. For small and illiquid 
stocks, this weather-related trading affects 
prices – although not by a great amount.

Of course weather plays only a small role 
in setting mood and expectations. There are 
much greater events that can suddenly induce 
pessimism. For example, recent media reports 
attributing drops in the US stock market to 
news about the Ebola virus. Terrorism likewise 
raises anxiety and may also have an additional 
negative effect beyond anticipated economic 
costs. 

“SOME BASIC 
REGULATION OF 

THE INVESTMENT 
MANAGERS MAKES A 

LOT MORE SENSE THAN 
SEEKING TO CREATE A 
BROADLY EDUCATED 

FINANCIAL CONSUMER 
BASE.”
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Diğer yandan herkesi yatırım yönetimi 
kuramı konusunda eşit derecede eğitmeye 
çalışmak çok maliyetli ve zordur. Çoğu kişi 
başka bir çözüm aramayı tercih edip yatırım 
kararları alma görevini bir uzmana devret-
mek istiyor. Yatırım yöneticilerine yönelik 
bazı temel düzenlemeler, oldukça eğitimli 
bir finansal tüketici tabanı yaratmaya çalış-
maktan daha mantıklı görünüyor. ABD’deki 
yatırım fonu sektörü, bu anlayıştan yola 
çıkıp çok başarılı oldu. 

Mevcut piyasa psikolojisinin borsa üze-
rindeki etkilerinden bahsedebilir misiniz? 
Piyasa duyarlılığı ilgimi çekiyor. Alok 
Kumar, Dasol Kim ve Qin Wang ile birlikte 
yakın zamanda kaleme aldığımız bir maka-
lede havanın bulutlu olması gibi basit bir 
durumun bile yatırımcıları borsa konusunda 
karamsarlığa düşürebileceğini gördük. 
Havanın her zamankinden bulutlu olduğu 
günlerde yatırımcıların piyasayı “çok yük-
sek” bulma ihtimali de artıyor. Hem bireysel, 
hem kurumsal yatırımcılar bulutlu günlerde 
satın almaktan çok satmayı tercih ediyor. 
Hava durumuna göre yapılan bu işlemler, 
çok büyük ölçüde olmasa da küçük ve likit 
olmayan hisse senedi fiyatlarını etkiliyor.

Hava durumu elbette ruh halinin ve bek-
lentilerin belirlenmesi konusunda sadece 
küçük bir rol oynuyor. İnsanları birdenbire 
karamsarlığa sürükleyebilecek çok daha bü-
yük olaylar var. Örneğin, basında çıkan son 
haberler ABD borsasındaki düşüşleri Ebola 
virüsü haberlerine bağlıyor. Terör de aynı 
şekilde endişeyi artırıp öngörülen ekonomik 
maliyetlerin dışında başka olumsuz etkiler 
yaratabiliyor. 

Türkiye 2023 yılında dünyanın en büyük 
on ekonomisinden biri olmayı hedefliyor. 
Diğer bir hedefi de İstanbul’u uluslararası 
bir finans merkezi haline getirmek. Bu 
iki hedefin yerli ve yabancı yatırımcıları 
nasıl etkileyebileceğinden, bu hedeflerin 
onlar için ne ifade ettiğinden bahsedebilir 
misiniz?
Türkiye’nin en yüksek gayri safi yurt içi ha-
sılaya sahip on ülkeden biri olma hedefi öv-
güye değer bir hedeftir. Dünyanın şimdiki en 
büyük onuncu ekonomisi düşünüldüğünde 
Türkiye’nin bu hedefe ulaşmak için gayri 
safi yurt içi hasılasını neredeyse iki katına 

One of Turkey’s aims is to rank in the first 
ten economies of the world by 2023. Anot-
her further aim is to turn Istanbul into an 
international finance center. Can you tell 
us how these two goals affect both natio-
nal and foreign investors and what these 
goals mean for them?
Turkey’s goal of ranking in the top 10 in GDP 
is a laudable goal. That would mean roughly 
doubling GDP relative to the currently 10th 
ranked economy. There are other high-
growth countries in the top 20 that will 
be expected to compete for that spot, but 
Turkey’s GDP is already bigger than that of 
most other European countries.

What are the potential growth areas for 
financial services and how can Turkey 
position itself to become a leader in 
them?
I think one of the greatest trends in the 
world today is the emergence of a middle 
class and the need for savings and financial 
services. Currently, many nations have built 
barriers to direct cross-border retail invest-

“YATIRIM 
YÖNETİCİLERİNE 

YÖNELİK BAZI TEMEL 
DÜZENLEMELER, 

OLDUKÇA EĞİTİMLİ BİR 
FİNANSAL TÜKETİCİ 
TABANI YARATMAYA 

ÇALIŞMAKTAN 
DAHA MANTIKLI 
GÖRÜNÜYOR.”
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çıkarması gerekiyor. Dünyanın en büyük 
yirmi ekonomisi arasında Türkiye’nin 
hedeflediği noktaya ulaşmak için reka-
bet etmesi öngörülen, yüksek büyüme 
oranına sahip başka ülkeler var; fakat 
Türkiye’nin GSYİH’si halihazırda pek çok 
Avrupa ülkesinden daha yüksek.

Mali hizmetler için muhtemel gelişim 
sahaları nelerdir? Türkiye bu sahalarda 
nasıl lider olabilir?
Bence bugün dünyada görülen en bü-
yük trendlerden biri, orta sınıfın ortaya 
çıkması ile tasarruf ve finansal hizmetlere 
duyulan ihtiyaçtır. Günümüzde çoğu ülke 
sınırlar arası perakende yatırımını yönlen-
direbilmek için bariyerler oluşturdu. Ben 
bu durumun önümüzdeki on yıl içinde 
değişeceğine inanıyorum. İrlanda, fon 
yatırımına elverişli bir piyasa yaratmaya 
çalışıyor. Lüksemburg da yatırım fonları 
açısından önemli bir merkez konumunda. 

Ben bu çabaların yalnızca bir başlangıç 
olduğunu düşünüyorum. Dünyanın dört 
bir yanından perakende yatırımcılarının 
dünyadaki hemen hemen her satılabilir 
menkulü kapsayan ucuz, likit fonlara yatı-
rım yapabileceği bir yer düşünün. Bu yer, 
yasalara uygunluk, vergi beyannameleri 
ve raporlamaların evrak işleriyle ilgilenir, 
yöneticiler ile aracı kurumların portföy 
incelemesi ve tüketici derecelendirmesi 
gibi gelişmiş hizmetler sunar. Burada talep 
ve ihtilafları adaletli ve masrafsız şekilde 
çözmek için işletilen bir süreç de vardır. 
Şeffaflık ve rekabet teşvik edilir, yatı-
rımcıların iş yaptıkları ülkeye, yaşlarına 
ve koşullarına yönelik güvenilir ve ucuz 
temerrüt tasarruf araçları sağlanır. 

Şimdi de bu yerin ekonomik riski, 
küresel havaya ilişkin çok uzun vadeli türev 
sözleşmeleri ve sigorta piyasası yoluyla ha-
fifletilebilecek pek çok diğer riski önlemek 
için vadeli işlem sözleşmeleri gibi yenilikçi 
finansal ürünler sunmak, bunları teminat 
altına alıp alım satımını yapmak için bir 
laboratuvar görevi gördüğünü düşünün. 
Türkiye neden böyle bir yer olamasın? Bu 
hizmetler, orta sınıfın geleceğinde vardır. 
Merkezileşme, bu hizmetleri sağlama konu-
sunda uzmanlaşabilecek beşeri sermayeyi 
yaratabiliyorsa neden onları birbirlerinden 
ayıralım ki? 

ment. I believe this will change in the next 
decade. Ireland has tried to create a favo-
rable market for fund investment; Luxembo-
urg is also a major center for mutual funds. 

I think these efforts are just the begin-
ning. Imagine a place where retail investors 
from all over the world could invest in 
low-cost, liquid funds that cover virtually 
every marketable security in the world. This 
place would take care of the paperwork of 
regulatory compliance, tax filings, reporting 
and provide advanced services like portfolio 
review and consumer rankings of managers 
and intermediaries. It would have a process 
for settling claims and disputes fairly and 
without great expense. It would promote 
transparency and competition and would 
also offer reliable, inexpensive default sa-
vings vehicles oriented towards an investors 
own domicile, age and circumstance. 

Next imagine this place as a labora-
tory for offering, securitizing and trading 
innovative financial products such as GDP 
futures to hedge economic risk, very long-
term derivative contracts on global weather, 
and many other risks that can be mitigated 
through an insurance market. Why couldn’t 
Turkey become such as place? These services 
are in the future of the world’s middle class. 
Why fragment them when centralization can 
create the human capital that can specialize 
in providing them?

“TURKEY’S TARGET OF 
BEING ONE OF THE 10 

LARGEST  ECONOMIES 
IS A TARGET WORTHY 

OF PRAISE.”

“TÜRKİYE’NİN 
EN BÜYÜK ON 

EKONOMİDEN BİRİ 
OLMA HEDEFİ ÖVGÜYE 
DEĞER BİR HEDEFTİR. ”
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HBR Türkiye ile kendinize vakit ayırın, iş ve 
yönetim trendlerini herkesten önce öğrenin

Kendinize 
Yatırım Yapın!
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COUNTDOWN 
CONTINUES FOR 

TANK ALTAY

ALTAY TANKI 
İÇİN GERİ SAYIM 
SÜRÜYOR

T
ürkiye, savunma sanayiinde yerli oranının 
artırılması çalışmaları kapsamında oldukça 
önemli mesafe kaydetti. Milli savunma sanayi-
ini kurma çalışmaları kapsamında 2002 yılında 
yüzde 80’ler düzeyinde bulunan yabancı oranı 

bugün yüzde 50’nin altına gerileyerek yüzde 46 oldu. 
Halen savunma sanayii ihtiyacının yüzde 54’ünü 
kendi imkanlarıyla karşılayabilen Türkiye’nin hedefi 
2023 yılında dışa bağımlılıktan tamamen kurtulmak 
olarak açıklanıyor. 

Savunma sanayimizin üretim gücü 2014 yılında 
yıl 5 milyar doları aştı. Yıllık 1 milyar dolar araş-
tırma geliştirme harcamasıyla savunma sanayii, en 
çok araştırma geliştirme ve teknoloji yatırımı yapan 
sektör haline geldi. Türkiye’nin savunma sanayi-
inde bundan sonraki hedefi özgün tasarımlara imza 
atmak. Bu projelerin başında ise kuşkusuz Milli 
Tank Üretim Projesi yer alıyor. Üçüncü nesil ana 
muharebe tankı olarak tasarlanan Altay tankı adını 

T
urkey made significant progress within the scope 
of the works being performed to increase the local 
content ratio in the defense industry. As part of 
the attempts to establish the national defense in-
dustry, the foreign content ratio, which was about 

80 percent in 2002, dropped to under 50 percent to 46 
percent. The aim of Turkey, which can still cater for 54 
percent of the defense industry’s needs through its own 
means, is to be completely free from foreign dependency 
in 2023. 

The production potential of our defense industry ex-
ceeded USD 5 million/year in 2014. The defense industry 
has made the highest investment in R&D and technology 
with the R&D expenditure of USD 1 billion per year. The 
next objective of Turkey regarding the defense industry 
is to put its signature under unique projects. It is beyond 
doubt that the most important project in this regard is 
the National Tank Production Project. Tank Altay, which 
was designed as the third generation main battle tank, 
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Kurtuluş Savaşı’nda 5. Süvari Kolordusu’nu komuta 
eden Fahrettin Altay’dan alıyor. Fahrettin Altay’a ise 
soyadı Mustafa Kemal Atatürk tarafından Altay Spor 
Kulübü’nden esinlenerek verilmiş.

ALTAY PROJESİNİN TARİHÇESİ
Savunma Sanayii İcra Komitesi, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin muharebe tankı ihtiyacının milli 
imkânlarla karşılanması amacıyla yeni bir proje 
başlatılmasına ilişkin tarihi kararını 2004 yılında 

aldı. Komitenin 30 Mart 2007’de yaptığı 
toplantıda ise Otokar Otomotiv ve 
Savunma Sanayi A.Ş. projenin yükleni-
cisi olarak belirlendi. Haziran 2008’de 
Otokar firmasına gerekli alanlarda tek-
nik destek sağlamak üzere alt yüklenici 
olarak Güney Koreli ADD/ROTEM, atış 
kontrol sistemi ile komuta kontrol mu-
habere ve bilgi sisteminin geliştirilmesi 
ve üretilmesi için ASELSAN A.Ş., tank 
ana silahını üretmek amacıyla Makine 
Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) gö-
revlendirildi. Ayrıca zırhın milli olarak 
üretilmesi için çalışmalara devam edil-
mesi kararlaştırıldı. 

Otokar’ın Sakarya’daki fabrikasında 
üretilen iki ana prototip 15 Kasım 2012’de 
tanıtıldı. Testlerin tamamlanmasının 
ardından gerekli görülen düzeltmeler be-
lirlendikten sonra Nisan 2014’te üçüncü 
ve dördüncü prototiplerin üretimine 
başlandı. 

YERLİ TANKIN MOTORU DA YERLİ OLACAK
Savunma Sanayii İcra Komitesi, 6 
Ağustos 2014’te proje için teklif değer-
lendirmelerini tamamlayarak ALTAY 
Tankı Güç Geliştirme Projesi için dizel 
motor ve traktör üreticisi TÜMOSAN 
ile sözleşme görüşmelerine başlanması 
kararı verdi. Yaklaşık 1 yıl süren görüş-
melerin ardından 17 Mart’ta Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı ile TÜMOSAN 
arasında Altay Tankı Güç Grubu (motor 
ve şanzıman) geliştirmesi için sözleşme 
imzalandı. 

Milli tank projesi Altay’ın üçüncü ve dördüncü 
prototiplerinin testleri halen devam ediyor. Test-
lerin tamamlanmasının ardından seri üretime 
başlanmasına yönelik sürecin bu yıl içinde netleş-
mesi ve ilk etapta 250 tank için ihaleye çıkılması 
bekleniyor. Altay tankının 2018’de Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin envanterine girmesi planlanıyor. 

was named after Fahrettin Altay, who commanded the 
5th Cavalry Corps in the Turkish War of Independence. 
The surname of Fahrettin Altay was given by Mustafa 
Kemal Atatürk who was inspired by Altay Sports Club.

HISTORY OF THE ALTAY PROJECT
The Defense Industry Executive Committee took the 
decision to initiate a new project for the purpose of ca-
tering the battle tank need of the Turkish Armed Forces 
by national means in 2004. In the meeting held by the 
committee on 30 March 2007, Otokar Oto-
motiv ve Savunma Sanayi A.Ş. was assigned 
as the contractor of the project. In June 
2008, ADD/ROTEM from South Korea was 
assigned as the subcontractor to support 
Otokar in the relevant fields; ASELSAN A.Ş. 
was assigned the task of the development 
and production of the fire control system 
and command and control communication 
and information system and Mechanical 
and Chemical Industry Corporation (MKEK) 
was assigned the task of the production 
of the tank’s main armament. Moreover, it 
was decided that the works for producing a 
national armor would continue. 

Two main prototypes produced in the 
factory of Otokar in Sakarya were intro-
duced on 15 November 2012. After the test 
were completed, necessary adjustments 
were determined and production of third 
and fourth prototypes started in April 2014. 

ENGINE OF THE NATIONAL TANK WILL ALSO BE NATIONAL
The Defense Industry Executive Commit-
tee completed its offer assessments for 
the project on 6 August 2014 and decided 
to enter into contract negotiations with 
TÜMOSAN, a diesel engine and tractor 
manufacturer, for the ALTAY Tank Power 
Development Project. After negotiations 
that took around one year to complete, on 
17 March a contract was signed between the 
Undersecretariat for Defense Industries and 
TÜMOSAN for the development of Altay 
Tank Power Group (engine and gearbox). 

Tests for the third and fourth prototypes 
of the national tank project Altay are still in progress. 
It is expected that after the tests are completed, the 
process for the mass production will become apparent 
during this year and that tenders will be initiated for 250 
tanks at the first stage. There are also plans to include 
tank Altay in the inventory of the Turkish Armed Forces 
in 2018. 

MILLION DOLLAR (ESTIMATED) /
MİLYON DOLAR (TAHMİNİ)

COST PER UNIT / BİRİM MALİYETİ

KM/h / KM/H

MAXIMUM SPEED / AZAMİ HIZI

TONS / TON

WEIGHT / AĞIRLIK

PERSONS
 (GENERAL, GUNNER, DRIVER, LOADER) / 

KİŞİ 
(KOMUTAN, NİŞANCI, SÜRÜCÜ, 

DOLDURUCU)

CREW / MÜRETTEBAT

IDENTIFICATION TAG 
OF THE TANK ALTAY /

ALTAY TANKININ KÜNYESİ
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T
ürk savunma sanayiinin en önemli yerlileştirme 
projelerinden biri olan ALTAY Tankının motor ve 
transmisyondan oluşan güç grubu projesi TÜMO-
SAN tarafından gerçekleştirilecek. Projenin so-
nuçlandırılması sonrasında sadece TÜMOSAN’ın 

değil Türkiye’nin de dizel motor ve transmisyon gelişti-
rilmesi ve üretiminde gurur duyulacak bir seviyeye ge-
leceğini belirten Genel Müdür Kurtuluş Öğün, bu proje 
ile edinilecek tecrübelerin Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 
gelecekte ihtiyaç duyacağı diğer güç gruplarının karşı-
lanmasına da olanak sağlayacağını söyledi. 

TÜMOSAN’ın tarihini kısaca anlatabilir misiniz? 
Şirket ne zaman kuruldu, hangi alanlarda faaliyet 
gösteriyor?
Traktör ve dizel motor üretiminde 39 yıllık köklü 
geçmişiyle Türkiye’nin en önde gelen üreticileri ara-
sında yer alan TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. 
olarak, Türk çiftçisine daha kaliteli hizmet verebilmek 
için çalışıyoruz. Türkiye’nin ilk dizel motor üreticisi 
unvanı ve yıllık 45 bin traktör ile 75 bin dizel motor 
üretim kapasitemiz ile Konya’da faaliyet gösteriyoruz. 
Borsa İstanbul’un en genç sanayi şirketi olarak, 50-115 
HP aralığında 3 ve 4 silindirli motorları ile yine aynı güç 

O
ne of the most important localization projects of 
the Turkish defense industry, Tank ALTAY’s power 
group project consisting of engine and transmis-
sion will be developed by TÜMOSAN. The General 
Manager, Kurtuluş Öğün stated that after the 

project is finalized, not only TÜMOSAN but also Turkey 
would reach a level that would make us proud in diesel 
engine and transmission development and production 
and that the experiences to be gained from to this pro-
ject would allow for the supply of other power groups 
to be needed by the Turkish Armed Forces. 

Could you tell us briefly about the history of TÜ-
MOSAN? When was the company established and 
what are the activity fields?
TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. which is one of 
the leading manufacturers of Turkey with its long-es-
tablished past of 39 years in tractor and diesel engine 
manufacturing, we work to provide quality service to 
farmers in Turkey. We operate in Konya as the first 
diesel engine manufacturer of Turkey with a production 
capacity of 45 thousand tractors and 75 thousand diesel 
engines per year. As the youngest industrial corporation 
in Borsa İstanbul, we manufacture 3 and 4 cylinder en-

TANK ALTAY 
WILL DRAW ITS 

POWER FROM 
TÜMOSAN

ALTAY TANKI 
GÜCÜNÜ 
TÜMOSAN’DAN 
ALACAK

The Undersecretariat for Defense Industries signed a contract with 
TÜMOSAN, a diesel engine and tractor manufacturer, for the ALTAY 

Tank Power Group Development Project on 17 March. Within the project, 
TÜMOSAN will design and develop a power group for Tank ALTAY and 

produce its prototypes, and integrate this into Tank ALTAY for qualification.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, ALTAY Tankı Güç Grubu Geliştirme Projesi 
için dizel motor ve traktör üreticisi TÜMOSAN ile 17 Mart’ta sözleşme 

imzaladı. TÜMOSAN, proje kapsamında ALTAY Tankı için güç grubunun 
tasarlanması, geliştirilmesi, prototiplerinin üretilmesi ve ALTAY Tankına 

entegre edilerek kalifiye edilmesini gerçekleştirecek.
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TÜMOSAN is one of the 
leading manufacturers 
of Turkey with its long-
established past of 39 
years in tractor and diesel 
engine manufacturing.

TÜMOSAN traktör ve dizel 
motor üretiminde 39 yıllık 
köklü geçmişiyle Türkiye’nin 
önde gelen üreticiler 
arasında yer alıyor.
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kategorisinde tarla ve bağ-bahçe, 2WD-4WD 
çekiş özellikli, kabinli ve tenteli olmak üzere 
11 seride 260’ın üzerinde farklı model trak-
tör üretiyoruz. 

TÜMOSAN, 2015 yılında bir yenilik ola-
rak ekipman sahasına da girmiş bulunuyor. 
İlk etapta TÜMOSAN markalı balya makina-
sını ve ön yükleyicileri piyasaya sunuyor. 

Türkiye’nin son yıllarda izlediği Ar-Ge ve 
inovasyon stratejisini nasıl değerlendiri-
yorsunuz? TÜMOSAN olarak siz, bu stra-
tejinin içerisinde nasıl yer alıyorsunuz? 
TÜMOSAN olarak Ar-Ge yatırımları bizim 
açımızdan büyük önem taşıyor. Bu anlamda 
da 2004 yılından bu yana TÜBİTAK’ın 
desteği ve İTÜ’nün danışmanlığında Ar-Ge 
çalışmaları yürütüyoruz. TÜMOSAN olarak 
Ar-Ge stratejimiz, sektörde kritik alt sistem 
olarak kabul edilen dizel motor, transmis-
yon ve ilgili elektronik kontrol sistemleri 
çalışmalarına öncelik verilmesi olarak belir-
lenmiş bulunuyor. Ayrıca alternatif yakıt-
ların kullanılması kapsamında dizel motor 
geliştirilmesinde çok yakıtlı yanma meka-
nizmalarının geliştirilmesi öncelikli hedef-
lerimiz arasında yer alıyor. Ancak gelecekte 
içten yanmalı motorların yerini alacak olan, 
değerlendirilen yeni teknolojiler konusunda 
da önemli projeleri başlatmak için gerekli 
hazırlıkları tamamlamış bulunuyoruz. 

Ar-Ge çalışmalarıyla aynı zamanda 
TÜMOSAN’ı yurt içi kaynakları kullanarak 
ve özgün bir tasarımla geleceğe hazırlamak 

gines between 50-115 HP and more than 260 
tractors in 11 series including the farm and 
orchard-vineyard tractors in the same power 
category and tractors with 2WD - 4WD drive 
system and with cab and sunshade. 

TÜMOSAN has started to manufacture 
various equipment in 2015. At the first stage, 
it offers TÜMOSAN branded baling machine 
and front loaders to the market. 

What can you say about the recent R&D 
and innovation strategy of Turkey? What 
is your place within this strategy at 
TÜMOSAN? 
At TÜMOSAN, we attach great importance 
to the R&D investments. In this regard, we 
perform R&D work with the support of 
TUBITAK and under the consultancy of ITU 
since 2004. Our R&D strategy in TÜMOSAN 
is to prioritize the works regarding the diesel 
engine, transmission and relevant electronic 
control systems considered as sub-systems 
in the industry. Moreover, one of our pri-
mary targets is to develop multi-fuel burner 
arrangements for diesel engine manufac-
turing in order to benefit from alternative 
fuels. On the other hand, we completed the 
necessary preparations to initiate significant 
projects in terms of the new technologies 
which will supersede internal combustion 
engines in the future. 

With these R&D activities, we would 
like to prepare TÜMOSAN for the future by 
using domestic resources and with a unique 

17 MART 2015’TE 
SSM İLE TÜMOSAN 

ARASINDA SÖZLEŞME 
İMZALANDI.

ON 17 MARCH 2015 
A CONTRACT WAS 

SIGNED BETWEEN SSM 
AND TÜMOSAN. 
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istiyoruz. TÜMOSAN Ar-Ge merkezinin, 
İTÜ Teknokent’te, otomotiv alanında 
faaliyet gösteren ilk uygulama olduğunu 
vurgulamak isteriz. 

Tüm projelerimizi firmamızı uluslara-
rası rekabete hazırlamaya ve dış kaynaklara 
olan teknoloji ve ürün bağımlılığını azalt-
maya yönelik olarak planlıyoruz. 

Önümüzdeki yıl da Ar-Ge çalışmalarımıza 
odaklanmayı sürdürecek, ulusal ve evrensel 
bir marka olma vizyonumuz doğrultusunda 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hedefimiz, 2023 
yılına varmadan pazar lideri olmak. Sadece 
traktör konusunda değil, dizel motor tekno-
lojilerimizi kullanarak öncelikle hasat maki-
neleri, ekipmanları konularında da söz sahibi 
olmak istiyoruz. Avrupa’da ciddi bir ihracatçı 
marka haline gelmeyi amaçlıyoruz. 2012 yılında 
başlattığımız, TÜBİTAK tarafından desteklenen 
6 silindir yeni nesil dizel motor çalışmalarımızı 
da sürdürüyoruz. Kendi tasarımımızla ve kendi 
yüksek teknolojili ürünlerimizle Avrupa paza-
rına kolayca girebileceğimizi düşünüyoruz.

Nasıl bir Ar-Ge çalışması izlediniz? Ar-Ge 
faaliyetlerinizden bahsedebilir misiniz? 
ALTAY Tankı Güç Grubu projesinin bütçesi 
191 milyon Euro ve bütçenin tamamı SSM 
tarafından karşılanacak bir Ar-Ge projesi-
dir. TÜMOSAN, belirlenen sürede ALTAY 
Tankı için güç grubunun tasarlanması, 
geliştirilmesi, prototiplerinin üretilmesi 
ve ALTAY Tankına entegre edilerek kalifiye 
edilmesini gerçekleştirecek ve dizel motor 
ve elektro hidromekanik transmisyon 
tasarım yeteneğini kazanacak. Geliştirme 
süreci içerisinde TÜMOSAN 1500 BG tank 
motorları da dahil olmak üzere 300-1600 
beygir gücü aralığında dizel motor ve tasa-
rım yeteneğine sahip olacak. 

design. We would like to emphasize that the 
R&D center of TÜMOSAN is the first facility 
that operates in the field of automotive in 
ITU Teknokent. 

We plan all of our projects with the 
purpose of preparing our company to the 
international competition and reducing our 
dependency on foreign countries regarding 
technology and product. 

We continue to focus on the R&D activ-
ities in the following year and work in line 
with our vision to become a national and 
global brand. Our target is to lead the market 
before 2023. We would like to be experts 
not only on the field of tractors, but also 
harvesting machines and equipment using 
our diesel engine technologies. We aim to 
become a first class exporter in Europe. 
We also make progress in 6-cylinder new 
generation diesel engine project initiated 
in 2012 and supported by TUBITAK. We are 
of the opinion that our company will easily 
get into the European market with its own 
design and high tech products.

What was your R&D strategy? Could you 
tell us about your R&D activities? 
ALTAY Tank Power Group project is an R&D 
project whose budget is 191 million Euros 
and will be covered by the Undersecretariat 
for Defense Industries. Within the specified 
period, TÜMOSAN will design and develop 
a power group for Tank ALTAY and produce 
its prototypes, and integrate this into Tank 
ALTAY for qualification. It will gain the abil-
ity to design diesel engine and electro-hydro 
mechanical transmission. During this devel-
opment period, TÜMOSAN will design diesel 
engines between 300-1600 horsepower 
including 1500 HP tank engines. 

“AT TÜMOSAN, 
WE ATTACH GREAT 

IMPORTANCE TO THE 
R&D INVESTMENTS.” 

“TÜMOSAN OLARAK  
AR-GE YATIRIMLARI 
BİZİM AÇIMIZDAN 

BÜYÜK ÖNEM 
TAŞIYOR.”



Within the scope of our R&D activities, 
we plan to increase the power range of 3 and 
4 cylinder engines that we currently manu-
facture to 50-135 HP and the power level of 
6 cylinder diesel engine to 205 HP using the 
same production technology.

Which institutions support you in your 
R&D activities? What is the scope of this 
support? 
TUBITAK is the primary supporter of our 
R&D activities. We carry out some of our 
R&D activities with the support of the Min-
istry of Science, Industry and Technology 
within the scope of SANTEZ Projects. Expert 
support provided by ITU and Yildiz Tech-
nical University affects our R&D activities 
positively. 

What are the advantages of the engine 
that will be manufactured for Tank Altay? 
The diesel engine and electro-hydro mechan-
ical transmission to be developed within the 
scope of ALTAY Tank Power Group Project 
will be more superior than the similar 
products. The project will not only include 

Yürüttüğümüz Ar-Ge çalışmaları kapsa-
mında halihazırda ürettiğimiz 3 ve 4 silindirli 
motor üretim güç aralığını 50-135 HP aralığına 
çıkarırken aynı üretim teknolojisini kullana-
rak 6 silindirli dizel motorla güç seviyesini 205 
HP seviyesine çıkarmayı planlıyoruz.

Ar- Ge faaliyetlerinizde destek aldığınız 
kurumlar hangileridir? Ve ne tür destek-
ler alıyorsunuz? 
Ar-Ge çalışmalarında TUBİTAK destek veren 
kurumların başında geliyor. Bir kısım Ar-Ge 
çalışmalarımızı SANTEZ Projeleri kapsa-
mında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-
ğının desteği ile yürütüyoruz. İTÜ ve Yıldız 
Teknik Üniversitelerinden Ar-Ge projeleri-
miz kapsamında aldığımız uzman desteği 
çalışmalarımızı olumlu olarak etkiliyor. 

Altay Tankı için üreteceğiniz motorun 
avantajları nelerdir? 
ALTAY Tankı Güç Grubu Projesi kapsa-
mında geliştirilecek dizel motor ve elektro 
hidromekanik transmisyon özellikleri 
itibariyle benzerlerinden daha üstün 
olacaktır. Proje sadece tek tip bir motor 
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“ TUBITAK IS THE 
PRIMARY SUPPORTER 

OF OUR R&D 
ACTIVITIES.”

“AR-GE 
ÇALIŞMALARINDA 
TUBİTAK DESTEK 

VEREN KURUMLARIN 
BAŞINDA GELIYOR.”



a monotype engine and transmission but 
also the design and production of the power 
group in the ongoing process. During the 
project, our country will gain an ability 
to design, and import will be reduced by 
manufacturing the diesel engines and power 
groups of the defense vehicles domestically 
in Turkey in the development period. I pre-
dict that the project will reduce the foreign 
dependency of Turkey and the limitations in 
exports.

How will the production schedule be coor-
dinated? At what rate will this production 
reduce foreign dependency in the defense 
industry? 
As per the contract, we design and develop 
the power group and produce its prototypes, 
and integrate this into Tank ALTAY for qual-
ification within 54 months. After the design 
and simulation activities, we will manufac-
ture the relevant parts mostly in Turkey. The 
prototypes we will produce will be tested 
in the facilities of TÜMOSAN and on the 
tank regularly. We plan to deliver the first 
prototype at the beginning of 2020 within 
the project. In TÜMOSAN, we are proud of 
providing technology and the ability to pro-
duce high quality parts to the manufacturing 
industry in Turkey.

Will you have other projects for the de-
fense industry in the future? 
In the light of the experiences to be gained 
within the ALTAY Tank Power Group 
project, we aim to design, develop and 
manufacture the power groups needed by 
the other army and navy platforms in the 
inventory of the Turkish Armed Forces by 
national means.

How do you evaluate the last 10 years in 
terms of the localization of the defense 
industry in Turkey? 
When we look at the last 10 years, we can say 
that there were significant improvements in 
the defense industry and progress was made 
in localization. Many projects, including 
Tank Altay and unmanned air vehicles, are 
being conducted by the Turkish companies. 
I am of the opinion that Turkey will become 
a major export rival in the international 
market in the near future. 

ve transmisyon değil devam eden süreçte 
güç grubu ailesinin tasarım ve üretimini 
kapsayacaktır. Proje sürecinde ülkemiz 
tasarım yeteneği kazacak ve geliştirme 
süreci içerisinde Türkiye’de üretilecek 
savunma araçlarının dizel motor ve güç 
gruplarının yerli üretimle karşılanmasıyla 
ithalat önlenmiş olacaktır. Türkiye’nin 
dışa bağımlılığını ortadan kaldıracak olan 
projenin aynı zamanda ihracatta karşılaşı-
lan kısıtlamaları da ortadan kaldıracağını 
değerlendiriyorum.

Üretim takvimi nasıl işleyecek? Bu 
üretim savunmada dışa bağımlılığı ne 
oranda azaltacak? 
Sözleşme uyarınca 54 ayda güç grubunun 
tasarlanması, geliştirilmesi, prototiplerinin 
üretilmesi ve ALTAY Tankı’na entegre edile-
rek kalifiye edilmesi faaliyetlerini yürüte-
ceğiz. Tasarım ve simülasyon faaliyetleri 
sonrası parçaları azami seviyede Türkiye’de 
üreteceğiz. Üreteceğimiz prototipler TÜ-
MOSAN tesislerinde, sonrasında da tank 
üzerinde düzenli olarak test edilecek. Proje 
kapsamında ilk prototip teslimatı 2020 
yılı başı olarak gerçekleştirmeyi planlıyo-
ruz. TÜMOSAN olarak Türkiye’deki imalat 
sanayisine mühendislik bilgi gereksinimi 
sağlayarak yüksek parçalar üretebilme kabi-
liyeti kazandırmak bizim için gurur verici 
bir gelişmedir.

İleriye yönelik savunma alanında başka 
projeleriniz olacak mı? 
ALTAY Tankı Güç Grubu proje kapsamında 
kazanılacak tecrübeler ışığında ileride TSK 
envanterinde yer alan diğer kara ve deniz 
platformları için ihtiyaç duyulan güç grup-
larının da milli imkânlarla tasarım, geliş-
tirme ve üretimi hedeflenmektedir.

Türk savunma sanayiinin yerlileş-
mesinin son 10 yıllık sürecini nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 
Son 10 yıla baktığımızda savunma sanayi-
inde önemli işlere imza atıldığının, yerlileş-
mede başarı kaydedildiğinin altını çizmek 
mümkün. Gerek Altay Tankı gerekse insansız 
hava araçları gibi birçok proje Türk firmaları 
tarafından yürütülüyor. Yakın bir zamanda 
Türkiye’nin uluslararası pazarda önemli bir 
ihracat rakibi olacağını düşünüyorum. 

“I AM OF THE OPINION 
THAT TURKEY WILL 
BECOME A MAJOR 
EXPORT RIVAL IN 

THE INTERNATIONAL 
MARKET IN THE NEAR 

FUTURE.” 

“YAKIN BİR ZAMANDA 
TÜRKİYE’NİN 

ULUSLARARASI 
PAZARDA ÖNEMLİ 

BİR İHRACAT 
RAKİBİ OLACAĞINI 
DÜŞÜNÜYORUM.” 
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T
eknolojide yaşanan hızlı gelişme ve inter-
netin hayatın her alanında etkin olması, 
alışveriş yöntemlerinde de radikal değişim-
lere yol açtı. Elektronik ticaret ya da artık 
yerleşmiş deyimiyle e-ticaret, 1995 yılından 

itibaren dünyada yaygınlaşmaya başladı. Uluslararası 
yatırım bankası Goldman Sachs’ın tahminlerine göre 
2012 yılında sonunda 545 milyar dolara ulaşan dünya 
e-ticaret hacminin 2016 sonunda 1 trilyon doları aşması 
bekleniyor. Bankanın tahminine göre bu rakam 2017’de 
1,18 trilyon dolar, 2018’de ise 1,34 trilyon dolar olacak. 

E-TİCARET HACMİ 20 MİLYAR TL
Ülkemizde internet kullanımı, altyapının gelişmesi 
ve genç nüfusun etkisiyle son yıllarda hızlı bir artış 
sergiledi. 2014 itibarıyla Türkiye yaklaşık 40 milyon 

R
apid developments in technology and its ex-
panding impact on all areas of life have entailed 
radical transformations in shopping methods 
as well. Electronic commerce, or e-commerce, as 
it is now commonly referred to, has started to 

spread around the world since 1995. Based on forecasts 
by the international investment bank, Goldman Sachs, 
the worldwide e-commerce trading volume, which 
reached USD 545 billion in 2012, is expected to exceed 
USD 1 trillion by the end of 2016. The bank estimates 
this figure at USD 1.18 trillion for 2017 and USD 1.34 
trillion for 2018. 

E-COMMERCE TRADING VOLUME IS AT 20 BILLION TURKISH LIRAS
Internet use in the country has registered a rapid 
growth over the recent years thanks to the young popu-

INTERNET ENTREPRENEURSHIP 
IN TURKEY HAS TAKEN OFF 
THANKS TO E-COMMERCE

Türkiye’de e-ticaret son 10 yılda ivme 
kazandı. Organize perakendenin yüzde 

2’sine ulaşan e-ticaretin 2017’de yüzde 4’ü 
aşması bekleniyor. Türkiye’nin ilk internet 

girişimcileri de e-ticaretten çıktı. 

E-commerce in Turkey has gained momentum in the 
last 10 years. The current 2% share of e-commerce in 
the organized retail sector is expected to exceed 4% 
by 2017. Turkey had its first internet entrepreneurs 
in the e-commerce industry, too. 

SPECIAL FEATURE | ÖZEL DOSYA
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TÜRKİYE’DE İNTERNET 
GİRİŞİMCİLİĞİ E-TİCARET 

İLE YÜKSELDİ
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internet kullanıcısıyla yüzde 50’lik penet-
rasyon oranına ulaştı. İnternet kullanı-
mın artışına paralel olarak hem dünyada 
hem Türkiye’de e-ticaret pazarı da son 10 
yıllık dönemde hızlı bir büyüme kaydetti. 

E-TİCARETİN GELECEĞİ VE GİRİŞİMCİ EKOSİSTEMİ
TÜSİAD üyesi ve Türkiye’nin ilk internet 
girişimcilerinden Sina Afra tarafından 
TÜSİAD için 2014 yılında hazırlanan 
“Dijital Pazarın Odak Noktası: E-ticaret” 
başlıklı rapora göre, Türkiye’de e-ticaretin 
gelişebilmesi için girişimcilik kültürünün 
yerleşmesi, bunun için de sağlıklı bir 
girişimcilik ekosisteminin oluşturulması 
önem taşıyor. Raporda birçok girişimin 
ilk sermayesinin girişimcinin kendisi ya 
da yakın çevresi tarafından sağlandığına 
dikkat çekiliyor. Bir sonraki aşamayı 
oluşturan melek yatırımcıların, özellikle 
gelişmekte olan pazarlarda girişimcilik 
ekosisteminin gelişmesi için önemine işa-
ret edilen raporda şu görüşe yer veriliyor: 
“Melek yatırımcılar önemli bir finansman 
kaynağıdır. Melek yatırımcılar, melek 
yatırımcı ağları bünyesinde toplanmakta, 
girişimcilere hem bireysel hem de grup 
olarak finansman sunmaktadır. Melek 
yatırımcılar, girişimcilere koçluk ve men-
torluk yapar, kendi girişimcilik tecrübe-

lation and improvements in infrastructure. 
In 2014, internet use in Turkey reached a 
penetration rate of 50% with approximately 
40 millions of internet users. In parallel 
with the growing rates of internet usage, 
the e-commerce market demonstrated fast 
growth in the last 10 years both in Turkey 
and worldwide. 

THE FUTURE OF E-COMMERCE AND 
THE ENTREPRENEURSHIP ECOSYSTEM
According to a report titled “Focus of the 
Digital Market: E-commerce”, prepared in 
2014 for the Turkish Industry and Busi-
ness Association (TUSIAD) by Sina Afra, a 
member of TUSIAD and one of Turkey’s first 
internet entrepreneurs, the development of 
e-commerce in Turkey requires a culture of 
entrepreneurship to take hold, and in order 
for that to happen, a robust entrepreneur-
ship ecosystem needs to be established. The 
report draws attention to the fact that the 
initial capital of many initiatives is provided 
by either the entrepreneurs themselves or 
their close circles. The report underlines the 
importance of angel investors, which make 
up the next phase, for the development of an 
entrepreneurship ecosystem particularly in 
developing markets and presents the follow-
ing opinion: “Angel investors constitute an 
important source of funding. Angel inves-
tors come together within angel investor 
networks and provide funding for entrepre-
neurs both on an individual and group basis. 
Angel investors do coaching and mentoring 
for entrepreneurs, they may transfer their 
entrepreneurial experience directly into the 
projects they invest in.”    

It is very important for start-ups to be 
able to access sources of funding in order to 
grow faster, reach large client bases, develop 
their products and services, and break into 
new markets. In addition, start-ups that have 
reached a certain size and proceeded to be 
purchased by strategic buyers or offered to 
public; both stimulate development of an 
entrepreneurship ecosystem and trigger new 
investor entries to the market.

2011, THE YEAR OF TRANSFORMATION IN 
ENTREPRENEURSHIP
The report states that in this regard, the 
year 2011 has been important for the inter-

DELIVERY HERO, 
BOUGHT ALL SHARES 
OF YEMEKSEPETI AT A 
TOTAL VALUE OF USD 

589 MILLION

DELİVERY HERO, 589 
MİLYON DOLAR TOPLAM 
DEĞERLEME ÜZERİNDEN 

YEMEKSEPETİ 
HİSSELERİNİN 

TAMAMINI SATIN ALDI.



SAYI / ISSUE: 05  | SUMMER 2015 / YAZ  2015 | 75

net entrepreneurship ecosystem in Turkey. 
E-commerce websites, many of which were 
established by young entrepreneurs in 
2000s, either received investments from 
global companies and funds including 
some of the sector’s global giants, such as 
Amazon and eBay, or were purchased by 
these companies in 2011. These entrepre-
neurs used the funds they acquired from 
the internet to embark on new initiatives or 
to support young entrepreneurs, speeding 
up the emergence of new entrepreneurial 
projects after 2011, and thus encouraging 
new entrepreneur entry to the market. 

The largest website investment in Tur-
key took place in May. Delivery Hero, the 
world’s biggest online food-ordering service 
platform, bought all shares of Yemeksepeti 
at a total value of USD 589 million. This 
purchase is also the biggest transaction 
to date in the global online food-ordering 
sector. The founder and CEO of Yemek-
sepeti, Nevzat Aydın, remains in his current 
position with an active role in the manage-
ment of Delivery Hero, contributing to the 
company’s global growth. Yemeksepeti, 
founded by Nevzat Aydın, Melih Ödemiş, 
Gökhan Akan and Cem Nufusi, then fresh 
graduates, now operates in 8 countries, 
including Turkey.

lerini, yatırım yaptıkları girişimlere bire 
bir aktarabilirler.”    

Girişimlerin finansman kaynaklarına 
kolay ulaşması; büyümelerini hızlandır-
mak, yeni müşteri kitlelerine ulaşmak, 
ürün ve hizmetlerini geliştirmek ve 
yeni pazarlara açılmak açısından büyük 
önem taşıyor. Bunun yanı sıra belli bü-
yüklüğe ulaşmış girişimlerin hem stra-
tejik alıcılar tarafından satın alınması 
hem de halka açılabilmesi, girişimci 
ekosisteminin gelişmesini sağlarken, 
yeni yatırımcıların piyasaya girmesini de 
tetikliyor. 

GİRİŞİMCİLİKTE DÖNÜŞÜM YILI 2011
Raporda bu açıdan bakıldığında, 
Türkiye’de 2011 yılının internet girişim-
ciliği ekosistemi açısından önemli bir 
yıl olduğu belirtiliyor. Birçoğu 2000’li 
yılların başında genç girişimciler 
tarafından kurulmuş e-ticaret siteleri, 
2011 yılında aralarında sektörünün 
devleri konumunda bulunan Amazon 
ve eBay’in de bulunduğu global şirket ve 
fonlardan yatırım aldı ya da bu şirketler 
tarafından satın alındı. Bu girişimcilerin 
internetten edindikleri fonları yeniden 
yeni girişimlere imza atmak ya da genç 
girişimcileri desteklemek amacıyla kul-
lanmaları, 2011’den sonra yeni girişimle-
rin kuruluşunu hızlandırırken, piyasaya 
yeni girişimcilerin girmesini sağladı. 

Türkiye’nin en büyük hacimli in-
ternet sitesi yatırımı ise Mayıs ayında 
gerçekleşti. Dünyanın en büyük online 
yemek sipariş platformu Delivery Hero, 
589 milyon dolar toplam değerleme 
üzerinden Yemeksepeti hisselerinin 
tamamını bünyesine kattı. Bu satın alma 
aynı zamanda global online yemek sipa-
rişi sektöründeki en büyük işlem olma 
özelliğini de taşıyor. Yemeksepeti’nin 
kurucusu ve CEO’su Nevzat Aydın, 
mevcut görevine devam etmekle birlikte, 
Delivery Hero’nun yönetiminde de aktif 
rol üstlenerek, global anlamda şirketin 
büyümesine katkıda bulunacak. 2001’de 
henüz üniversiteden yeni mezun olan 
Nevzat Aydın, Melih Ödemiş, Gökhan 
Akan ve Cem Nufusi tarafından kuru-
lan Yemeksepeti, bugün Türkiye dahil 8 
ülkede hizmet veriyor.

e-commerce 
website 

e-ticaret sitesi  
Investor
Yatırımcı

Ciceksepeti Amazon

Gittigidiyor eBay

Markafoni Napster

Trendyol Tiger Global

Vipdukkan E-Planet

Nokta.com Intel Capital

Grupanya Intel Capital

Unnado Ilab

Grupca Bilyoner

E-COMMERCE 
INVESTMENTS IN 2011
2011 YILI E-TİCARET 
YATIRIMLARI
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“I MIGHT AIM FOR A BILLION 
DOLLARS IN THE FUTURE”

“İLERİDE MİLYAR DOLARI DENEYEBİLİRİM”
Fatih İşbecer, kantinde kurduğu 
Pozitron’u dünya devine sattı. 
İşbecer, şirketini erken sattığı 
eleştirilerine, “Artık daha 
tecrübeliyim. İleride milyar doları 
deneyebilirim” yanıtını veriyor. 

Fatih İşbecer, has sold Pozitron, which he 
founded in the university buttery, to an 

international giant. İşbecer, to criticisms 
on selling his company too early, 

responded by: “I am more experienced. I 
might aim for a billion dollars this time.”  
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F
atih İşbecer, 24 yaşında kurduğu Pozitron’u 100 
milyon dolara İngiliz Monitise’a sattığında dikkat-
leri üzerine çekti. Başarısının arkasında büyük bir 
öngörü yeteneği ve kendisine göre biraz da şansın 
etkisi var. İTÜ’de öğrenciyken üniversite arka-

daşlarıyla teknoloji odaklı projeler üretmeye başladı, 
2000 yılında Pozitron’u kurdu. Mobil yazılım dünya-
sında “uygulama mı, tarayıcı mı” tartışmaları sürerken 
“uygulama”nın galip geleceğini önceden gören İşbecer 
ile internet girişimciliğini ve Monitise’a giden süreci 
konuştuk. 

Öncelikle sizin girişimcilik serüveniniz nasıl başladı? 
1997’de üniversite ikinci sınıftayken beş arkadaşımla 
kantinde ilk firmam Pentagraph’ı kurduk. O iş yaklaşık 
üç yıl sürdü ama kurumsallaşamadı. Web siteleri kuru-
yorduk. 2000’de artık ofis açmamız, sabit bir telefo-
numuzun olması lazım dedim ama ortaklarım kabul 
etmediler. O zaman yine aynı kantinden bu kez başka 
üç arkadaşımla birlikte dört kişi Pozitron’u kurduk. Po-
zitron da aslında aynı işi yapıyordu. Yazılım çözümleri, 
bazı donanım çözümleri de sunuyorduk. Birkaç yıl öyle 
gitti, ortaklar ayrıldı, yerine yenileri geldi. 

2005’e kadar CRM programları, ERP çözümleri üret-
tik, Türkiye’nin ilk faks otomasyonlarından birini yaptık. 
İyi ve büyük müşterilerle çalıştık. 2005 yılında herkes 
wap üzerine yoğunlaşırken biz dedik ki bunlar uygula-
maya dönecek. Facebook o sırada browser üzerinden 
çıktı. Tam herkes bize “bakın, gördünüz mü” demeye 
başlamışken 6 ay geçmişti ki Facebook bu kez “biz uygu-
lamaya dönüyoruz” açıklaması yaptı. Uygulamaya gidişi 
erken gördük. Şanslıydık tuttu. 

Pozitron’un yükselişinin ardından satış sürecine 
nasıl gelindi? 
Türkiye’nin “orta boy pazar sendromu” denen bir 
aşaması var. Ne gözden çıkarabileceğiniz kadar ufak 
ne de “ben burada büyürüm sonra dünyayı duman 
ederim” diyeceğiniz kadar büyük. Biz de rotamızı 
ABD’ye çevirdik. San Francisco’da ufak bir ofis açtık 
ve Ebay Global ile çalışmaya başladık. Ebay Rusya’yı, 
ardından Ebay Brezilya’yı yaptık. Güzel işler almaya 
başladık. Bunun üzerine ABD operasyonunu bü-
yütmeye karar verdik. Nakit akışımız müsaitti ama 
temkinli bir firma olduğumuz için “yatırımcı bulalım” 
dedik. Hem ABD’de müşteri portföyümüzü genişlet-
meye yardımcı olur hem de firma büyüyünce o da 
biz de kar ederiz diye düşündük. Azınlık hisse satışı 
yapmaya karar verdik. Türkiye’de faaliyet gösteren 
kuruluşlarla görüşmeye başladık. Ancak ya rakamı, 
ya da koşulları beğenmedik. 3-4 ay birçok firma ile 
görüştükten sonra tam fren yapmaya karar vermiş-
tik ki Londra’da bir toplantıda Monitise ile tanıştık. 

F
atih İşbecer came into the spotlight when he sold 
his company, Pozitron, which he set up at the age 
of 24, to British firm, Monitise, for 100 million 
dollars. Behind his success lies a great visionary tal-
ent and, according to himself, a bit of luck. Whilst 

studying at Istanbul Technical University, Fatih and his 
university friends began working on technology-focused 
projects, and in 2000 he founded Pozitron. While the 
mobile software world was discussing the question of 
“application or browser”, İşbecer foresaw the victory of 
the “application”. We talked to him about internet entre-
preneurship and the process that led to Pozitron’s sell-off 
to Monitise. 

First, how did your story of entrepreneurship begin? 
In my second year of university, in 1997, my five friends 
and I were hanging out in the university’s buttery and we 
set up our first company, Pentagraph. That business lasted 
for about three years but was not registered. We were set-
ting up web pages. In 2000, I suggested to my partners that 
we needed a landline and an office, but they didn’t agree. 
Then, again from the same buttery, I set up Pozitron with 
three of my other friends. Pozitron was along the same 
lines of business. We provided software solutions and cer-
tain hardware solutions. This continued for several years, 
the initial partners left and were replaced with others. 

Until 2005, we produced CRM software and ERP 
solutions, we also carried out one of the first fax automa-
tion projects in Turkey. We worked with big and valuable 
clients. In 2005, everyone in the field concentrated on 
developing wap, but we predicted that things would take 
a turn in favor of application development. Facebook was 
then released via browsers. Just when everyone had started 
to point out our supposed mistake to us, six months later 
Facebook announced that they were going to give more 
weight to apps. We forecast the march towards applica-
tions at an early time. We got lucky, and it worked. 

How was the process that led to Pozitron’s sell-off 
after its take-off? 
In Turkey there is a certain phase which is called “mid-
size market syndrome”. This market is not so small that 
you can discard it with ease, but it is not so big that you 
can grow in here and then take on the world market. We 
turned our face towards the US. We opened a small office 
in San Francisco and started to work with Ebay Global. 
We worked with Ebay Russia, and then Ebay Brasil. So we 
started to get some good contracts. With that, we decided 
to expand our US operations. Our cash flow allowed this 
but since we were a cautious firm, we wanted to find 
investors. That way, we would be able to expand our client 
portfolio in the US and the investors would profit too 
as our firm grew. We decided to sell the minority of our 
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Monitise, Pozitron’un irisi bir firma. Aynı 
sektörde global ölçekte iş yapıyor. Biz 130 
kişiydik, onlar 800-900 kişiydi o zaman. 
Tabii Londra Borsası’na açık oldukları için 
finansman olanakları daha yüksek, müşte-
rileri daha büyük. Bizim onlarla uyumumuz 
kelimenin tam anlamıyla puzzle’daki eksik 
parça gibi oldu. 

Sosyal medyada Pozitron’u erken sattığı-
nıza yönelik birkaç eleştiri okumuştum. 
Hatta birinde bir arkadaşınız sanırım, “5 
sene daha bekleseydin, milyar dolara sa-
tabilirdin” dediğinde siz de “milyar dolara 
satacak şirket de kurarız” yanıtını vermişsi-
niz. Bu eleştirilere katılıyor musunuz?
Evet çeşitli eleştiriler olabilir, haklı haksız. 
Ama ben daha 38 yaşındayım. Günümüz 
teknolojisinde ve günümüz yaşam stan-
dartlarında bence çok gencim. Bu iş belli bir 
noktaya geldi, belli bir bilgiye geldi. Ticare-
ten makul, iyi bir teklif aldık. Şimdi daha 
tecrübeliyim. Bilanço okumayı biliyorum. 
Senelerdir birlikte çalıştığım iyi bir ekibim 
var. Başka endüstriler hakkında bilgi sahibi 
oldum. Mesela bankalara iş yapa yapa ban-
kacılıktaki handikapları görmeye başladık. 
İlaç firmalarına iş yapıyoruz ve bu firmalara 
yapılacak daha çok iş var. Burada da önü-
müzdeki 3-5 sene çok eğleneceğiz. 

İlginç işlere imza atacağımızı düşünüyo-
rum. İleride de fırsat görürsek, bu insansız 
hava araçları olabilir, giyilebilir teknolojiler 
olabilir, tarım olabilir, yeni bir firma kurup 
milyar doları deneyebilirim. O zaman finansal 
açıdan rahat olmak sizi daha agresif yapabi-
liyor. Dolayısıyla ileride yeni sahalara girme 
gibi bir niyetim var.

shares. And for that purpose, we started talks 
with firms operating in Turkey. However, 
we did not agree on either the amounts or 
the conditions they offered. After talks with 
numerous firms over a course of three to 
four months, we almost decided to halt the 
talks. It was just at that point that we became 
acquainted with Monitise during a meeting in 
London. Monitise resembles a bigger version 
of Pozitron. It operates in the same market, on 
a global scale. We were 130 people back then, 
and they were 800-900 people. Since they 
were open to the London Stock Market, they 
were stronger in terms of financing capabili-
ties, with larger clients. Our compatibility with 
them resembled the missing pieces of a puzzle 
fitting into the whole. 

I have read a few critical pieces mention-
ing that you sold Pozitron too early. In 
fact, when a friend told you that if you had 
waited 5 more years you could have sold 
the firm for a billion dollars, you replied 
that you would set up a company to sell 
for a billion dollars too. Do you agree with 
these criticisms?
People may criticize in various regards, 
whether they are right or wrong. However, I 
am only 38 years old. I believe this is quite a 
young age according to today’s technological 
standards and life standards. That business 
had reached a certain point and a certain 
know-how. We received a commercially rea-
sonable, attractive offer. I have more experi-
ence now. I know how to read balance sheets. 
I have a good team that I have been working 
with for many years. I have acquired knowl-
edge of other sectors. For example, the more 
we worked with banks, the more information 
we obtained about the handicaps present in 
the banking sector. We work with pharma-
ceutical companies, and there is still much to 
do for them. Also, I believe that the coming 
three to five years will be very entertaining, 
and that we will deliver interesting projects 
in this period. If an opportunity arises in the 
future, may it be in unmanned aerial vehicles, 
wearable technologies or agriculture, I may 
set up a new firm and go for a billion dollars. 
Being comfortable financially can make one 
more aggressive in their pursuits. So I do have 
the intention of breaking into new fields in 
the future.

Monitise, Pozitron’un irisi bir firma. Aynı Monitise, Pozitron’un irisi bir firma. Aynı Monitise, Pozitron’un irisi bir firma. Aynı Monitise, Pozitron’un irisi bir firma. Aynı Monitise, Pozitron’un irisi bir firma. Aynı Monitise, Pozitron’un irisi bir firma. Aynı Monitise, Pozitron’un irisi bir firma. Aynı Monitise, Pozitron’un irisi bir firma. Aynı Monitise, Pozitron’un irisi bir firma. Aynı Monitise, Pozitron’un irisi bir firma. Aynı Monitise, Pozitron’un irisi bir firma. Aynı Monitise, Pozitron’un irisi bir firma. Aynı Monitise, Pozitron’un irisi bir firma. Aynı Monitise, Pozitron’un irisi bir firma. Aynı Monitise, Pozitron’un irisi bir firma. Aynı Monitise, Pozitron’un irisi bir firma. Aynı Monitise, Pozitron’un irisi bir firma. Aynı Monitise, Pozitron’un irisi bir firma. Aynı Monitise, Pozitron’un irisi bir firma. Aynı Monitise, Pozitron’un irisi bir firma. Aynı Monitise, Pozitron’un irisi bir firma. Aynı Monitise, Pozitron’un irisi bir firma. Aynı Monitise, Pozitron’un irisi bir firma. Aynı “OUR COMPATIBILITY 
WITH MONITISE 
RESEMBLED THE 

MISSING PIECES OF A 
PUZZLE FITTING INTO 

THE WHOLE.”

“BİZİM MONITISE İLE 
UYUMUMUZ KELİMENİN 

TAM ANLAMIYLA 
PUZZLE’DAKİ EKSİK 
PARÇA GİBİ OLDU.” 
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AN ENTREPRENEURIAL ECOSYSTEM 
HAS EMERGED IN TURKEY

TÜRKİYE’DE GİRİŞİMCİ EKOSİSTEMİ OLUŞTU
Yemeksepeti’ne kadar en büyük 
internet başarı hikayesi olan 
Gittigidiyor’un kurucularından 
Tolga Kabataş, ülkemizde artık 
sağlıklı bir girişimcilik ekosistemi 
oluştuğu görüşünde. 

Tolga Kabataş, one of the founders 
of Gittigidiyor, the biggest online 

success story in Turkey until 
Yemeksepeti, believes that a healthy 
ecosystem of entrepreneurship has 

emerged in the country. 
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E
-ticaret sitesi GittiGidiyor, 2001 Şubat ayında 
üç genç girişimci tarafından kurulduğunda 
Türkiye’nin çok uzun yıllar boyunca inter-
net girişimciliği alanındaki en büyük başarı 
hikayesi olacağını kimse tahmin edemezdi. 

Gittigidiyor üç yılda 100 bin, yedi yılda ise 1,8 
milyondan fazla kayıtlı kullanıcıya ulaştı. Bu başarı 
dünyanın bu alandaki en büyük girişimi eBay’in de 
dikkatini çekmişti. 2007 yılında önce yüzde 10 ile 
ortak olan eBay, 2011’de Gittigidiyor’un tamamını 
satın aldı. Gittigidiyor’un kurucuları Tolga Kabataş, 
Burak Divanlıoğlu ve Serkan Borancılı bugün yine 
birlikte yeni yatırımlara imza atmayı sürdürüyor-
lar. Son olarak Omurga Yapı adıyla Türkiye’nin 
ilk “gayrimenkul portföy yatırım şirketi”ni kuran 
üç ortak, genç girişimcileri de desteklemeye özen 
gösteriyorlar. 

Borsa İstanbul Magazine olarak Tolga Kabataş 
ile kuruluşundan satışına Gittigidiyor’un hikayesini, 
Türkiye’de internet girişimciliğinin geldiği aşamayı 
ve tabii ki yeni yatırımlarını konuştuk. 

İnternet girişimciliği denince ilk akla gelen isim-
lerden birisiniz. İnternet girişimciliği deyince ne 
anlıyorsunuz? Türkiye’de bunun ortamı var mı? 
Bizim başladığımız zamanda konu daha çok kendi 
sermayenizle ya da etrafınızda size katkıda buluna-
bilecek insanlarla yapılabiliyordu, şimdi profesyo-
nel yatırımcılar var. Melekler var, yatırım fonları 
var. Genellikle insanlar bunların üzerinden giderek 
yapıyorlar. Bu 5-6 yıldır böyle ve birkaç yıldır daha 
da arttığını gözlemliyoruz. O nedenle girişimci eko-
sisteminin Türkiye’de var olduğunu söyleyebiliriz. 

Ben sistemin genel durumunu sağlıklı görüyo-
rum. Henüz büyük iddiası olan şirket çıkmadı ama 
biz bir tanesiydik. 2000’lerde başlayanlar olarak 
biz birinci jenerasyonduk. Bizim jenerasyonu-
muzda üç dört tane çok başarılı iş var. Bir tanesi 
“Gittigidiyor”du, Yemeksepeti keza aynı şekilde çok 
başarılı bir iş oldu. Ama ikinci kuşakta da başarılı in-
sanlar çıkacak. Bu işe başladığımızda 28 yaşındaydık, 
bugün 43 yaşımdayım. Biz artık girişimci sayılmayız. 
İlk 4-5 senesini girişimcilik olarak değerlendirebiliriz. 
Çünkü sonrasında şirket olgun bir noktaya geliyor. 
Biz artık girişimci sayılmayız ama bu sistemin içinde 
yaşayan, bu sistemi hem sermayesiyle hem tecrübe-
siyle destekleyen kişilerden biriyiz. 

Artık masanın karşı tarafına geçtiniz diyebilir 
miyiz?
Zaman içinde öyle oluyor kaçınılmaz ola-
rak. Yaşla ve tecrübeyle gelen bir olgun-
laşma süreci var. Ama alttan gelen gençler 

W
hen the e-commerce website, Gittigidi-
yor, was founded in February 2001 
by three young entrepreneurs, no one 
would have predicted its future as the 
biggest success story in Turkey in the 

field of internet entrepreneurship, remaining so 
for many years. Gittigidiyor reached 100,000 
registered users within the first three years, and 
more than 1.8 million users within seven years. This 
dramatic achievement caught the eye of eBay, the 
biggest initiative in the world in this industry. eBay 
first bought 10% of Gittigidiyor’s shares in 2007, 
and in 2011 it bought the entire company. Gittigidi-
yor’s founders, Tolga Kabataş, Burak Divalıoğlu and 
Serkan Borancılı, continue today to plan and ex-
ecute new investment projects together. The three 
partners, who have most recently set up Omurga 
Yapı, the first “real estate portfolio investment 
firm” in Turkey, also do their best to support young 
entrepreneurs. 

Borsa Istanbul Magazine talked to Tolga 
Kabataş about the story of Gittigidiyor, from its 
founding to its sale, about the state of internet 
entrepreneurship in Turkey and of course, new 
investments. 

You are one of leading figures in internet entre-
preneurship. What does internet entrepreneur-
ship mean to you? Is there a suitable environ-
ment for it in Turkey? 
When we first started out, investment in this area 
could only be made with one’s own capital or with 
that of those able to make a contribution, but now 
there are professional investors. There are angel 
investors and investment funds available. People 
often make investments through these means. This 
has been the situation for around five or six years, 
and recently there has been an observable increase. 
For that reason, we can say that an entrepreneurial 
ecosystem does exist in Turkey. 

I regard the general state of the system as 
healthy. So far, we have not seen any company 
with big ambitions emerging bbut our company 
was one. Those who started in the 2000s, were 
the first generation. In our generation, there have 
been three or four very successful initiatives. One 
of them was “Gittigidiyor”; likewise, Yemeksepeti 
was a tremendous success. However, in the second 
generation, too, there will be people achieving 
great success. When we started out in this busi-
ness, I was 28 years old. Today, I am 43. We cannot 
really be considered as entrepreneurs any longer. 
The first four to five years of starting up a business 
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var. Onlar bizim tecrübelerimizden 
faydalanıyorlar. 

Biraz da halen devam eden yatırımları-
nız hakkında bilgi alabilir miyiz?
Türkiye’nin şöyle ilginç bir özelliği var, 
belli bir büyüklükte sermayeyi yönete-
bilmek için bazı konuları mutlaka haya-
tınıza almanız gerekiyor. Bu da dönüp 
dolaşıp gayrimenkule geliyor. Benim 
diğer iki ortağım mimar, ben makine 
mühendisiyim. Biz inşaat uygulamasın-
dan gelen insanlar değiliz ama tesadüfen 
hayatımıza çok kıymetli bir kişi girdi, 
Tekfen İnşaat’ın eski genel müdürü 
Mehmet Erktin. Mehmet Bey ile birlikte 
ortaklaşa bir gayrimenkul yatırım şirketi 
kurduk. Bu şirket geliştirmeci bir şirket 
değil. Sadece yatırım yapan bir şirket. 
Hatta şimdi de SPK’dan özel izin alarak 
gayrimenkul portföy yatırım şirketi 
oluyor. SPK bununla ilgili bir düzenleme 
yaptı. İznimiz de çıktı. Bir gayrimenkul 
yatırım fonuna çeviriyoruz işimizi. Fon-
ların özelliği şu: Fonlar halka açık orga-
nizasyonlar değil. Bildiğiniz A tipi, B tipi 
fon gibi nitelikleri var. Fon payı sahipleri 
var. Çeşitli hukuki çerçeveleri var ama 
biz Türkiye’nin bu konudaki ilk gerçek 
organize ve yabancı yatırımcı ile beraber 
çalışan fonu olmak üzere bir hazırlık 
içindeyiz. Kendimiz de fonun içerisinde 
yüzde 20-25 civarında fon sahibiyiz. 
Geri kalan yüzde 75 civarı yabancılar-
dan oluşacak gibi görünüyor. Dünyada 
da çok güzel örnekleri var. Türkiye’de 
ihtiyaç da var, sektöre likidite sağlamak 
açısından. Ana konumuz bu.

can be considered as entrepreneurship. This 
is because after this period, companies reach 
a point of maturity. We may not be entre-
preneurs anymore but we still inhabit this 
system and support it, both with capital and 
experience. 

Can we say, then, that you have moved to 
the other side of the table?
That inevitably happens over the course of 
time. There is a certain process of matur-
ing that comes with age and experience. 
But there are young people coming up; they 
benefit from our experience. 

Could you tell us a bit about your ongoing 
investment projects?
Turkey has the curious feature of forcing 
business owners to get involved with certain 
sectors in order to be able to manage a capi-
tal of a certain size. This eventually boils 
down to real estate. My two partners are 
architects, and I am a mechanical engineer. 
We do not have a practical background 
in construction, but by good chance we 
established a relationship with a very valu-
able person, Mr. Mehmet Erktin, the former 
general manager of Tekfen İnşaat. We have 
set up a real estate investment firm with Mr. 
Erktin. This is not a developer company, it 
is exclusively an investor company. In fact, 
it is now in the process of becoming a real 
estate portfolio investment company, ena-
bled by special permission from The Capital 
Markets Board (CMB). CMB has issued a 
regulation regarding this matter. Our permit 
has been granted too. We are turning our 
business into a real estate investment fund. 
These funds have several particular fea-
tures. They are not open to the public. They 
consist of the familiar type A funds, type B 
funds, and so on. They have fund sharehold-
ers. They are subject to various legal frame-
works, and we are preparing to become 
Turkey’s first real fund in this sector, work-
ing with organized and foreign investors. 
We ourselves own a share of 20-25% of the 
fund. For now, it looks like the remaining 
75% will be from foreign investors. Good 
examples of this type of work can be found 
worldwide. There is a need for it in Turkey, 
to provide liquidity in the sector. This is our 
main field of work.

var. Onlar bizim tecrübelerimizden var. Onlar bizim tecrübelerimizden var. Onlar bizim tecrübelerimizden var. Onlar bizim tecrübelerimizden var. Onlar bizim tecrübelerimizden var. Onlar bizim tecrübelerimizden var. Onlar bizim tecrübelerimizden var. Onlar bizim tecrübelerimizden var. Onlar bizim tecrübelerimizden var. Onlar bizim tecrübelerimizden var. Onlar bizim tecrübelerimizden var. Onlar bizim tecrübelerimizden var. Onlar bizim tecrübelerimizden var. Onlar bizim tecrübelerimizden var. Onlar bizim tecrübelerimizden var. Onlar bizim tecrübelerimizden var. Onlar bizim tecrübelerimizden var. Onlar bizim tecrübelerimizden var. Onlar bizim tecrübelerimizden var. Onlar bizim tecrübelerimizden var. Onlar bizim tecrübelerimizden var. Onlar bizim tecrübelerimizden “I REGARD THE 
GENERAL STATE OF THE 
SYSTEM AS HEALTHY. 
SO FAR, WE HAVE NOT 
SEEN ANY COMPANY 
WITH BIG AMBITIONS 
EMERGING BUT OUR 

COMPANY WAS ONE.” 

“BEN SİSTEMİN GENEL 
DURUMUNU SAĞLIKLI 
GÖRÜYORUM. HENÜZ 
BÜYÜK İDDİASI OLAN 

ŞİRKET ÇIKMADI AMA 
BİZ BİR TANESİYDİK.”
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B  
irleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve 
Kadının Güçlenmesi Birimi (BM Kadın Birimi-UN 
Women), UN Global Compact ve Sürdürülebilir 
Borsalar Girişimi (Sustainable Stock Exchanges 
Initiative-SSE) toplumsal cinsiyet eşitliği bilincinin 

artırılmasına ve kadınların ekonomik alanda güçlenme-
sine katkıda bulunmak amacıyla 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü öncesi, Mart ayının ilk haftası boyunca dünya ça-
pındaki borsaların açılış veya kapanış gong törenlerinde 
“Eşitlik için Borsa Gongunun Çalınması” (“Ring the Bell 
for Equality”) adı altında etkinlikler düzenliyor. 

Bu yıl bu etkinliğe dahil olan borsalar arasında 
Borsa İstanbul, Bombay, Mısır, Nasdaq, Nijerya, 
Santiago, Stokholm ve Varşova borsaları yer aldı. 
Etkinlikler, 1995 yılında 189 ülke tarafından onaylanan 
ve toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlenmesi 
için bir yol haritası belirleyen Pekin Deklarasyonu ve 
Eylem Platformu’nun 20’nci yıl dönümü çerçevesinde 
gerçekleştirildi. 

U
N Women, UN Global Compact and Sustainable 
Stock Exchanges Initiative are organizing activi-
ties known as “Ring the Bell for Equality” at the 
opening and closing bell ceremonies of stock 
exchanges around the world during the first 

week of March, before the 8th of March International 
Women’s Day, in order to boost awareness in gender 
equality and to support the strengthening of women in 
the economic field. 

This year, Borsa İstanbul as well as Bombay, 
Egyptian, Nasdaq, Nigerian, Santiago, Stockholm and 
Warsaw stock exchanges participated in the activities. 
The activities were carried out within the framework 
of the 20th anniversary of the Beijing Declaration and 
Platform for Action, ratified by 189 countries in 1995, 
which sets out a road map towards the objective of 
achieving gender equality and empowering women. 

As a Founding Member of Sustainable Stock 
Exchanges Initiative, Borsa İstanbul hosted a bell          

Borsa İstanbul, kadın erkek eşitliğine 
dikkati çekmek amacıyla düzenlenen 
gong törenine ev sahipliği yaptı.

Borsa İstanbul hosted a 
landmark ceremony to mark the 

importance of gender equality. 
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BORSA İSTANBUL PROVIDES  
SUPPORT TO GENDER EQUALITY

BORSA İSTANBUL’DAN 
CİNSİYET EŞİTLİĞİNE DESTEK
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Sürdürülebilir Borsalar Girişimi Kurucu 
Üyesi Borsa İstanbul da, bu kapsamda Türk 
iş dünyasının ve sermaye piyasalarının 
diğer aktörlerinin konuya dikkatini çekmek 
amacıyla düzenlenen gong törenine ev 
sahipliği yaptı. Birleşmiş Milletler Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi 
Birimi (UN Women), UN Global Compact ve 
Sürdürülebilir Borsalar Girişimi iş birliğiyle 
ve Borsa İstanbul’un ev sahipliğinde 
düzenlenen gong töreni 6 Mart 2015 Cuma 
günü, piyasaların açılış saati olan 09.15’te 
Borsa İstanbul Fuayesi’nde gerçekleştirildi.  

Törende Borsa İstanbul Genel Müdür 
Vekili Hüseyin Zafer, BM Kadın Birimi 
Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü ve 
Türkiye Temsilcisi Ingibjörg Gísladóttir, 
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma 
Konferansı (UNCTAD) Yatırım ve İşletmeler 
Direktörü ve UNCTAD Dünya Yatırım 
Raporu Genel Yayın Yönetmeni James Zhan, 
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Murahhas Üyesi, UN Global Compact 
Yönetim Kurulu Üyesi Güler Sabancı ve 
Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu 
Başkanı ve UN Global Compact Yönetim 
Kurulu Üyesi Dr. Yılmaz Argüden birer 
konuşma yaptı. Tören, TPF (Turkish 
Philanthropy Funds) İyi Niyet Elçisi Jülide 
Ateş’in takdimi ile gerçekleşti.    

BORSA İSTANBUL’DAN FIRSAT EŞİTLİĞİNE DESTEK
Borsa İstanbul Genel Müdür Vekili 
Hüseyin Zafer, yaptığı konuşmada “Devlet 
eğitim politikaları, çalışma hayatına 
yönelik kanunlar ve benzeri adımlarla 
ekonomik büyüme ve kalkınma için gerekli 
altyapıyı sunarken; şirketlerimiz de insan 
kaynakları politikaları ile Türkiye’de 
ekonomik hayatta cinsiyet eşitliğini ileri 
noktaya taşıyacak adımları atmalıdır. Bu 
noktada; eğitim, çevre, sürdürülebilirlik 
ve sosyal sorumluluk gibi alanlarda 
gerçekleştirilen çalışmalara aktif olarak 
katılan Borsa İstanbul,  kadınlarımız için 
fırsat eşitliğini öne çıkaran her projeye 
destek vermeye ve paydaşlarımızla iş 
birliğine devam edecektir. Şirketlerimiz 
ve yatırımcılarımız arasında farkındalığı 
arttıracak uygulamalara katkı sağlamayı da 
sürdüreceğiz” dedi. 

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin hayatın her 
alanında uygulanması gerektiğini belirten 

DIFFERENT PERSPECTIVES 
REDUCE ERRORS
It is very difficult for a country to prosper 
if half of the members of its society do not 
work and therefore do not participate in the 
workforce.  Women have an important role 
not only in terms of workforce participation 
but also in decision-making mechanisms. 
This is because decision-making mechanisms 
that represent different segments of society 
as well as different perspectives run a lower 
risk of making erroneous decisions. Women’s 
Empowerment Principles is a joint project 
between UN Global Compact and UN Women. 
It is a platform whose signatories consist 
of companies that voluntarily support the 
elimination of obstacles stopping women 
from climbing up the ladder in decision-
making mechanisms. Signatory companies 
to this platform develop policies and 
practices that will eliminate various types 
of the barriers facing women. For instance, 
they take care to include women among the 
candidates when shortlisting for a vacant 
position. If the women in their company face 
certain obstacles, they develop mechanisms 
that can eliminate these obstacles. Women’s 
Empowerment Principles are therefore a 
platform commonly ratified by companies 
supporting this type of work.

FARKLI BAKIŞ AÇISI HATALARI AZALTIR
Toplumunun yarısı çalışmayan, 
işgücüne katılmayan bir ülkenin 
zenginleşmesi oldukça güçtür.  Sadece 
çalışma hayatına katılım değil aynı 
zamanda karar mekanizmalarına 
katılım açısından da kadınların çok 
önemli rolü var. Çünkü toplumun farklı 
kesimlerini, farklı bakış açılarını temsil 
eden karar mekanizmalarının hata 
yapma olasılığı da azalıyor. Kadının 
Güçlenmesi Prensipleri, UN Global 
Compact ile UN Women’ın ortak bir 
çalışması. Kadınların işgücüne katılımı, 
karar mekanizmalarında daha rahat 
yükselebilmeleri için önündeki engellerin 
kaldırılmasını gönüllü olarak destekleyen 
kuruluşların imzacı olduğu bir platform. 
Bu platforma imza atan şirketler 
kadınların önündeki çeşitli engelleri 
kaldıracak politikalar, uygulamalar 
geliştiriyorlar. Örneğin herhangi bir 
pozisyona adaylar belirlenirken mutlaka 
aralarında kadın adayların da olmasını 
gözetiyorlar. Onların önünde birtakım 
engeller varsa bunları giderebilecek 
mekanizmalar geliştiriyorlar. Kadının 
Güçlenmesi Prensipleri, bu tip çalışmaları 
destekleyen şirketlerin ortaklaşa imza 
attıkları bir platform.

Dr. Yılmaz Argüden
Global Compact Turkey Chairman and UN Global 
Compact Board Member
Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı 
ve UN Global Compact Yönetim Kurulu Üyesi

ceremony to draw the attention of the 
Turkish business world and other actors 
in capital markets onto this issue. The bell 
ceremony, hosted by Borsa İstanbul with 
the cooperation of UN Women, UN Global 
Compact and Sustainable Stock Exchanges 
Initiative, took place on March 6th,2015, at 
09:15, the markets opening time, at Borsa 
İstanbul Foyer.  

During the ceremony, speeches were 
delivered by the Borsa İstanbul Acting CEO 
Hüseyin Zafer, UN Women Europe and 
Central Asia Designated Regional Direc-
tor and Turkey Representative Ingibjörg 
Gísladóttir, UN Conference on Trade and 
Development (UNCTAD) Investment and 
Enterprise Division Director and UNCTAD 

“BORSA İSTANBUL WILL 
CONTINUE TO SUPPORT 

ALL PROJECTS THAT 
PROMOTE EQUAL 

OPPORTUNITIES FOR 
OUR COUNTRY’S 

WOMEN.” 

“BORSA İSTANBUL,  
KADINLARIMIZ İÇİN 

FIRSAT EŞİTLİĞİNİ ÖNE 
ÇIKARAN HER PROJEYE 

DESTEK VERMEYE 
DEVAM EDECEKTİR.”
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World Investment Report Chief Editor 
James Zhan, Sabancı Holding Chairman 
and Executive Director, UN Global Com-
pact Board Member Güler Sabancı and 
Global Compact Turkey Chairman and UN 
Global Compact Board Member Dr. Yılmaz 
Argüden. Turkish Philanthropy Funds 
Goodwill Ambassador Jülide Ateş made 
the opening presentation of the ceremony.    

BORSA İSTANBUL PROVIDES SUPPORT TO 
EQUAL OPPORTUNITIES
Borsa İstanbul Acting CEO Hüseyin 
Zafer said in his speech, “While the gov-
ernment offers the required infrastruc-
ture for economic growth and develop-
ment through education policies, labor 
laws and other similar steps, companies 
should, through their human resources 
policies, take the necessary steps to 
reinforce gender equality in Turkey. 
Taking an active role in efforts related 
to education, sustainability and social 
responsibility efforts, Borsa İstanbul 
will continue to support every project 
that brings forth equality of opportu-
nity for women, in cooperation with its 
stakeholders. We will continue to con-
tribute to reinforce the awareness on 
the side of companies and investors”. 

Sabancı Holding Chairman and 
Executive Director, UN Global Compact 
Board Member Güler Sabancı, pointed 
out the need to apply gender equality 
to all areas of life and said: “Women’s 
participation in the workforce is not 
only a human rights issue, but it is 
also an economically correct decision. 
All research demonstrates that orga-
nizations which give women a role in 
decision-making processes are more 
successful. Women’s employment is 
not just a matter of giving women 
their full rights, but it will also sup-
port economic growth substantially. 
More women in employment will mean 
a stronger Turkey. Hence, the business 
world should at all costs give their 
support to Mr. Babacan’s call towards 
giving more places to women in the 
executive boards of companies open 
to public. As Sabancı community, for 
many years we have aimed to underline 

BORSA İSTANBUL IS VERY IMPORTANT 
AS OUR PARTNER
Gender equality holds utmost importance 
for economic development. It is known that a 
paradigm change is taking place, going from 
liberalization and globalization policies towards 
sustainable development and inclusive growth. 
Gender equality and the empowerment of 
women make up one of the most important 
dimensions of inclusive growth. We know that 
the role women play in economic growth and 
development cannot be disregarded. On the 
other hand, in terms of gender balance, a big 
gap still exists in employment. According to our 
calculations, this ratio is around 25%. We also 
know that encouraging women to participate in 
the workforce to boost development is not just 
a moral issue but also a rational economic one. 
I find Women’s Empowerment Principles very 
important in this regard. 
 A total of 70% of the world’s poor are women. 
For this reason, it is very important to focus 
on this issue. Today is the 20th anniversary 
of the Beijing Platform for Action. We carry 
out work with not just Borsa İstanbul, but with 
many developing countries’ stock exchanges, 
to support gender equality and sustainable 
development. We need to spread these 
principles, and ensure that the business world 
fully adopts the cause and more businesses 
become signatories to the initiative. 

BORSA İSTANBUL ÇOK ÖNEMLİ 
ORTAĞIMIZ
Cinsiyet eşitliği ekonomik kalkınma için 
çok önemli. Biliyoruz ki liberalleşme ve 
küreselleşme politikalarından sürdürülebilir 
kalkınma ve kapsayıcı büyümeye doğru bir 
paradigma değişimi yaşanıyor. Cinsiyet eşitliği 
ve kadınların güçlendirilmesi de kapsayıcı 
büyümenin en önemli boyutlarından birini 
oluşturuyor. Kadınların ekonomik büyüme 
ve kalkınma alanında göz ardı edilemeyecek 
bir rolü bulunduğunu biliyoruz. Öte yandan 
İstihdamda cinsiyet dengeleri açısından hala 
büyük bir uçurum var. Bizim hesaplarımıza göre 
bu oran yüzde 25 seviyelerinde. Yine biliyoruz ki 
kalkınmada kadınların teşvik edilmesi, sadece 
ahlaki bir mesele değil aynı zamanda rasyonel 
ekonomi açısından da önemli. 
Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin bu noktada 
çok önemli olduğunu düşünüyorum. 
Dünyadaki yoksulların yüzde 70’ini kadınlar 
oluşturuyor. Bu nedenle bu konuya 
odaklanmak çok önemli. Pekin Eylem 
Platformu’nun bu yıl 20. yıldönümü. Sadece 
Borsa İstanbul ile değil, birçok gelişmekte olan 
ülke borsasında da kadın erkek eşitliğini ve 
sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek üzere 
çalışmalar yapıyoruz. Bun prensipleri daha da 
yaygınlaştırmamız, iş aleminin dünya çapında 
bu işe daha fazla sahip çıkmasını ve bu girişime 
imza vermesini sağlamamız gerekiyor. 

James Zhan
UNCTAD Investment and Enterprise Division 
Director and UNCTAD World Investment Report 
Chief Editor 

UNCTAD Yatırım ve İşletmeler Direktörü ve UNCTAD 
Dünya Yatırım Raporu Genel Yayın Yönetmeni

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Murahhas Üyesi, UN Global Compact Yönetim 
Kurulu Üyesi Güler Sabancı, “Kadının iş 
gücüne katılımı sadece insan hakları meselesi 
değil, ayrıca ekonomik olarak doğru bir 
karardır. Yapılan tüm araştırmalar ortaya 
koyuyor ki, kadına karar alma süreçlerinde rol 
veren organizasyonlar daha başarılı oluyor. 
Kadın istihdamı, sadece kadına hakkını 
teslim etmekle ilgili bir konu değildir; aynı 
zamanda ekonomik büyümeyi de önemli 
ölçüde destekleyecektir. Daha fazla kadın 
istihdamı, daha güçlü Türkiye demektir. Bu 
yüzden, Sayın Babacan’ın halka açık şirketlerde 
yönetim kurullarında daha fazla kadının yer 
alması konusunda yaptığı çağrıya, iş dünyası 
mutlaka destek vermelidir. Biz, Sabancı 

“MORE WOMEN IN 
EMPLOYMENT WILL 
MEAN A STRONGER 

TURKEY.”

D”AHA FAZLA KADIN 
İSTİHDAMI, DAHA 
GÜÇLÜ TÜRKİYE 

DEMEKTİR.”
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gender equality and equal opportuni-
ties for women in social life and work, 
to bring up this matter on international 
and national platforms, to lead and 
support efforts made for this cause. We 
are very pleased to be the first company 
in Turkey to sign the UN “Women’s Em-
powerment Principles”, and to lead the 
way in this matter.” 

SIGNATORIES OF WOMEN’S EMPOWERMENT 
PRINCIPLES (WEPs) WERE ANNOUNCED
Following the speeches at the ceremony, 
an announcement of signatories to 
Women’s Empowerment Principles and 
a photo session with the new signatories 
took place. WEPs, with almost 1000 sig-
natories worldwide, have been signed by 
42 parties in Turkey, with 19 new signa-
tory companies. Among the new signa-
tory companies are Akfen, Anadolu Efes, 
Arkas Holding, Asut Fiberglass, Back-up, 
Bilim İlaç, Coca Cola, Gün Partners, 
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş., 
Kıymet-i Harbiye, Limak Yatırım A.Ş., 
Memişoğlu Tarım Ürünleri Tic. Ltd. Şti - 
Tat Bakliyat, MLS Holding, Quattro Yöne-
tim Danışmanlığı, Standart Gayrimenkul 
Değerleme Uygulamaları A.Ş., TSKB, 
Yeşim Tekstil, Zorlu Holding and s360.

Topluluğu olarak yıllardır kadın erkek eşitliğini, 
kadınların toplum ve iş hayatında eşit fırsatlara 
sahip olması gerektiğini, uluslararası ve ulusal 
platformlarda bu konuyu gündeme getirmeyi, 
öncülük etmeyi ve bu konuda yapılan tüm 
çalışmalara destek olmayı hedefledik. Türkiye’de 
Birleşmiş Milletler’in “Kadının Güçlenmesi 
Prensipleri’ni” imzalayan ilk şirket olmaktan, 
bu yolu açmış olmaktan büyük mutluluk 
duyuyoruz” dedi. 

KADININ GÜÇLENMESİ PRENSİPLERİ (WEPs) 
İMZA DUYURUSU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Törende konuşmaların ardından Kadının 
Güçlenmesi Prensipleri (Women’s Empowerment 
Principles - WEPs) imza duyurusu ve yeni 
imzacılarla fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. 
Dünya çapında 1000’e yakın imzacısı bulunan 
WEPs’in Türkiye’den yeni imzalayan 19 şirket ile 
birlikte toplam 42 imzacısı bulunuyor. 
Duyuruyu yeni imzalayan şirketler arasında 
Akfen, Anadolu Efes, Arkas Holding, Asut 
Fiberglass, Back-up, Bilim İlaç, Coca Cola 
İçecek, Gün Partners, Hürriyet Gazetecilik 
ve Matbaacılık A.Ş., Kıymet-i Harbiye, Limak 
Yatırım A.Ş., Memişoğlu Tarım Ürünleri Tic. Ltd. 
Şti - Tat Bakliyat, MLS Holding, Quattro Yönetim 
Danışmanlığı, Standart Gayrimenkul Değerleme 
Uygulamaları A.Ş., TSKB, Yeşim Tekstil, Zorlu 
Holding ve s360 yer aldı.

Dünya çapında 1000’e yakın 
imzacısı bulunan WEPs’in 
Türkiye’den 42 imzacısı 
bulunuyor. 

WEPs, with almost 1000 
signatories worldwide, have 
been signed by 42 parties in 
Turkey.

KADININ GÜÇLENMESİ PRENSİPLERİ
Kadının Güçlenmesi Prensipleri, kadınların, tüm 
sektörlerde ve her düzeyde, ekonomik yaşamın içinde 
yer alabilmelerini sağlamak amacıyla kadınların 
güçlenmesini hedefleyen özel sektörün küresel 
en önemli girişimlerinden biridir. 2010 yılında 
UN Global Compact ve UN Women ortaklığında 
oluşturulan WEPs platformu, özel sektöre; iş 
yerlerinde, piyasalarda ve toplum genelinde toplumsal 
cinsiyet eşitliğinin sağlanması için dikkate almaları 
gereken önemli noktaları sunmaktadır. 

WOMEN’S EMPOWERMENT PRINCIPLES
Women’s Empowerment Principles are one of 

the most important international private sector 
initiatives towards empowering women to 

ensure their participation in all industries at all 
levels, in economic activity. The WEPs platform, 
set up in 2010 through the partnership between 

UN Global Compact and UN Women, provides 
private sector with important points to consider 

in order for gender equality to be achieved at 
work places, in markets and in society in general. 
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Ü      
lkelerin ekonomik kalkınması ve kadınların 
güçlenmesi arasında bir bağlantı olduğunu dü-
şünüyor musunuz? Türkiye’yi bu açıdan nasıl 
değerlendirirsiniz? 
Kadınların güçlenmesinin ve tüm sektörlerde ve 

her düzeyde ekonomik hayata katılımının güçlü ekono-
miler için gerekli olduğunu biliyoruz. Kadınların güçlen-
mesi, daha istikrarlı ve adil toplumların oluşturulabil-
mesi; uluslararası kalkınma hedeflerine ulaşılabilmesi; 
kadın, erkek, aile ve tüm toplumun hayat kalitesinin artı-
rılması ve şirketlerin operasyonlarını ve hedeflerini daha 
ileriye taşımaları açısından da gereklidir. Daha çok kadın 
çalıştıkça, ekonomiler daha çok büyüyecektir. Kadınların 
maaşlı istihdam oranı erkeklerle aynı seviyeye yükselmiş 
olursa, dünyanın en büyük ekonomilerinin gayri safi 
yurtiçi hasılaları yüzde 9 ile 16 arasında artış gösterir.

Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (Women’s Em-
powerment Principles – WEPs) amacı ve hedefleri 
nelerdir? 
Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs), Toplumsal Cin-
siyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) 
olarak bizim, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleş-
mesi (UN Global Compact) ile olan ortaklığımızın bir 
ürünüdür. İş yerlerinde, piyasalarda ve toplum genelinde 
toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadının güç-
lenmesi için şirketlere yol gösteren 7 prensipten oluşur. 
Mart 2009’da başlayan uzun soluklu ve çok paydaşlı 
uluslararası istişare sürecinin sonunda bu prensipler 
geliştirildi ve 8 Mart 2010 Dünya Kadınlar Günü’nde tüm 
dünyaya sunuldu.    

Prensipler, şirketlerin toplumsal cinsiyet eşitliği ve 
kadının güçlenmesini artırmak üzere aksiyona geç-
melerinin iş dünyasındaki stratejik önemini vurgular. 
Kurumsal sosyal sorumluluk anlayışın cinsiyet merce-
ğinden gözden geçirilerek, iyi uygulamalar geliştirilme-
sini hedefler.  

UN Global Compact’in dünyadaki 11’inci en geniş ağı 
olan Global Compact Türkiye ile, Kadının Güçlenmesi 
Prensipleri hakkında farkındalık yaratmak ve yaygınlaş-
tırmak üzere çalışmaya devam ediyoruz. 

D
o you think there is a connection between eco-
nomic development of countries and the empow-
erment of women? Could you please evaluate 
Turkey in this regard?
We know that the empowerment of women to par-

ticipate fully in economic life across all sectors and through-
out all levels of economic activity is essential to build strong 
economies; establish more stable and just societies; achieve 
internationally-agreed goals for development, sustainability 
and human rights; improve quality of life for women, men, 
families and communities; and propel businesses’ opera-
tions and goals. When more women work, economies grow. 
If women’s paid employment rates were raised to the same 
level as men’s, gross domestic product in the main econo-
mies of the world would climb by 9-16 per cent. 

What are the aim and objectives of the Women’s Em-
powerment Principles (WEPs)?
The WEPs are the product of our partnership with the UN 
Global Compact. They are a set of 7 Principles for businesses 
offering guidance on how to empower women in the work-
place, marketplace and community. The development of the 
WEPs included an international multi-stakeholder consulta-
tion process, which began in March 2009 and culminated in 
their launch on International Women’s Day in March 2010.

Equality means business, the principles emphasize 
the business case for corporate action to promote gen-
der equality and women’s empowerment. The Women’s 
Empowerment Principles seek to point the way to best 
practice by elaborating the gender dimension of corporate 
responsibility. 

In partnership with the local network of the UN Global 
Compact in Turkey, which is the 11th largest globally, we are 
working together to raise awareness on the WEPs in Turkey.

Are there any concrete results from the efforts aimed at 
raising awareness for Women’s Empowerment Principles 
(WEPs) in Turkey? 
Since the WEPs were launched in Turkey in May 2010, we 
have witnessed an interest for further engagement by the 
Turkish private sector, yet we are far from reaching critical 
mass. In particular, we are still far from reaching the vast 
majority of small and medium-sized enterprises (SMEs), 
which are mainly very male dominated. By having more 
equal representation of women in senior management role, 
companies are able to send a signal to their employees and 
their business partners that they not only value gender 
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Kadının Güçlenmesi Prensiplerini yaygınlaştırmak için 
yaptığınız çalışmalar somut sonuçlara ulaştı mı?
WEPs’i Türkiye’de başlattığımız Mayıs 2010 tarihinden beri, 
özel sektörde bu alanda taahhütte bulunmak üzere artan bir 
ilgi görüyoruz ama hala yeterli çoğunluğa ulaşmış değiliz. 
Özellikle, genellikle erkek egemen olan küçük ve orta büyük-
lükteki işletmelerin (KOBİ) büyük çoğunluğuna ulaşmakta 
zorlanıyoruz.

Şirketler, üst düzey yönetici rollerinde kadınların eşit 
olarak yer almasını sağlayarak, çalışanlarına ve iş ortakla-
rına hem toplumsal cinsiyet eşitliğine verdikleri önemi hem 
de bu alanda somut adımlar attıklarını gösterebilirler.  

Somut sonuçlara gelince, Türkiye’de iyi örnekler var. 
Bazı şirketler kadın çalışanlarına finans, sağlık ve beslenme 
konularında eğitimler düzenliyor. Başka bir şirket sanayi 
bölgelerinde çocuk bakım hizmeti sunuyor. Türkiye’deki bü-
yük holdinglerden birisi mesleki eğitimin geliştirilmesi için 
yurt çapında öncülük yapıyor. Çalışma grubumuza üye olan 
bir Üniversite Türkiye’de yönetim kurullarındaki bağımsız 
kadın direktörlerle ilgili önemli bir çalışma gerçekleştiriyor. 
Bunlar bizim başka şirketlerle de paylaşmak istediğimiz 
önemli örnekler. 

UN Women’ın Mart ayında Dünya Kadınlar Günü’nde 
başlattığı “Step It Up” (Harekete Geç) kampanyasıyla il-
gili bilgi verebilir misiniz? Toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
sağlanması yönünde somut ve etkili adımlar getireceğine 
inanıyor musunuz?
1995 yılında, Pekin’deki Dördüncü Dünya Kadın 
Konferansı’nda, ülke liderleri kadınların eşit olacağı bir 
gelecek için vaatte bulundu ve toplumsal cinsiyet eşitliği ve 
kadınların güçlenmesi için bir yol haritası belirleyen Pekin 
Deklarasyonu ve Eylem Platformu’nu onayladı. Kadınlar 
Pekin’i daha eşit bir geleceğin umuduyla terketti ama 20 yıl 
sonra, dünyada hiçbir ülkede toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
sağlanmadığını görüyoruz. Üzerinden 20 yıl geçmesine 
rağmen Pekin Eylem Platformu’nun uygulanmasına dair ve-
rilen sözler hala geçerliliğini koruyor ve dünya çapında tüm 
devletlerin uygulamayı hızlandırması gerekiyor. 

Bu nedenle, UN Women “Planet 50-50 by 2030: Step 
It Up for Gender Equality” (“Hedef 2030’a Kadar Cinsiyet 
Eşitliği: Harekete Geç”) çağrısında bulunuyor. Bu çağrı tüm 
devletleri toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, kadınların 
ve kız çocuklarının insan haklarını geliştirmek ve 2030’a 
kadar tam olarak kadın-erkek eşitliğini sağlamak amacıyla 
taahhütte bulunmaya davet ediyor. 2030 senesi Binyıl Kal-
kınma Hedeflerini takip eden, bir sonraki 15 yıllık kalkınma 
sürecinin sonu oluyor.  

Eylül’deki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda, ülke-
lerin toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşma ve Pekin Eylem 
Platformu’nun uygulamasını hızlandırma hedeflerini beyan 
edecekleri üst-düzey bir toplantı olacak. Birçok ülkenin 
Pekin’de 20 yıl önce verilen sözleri ciddiye alarak uygulan-
malarına yönelik gayretlerini artıracaklarına inanıyoruz.

equality but that they are taking concrete actions in this 
area. In terms of concrete results, there are several examples 
here in Turkey, some companies are providing educational 
training on finances, health and nutrition to their female 
employees. Another company for example is creating 
childcare facilities in industrial zones in Turkey. A large 
holding in Turkey is leading a national flagship initiative on 
vocational skills. One University that is part of our working 
group is also conducting empirical research on independent 
women’s directors in Turkey. These are also great experi-
ences that we seek to share with other organizations.

Can you give some information about UN Women’s “Step 
It Up” campaign that was launched on International 
Women’s Day? Do you think it will be effective in achiev-
ing concrete results towards gender equality?
In 1995, at the Fourth World Conference on Women 
in Beijing, world leaders committed to a future where 
women are equal and adopted the Beijing Declaration and 
Platform for Action – the most comprehensive blueprint 
to advance women’s rights. Women left Beijing with hopes 
of a more equal world but 20 years after, there is still no 
country in the world that has achieved gender equality. 
The Beijing Declaration is therefore still relevant and it 
is urgent that the governments of the world expedite its 
implementation. 

That’s why UN Women launched “Planet 50-50 by 
2030: Step It Up for Gender Equality” which is a call to 
Governments to make specific national commitments 
to achieve gender equality, the empowerment of women 
and the human rights of women and girls by 2030, which 
is the end of the next 15-year development time-frame 
following the Millennium Development Goals. During the 
General Assembly in September there will be a High Level 
Forum where countries will announce how they are going 
to achieve gender equality and step up the implementation 
of the Beijing Declaration. We are confident that a lot of 
countries will take the promise given in Beijing 20 years 
ago seriously and are ready and willing to make an extra 
effort to implement it. 



İş dünyası, yatırımcılar ve finans 
uzmanları, ekonomi alanındaki 

gelişmeleri anlık olarak İnternet 
sitelerinden takip ederken, bu 
alandaki kitapları okumayı da 

ihmal etmiyor. 

EKONOMİ
 DÜNYASI 

BU KİTAPLARI
 OKUYOR 

THESE ARE THE 
BOOKS THAT THE
WORLD OF ECONOMY
FAVORS…
The business world, investors and 
financial experts, besides following 
the developments in the field of 
economy instantaneously through 
the Internet sites, are also keen on 
reading the books published on the 
subject. 
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THE KILLING OF KAREN SILKWOOD: THE STORY  
BEHIND THE KERR-MCGEE PLUTONIUM CASE

This book, which is 
based on the killing 
of activist Karen 
Silkwood in a car 
accident, elaborates 
on many issues re-
garding the nuclear 
industry. 

Aktivist Karen 
Silkwood’un araba 
kazasında öldürül-
mesini konu alan ki-
tap nükleer endüstri 
ile ilgili birçok 
başlığı ele alıyor. 

THE INTELLIGENT INVESTOR: THE DEFINITIVE 
BOOK ON VALUE INVESTING 

In this publication, where the original text 
of Benjamin Graham’s book The Intelligent 
Investor is maintained, current interpreta-
tions from journalist Jason Zweig, who is 
specialized on the subject of finance, are 
provided. 

Benjamin Graham’ın, The Intelligent Inves-
tor adlı kitabının orijinal metninin korun-
duğu bu baskıda finans konusunda uzman 
gazeteci Jason Zweig’in de güncel yorumları 
bulunuyor.  

FLASH BOYS: 
A WALL STREET REVOLT
This book was writ-
ten by Michael Lewis 
and the subject of 
high frequency trad-
ing is analyzed with a 
critical approach.

Michael Lewis tarafın-
dan yazılan bu kitapta 
yüksek frekanslı 
işlemler konusuna 
eleştirel bir bakışla 
yaklaşılıyor.

OUR KIDS: THE  
AMERICAN DREAM IN CRISIS 
Author Robert Putnam 
in his book displays 
a critical approach to 
the United States of 
America that is known 
as the country of op-
portunities all over the 
world. 

Yazar Robert Putnam, 
kitabında bütün dün-
yada fırsatlar ülkesi 
olarak bilinen Amerika 
Birleşik Devletleri’ne 
eleştirel bir bakışla 
yaklaşıyor.

THINK LIKE A FREAK: THE  AUTHORS OF 
FREAKONOMICS OFFER TO RETAIN YOUR BRAIN 

The authors Steven D. Levitt and 
Stephen J. Dubner, who clarify the 
subject of “Freakonomics” (Invisi-
ble Economy) in their book, offer 

their readers an analysis that is 
well beyond what is customary. 

“Freakonomics” (Görünmeyen Eko-
nomi) konusunu açıklığa kavuşturan 

yazar Steven D. Levitt ve Stephen J. 
Dubner, alışılmışın dışındaki analiz-

leriyle okuyucuyla buluşuyor. 
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CAPITAL IN THE TWENTY-FIRST CENTURY
Capital in the 
Twenty-First 
Century, a book 
that has made an 
indelible impres-
sion in the minds 
of its readers since 
the date it was 
published, is con-
sidered to be the 
new version of Karl 
Marx’s Das Kapital.  

Yayımlandığı günden bu yana dünyada 
adından çokça söz ettiren Capital in the 
Twenty-First Century, Karl Marx’ın Kapi-
tal adlı kitabının yeni versiyonu olarak 
görülüyor.

POPULAR ECONOMICS: WHAT THE ROLLING STONES, 
DOWNTON ABBEY, AND LEBRON JAMES CAN TEACH YOU 
ABOUT ECONOMICS

John Tammy, who is the editor of Forbes, 
one of the most well-known economic 
magazines in the world, explains the basic 
principles of economy by giving entertain-
ing examples from various fields such as 
sports, film, popular culture, etc.

Dünyanın en bilinen ekonomi dergilerinden 
Forbes’un editörü John Tammy, spor, film, 
popüler kültür gibi birçok alandan eğlenceli 
örneklerle ekonominin temel prensiplerini 
açıklıyor. 

ZERO TO ONE: NOTES ON STARTUPS,
 OR HOW TO BUILD THE FUTURE
Famous entrepreneur 
and investor Peter Thiel 
believes that there are new 
horizons for us to achieve 
a beautiful future based 
on success and in his book 
Zero to One he voices his 
views on the subject.

Ünlü girişimci ve yatırımcı 
Peter Thiel, başarılı bir 
şekilde güzel bir geleceğe 
sahip olmak için hâlâ yeni 
ufukların olduğunu düşü-
nüyor ve bu düşüncelerini 
Zero to One adlı kitapta 
dile getiriyor. 

GOD’S BANKERS: A HISTORY OF 
MONEY AND POWER AT THE VATICAN 
The book is based on 
the Vatican, which is the 
largest and most powerful 
religious institution in 
the world. Author Gerald 
Posner tells us about the 
wealth enjoyed by the 
church and its power in 
the financial markets since 
the reign of the Byzantine 
Empire. 

Kitap, dünyanın en bü-
yük, en güçlü din kurumu 
Vatikan’ı konu alıyor. Yazar 
Gerald Posner, Bizans dö-
neminden bu yana kilisenin 
zenginliğini ve finansal piya-
salardaki gücünü anlatıyor.

BOLD: HOW TO GO BIG, CREATE WEALTH 
AND IMPACT THE WORLD 

The Book tells about how to 
become rich by employing 

various methods and how to 
touch the lives of millions in 

the process.

Kitap; çeşitli yöntemler kulla-
narak nasıl zengin olunabile-

ceğini ve milyonların hayatına 
nasıl dokunulabileceğini 

anlatıyor.
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AN 
INFORMATICS 
ECOSYSTEM: 
THE INTERNET 
OF THINGS

BİR BİLİŞİM 
EKOSİSTEMİ: 
NESNELERİN 

İNTERNETİ

NEW DESTINATIONS FOR 
CULTURAL TOURISM

KÜLTÜR TURİZMİNİN 
YENİ DURAKLARI

Technology had become irreplaceable in 
organizing our everyday lives with new con-
tents and developments. The process began 
with the internet entering our lives, and now 
its developments are expected to exceed the 
human imagination. Humanity as a whole 
was at first astonished with machines, and 
we quickly learned to utilize these machines 
via the internet for certain purposes. And 
now, we will witness the Interactivity among 
the machines or things, in other words the 
internet of things.

Artık hayatımızın vazgeçilmezi haline gelen 
teknoloji, her gün yeni içerikler ve gelişme-
lerle hayatımızı organize ediyor. İnternetin 
hayatımıza girmesiyle başlayan bu süreç 
şimdilerde insanın hayal gücünü aşan ge-
lişmelere gebe. Başlarda sadece makinelere 
şaşıran insanoğlu, internetin hayatımıza 
girmesiyle bu makineleri internetle istediği 
amaç için kullanmayı öğrendi. Şimdi ise yine 
insanın odağında nesnelerin ya da makine-
lerin birbiriyle etkileşim içerisinde olmasına 
tanıklık edecek, yani nesnelerin internetine! 

94
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L 
eave aside all the new technologies that you 
have become accustomed to that astonished 
you at first. Humanity is entering a new era. 

This new technology would allow connection 
of the most important machines or things in 
our daily lives to the internet and creation of 
a system in which these machines or things 
could communicate among themselves without 
the human element in between. It is called the 

“internet of things”, the biggest recent trend in 
technology that everyone talks about.

AN UTTERLY DIFFERENT ERA AWAITS HUMANITY
The internet of things is accepted as the third 
wave of change in information technology. 
The first wave was the transition from manual 
to automatic, namely, the automation period, 
which brought with it a substantial increase in 
productivity. However, this revolution was a 
silent one, because in automation, the systems 
talked neither with each other nor with other 
systems and people. We witnessed the period 
constituting the second wave with the internet 
entering our lives. With the connectivity of 
the internet added to this automation process, 
the systems not only became automated in 
themselves, but they started to operate with 
each other automatically. In other words, 
different systems started working together 
through communication with each other. This 
increased the value and productivity and cre-
ated an infrastructure facilitating substantial 
increase in data flow. 

In the third wave we see an entirely dif-
ferent phenomenon: the internet of things... 
From now on, we will be moving towards 
a period where even the simplest machines 
are equipped with smart-connected devices, 
these devices talk to other devices, they talk 
to systems and systems talk to people. In 
other words, we are in a period when change 
comes down to micro dimension. This period 
brings with it an amazing platform as well. It 
is becoming possible to receive information 
from every point through smart devices that 
are connected to the internet of things  and to 
convert them to ideas, decisions and insights 
by collecting, storing and analyzing them. Ex-
perts agree that the most important invention 
that started this amazing era is mobile internet 
and smart phones. These small devices with 
big technologies are precursors for bigger 
technologies.

B
ugüne kadar alıştığınız ve başlangıçta 
sizi hayrete düşüren tüm yeni teknolo-
jileri bir yana bırakın. İnsanoğlu artık 

yepyeni bir döneme giriyor. Makinelerin 
birbiriyle iletişim kurduğu ve insan faktö-
rünün devreden çıkacağı bu yeni sisteme 

“internet of things’ yani ‘nesnelerin inter-
neti’ deniyor ve aslında bu son dönemlerin 
en büyük trendlerinden bir tanesi. Günlük 
hayatımızda önemli bir yeri olan nesne-
lerin internete bağlanmasını ve bir araya 
gelerek bir sistem oluşturmasını, başka bir 
deyişle birbirleriyle iletişim kurmalarını, 
konuşmalarını ifade eden bu teknoloji 
bugünlerde neredeyse tüm dünyanın oda-
ğında yer alıyor. 

BAMBAŞKA BİR DÖNEM İNSANLIĞI BEKLİYOR 
Nesnelerin interneti, bilgi teknolojilerin-
deki değişimin üçüncü dalgası olarak kabul 
ediliyor. Bu değişimde ilk dalgayı ciddi bir 
verimlilik artışını da beraberinde getiren 
manuelden otomatiğe geçiş, yani otomas-
yon dönemi oluşturmuştu. Fakat bu devrim 
biraz sessizdi. Zira otomasyonda sistemler 
ne birbirleriyle, ne cihazlarla, ne de diğer 
sistemlerle ne de insanlarla konuştular. 

İkinci dalgayı oluşturan dönem ise 
internetin hayatımıza girmesiyle tanıklık 
ettik. Bu otomasyon sürecinin üzerine 
eklenen internetin bağlantılılığıyla sistemler 
sadece kendi içlerinde otomatikleşmekle 

 IT WILL BE POSSIBLE 
FOR MACHINES AND 

SYSTEMS USED IN 
MANUFACTURING 

PROCESSES TO 
BECOME PRODUCTIVE 

AT THE MAXIMUM 
LEVEL FOR THE 

MINIMUM COST  BY 
TALKING TO EACH 

OTHER.
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kalmadı, birbirleriyle otomatik biçimde faali-
yet gösterir hale geldi. Bir başka deyişle farklı 
sistemler birbirleriyle iletişim halinde, bir 
arada çalışmaya başladılar. Bu hem üretilen 
değeri yükseltti hem verimliliği artırdı hem de 
ciddi biçimde veri akışına yönelik bir alt yapı 
hazırladı.

Üçüncü dönemde ise bambaşka bir şeyden 
bahsediyoruz: Nesnelerin interneti… Artık; en 
basit ürünlerin bile akıllı-bağlantılı cihazlarla 
donandığı ve böylelikle cihazların cihazlarla, 
cihazların sistemlerle, sistemlerin insanlarla 
konuştuğu bir döneme doğru gidiyoruz. Yani 
değişimin mikro boyuta indiği bir dönem-
deyiz. Bu dönem beraberinde müthiş bir 
platformu da getiriyor. Nesnelerin interneti 
ile bağlantılı akıllı cihazların var olduğu her 
noktadan bilgi almak ve bunları etkin biçimde 
toplayıp depolayıp analiz ederek fikre, karara, 
içgörüye dönüştürmek mümkün hale geliyor. 
Uzmanlar, bu akıl almaz çağı başlatan en 
önemli icadın mobil internet ve akıllı tele-
fonlar olduğunda hemfikir. Bu kendisi küçük, 
teknolojisi büyük icatlar yeni ve daha büyük 
icatların da habercisi. 

PEKİ, AMA ŞİRKETLERE FAYDASI NE OLACAK? 
Nesnelerin internetinin en güçlü sonuçları iş 
dünyasında olacağa benziyor. Ancak teknolo-
jiyi doğru anlayarak hayata geçirmek burada 
en önemli konulardan biri. Hatta bu bilinç 
düzeyi şirketlerin bu teknolojiyi kullanarak 
kazanması veya kaybetmesine sebep olabilecek.  

Bu teknoloji özellikle üretim yapan 
şirketler için büyük avantajları beraberinde 
getiriyor. Üretim süreçlerinde kullanılan 
makinelerin ve sistemlerin birbirleriyle konu-
şup üretimde maksimum verimli, minimum 
maliyetli hale gelmeleri mümkün olacak. 
Bu amaçla oluşturulan altyapılar sayesinde 
üretim süreçlerinde elde edilen veriler akıllı 
analitik sistemlerle analiz edilebilecek. Bu 
sayede üretimin hangi noktada verimli, hangi 
noktada verimsiz olduğu tespit edilip, gerekli 
aksiyonları almak da mümkün hale gelecek. 
Ya da makinelerin performans düşüklükleri 
tespit edilip, arıza uyarıları çok önceden 
alınabilecek. Bir uçak motorundan örnek 
verecek olursak, nesnelerin interneti ile uçak 
motorundaki sensörler sayesinde motorun 
performansı anlık olarak analiz edilip, arıza 
daha oluşmadan tespit edilebilecek ve böylece 
olası kazaların önüne geçilebilecek. 

HOW WILL THE COMPANIES BENEFIT FROM IT?
The most powerful results of the internet 
of things seem to take place in the business 
world. However, understanding and imple-
menting the technology in the right way will 
make the difference. The level of awareness in 
utilizing the technology will make or break it 
for companies.

This technology brings along major advan-
tages, particularly for manufacturing compa-
nies. It will be possible for the machines and 
systems used in manufacturing processes to 
become productive at the maximum level for 
the minimum cost by talking to each other. 
Thanks to the infrastructure provided with 
the technology, it will be possible to analyse 
data acquired in the manufacturing processes 
using smart analytical systems. In this way, it 
will be possible to take necessary actions by 
detecting at what point the system is produc-
tive or unproductive; or the low performance 
of the machines will be detected and malfunc-
tion warnings will be received well in advance. 
For example, where an airplane motor is con-
cerned, with the internet of things, by means 
of sensors in the airplane motor, the perfor-
mance of the motor will be analyzed instantly, 
the malfunction will be detected before it is 
observed and thus possible accidents will be 
prevented.

ÜRETİM SÜREÇLERİNDE 
KULLANILAN 
MAKİNELERİN 
VE SİSTEMLERİN 
BİRBİRLERİYLE 
KONUŞUP ÜRETİMDE 
MAKSİMUM VERİMLİ, 
MİNİMUM MALİYETLİ 
HALE GELMELERİ 
MÜMKÜN OLACAK. 
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KÜLTÜR TURİZMİNİN 
YENİ DURAKLARI

NEW DESTINATIONS FOR 
CULTURAL TOURISM

Doğal, tarihi ve kültürel zenginliği 
ile Anadolu, yıllardır kültür 
turizminin çekim merkezlerinden 
biri. Dünya kültürel mirasının 
derin izlerini taşıyan Şanlıurfa, 
Diyarbakır ve Mardin ise her 
geçen gün artan turist sayısı 
ile Anadolu’nun kültür turizmi 
rotasının son yıllardaki en gözde 
durakları. 

Anatolia, with all the nature, history and 
cultural wealth it bears, has been one of 

the centers of attraction in cultural tourism 
for many years. Meanwhile Şanlıurfa, 

Diyarbakır and Mardin, which bear deep 
impressions of the world’s cultural heritage, 

have become most favorite destinations in 
cultural tourism in Anatolia as the number 

of tourists visiting the region increases 
with each passing day. 

C
ultural tourism, a type of travel aiming to introduce 
the natural sites, monuments and civil architectural 
buildings, pieces of art, collections, cultural identities, 
customs and different languages to people, is one of 
the few sectors with never ending resources. Due to 

the fact that cultural tourism is based on many natural, his-
torical or cultural assets that are considered to be a part of 
world heritage, it naturally is one of the most important dy-
namics in the tourism sector. Anatolia, which was the host 
to many civilizations in history, raises Turkey to an elevated 
position in cultural tourism. The cities in Anatolia, especially 
those that are close to the coast and in possession of cultural 
heritage, have become a sought out destination for many 
domestic and foreign tourists buoyed by summer tourism. 
However, there are also many cities that have not yet reached 
their potential for whatever reason in spite of the cultural 
heritage and wealth they possess. Şanlıurfa, Diyarbakır, and 
Mardin lead the line of these cities. These cities that have 
become the new destinations in cultural tourism, thanks to 
their long and deep rooted historical background, also bring 
a breath of fresh air to the world tourism.

D
oğal alanları, anıtsal ya da sivil mimari ya-
pıları, sanat ürünlerini, koleksiyonları, kül-
türel kimlikleri, gelenekleri ve farklı dilleri 
tanımayı amaçlayan bir gezi türü olan kültür 
turizmi, kaynağı asla tükenmeyecek sektör-

lerden biri. Dünya mirası kabul edilen birçok doğal, 
tarihi veya kültürel varlığa dayanması nedeniyle 
turizm sektörünün de en önemli dinamikleri ara-
sında yer alıyor. Tarih boyunca birçok medeniyete 
ev sahipliği yapan Anadolu, Türkiye’yi kültür tu-
rizminde iddialı bir konuma taşıyor. Anadolu’nun, 
özellikle sahil şeridine yakın kültürel mirasa sahip 
kentleri, yaz turizminin de etkisiyle, uzun yıllardır 
yerli ve yabancı birçok turistin uğrak noktası. Sa-
hip olduğu köklü kültürel mirasa rağmen bugüne 
kadar çeşitli nedenlerle turistik açıdan değerlendi-
rilememiş birçok kent de var. Şanlıurfa, Diyarbakır 
ve Mardin bu şehirlerin başında geliyor. Derin ve 
köklü tarihleri ile kültür turizminin yeni durakları 
haline gelen bu kentler, dünya turizmine de yeni 
bir soluk getiriyor.
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BALIKLIGÖL
Balikligol (Fish Lake), which is considered by the 
residents to be holy due to being the place where 
Abraham was cast into fire, is a sight to behold. 
The rich variety of fish available in the lake and 
its surroundings, fashioning many historical arti-
facts, render Sanliurfa one of the places that at-
tract tourists in crowds. 

URFA HOUSES
The most remarkable architectural characteristics 
of houses in Urfa, shaped on the basis of climate, 
limestone and Islamic beliefs, is the desire to create 
a wide and comfortable space that would occupy 
the woman of the house, who spends all her time 
with her family at home. With the influence of Is-
lamic religion these houses have been divided into 
two sections one for women the other for men.

URFA CASTLE
Urfa Castle, with its majestic and impressive ap-
pearance, is located to the south of Halil-ür Rah-
man and Aynzeliha lakes, on top of a hill. It is sur-
rounded on its east, west and south with trenches 
carved into the rocks for purposes of defending the 
castle. On its north side the castle faces rocky cliffs. 
Urfa castle carries the remains of various struc-
tures, starting from the Roman Empire and extend-
ing to the Byzantine and Islamic eras.

CHURCH OF OUR LADY (MOTHER MARY)
The Church of Our Lady, which is still in service, has 
an altar that dates back to the Byzantine Empire and 
a door in the Romanian style.  Inside the church 
there are some shrines of saints, four courtyards, 

BALIKLIGÖL
Dünyada eşi bulunmayacak kadar güzel olan 
Balıklıgöl, Hz. İbrahim’in ateşe düştüğü yer 
olarak biliniyor ve yöre halkı tarafından kut-
sal kabul ediliyor. Göl, içerisindeki çeşitli ba-
lıklar ve çevresindeki tarihi eserler nedeniyle 
Şanlıurfa’nın en çok turist çeken yerlerinden 
biri. 

URFA EVLERİ
İklimin, kalkerin ve İslami inanışların etkisiyle 
yapılan Urfa Evleri’nin mimarisinde en etkili 
unsurlardan biri de aile yaşamının tamamını 
evinde geçiren kadına, sıkılmayacağı geniş ve 
ferah bir ortam yaratılmak istenmesi. Bu ev-
lerde Müslümanlığın da etkisi ile haremlik ve 
selamlık olarak iki bölüm bulunuyor.  

URFA KALESİ
Heybetli ve etkileyici görüntüsü ile Urfa Kalesi, 
Halil-ür Rahman ve Aynzeliha göllerinin güne-
yinde, bir tepe üzerinde kurulu. Doğu, batı ve 
güney bölümü, kayadan oyma savunma hen-
deği ile çevirili. Kuzey kısmı ise sarp kayalıklar-
dan oluşuyor. Urfa Kalesi’nde Roma devrinden 
itibaren, Bizans ve İslami devirlere ait, çok sa-
yıda yapı kalıntısı bulunuyor. 

MERYEM ANA KİLİSESİ
Günümüzde de kilise görevini sürdüren Mer-
yem Ana Kilisesi’nin Bizans devrinden kalma 
mihrabı, Roma biçimi kapısı mevcut. İçerisinde 
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one classroom and living quarters. There are 
a total of 14 wall inscriptions in the complex.

DİYARBAKIR WALLS
The walls are 5.5 km long, 10-12 meters high 
and 4-5 meters thick and as such they are 
considered to be the largest city walls after 
the Great Wall of China. The castle that was 
established at a height of 100 meters up on 
Tigris valley on a wide plateau has 82 bas-
tions on the outside. Moreover, the city walls 
of Diyarbakır have been designated a World 
Cultural Heritage site at UNESCO’s 39th ses-
sion of the World Heritage Committee Meet-
ing held in Bonn, Germany.

TURABDİN PLATEAU
Turabdin Plateau faces the Anatolian moun-
tains in the front and vast Mesopotamia 
plains on the back. The most important 
characteristic of the Plateau is the fact that 
it was declared to be holy by the Assyrians. 
There are many monasteries and villages in 
the area. Mor Gabriel Monastery (Monastery 
of St. Gabriel) and Midyat Zaz, one of the vil-
lages of Turabdinare are the most authentic 
places in the area that are worth visiting.

“REVAKLI” BAZAAR
In addition to being in the center of history, 
Revakli Bazaar also serves as a place to shop 
for souvenirs.  This Bazaar, which is also 
called “Sipahiler” and “Tellallar” Bazaar, at-
tracts the interest with its colorful stores.

ise bazı azizlerin türbeleriyle birlikte, dört 
avlu, derslik ve lojman bulunuyor. Yapı komp-
leksinde toplam 14 yazıt var.

DİYARBAKIR SURLARI
Surların uzunluğu 5,5 km, yüksekliği 10–12 
metre, kalınlığı 4–5 metre, bu yüzden Çin 
Seddi’nden sonra en büyük sur olma özelliğini 
taşıyor. Dicle vadisinden yaklaşık 100 metre 
yükseklikte geniş bir düzlük üzerine kurulan 
kalenin dışında 82 burç bulunuyor. “Aynı za-
manda Diyarbakır surları, Almanya’nın Bonn 
kentinde düzenlenen UNESCO 39’uncu Dünya 
Miras Komitesi Toplantısı’nda, ‘Dünya Kültür 
Mirası’ olarak tescillendi.”

TURABDİN PLATOSU
Turabdin Platosu’nun arkasında Anadolu Dağ-
ları önünde uçsuz bucaksız Mezopotamya 
Ovası yer alıyor. Platonun en büyük özelliği, 
Süryaniler tarafından kutsal ilan edilmiş ol-
ması. Bölgede birçok manastır ve köy mevcut. 
Mor Gabriel Manastırı ve Turabdin köylerin-
den Midyat Zaz bu platoda gezilmesi gereken 
en otantik yerler.

REVAKLI ÇARŞI
Tarihle iç içe olmanın yanı sıra, hediyelik eş-
yalar da alınabilecek bir yer Revaklı Çarşı. Si-
pahiler Çarşısı ve Tellallar Çarşısı olarak da 
adlandırılan çarşı, renkli dükkânlarıyla dikkat 
çekiyor. 
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