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MERHABA,

HELLO,

2019 yılını bitirirken, Strategy Dergisi’nin 20’inci sayısının kapak konusunu hepimizi yakından ilgilendiren bir konuya ayırdık.
“Geleceğin İş Gücü Nasıl Şekillenecek?” Dijitalleşme ve otomasyonla birlikte yapay zeka ve robotik gibi teknolojiler kullanıcılarına, şirketlere ve devletlere şimdiye dek görülmemiş imkanlar
sunuyor. İş yapış biçimlerimizi kökten değiştirecek bu teknolojik
devrim, geleceğin iş gücünü de yakından etkileyecek.
Farklı görüşler ve analizlere pek çok soruyu sorarak İK’nın
gündemini dergimizin sayfalarına taşıdık. İlgiyle okuyacaksınız.
Bu sayıda önemli dosya konularımızdan biri de dünyanın yükselen değeri Çin. Çinli taşımacılık devi Cosco, Pire’nin tarihsel limanını satın aldığında, Yunanistan’ın ekonomisine yaşam desteği
sunmuştu. Şimdi ise, limanın başarısı Yunanistan’ın siyasi arenasını
yeniden düzenlerken, Avrupa’da da Çin’i dalgalı sularla baş başa bırakıyor. İlginç sorular ışığında Çinli Cosco’nun hikayesini okumaya
ve başka bir dünyanın kapılarını aralamaya hazır olun.
Bu sayımızın değerli konuklarından biri Türkiye Basketbol Federasyonu Medya ve İletişim Direktörü olarak görev yapan Barış Kuyucu
oldu. Kuyucu, beş yıl önce satın aldığı katlanır bisiklet ile İstanbul’da
her vatandaşın kâbusu trafik stresini yaşamadan günlük hayatında kolay ve sağlıklı ulaşımın tadını çıkaranlardan biri. Kuyucu, İstanbul’daki
uzun mesafelerin ve yol durumunu kendi gözlemleriyle anlattı.
Bir diğer konuğumuz ise dış politika yazarı İpek Yezdani oldu.
Yezdani, dünyanın ayakta kalabilmesi için 2050’ye kadar eski kapitalist düzenin yerine sürdürülebilir kalkınmanın ve kaynaklardan
herkesin eşit faydalanmasını esas alan yeni bir ekonomik sistemin
benimsenmek zorunda olduğuna yazısında dikkat çekti. İş dünyası
ve şirketlerin, sürdürülebilir kalkınmaya nasıl katkıda bulunabileceklerini inceledi ve bizi dünyada “Küresel kalkınma ve insani yardımın Bloomberg’ü” olarak bilinen ‘Devex’in Kurucu Başkanı ve “The
Business of Changing the World” (Dünyayı Değiştirme İş Kolu) kitabının yazarı Raj Kumar ile biraraya getirdi. Yezdani’nin Raj Kumar’la
‘Dünyayı değiştirirken nasıl para kazanılır?’ yazısı ilginizi çekecek.
Saffet Emre Tonguç ise bize unutulan İstanbul’u yazdı bu sayıda.
Vefa’nın İstanbul’da bir semt adı olmaktan öte ‘vefasızlara’ işaret ettiğinin altını çizerken, Vefa’nın da aynı sitemi İstanbullulara nasıl
yaptığını köşe yazısında ele aldı.
Son olarak ilgiyle takip edilen ‘Nostalji’ sayfalarımızı bu kez de
Akfen Holding’in 1997-2007 yılları arasındaki sadece 10 yıllık süreçte başını çektiği başarılı ortaklıklara ayırdık. Bu önemli 10 yıllık
dönemde Akfen’in bir yandan hayata geçirdiği ortaklıklarla havada, karada ve denizde söz sahibi yapıların dümenine geçerken, diğer yandan attığı adımlarla Türkiye’nin stratejik gelişim hamlelerine sağladığı vizyonun çarpıcı örneklerini okuyacaksınız.

As 2019 ends, we allocated the cover subject of the 20th issue of
the Strategy Magazine to a topic we are all well interested. “How
the Future Workforce shall be shaped?” Technologies like artificial
intelligence and robotics provide hitherto non-seen opportunities
to their users, to the companies and states together with
digitalisation and automation. This technological revolution which
shall fundamentally change our methods of making work shall also
closely influence the future workforce. We carried the agenda of
the HR to the pages of our magazine by asking various questions to
distinct opinions and analysis. You shall read them with interest.
In this issue, one of our important file subjects is the emerging
value of the world, China. When the Chinese transportation giant
Cosco bought the historical port of Piraeus, provided a life support to
the Greek economy. Now while the success of the port is rearranging
the political arena of Greece, Europe is also leaving China alone in
rough waters. Be ready to read the story of Chinese Cosco and open up
the gates of another world under the light of interesting questions.
One of the valuable guests of this issue is Barış Kuyucu, Media
and Communication Director of Turkey Basketball Federation.
Kuyucu is one of those who take the pleasure of an easy and healthy
transportation in his daily life without living the traffic stress in
Istanbul, a real nightmare of every citizen, with his foldable bicycle
he has bought five years ago. Kuyucu, told the situation of long
distances and road conditions in Istanbul over his observations.
Another guest of us is the foreign policy author Ipek Yezdani.
Yezdani emphasised in her article that for the world to survive
a new economic system based on equal benefiting of all from
sustainable development and resources instead of the old
capitalist order should be adapted until 2050. She examined
how the business world and the companies may contribute to
sustainable development and make us to meet with Raj Kumar,
founding chairperson Devex, known as the “Bloomberg of global
development and humanitarian aid” in the world and the author
of the book, “The Business of Changing the World”. The article
of Yezdani with Raj Kumar, titled “How money is earned while
changing the world?” shall attract your attention.
Saffet Emre Tonguç, productive knowledge from generation
to generation, wrote the forgotten Istanbul for us in this issue. He
emphasised in his column that the name of Vefa (Fidelity) is more
than the name of a district in Istanbul and points out infidelity and
how the district named as Vefa criticises the people of Istanbul for
infidelity.
Lastly, we allocated our “Nostalgia” pages, followed up with
great interest, to successful partnerships led by Afken Holding
since its foundation, only in a 10 years period, between 19972007. You will read how, in this important decade, Akfen takes the
helm with arbiter structures in the air, on land and in water, as well
as striking examples of the vision which Afken contributed to the
strategic development attempts of Turkey in the coming pages.
With wishes of pleasurable readings...
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Siber
tehditlere
karşı
6 kritik
öneri

Yönetim
kurullarında
kadın üye sayısı
artıyor
TÜRKIYE’DE Yönetim Kurullarında Kadın
2019 raporunun sonuçları açıklandı. Rapora göre 2019’da BIST Yönetim Kurullarında yer alan kadınların oranı yüzde 15,2’den
yüzde 15,9’a çıkarak yüzde 3,3 oranında
arttı. BİST-100 şirketlerinde bağımsız
yönetim kurulu üyeleri arasında kadın
oranı yüzde 16,6’dan yüzde 17,7’ye çıkarak,
2018’deki olumlu artışı takip etti. Raporda
ayrıca SPK’nın önerdiği minimum kadın
üye oranı olan yüzde 25’i yakalayan 108 şirketin tüm şirketlerin sadece yüzde 26’sını
oluşturduğu da belirtiliyor.
Şirketlerin sadece yüzde 10,4’ünü oluşturan 42 şirket eşik seviye olan 3 kadın
yönetim kurulu üyesine sahip.

TEKNOLOJIK ÇÖZÜMLER arttıkça
siber saldırılar da güçleniyor ve çeşitleniyor. Dünyada günde ortalama 1,6
milyon siber saldırı raporlanıyor. Peki
siber tehditlere karşı ne yapılmalı. İşte
Microsoft’un bu konudaki önerileri:
Parçalı yaklaşımdan uzak durun:
Bireysel kullanıcılardan büyük
kurumlara kadar hedefi ve gücü
değişiklik gösteren siber saldırılardan
korunurken yapılan en büyük hata,
ürünleri farklı güvenlik çözümleriyle
korumaya çalışmak ve tam entegrasyon sağlamamak.
Tam donanımlı IT uzmanlarıyla
çalışın: Çalışanların güvenlik bilinci
konusunda eğitimine yatırım yapmak

giderek daha önemli hale geliyor.
Kişisel cihazlarınızın güvenliğini
sağlayın: Çok faktörlü kimlik sorgulama
sistemlerini tercih edin.
Kendinizi saldırılmayacak kadar küçük görmeyin: Hızlı yanıt verebilecek
sistemlere sahip olun.
Bulut bilişime güvenin: Doğru bir bulut ortağıyla çalışmak, şirketlerin birçok
ağır yükünü hafifletir. Bu yüklere verileri şifrelemek, yedeklemek ve güvende
tutmak da dahil.
Verinizi savunmasız bırakmayın:
Microsoft uzmanları şirketlerin veri
düzeyinde güvenliğe odaklanmasını
böylece koruma ile üretkenlik arasında
denge kurulmasını öneriyor.

TURKEY

The number of female
members on board of
directors are increasing
THE RESULTS OF the report “Women on
Boards of Directors in Turkey 2019” were announced. In 2019, the proportion of women on
BIST boards increased by 3.3 percent, from 15.2
percent to 15.9 percent, according to the report.
Among independent board members at BIST100 companies, the proportion of women rose
from 16.6 per cent to 17.7 per cent, following
the positive increase in 2018. The report also
states that 108 companies make up just 26 per
cent of all companies, capturing 25 per cent, the
minimum rate of female members recommended by the CMB.
42 companies, which make up just 10.4
per cent of companies, have 3 female board
members, which is the threshold level.

WORLD

6 critical recommendations
against cyber threats
AS TECHNOLOGICAL SOLUTIONS increase
cyber-attacks are getting stronger and more
divers. An average of 1.6 million cyber-attacks are reported per day around the world.
So what to do against cyber threats. Here are
suggestions from Microsoft on this topic:
Stay away from partial approach: While
the targets and power of cyber-attacks are
different, the biggest mistake of all, from individual users to large corporations, is trying
to protect products with different security
solutions and not providing full integration.
Work with fully-trained IT professionals: It is
becoming increasingly important to invest in

training employees on safety awareness.
Protect the security of your personal
devices: Prefer multi-factor authentication
systems to.
Don’t consider yourself too small to be
attacked: Everyone must have systems that
can respond quickly.
Trust the cloud computing: Working with the
right cloud partner alleviates many of the
heavy burdens of companies.
Don’t leave your data vulnerable: Microsoft
experts recommend that companies focus on
data-level security so that a balance between
protection and productivity is established.

Şehir otelciliği alanında uluslararası
standartlarda hizmet veren Akfen GYO,
TÜRKiYE’NiN ÖNDE GELEN GYO’LARI
ARASINDA YER ALIYOR.
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AKFEN HOLDING’E
YATIRIMCIDAN YOĞUN ILGI
Türkiye’nin önde gelen yatırım gruplarından Akfen Holding, yurtiçindeki nitelikli
yatırımcılara yönelik çıktığı 200 milyon TL’lik tahvil ihracını başarıyla tamamladı.
2010’dan bu yana dokuzuncu tahvil ihracına çıkan Akfen Holding bu işlemlerin
sonunda toplam 1,43 milyar TL’lik ihraca imza atarken, elde edilen kaynağın Akfen’in
gelecek yıllardaki yatırımları için kullanılması planlanıyor.

INVESTORS TAKE GREAT INTEREST
IN AKFEN HOLDING
Akfen Holding, one of the leading investment groups in Turkey, successfully
completed a planned bond issue of TL 200 million for qualified investors in Turkey.
Akfen Holding, which has made its ninth bond issue since 2010, issued a total of TL
1.43 billion at the end of these transactions, while the funds obtained are planned to be
used for Akfen’s investments in the coming years.

TÜRKIYE’NIN ÖNDE GELEN yatırım gruplarından Akfen Holding’in 200 milyon
TL’lik tahvil ihracı başarıyla tamamlandı.
Akfen Holding’in 2 yıl vadeli ve 3 ayda bir
kupon ödemeli olarak yapılan 200 milyon
TL tahvil ihracı 20 Kasım 2019 tarihinde
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirildi. 150 milyon TL olarak planlanan tahvil ihracında çok sayıdaki
yatırımcıların yoğun ilgisiyle 200 milyon
TL’lik satış yapıldı. 2010 yılından bu yana
9 yılda dokuzuncu tahvil ihracına çıkan
Akfen Holding bu işlemlerin sonunda 1,43
milyar TL’lik ihraca imza attı.

AKFEN’İN GELECEK YILLARDAKİ
YATIRIMLARINDA KULLANILACAK
Tamamı Türkiye’de olmak üzere 2018 yılında 5,6 milyar TL’lik yatırım hayata geçiren, 2019 – 2020 yıllarında çeşitli projelerle yapacağı yaklaşık 10 milyar TL’lik
yatırımı tamamlayacağını duyuran Akfen
Holding, tahvil ihracıyla birlikte elde edeceği kaynağı gelecek yılların yatırımları
için kullanmayı planlıyor.

Akfen Holding CFO’su Gülbin Uzuner Bekit
Gülfen Uzuner Bekit, CFO of Akfen Holding

AKFEN HOLDING, one of the
leading investment groups in Turkey,
successfully completed a bond issue
of TL 200 million. Akfen Holding’s
bond issue of TL 200 million with a
2-year term and a quarterly coupon
payment was issued on November
20, 2019 by Oyak Yatırım Menkuller
A.Ş. The planned bond issue of TL
150 million increased to TL 200
million as a result of the intense
interest of a large number of
investors. Akfen Holding, which has
made its ninth bond issue in 9 years
since 2010, issued TL 1.43 billion at
the end of these transactions.
IT WILL BE USED FOR AKFEN’S
FUTURE INVESTMENTS
Akfen Holding, which has
implemented an investment of 5.6
billion TL in 2018 all in Turkey, and
announced that it will complete
an investment of 10 billion TL in
various projects in 2019 – 2020,
plans to use the resources it will
acquire with the issuance of bonds
for investments of next years.
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AKFEN HOLDİNG - TÜM TAHVİL İHRAÇLARI
AKFEN HOLDING - ALL BOND ISSUES
Yıl
Year

1. tranch
1st tranche

2010

100 milyon TL
100 million TL
80 milyon TL
80 million TL
200 milyon TL
200 million TL
140 milyon TL
200 milyon TL
140 million TL
200 million TL
300 milyon TL
150 milyon TL
300 million TL
150 million TL
200 milyon TL
200 million TL
1 milyar 430 milyon TL
1 billion 430 million TL

2011
2012
2014
2017
2019
Toplam
Total

2. tranch
2nd tranche

3. tranch
3rd tranche

60 milyon TL
60 million TL

Gülfen Uzuner Bekit, CFO of Akfen Holding, who stated
that Akfen Holding’s bond issuance with 2-year maturity
and quarterly coupon payment of TL 200 million attracted
great interest and added: “We, as Akfen Holding, with
our activities on construction, energy, management,
marine transportation, real estate, mining, insurance and
reinsurance brokerage, water / wastewater and solid
waste management industries, we continue to invest in
Turkey’s infrastructure and superstructure sectors. We
planned a bond issuance of TL 150 million. However, as
a result of the trust in our company, we increased our
issuance amount by limiting it to 200 million TL with the
very high demand and successfully sold the bonds. As
a result of the confidence in Akfen, we believe that the
high demand for our bond issuance will be an important
indicator for the future of Turkey and the Turkish
economy.”

Akfen Holding’in 2 yıl vadeli ve 3 ayda bir kupon ödemeli
olan 200 milyon TL’lik tahvil ihracının büyük ilgi gördüğünü
ifade eden Akfen Holding Finanstan Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı (CFO) Gülbin Uzuner Bekit, “Akfen Holding olarak
inşaat, enerji, deniz liman işletmeciliği, deniz ulaşımı, gayrimenkul, madencilik, sigorta ve reasürans brokerliği, su/atık su
ve katı atık yönetimi sektörlerindeki faaliyetlerimizle Türkiye’nin altyapı ve üstyapı sektöründeki yatırımlarımıza devam
etmekteyiz. 150 milyon TL’lik bir tahvil ihracı planladık. Ancak firmamıza güvenin sonucunda gelen çok yüksek talep ile
ihraç miktarımızı arttırıp 200 milyon TL ile sınırlayarak tahvil satışını başarıyla gerçekleştirdik. Akfen Holding’e duyulan
güvenle tahvil ihracımıza gelen yüksek talebin Türkiye’nin ve
Türk ekonomisinin geleceği anlamında önemli bir gösterge
oluşturacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

DEMAND OF TL 1.43 BILLION TL IN TOTAL
IN 9 BOND ISSUANCES

9 TAHVİL İHRACINDA 1.43 MİLYAR TL TALEP
Akfen Holding, 2 yıla kadar vadeli 200 milyon TL’lik ihraca
gelen yoğun talep ile birlikte dokuzuncu tahvil ihracını başarıyla gerçekleştirirken, 9 yıllık süreçte 9 tahvil ihracı ile şimdiye kadar tüm tahvil ihraçlarından toplam 1,43 milyar TL’lik
ihraca imza attı. Akfen 2010 yılında 100 milyon TL, 2011’de
80 milyon TL, 2012’de 200 milyon TL, 2014’te 400 milyon
TL, 2017’de 450 milyon TL ve bugün tamamlanan tahvil ihracı ile de 200 milyon TL’lik ihraç gerçekleştirdi.

Akfen Holding successfully issued its ninth bond issue
with a high demand of TL 200 million with a maturity of
up to 2 years, and made a total of TL 1.43 billion issuance
from all bond issues with 9 bond issues in the 9-year
period. Akfen issued TL 100 million in 2010, TL 80 million
in 2011, TL 200 million in 2012, TL 400 million in 2014,
TL 450 million in 2017 and TL 200 million with bond
issuance completed today.

10

HABER / News

İki tekerleğin en
büyük rönesansı

STRATEGY

e-bisiklet

Küresel elektrikli bisiklet pazarının 2024 yılına kadar 21 milyar dolara yükselmesi
bekleniyor. Pazarın geleceği, seyahat etme, egzersiz, zindelik ve eğlence etkinlikleri
alanlarında fırsatlar vaat ediyor. Ana itici güç ise sağlık bilincine sahip tüketicileri
arttırmak, çevresel kaygılar ve karbon salınımlarını azaltmak ve yerel yönetimleri
harekete geçirmek olacak. Türkiye ise e-bisiklet pazarında çevreci ve sağlıklı yaşam
alternatiflerine odaklanıyor.

The greatest renaissance of two wheels e-bicycle
The global electrical bicycle market is expected to rise to 21 billion dollars until 2024. The
future of the market promises opportunities in the fields of travelling, exercise, and fitness
and recreation activities. The main driving forces of the market are increasing the consumers
with health care awareness, environmental concerns and decreasing carbon emissions
and mobilising the local governments. Turkey is focusing on environmentalist and healthy
lifestyle alternatives in the e-bicycle market.

ÇEVRECI BIR ULAŞIM aracı olarak öne çıkan e-bisikletler
yaklaşık 125 yıl önce Amerika’nın Canton eyaletinden Jr.
Ogden Bolton’un gelecekteki “hareketlilik vizyonunu” yaratmasına fırsat verdi. Amerikalı mucid, 31 Aralık 1895’te ilk
elektrikli bisiklet patentini aldı. Ogden’in e-bisiklet tasarımı,
arka tekerlek göbeğine ve merkezi bataryaya yerleştirilmiş
elektrikli motor içeriyordu. Pil, çerçevenin yatay boru altına
yerleştirilmişti. Dişli sistemi ve pedallı krank yoktu. Bolton
her şeyi yaptı ama elektrikli bisikletleri üretmedi, ticari amaç
gütmedi. Herkes onu vizyonsuz olarak değerlendirdi. O günler için vizyoner olmayan bu bakış açısı, e-bisikletin bugün
dünyanın sürdürülebilir ekosistemi için önemli bir vizyon
oluşturmasına yine de engel olmadı.
E-bisiklet büyüyen bir trend. Üstelik çoğu moda veya tüketici elektroniği trendi gibi kısa sürede kaybolup gidecek
gibi de görünmüyor. E-bisikletler özellikle Asya ve Avrupa
mobilite pazarlarında önemli oranlara sahip. Bu görüşü Hindistan kökenli danışmanlık ve araştırma firması Mordor Intelligence’ın hazırladığı rapor ciddi şekilde destekliyor. Firmanın elektrikli bisiklet pazarı raporu olan ‘E-bike Electrical
Market- Growth, Trends and Forecast (2019-2024)’, 2018’de
küresel e-bisiklet pazarının 14 milyar 775 milyon dolar seviyesine geldiğini söylüyor. Pazarın 2019-2024 yılları arasında
ise yüzde 6,39 oranında büyüyeceğini öngörüyor.
Raporda, kargo e-bisikletlerinin en büyük segmentte kalacağı ve parsel, posta ve gıda endüstrisindeki daha küçük
gönderiler gibi kritik zamandaki teslimatlarda kullanımın
artması nedeniyle tahmin süresi boyunca en yüksek büyü-

E-BICYCLES CAME TO THE forefront as environmentalfriendly transportation vehicles enabled Jr. Ogden Bolton
from the Canton state of the USA 125 years ago to create
the future “mobility vision”. The American inventor took
the first electrical bicycle patent on 31 December 1895.
The e-bicycle design of Ogden contained an electrical
engine which was located at the core of the back wheel
and at the central battery. The battery was located beneath
the horizontal pipe of the framework. There were no gear
system and pedal crank. Bolton made everything but did not
produce electrical bicycle, and did not pursue commercial
purposes. Everyone saw him as someone without any vision.
That perspective which was not visionary in those days yet
did not prevent the e-bicycle to become a significant vision
for the sustainable ecosystem of the world today.
E-bicycle is a growing trend. Moreover, it does not seem
to disappear in a short while like most of the fashion or
consumer electronics. E-bicycles have an important rate
especially in Asian and European mobility markets. The report
prepared by Mordor Intelligence, an Indian origin counselling
and research firm seriously supports this view point. The
“E-bike Electrical Market- Growth, Trends and Forecast (2019-
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meye şahit olacağı öngörülüyor. Hızlı şehirleşme ve dünyadaki trafik sıkışıklığının artması nedeniyle e-bisiklet, seyahat
konusunda en çok tercih edilen araç olacak. Özellikle egzersiz/zindelik amacıyla e-bisiklet kullanımı, tüketiciler arasında sağlık bilincinin artması nedeniyle en yüksek büyümeye
sahne olacak. Bu pazarın katkı sağlayıcıları arasında kitlesel
fonlama kampanyaları da önemli yer tutuyor. Kitlesel fonlama platformlarında yer alan birçok e-bisiklet projesi milyon
dolarları bulan fon desteğiyle karşılaşıyor ve başarılı bir şekilde küresel pazara açılıyor.
Asya-Pasifik pazarında bugün bir numaralı ülke Çin. Çin’in
her daim en büyük e-bisiklet ithalatçısı ülke konumunda olduğu bilinen bir gerçek. Hindistan ise 2035 yılının sonuna
geldiğinde, yakıt taşıtlarını elektrikli taşıtlara dönüştürmeyi
hedefliyor. Avrupa pazarında ise bir numara Almanya. Almanya’daki e-bisiklet satışları, 2018’de toplam bisiklet pazarının yüzde 23,5 kadarını oluşturuyor. Ocak 2019 tarihine
kadar Avrupa pazarından en büyük payı Çin alırken, 18 Ocak
2019 tarihinde Avrupa Komisyonu, Çin’den ithal edilen pedal
destekli elektrikli bisiklet anti damping vergisi konduğunu
açıkladı. Anti damping vergisi oranı firmalara göre farklılık
gösterse de genelde uygulanan yüzde 33,4’lük oran, Çin’den
AB’ye pedal destekli elektrikli bisiklet satışının önünü tamamen kapamış oldu. Avrupa Bisiklet Endüstrisi Derneği’nin
(EBMA) yaptığı çalışmalara göre, bu anti damping uygulaması başlamasaydı Çin’den AB’ye 2019 yılında 1 milyon e-bisiklet ihraç edilecekti. Yine EBMA’nın yaptığı araştırmaya göre,
Çin’in pazarda etkisiz hale gelmesiyle bu durumdan en çok
yararlanacak ülkelerin başında ise Türkiye geliyor.
TÜRKİYE E-BİSİKLETTE TEDARİKÇİ OLABİLECEK
KONUMDA
Avrupa Birliği sınırları içerisinde yaklaşık 10-12 milyon adet
e-bisiklet pazarının olduğu tahmin edildiğini belirtiliyor.
2030’lu yıllarda bu rakamın 60 milyon adete çıkacağını belirterek Türkiye’nin e-bisiklette Avrupa ülkelerinin ana tedarikçilerinden biri olabileceği vurgulanıyor. Türkiye bisiklet
sanayisinde büyük bir fırsatla karşı karşıya. Son yıllarda büyük bir pazar payı oluşan elektrikli bisiklette Türkiye Avrupa
ülkelerinin ana tedarikçilerinden biri olmaya çok yakın. Bu
noktada ABD’nin Çin’e koyduğu anti damping vergisi Türkiye için büyük fırsat kapısı da açıyor.
E-bisikletin yaygınlaşmasında paylaşım ekonomisinin
dünyada büyüyen pazar olmasıyla da yakından ilgisi var.
2000’lerin başından beri Avrupa’da ortaya çıkan bisiklet paylaşım sistemlerinde krallık, son altı yılda bisiklet paylaşımının devlet tarafından teşvik edildiği Çin’e geçmiş durumda.
En fazla paylaşımlı bisiklete sahip olan ülke, üç bisiklet paylaşımı şirketi Mobike, Ofo ve Bluegogo’nun birlikte çektikleri
1 milyar dolarlık yatırımla ülkede bir bisiklet paylaşımı patlaması yaratmış durumda. Çin’in birçok metropolünde, her
biri 10 binlerce bisiklete sahip olan bisiklet kiralama servis
sağlayıcısı ağı bulunuyor. Konaklamadan araçlara kadar bu
alanda faaliyet gösteren birçok start-up, bisiklet ve scooter
yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Uber bile yaşayacağı olası kâr
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2024)”, the electrical bicycle market report of the firm, says
that the global e-bicycle market has reached 14 billion 775
million level in 2018. And it foresees that the market shall
grow by 6.39 percent between the years 2019-2024.
In the report it is estimated that the e-bicycles shall stay
in the greatest segment and shall witness the highest growth
during the estimated time interval because of the increase
in their uses in critical in-time delivery like smaller mails
in parcel, mail and food industry. In the e-bicycle market
because of rapid urbanisation and increase of the traffic jam
in the world, travel shall stay in the largest segment during
the estimated time interval. Especially e-bicycle for exercise/
fitness shall be the stage of the highest growth because of
the increase of health care awareness among the consumers.
Massive funding campaigns also have an important place
among the contributors of this market. Many e-bicycle projects
within massive funding platforms meet fund support reaching
million dollars and open up to the global market successfully.
China is today the number one country in the Asian-Pacific
market. It is a well-known fact that China has always been
the largest e-bicycle importer country. And India aims to
transform the fuel vehicles into electrical vehicles by the end
of 2035. Germany is the number one in the European market.
In Germany the e-bicycle sales constitute nearly 23.5 percent
of the total bicycle market in 2018. While until January 2019
China took the greatest part from the European market, on
18 January 2019 the European Commission declared an antidamping tax over pedal supported electrical bicycle imported
from China. Though the anti-damping tax rate changes
according to the firms, the 33.4 percent rate implemented
generally totally closed the road of pedal supported
electrical bicycle sales from China to the EU. According to the
studies of European Bicycle Manufacture Association (EBMA),
if this anti-damping application did not start, 1 million
e-bicycles were to be imported from China in 2019 to the EU.
Again according to the research made by EBMA, Turkey is one
of the countries which shall mostly benefit from inactivation
of China in the market.

TURKEY IS IN A POSITION TO BECOME A SUPPLIER OF
E-BICYCLE
Nearly 10-12 million e-bicycle markets are estimated to
exist within the European Union borders. In 2030’s this
figure shall rise to 60 million and it is emphasised that
Turkey may be one of the main suppliers of European
countries in e-bicycle. Turkey is face to face with a big
opportunity in the bicycle industry. In electrical bicycle
where a large market share emerged in recent years Turkey
is very close to be one of the main suppliers of the European
countries. At this point the anti-damping tax put by the USA
to China opens a big door of opportunity for Turkey.
Expansion of the e-bicycle is also closely related with
the growth of the sharing economy as a market in the world.
The kingdom of the bicycle sharing systems emerged in
Europe since the beginning of the 2000’s belongs to China
where bicycle sharing is encouraged by the state in the last
six years. The country with the largest number of shared
bicycles together 1-billion-dollar investment pulled by
three bicycle sharing companies, Mobike, Ofo and Bluegogo
jointly, created an explosion of bicycle sharing in the country.
In many metropolises of China, there are bicycle renting
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E-bicycle in
few questions

Birkaç soruda e-bisiklet
Elektrikli bisiklet markaları, modelleri nelerdir?
Piyasada çok sayıda olmasa da hatırı sayılır sayıda elektrikli bisiklet markaları mevcut. Bu markalar içinde, Benelli, Yuki, Goccia, Scott, Mosso,
Carraro, Yadea’yı sayabiliriz.
Elektrikli bisiklet alırken nelere dikkat edilmeli?
Elektrikli bisiklet kullananların ilk tavsiyelerinden biri kalın tekerlek
tercih edilmemesi. Çünkü, kalın tekerlekli bisikletin kullanımının daha
zor olduğunu belirtiyorlar. Burada elektrikli bisikleti hangi amaçla kullanmayı düşündüğünüz de önemli. Sadece şehirde mi yoksa dere tepe
mi? Ona göre bir ürün seçmeniz bisikletten daha çok keyif ve verim almanızı sağlar. Seçiminizde özellikle dikkat etmeniz gereken noktalardan
biri de menzil ve bataryanın şarj süresi. Elektrikli bisikletler 40 km gibi
bir rakamdan başlayan menzilleriyle kayda değer bir şekilde uzak mesafelere sürücülerini ulaştırabiliyor. Bunun yanında şarj süresi de belirleyici oluyor. Şarj süresi için bisikleti kullanım sıklığınız ve özellikle bisikletinizle gitmek istediğiniz yer önemli. En ideal menzil aralığının da 32
- 64 km arası olanlar olduğunu da hatırlatalım. Menzil ve şarjla bağlantılı
olarak motor gücü de dikkat edeceğiniz bir nokta. Tüm bunların yanında
satın almayı düşündüğünüz elektrikli bisikletin yetkili servisinin olması
ve yetkili servis ağının bulunması önemli. Bir de ürünün garanti süresi
satın alma kriterleriniz üzerinde etkili olmalı.
Elektrikli bisiklet şarjı ne kadar gider?
Her markanın ürettiği modellere göre bataryanın dayanma süresi de
farklılık gösterir. Günümüzde kullanılan elektrikli bisikletlerde bir bataryayla maksimum gidilen yol eski modellerde 40 ile 50 km iken yeni
modellerde bu rakam 80 ile 100 km arası olmuştur. (Bisikleti kullanan kişinin ağırlığı, yolun inişli-çıkışlı oluşu ve yol durumu etkilidir.) Bu farklılığın ana nedeniyse sadece bataryanın büyüklüğüyle ilgilidir. Çünkü son
çıkan modellerde çift batarya ya da iki batarya birleştirip daha büyük tek
bir batarya bulunuyor.
Elektrikli bisiklet için ehliyet - ruhsat - plaka gerekli mi?
250 Watt altında olanlar ve azami hızı 25 kilometre saatin üstüne çıkamayan ayrıca üzerinde bulunan pedalların insan gücüyle çevrilmesiyle
ilerleyebilen bisikletler için ehliyet, ruhsat ve plaka gerekli değildir.

What are the electrical bicycle brands,
models?
There are many electrical bicycle brands in
the market, even though their number is not
so numerous. We can list Benelli, Yuki, Goccia,
Scott, Mosso, Carraro, and Yadea among these
brands.
What to pay attention when buying
electrical bicycle?
One of the first advices of the electrical
bicycle users is not to prefer thick wheels.
Because it is told that it is more difficult
to ride thick wheel bicycles. Here it is also
important for what purpose you aim to use the
electrical bicycle. Only in the city or also in the
country? If you choose a product accordingly
this shall enable you to take more pleasure
and efficiency from the bicycle. One of the
points you should be careful in your choice
is the range and charging duration of the
battery. Electrical bicycles are able to reach
their riders to considerably long distances
with their ranges starting from a figure like 40
km. Also charging time is also determining. For
the charging time your frequency of bicycle
use and especially the place you wish to go
with your bicycle are important. Let us remind
that the most ideal range interval is between
32-64 km. Depending on the range and charge
engine power is another point of attention. In
addition to all these, existence of authorised
service and authorised service network of the
electrical bicycle you plan to buy is important.
Also warranty period of the product should be
important in your purchasing criteria.
How long does the electrical bicycle charge go?
The duration time of the battery changes
according to the models produced by each
brand. In the electrical bicycles used today,
the maximum distance of the road ridden by
the new models is between 80 and 100 km
while this was 40-50 km in the old models.
(The weight of the riding person, whether
the road is hubby or not and road condition
are important). The main reason for this
difference is only related with the size of the
battery. Because in the last recent models
there is double battery or a bigger single
battery uniting two.
Are driver licence, licence, and plate
necessary for electrical bicycle?
Driver licence, licence and plate are not
needed for the bicycles under 250 Watt and
maximum speed of which cannot be more than
25 kilometres in an hour and also which can go
by cycling the pedals on it by human power.
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kaybına rağmen elektrikli scooter ve bisiklet ile ulaşıma yönelik yatırımlarını artıracağını açıkladı.
Bisiklet Endüstrisi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Anıl
Şakrak, Avrupa ülkelerinde elektrik destekli bisiklet satışının her geçen yıl arttığını belirterek, Türk üreticilerin bu
fırsatı iyi değerlendireceğini söylüyor ve şöyle devam ediyor:
“Elektrik destekli bisikletin yüksek katma değeriyle bisiklet
ihracatımızı katlayarak artırabiliriz. Daha önemlisi kendi
yan sanayimizi oluşturabiliriz çünkü elektrik destekli bisiklet üretimi arttıkça yan sanayi yatırımları da cazip hale gelecek. Ülkemizde batarya yatırımı konusunda ciddi yatırımlar
var çünkü yerli batarya yatırımının ilerisinde hücre yapımına geçilmesiyle endüstrinin ithal ettiği parçalar, yerli üretimle karşılanacak ve katma değerin ülkede kalması sağlanacak.
Ayrıca bu yatırımlar bizim ihracatta daha rekabetçi ve esnek
olmamıza katkı sağlayacak. Böylece elektrikli bisiklet sektöründe Avrupa’ya çalışan tedarikçiler için önemli bir üretim
üssü olacağız.”
Türk girişimci Erdem Ovacık ve ortakları ise Danimarka’da
kurdukları Donkey Republic ile
dünyanın birçok ülkesinde bisiklet
kiralama servisi veren bir start-up
olarak dikkat çekiyorlar. Türkçe’ye
“Eşek Cumhuriyeti” olarak çevrilebilecek Donkey Republic, bisiklet kiralama hizmeti veriyor. Bisikletli yaşamı daha kolay ve esnek
hale getirmesi beklenen bu yaklaşım, rezerve edilen bisikletle ilgili
ödemenin sürüş tamamlandıktan
sonra yapılmasına dayanıyor. Bu
yeni ödeme sisteminde, kullanıcı
bisikleti kullandığı süreyi ve ücreti gerçek zamanlı olarak takip

service supplier network each of which has 10 thousands of
bicycles. Many start-ups having activity in this field up to the
accommodation vehicles, pull attention with their bicycle
and scooter investments. Even Uber declared that it would
increase its investments about electrical scooter and bicycle
transport despite the possible loss of profit it would suffer.
Anıl Şakrak, Member of the Board of Directors of Bicycle
Industry Association, states that the sales of electricity
supported bicycles in the European countries increase every
year and Turkish manufacturers shall well use this opportunity
and continues: “We may geometrically increase our bicycle
exports with the high value added of the electricity supported
bicycle. What is more important is that we may establish
our sub-industry as the production of electricity supported
bicycle increases sub-industry investments shall become
more attractive. There are serious investments in our country
in the field of battery as in the future of domestic battery
investments with the lunch of cell manufacturing, the parts
imported by the industry shall be met by domestic production
and the value added shall stay in the country. Also these
investments shall enable us to be more competitive and
flexible in exports. Thus
we shall be an important
production base for the
supplier working for Europe
in the electrical bicycle
sector.”
And the Turkish
entrepreneur Erdem Ovacık
and his partners, with Donkey
Republic they established in
Denmark, pull attention as
a start-up providing bicycle
renting service in various
countries of the world.
Donkey Republic provides
bicycle renting service.
This approach, expected to

Türkiye’nin e-bisikletteki fırsatları
Yan Sanayi: Bisiklet sektörünün yan
sanayisi oluşmadı. Oysa bisiklet Türkiye’de
yeni bir sektör değil. Bu işi 50 yıldır yapan
şirketler var. Buna rağmen yerli tedarikçi
bulunmuyor. Bu yüzden sektör yeterli
esnekliğe sahip değil. Bu e-bisiklet için
de geçerlidir. Yan sanayinin oluşumuna
yönelik adımlar bir an önce atılmalı.
Pil ve Motor: E-bisikletin kritik parçaları
pil ve motor. Sektörün e-bisiklet üzerindeki
maliyet payı düşük parçalardan ziyade
yüzde 70-80’leri oluşturan pil ve elektrik
motorunun üretimine odaklanması doğru
olur. Bu iki ürünün veya en azından birinin
Türkiye’de üretilmesi sektörü çok avantajlı

bir konuma getirecek.
Akredite Laboratuvar: Önemli
ihtiyaçlardan bir diğeri, tüm sektöre
hizmet verecek akredite bir test
laboratuvarının kurulması. İhracatı
gerçekleştirmeden önce her model için
bu testin alınması gerekiyor. Türkiye’de
böyle bir laboratuvar olmadığı için test
süreci normalden daha uzun ve maliyetli.
Yabancı Sermaye: Yabancı yatırımcının
Türkiye’ye gelmesinin sağlanması
gerekiyor. Yabancı sermayeyi çekebilmek
için bisiklet üretiminde “Made in Turkey”
algısının Avrupa’da popülaritesinin
artırılması şart.

Devlet Destekleri: Sektörün temel
sorunlarını çözmesi için devlet destekleri
elzem. Özellikle test laboratuvarı kurulması
için verilecek destek kritik önemde.
İnsan Kaynağı: Bisiklet sektörünün en
önemli sorunlarından biri, insan kaynağının
yetersizliği. Gerek mühendis, gerek tekniker
konusunda insan kaynağı açığı büyük.
Otomotivle İşbirliği: Başta Ar-Ge
olmak üzere otomotiv sektörü ile
güçlü işbirlikleri kurulabilir. Bisiklet
sektörünün ihtiyaç duyduğu, güçlü
kurumsal yapı ve finansman gerektiren
yatırımlar otomotiv şirketleri ile işbirliği
içinde gerçekleştirilebilir.
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Sağlığa yararları, çevresel
faydaları, harcamaları
azaltması, trafik sıkışıklığını
önlemesi gibi pek çok neden
elektrikli bisiklete yönelimi
beraberinde getiriyor.
make bicycled life easier and more flexible, is based on the
payment about the reserved bicycle to be made after the
riding is completed. After this new payment system, the user
shall be able to real-time tract the time and price she/he uses
the bicycle. In long duration renting as the price of keeping
the bicycle during the night is under one euro, is another
innovative aspect of this new renting system. Renting price of
the bicycles for 12 hours is 8 euro. Ovacık asked the question
“Why there should not be an easier method for everyone to
share the bicycles at any moment?” enabled them to arrive at
this point.
Fatness, traffic jam and environmental factors as biggest
problems of the day, are among the other factors increasing
the number of e-bicycle users. International photograph
artist, Caner Özkan, says he is very comfortable with his
electrical and foldable e-bicycle in Istanbul, says “E-bicycle
is ideal for covering long distances in a metropolis like
Istanbul as it may be taken in transportation vehicles like
metro and boat. Especially in close distances, coastal roads
I definitely use it if there is an e-bicycle road. This also
provides me an opportunity for sports. Also e-bicycle is
an environmental-friendly transportation vehicle. One of
the most important reasons of the plastic wastes in the
seas is the particles of the vehicles’ tyres which we use in
land roads after friction. For this reason, e-bicycle with its
environmentalist aspect is very important for me”.
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Many reasons such as the
health benefits of cycling,
environmental benefits,
reducing spending, and
preventing traffic jams bring
the tendency to electric cycling.

edebilecek. Uzun süreli kiralamalarda gece boyunca bisikleti
tutmanın ücretinin bir euro’nun altında olması, bu yeni kiralama sisteminin bir diğer inovatif boyutu. Bisikletlerin 12
saatlik kiralama ücreti ise 8 euro. Ovacık’ın bu sisteme bakarak, “Herkesin herhangi bir anda bisikletleri paylaşmasının
daha kolay bir yöntemi neden olmasın?” şeklindeki sorusu,
bugünkü noktaya gelinmesini sağlamış.
Günümüzün en büyük problemleri arasına yerleşen şişmanlık, trafik sıkışıklığı ve çevresel faktörler e-bisikletlilerin
sayısını artıran diğer etkenler arasında yer alıyor. Uluslararası fotoğraf sanatçısı Caner Özkan, elektrikli ve katlanabilir
özelliğe sahip e-bisikletiyle İstanbul’da çok rahat ettiğini söylerken, “E-bisiklet İstanbul gibi bir metropolde, metro, vapur
gibi ulaşım araçlarına alındığı için uzun mesafeleri katetmek
için ideal. Özellikle yakın yerlerde, sahil yollarında e-bisiklet
yolu varsa mutlaka kullanıyorum. Bu bana spor yapabilme
imkanı sağlıyor. Ayrıca e-bisiklet çevreci bir ulaşım aracı.
Denizlerdeki plastik atıkların en büyük sebeplerinden biri,
karayollarında kullandığımız taşıtların tekerleklerinin sürtünme sonrasında oluşan partikülleri. Bu nedenle e-bisiklet
çevreci yönüyle de benim için çok önemli diyor.”
Karbon salınımını azaltmak ve işin çevreci yönünü öne
çıkarmak şirketlerin de gündeminde. MNG Kargo da bu kap-

Turkey’s opportunities in e-bicycle
Sub-Industry: Sub-industry of the bicycle

Production of these two products or at least

State Supports: State supports are crucial

sector is not formed yet. However, bicycle

one of them shall make the sector very

for the sector to solve its basic problems.

is not a new sector in Turkey. There are

advantageous.

Especially for establishing test laboratories

companies which run this business for 50

Accredited Laboratory: Another important

support is of critical importance.

years. Despite this there are no domestic

need is establishment of an accredited test

Human Resource: One of the most important

suppliers. For this reason, the sector does not

laboratory to serve the entire sector. This test

problems of the bicycle sector is the inadequacy

have sufficient flexibility. This is also valid

must be taken for every model before making

of the human resource. There is a big gap both in

for e-bicycle. Steps for forming sub-industry

the export. As there is no such laboratory

terms of engineers and technicians.

must be taken at once.

in Turkey test process is longer and more

Cooperation with automotive: Strong

Battery and Engine: The critical parts of the

expensive than the normal.

cooperation might be possible with the

e-bicycle are the battery and the engine. It

Foreign Capital: It is necessary to make the

automotive sector, primarily in R&D.

shall be correct for the sector to focus on

foreign investors to arrive Turkey. In order to

Investments requiring strong corporate

production on the battery and the electrical

pull foreign capital it is necessary to increase

structure and finance needed by the bicycle

engine composing 70-80 percents rather than

the popularity of “Made in Turkey” conception

sector can be fulfilled by cooperation with

parts with low cost share over the e-bicycle.

in Europe in bicycle production.

automotive companies.

16

HABER / News

samda karbon salınımını azaltmak adına elektrikli bisikletlerle dağıtım yapıyor. Türkiye’nin pek çok ilindeki 100’den
fazla şubesinde kullanılan 200 elektrikli bisikletle doğayı
koruyarak dağıtım yapan MNG Kargo, yakın zamanda yeni
alımlar yaparak elektrikli bisiklet sayısını artırmayı planlıyor. 2017 yılından beri kargo dağıtımında kullanılan elektrikli bisikletler sayesinde daha az karbon salınımı yapılmasını sağlayan şirket, bu bisikletlerle özellikle araç trafiğinden
olumsuz etkilenen ve yaya dağıtımının zorlu olduğu noktalarda hizmet veriyor. Ayrıca elektrikli bisikletler, İstanbul
adaları gibi fiziksel koşulları dağıtım bakımından zorlu olan
ve araç trafiğine kapalı alanlarda bulunan müşterilere kesintisiz hizmet sağlanmasında da yardımcı oluyor. Elektrikli
bisiklet konusunda dikkat çeken markalardan biri de BİM.
Tüketicilere belirli mağazalarda Volta imzalı e-bisiklet satışı
gerçekleştiren BİM, çevreci yaklaşımıyla farklı ilkleri gerçekleştirmeyi seviyor.
Eski tarz bisiklet ya da motosikletinizin teknoloji sanatının müthiş elementlerinin güzelliğini yansıtan bir elektrikli
bisiklete dönüşmesi için çok beklemeye gerek yok. Teknoloji
üzerine düşen görevi yerine getiriyor. Karbon fiber yapı, hafiflik, rahat sürüş, bluetooth hoparlörler ve çalınmaya karşı
koruma sistemiyle elektrikli bisikletler hayatımızın odağında
artık. Buna bağlı olarak gelecek dönemde e-bisiklet kiralama
dükkanlarının sayısının artması, özelikle turizm konusunda
büyük potansiyel barındıran Türkiye’de otellerin müşterilerine bu tarz bisikletleri sunma konusunda vereceği hizmetler
daha fazla gündemde olacak.
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Decreasing the carbon emission and emphasising the
environmentalist aspect of work is also in the agenda of the
companies. MNG Kargo for this reason makes its distributions
with electrical bicycles in order to decrease the carbon
emission in this context. MNG Kargo, making distribution with
200 electrical bicycle used in its more than 100 branches
in various cities of Turkey protects the nature and plans to
increase the number of electrical bicycles by making new
purchases in a short while. The company which is enabled to
make less carbon emission thanks to the electrical bicycles
used in cargo distribution since 2017 gives service especially
to the points which are negatively affected from the vehicle
traffic or pedestrian distribution is difficult. Electrical bicycles
also help to provide uninterrupted service to the customers
in difficult areas in terms of physical conditions and closed
to vehicle traffic like the Princes’ Islands in Istanbul. One of
the brands pulling attention to the use of electrical bicycle is
BIM. BIM making e-bicycle sales with Volta signature to the
consumers at certain shops likes to perform first examples
with its environmentalist approach.
There is no need to wait much for the transformation of
your old style bicycle or motorcycle into an electrical bicycle
reflecting the wonderful beauties of the technological art.
Technology fulfils its duty. Electrical bicycles with their
carbon fibre structure, lightness, easy driving, Bluetooth
loudspeakers and protection systems against theft are in
the middle of our lives now. Depending on this in the future
increase in the e-bicycle renting shops, and especially the
services with regard to provide such kind of bicycles to be
given by the hotels to their clients in Turkey with a great
tourism potential shall be more in the agenda.

NOVOTEL
ISTANBUL BOSPHORUS
Eşsiz boğaz ve tarihi yardımada manzarasının yanı sıra, kültürel ve sanatsal
etkinlikler ile gün boyu canlılığını koruyan bir bölgede yer alan Novotel
Istanbul Bosphorus, 200 odası ile şehrin kalbinde konaklamak isteyen
misafirlerini bekliyor.
Türk ve Dünya mutfağınının en leziz örneklerini bulabileceğiniz restaurantı,
7 toplantı salonu, kapalı yüzme havuzlu sağlık kulübü ve tüm misafirlerine
ücretsiz internet bağlantısı ile Novotel Istanbul Bosphorus, hem iş hem
tatil amaçlı konaklamak isteyenler için ideal bir tercih.
Kemankeş Kara Mustafa Paşa Mah. Kemankeş Cad. No:57-59 . Karaköy . İstanbul
T: 0212 372 0700 F: 0212 372 0707 . H8654@accor.com
novotel.com | accorhotels.com
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BİSİKLETİYLE EVDEN İŞE GİDİYOR, HER GÜN 14 KM YOL YAPIYOR

İstanbul’da
Amsterdamlı
gibi yaşıyor
Türkiye Basketbol Federasyonu’nda
Medya ve İletişim Direktörü olarak görev
yapan Barış Kuyucu, İstanbul’un trafik
sorununu bisiklet kullanarak aşıyor.

YURTDIŞINDA TATILE GIDEN Türk turistlerin sıklıkla tercih
ettiği rota olan Amsterdam’da ilk gözledikleri kalabalık kitleler halinde hareket eden bisikletliler olur. Amsterdam’da
sayıları arabayla ulaşım yapanlardan daha fazla olan bisiklet
kullanıcıları modern ve sağlıklı yaşamın bir göstergesi olarak
bizi hep imrendirirler.
İçimizden birisi İstanbul’un tüm imkânsızlıklarına rağmen bisikleti Amsterdam’daymış gibi hayatına koyarak yaşamını sürdürüyor.
Türkiye Basketbol Federasyonu’nda Medya ve İletişim
Direktörü olarak görev yapan Barış Kuyucu, 5 yıl önce satın

IN AMSTERDAM, which is frequently preferred by
Turkish tourists going on holiday abroad, the first they
observe are cyclists who move in crowded masses. Bicycle
riders in Amsterdam are more than those who drive by
car, and we always envy us as an indicator of modern and
healthy living.
One of us, despite all the impossibilities of Istanbul,
puts his bike at the center of his life as if he were in
Amsterdam.
Barış Kuyucu, who serves as the Media and
Communication Director of the Turkish Basketball
Federation, enjoys easy and healthy transportation in
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HE RIDES BIKE FROM HOME TO WORK AND MAKES 14 KM ROAD EVERY DAY

Lives in
İstanbul like an
Amsterdamer
Turkey Basketball Federation Media and
Communication Director Barış Kuyucu bypasses
the traffic problem of Istanbul by riding bike.

daily life without experiencing the stress of traffic, the
nightmare of every citizen in Istanbul with the folding
bicycle he bought 5 years ago.
Kuyucu, who rides his bike every day to take the
14-kilometer road from his home in Nişantaşı to the
Federation Building in Zeytinburnu, stresses that the long
distances and road conditions in Istanbul make cycling
difficult.
Kuyucu has adapted the lifestyle of the Netherlands,
particularly known as the ‘’land of bicycles’’, to his own
life and he says that he did not give up his passion for
cycling despite the difficulties in Istanbul.

aldığı katlanır bisiklet ile İstanbul’da her vatandaşın kâbusu
trafik stresini yaşamadan günlük hayatında kolay ve sağlıklı
ulaşımın tadını çıkartıyor.
Nişantaşı’ndaki evinden iş yeri olan Zeytinburnu’ndaki
federasyon binasına uzanan 14 kilometrelik yolu her gün bisikletiyle alan Kuyucu, İstanbul’daki uzun mesafelerin ve yol
durumunun, bisikletli ulaşımı zorlaştırdığının altını çiziyor.
Özellikle ‘’Bisikletler diyarı’’ olarak bilinen Hollanda’nın
yaşam biçimini kendi hayatına uyarlayan Kuyucu, bisiklet
tutkusundan ‘İstanbul’daki zorluklara rağmen’ vazgeçmediğini söylüyor.
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14 KİLOMETRELİK GÜZERGÂHI VAR
Dünyanın en güzel şehirlerden İstanbul’u, Avrupa’nın bisiklet dostu kentleri gibi yaşayan Kuyucu, sabahları Nişantaşı’ndaki evinden Zeytinburnu’ndaki federasyon binasına, mesai
bitimi ise iş yerinden evine uzanan 14 kilometrelik yolu bisikletiyle kat ediyor.
Güne erken saatlerde başlayan Kuyucu, katlanır bisikletinin
önüne çantasını ve yol boyunca ona eşlik edecek müzikler için
hoparlörünü monte ettikten sonra, müziğin sesini açarak yola
çıkıyor. Kuyucu’nun kullandığı ilk güzergâh Nişantaşı- Kabataş. Kabataş’a ulaştığında bisikletini katlayarak tramvaya binen
Kuyucu, kitabını okuyarak Tarihi Yarımada’ya doğru yol alıyor.
Topkapı’ya kadar tramvayla seyahat eden Kuyucu, burada
tramvaydan inerek tarihi surlar arasından geçip, Zeytinburnu’ndaki federasyon binasına ulaşıyor.
Kuyucu’nun eve dönüş yolculuğu ise yine güzel manzaralar
eşliğinde gerçekleşiyor. Federasyon binasından çıktıktan sonra
sahil yolunu kullanan Kuyucu, Sirkeci, Galata Köprüsü, Tophane, Kabataş ve Vodafone Park’ın önünden geçerek, Maçka Parkı’na ulaşıyor. Parkın temiz havasıyla günün yorgunluğunu biraz
olsun unutan Kuyucu, yolculuğunu Nişantaşı’nda tamamlıyor.
18 YAŞINA KADAR HER GÜN BİSİKLET KULLANDI
Bisikletle çok küçük yaşlarda tanıştığını anlatan Kuyucu, doğup büyüdüğü Gaziantep’ten İstanbul’a geldiği 18 yaşına kadar her gün bisiklet kullandığını söylüyor.
İstanbul’daki uzun mesafelerin ve yol durumunun, bisikletli ulaşımı zorlaştırdığının altını çizen Kuyucu, “5 yıl önce
hayatıma kattığım katlanır bisiklet sayesinde tekrar İstanbul’da da bisiklet kullanma zevkime kavuştum” diyor.
Bisikletli ulaşımın insanın yaşadığı şehirle olan ilişkisini de
geliştirdiğini, yolculuğu sırasında kimi zaman insanlarla sohbet edip fotoğraflar çektiğini belirten Kuyucu, “İstanbul’da
bisikletle sokakları, yolları, mahalleleri keşfetmek müthiş
bir keyif, büyük bir mutluluk. Çiçeklerin kokusu, martıların
arkadaşlığı, denizin esintisi eşliğinde tarihin içinde bir yolculuk bisikletle İstanbul...” ifadelerini kullanıyor.
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HE HAS A 14 KILOMETER ROUTE
Kuyucu, who lives in Istanbul, one of the most beautiful
cities in the world, like the bicycle-friendly cities of
Europe, travels the 14-kilometre route from his home in
Nişantaşı to the Federation Building in Zeytinburnu in the
morning and returns from his work to his home by bicycle.
Having started his day early, Kuyucu sets off by turning
on the sound of the music, after mounting his bag on the
front of his folding bike and his speaker for the music to
accompany him along the way. The first route used by
Kuyucu is Nişantaşı – Kabataş by bike. When he reaches
Kabataş, Kuyucu, who gets in the tram by folding his bike,
reads his book and makes his way to the historical peninsula.
Kuyucu travels by tram all the way to Topkapı, where it
gets off the tramway and passes through the historic walls
by bike to reach the Federation Building in Zeytinburnu.
Kuyucu’s journey home is also accompanied by
beautiful views. After leaving the Federation Building
Kuyucu uses the coastal road, passes in front of Sirkeci,
Galata Bridge, Tophane, Kabataş and Vodafone Park then
reaches Maçka Park. Kuyucu, tries to forget the fatigue of
the day with the fresh air of the park and completes his
journey in Nişantaşı.

HE USED BICYCLE EVERY DAY UP TO 18 YEARS OLD
Kuyucu, who tells he met bicycle at a very young age, says
that he used bicycles every day until the age of 18, when
he came to Istanbul from Gaziantep, the city where he
was born and raised.
“Thanks to the folding bike that I added to my life 5
years ago, I again got the pleasure of cycling in Istanbul,”
says Kuyucu, who underlines that long distances and road
condition in Istanbul make cycling difficult.
Kuyucu, who states that bicycle transportation also
improves the relationship between the person and the city
where he or she lives, he sometimes makes conversations
with people and takes photos during the journey and
expresses his feelings like that: “it is a great pleasure
to explore the streets, roads, neighborhoods in Istanbul
by bicycle. A journey through history with the smell of
flowers, friendship of seagulls and the breeze of the sea...”
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“Ömürlük harika bir arkadaş”
Daha güvenli bisiklet yollarına ihtiyaç
olduğuna dikkati çeken Kuyucu, şunları
kaydetti: “Yol kadar araçlardaki insanların da saygısı gerekiyor. Biz bisikletlilerin
de daha çok trafiğe çıkarak haklarımızı
artırmamız ve korumamız lazım. Ne kadar çok bisikletli günlük hayatta bisiklet
kullanırsa, bu saydığım gereklilikler toplumda bir mecburiyete, kültüre dönüşür.
Sadece bisikletçiler olarak şoförler ve
belediyelerden beklenti içinde olmamız
doğru değil. Biz de yolların ve hayatın bir
parçası olduğumuzu, daha çok bisiklet
kullanarak ve sayımızı her geçen gün art-

tırarak gösterebiliriz.”
Bisikletin dünyanın en ucuz ve en temiz vasıtası olduğunu ifade eden Kuyucu, sözlerini, “Hatta bisikleti, ömürlük
harika bir arkadaş ve oyuncak olarak da
tarif edebilirim. Eğlenceli ve ruhunuzu
ferahlatan harika bir dost. Bisikletseverlere önerim; Amsterdam veya Stockholm
gibi bisiklet kenti olmayı beklemek yerine, İstanbul başta Türkiye’deki her kente bu kültürün aşılanması için benzin ve
sinir tüketen benzinli araçlardan inip
daha çok bisiklet kullanmaları” şeklinde
tamamladı.

“A great
friend lasting
a lifetime”
Noting that there is a need for
safer bicycle paths, Kuyucu said:
“It’s not just the safe roads, but
also respect of the people in the
vehicles is also a requirement.
Bicycle users like us should go to
traffic more and more, fight for
our rights and protect them. The
more bicyclists ride in daily life,
these requirements will become
a necessity and culture in society.
It’s just not right that we, as
cyclists, should expect everything
from drivers and municipalities.
We can show that we are a part
of the roads and life by using
more bicycles and increasing our
number with each passing day.”
After saying that bicycle is
cheapest and cleanest vehicle
in the world, Kuyucu finishes his
words: “I can also describe the
bike as a great friend and toy
lasting a lifetime. A great friend
gives fun and refreshing to your
soul every day. Instead of waiting
the days to become a cycling city
like Amsterdam or Stockholm,
I suggest to people get out of
their morale/petrol-consuming
vehicles, cycle more and more to
instill this culture at every city in
Turkey, especially Istanbul.”
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MASLOW’UN PİRAMİDİ T
Geleceğin iş gücü hem işveren hem de çalışan açısından başka bir
noktaya evriliyor. Çalışan için analitik düşünce, inovasyon, aktif öğrenme,
yaratıcılık, eleştirel düşünce ve analiz gücü öne çıkarken, organizasyonlar
ise sosyal girişimi etkili şekilde yönetmenin yollarını arayacak. İşi
yeniden yapılandıran güçlere ve iş gücüne yönelik göstergelere hem yapı
hem de kabiliyetler bakımından adapte olmak, çalışanlar için anlam
verici deneyimleri hayata geçirmek her zamankinden önemli olacak.

IS MASLOW’S PYRAMID TURNING UPSIDE DOWN?
The future workforce is evolving to another point with regard to both the employer and the
employee. While analytical thinking, innovation, active learning, creativity, critical thinking
and power to analyse are becoming highlighted, the organisations shall look for ways of
efficient management of social initiative. It shall be important more than ever to get adopted
to the forces reconstructing work and indicators about the workforce in terms of both the
structure and the abilities and to perform meaningful experiences for the employees.

Dİ TERSİNE Mİ DÖNÜYOR?
YAPAY ZEKÂNIN, bilişsel ve robotik teknolojilerinin artık
pek çok iş alanına girdiğini, günümüzde iş yapış şekillerinin artık makinaların yetkinliği ve verinin sağladığı
güç ile değiştiğini görüyoruz. Bu değişime bağlı olarak,
tekrar eden rutin işleri teknolojinin çözdüğü, çalışanların yetkinlik gereksinimlerinin de değiştiği bir dönemi
yaşıyoruz. Kurumlar artık politika yapma süreçlerini
kurdukları davranışsal birimler üzerinden yürütüyorlar.
Makineler ve büyük veri çalışma ve birbirimizle etkileşim kurma biçimimizi değiştirdikçe işler hızla değişiyor.
Yaşlanan nüfus, tıbbi teknolojiler, iklim değişikliği, teknolojik yaşam tarzı insanların yaşam alanlarını ve kariyer
düzenlerini daha da farklılaştırıyor. Bu değişiklik, yeniden tasarlanmış iş süreçleri ve sahip oldukları yetenekler
ile ihtiyaç duydukları yeteneklere yeni bir odaklanma
gerektirecek. Kısaca, geleneksel hiyerarşilerin aksine, çevik organizasyonların öne çıktığı bir döneme geçileceğini
söylemek mümkün.
Geleceğin iş gücünde öne çıkacak önemli konulardan biri mesleki eğitimin, yüksekokul ve mesleki liseler
üzerinden yaygınlaşması ve çok değerli olacağı üzerine
geliştirilen öngörüler üzerine. Üniversite diplomasının
değil de, kaliteli eğitimin, bilgi ve yetkinliği iş, hatta daha

TODAY WE SEE THAT artificial intelligence, cognitive and
robotic technologies are entering into various business fields
now and the methods of making work today are changing with
the competency of the machines and the power provided by
the data. Depending on this change, we witness a period when
the repeating routine works are solved by technology and
the requirements of competence of the employees are also
changing. Organisations now run their policy making processes
over the behavioural units they establish. While the machines
and the big data change our way of working and interacting with
each other, the works are rapidly changing. The aging population,
medical technologies, climate change, technological life style
further alters the life areas and career orders of the people.
This change shall create a new focusing on the redesigned work
processes and the abilities they have and the skills they need. In
short, contrary to the traditional hierarchies, it is possible to say a
period where agile organisations are highlighted shall be passed.
One of the most important issues of the future workforce is
estimated to be the expansion of occupational training, over
high schools and occupational high schools and shall be so
precious. It shall be a great achievement if the society, especially
the youth understands that not the university diploma but high
quality education, information and competence shall mean jobs,
or even more important, hope. Murat Yeşildere, Executive Partner
of Egon Zehnder, says, in his opinions he shares about the topic:
“What is of great importance is that how much education the
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da önemlisi umut anlamına geldiğini toplumun ve özellikle
gençlerin anlaması çok değerli bir kazanım haline gelecek.
Egon Zehnder Yönetici Ortağı Murat Yeşildere konuyla ilgili
olarak paylaştığı görüşlerinde, “Gençlerin ne eğitimi aldıkları kadar, nerede eğitim aldıkları, yanlarında kimler olduğu,
kimden öğrendikleri de büyük önem taşıyor. Unutmayalım
ki, özellikle üniversiteler ve diğer birçok eğitim kurumu ‘öğrenmeyi öğrendiğimiz’ yerler. Bu çerçevede de sadece sınıf
eğitimleri ya da kitaplar değil, etkileşimi giderek artan online
eğitimler büyük fayda sağlayacak” diyor.
Çalışanlar için wellbeing’in giderek daha fazla tartışılan
ve önemsenen bir trend haline geleceğini söylemek için ise
hiç de erken değil. Maslow’un piramidinin bir anlamda ters
dönmesine şahit olacağız. İhtiyaçları giderek artan, derinleşen insanın, özgüveni ile birlikte bir taraftan egosu ve hırsları
da yukarıya gidiyor. Hırsları artan insan hayatında dengeyi
de zorlamaya yöneliyor. Daha çok para, statü, ünvan kazanmak ve korumak için mücadele ediyor. Bir taraftan Maslow
piramidinde yukarıya doğru yükselirken, diğer yandan da
daha önce elde ettiği imkanları ve kurduğu dengeyi zorlamaya doğru gidiyor. Maslow’da yükselmenin maliyeti, aşağıda
sağlandığı varsayılan dengenin tekrar kaybedilmesi anlamına geliyor. Bu dengeyi kaybeden çalışanların da sadece sağlığı kaybolmuyor, iş hayatı içinde, hatta toplumsal rollerinde
beklenen refleksleri veremiyorlar.
ŞEFKATLI LIDERLER
Önce kendisine, sonra da çevresine “şefkat gösteren” bireylerin özellikle iş hayatının yarattığı yıpratıcı, olumsuz strese
karşı kendilerini daha fazla koruyabildikleri görülüyor. İş
dünyasında stresle başa çıkmak konusunda şefkatin etkisini
kullanmak isteyen, stresini yönetmek isteyen liderlerin öncelikle düşünerek hareket etmesi, hatta karar verme hızlarında yavaşlaması öngörülüyor. Çevresindeki insanlara samimi
bir merak ve ilgiyle yaklaşan, onlara dokunmayı doğal refleks
haline getirebilen liderler fark yaratmaya devam edecek.
Y ve hatta Z nesillerinin iş hayatına uyum sağlanması, keyif
alması, kalıcı olması ve katkı vermesi için çaba gösteren organizasyonlar yavaş yavaş tarihte ilk kez hayatın ve iş hayatının
içinde beş neslin yan yana yaşayacağını ve çalışacağını fark
edecekler. Sayıları daha az da olsa, karar veren mekanizmalarda olan geleneksel nesil ve baby boomer nesil temsilcilerinin
yönetim refleksleri, X, Y ve Z nesillerini etkili bir biçimde kapsadığında başarının da geleceğini öngörüyor uzmanlar.
CEO AKTIVIZMI
Öne çıkacak bir diğer konu da CEO’ların, toplumun genelini
veya önemli bir kısmını etkileyen farklı konulara ve sorunlara olan yaklaşımı... Gelecekte, ele alınan konularda, soruna
yol açan ya da çözüme engel olan herhangi bir kişi ya da kesime yönelik eleştiri yapan CEO’ları daha fazla göreceğiz. Bu
liderler, kendi güçleri, bilgileri, kaynakları ile orantılı olarak
sorunları çözmek için çaba harcamakla yetinmeyecek, daha
büyük kitleleri harekete getirmek için çaba gösterecek. Başka bir deyişle, CEO’lar, problemlerin neden ortaya çıktığını
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Tarihte ilk kez
iş hayatında beş
nesil yan yana
çalışacak.
For the first time in history,
five generations will work
together in the business life.
youth take, where they take it, who accompany them, and from
whom they have learnt that. Let us not forget that especially
the universities and other various educational institutions are
places where ‘we learn learning’. Within this framework, not only
class educations or books but online education with increasing
interaction shall provide great benefit”.
It is not at all early to say that wellbeing shall be a further
discussed and minded trend for the employees. In one sense,
we shall witness the inversion of Maslow’s pyramid. The
ego and ambitions of the human being whose needs further
increase and deepen, together with her/his self-confidence
moves up. The human being with increasing ambition tries
to push balance too and struggles for earning and protecting
more money, status and titles. While one goes up in Maslow’s
pyramid on the one hand, on the other hand one goes to push
the previously gained opportunities and established balance.
In Maslow, the cost of promotion means loosing of the balance
deemed to be maintained below again. And the employees
who lose this balance not only lose their health but they cannot
show the reflexes in business life, and even in their social roles.

COMPASSIONATE LEADERS
It is seen that individuals who first show “compassion”
to themselves and then to their environment can protect
themselves more against the damaging, negative stress
created by the business life. The leaders who wish to use the
influence of compassion in coping with stress, to manage
the stress in business life are anticipated to move first by
thinking and ever to slow down their decision making speeds.
The leaders who approach to the people around them with
a sincere care and interest and who makes touching them a
natural reflex shall continue to make a difference.
Organisations which try the Y and even Z generations
to get adapted to business life and take pleasure and be
stable and make contribution, shall notice for the first time
in history that five generations living and working together
in life and business life. The experts foresee that even if
their numbers are fewer, when the management reflexes of
the representatives of the traditional generation at decision
making mechanisms and baby-boomer generation effectively
cover the X, Y and Z generations, success shall also follow.

CEO ACTIVISM
Another highlighted issue is the approaches of the CEOs to
distinct issues and problems which influence the overall society

GELECEĞİN CV’SİNDE
NELER OLACAK?

WHAT WILL BE ON THE
CV OF THE FUTURE?

Michael Page’in geleceğin iş dünyasını şekillendirecek eğilimleri
belirlemek için trend araştırma şirketi Foresight Factory ile yaptığı
araştırmaya göre, gelecekte CV’lerin bir belge formatında değil,
artırılmış gerçeklikle desteklenmiş, interaktif bir alan olarak
kullanılacağı öngörülüyor. Araştırmadan çıkan verilere göre
geleceğin CV’sinde neler olacağı ise şöyle sıralanıyor:

According to Michael Page’s research with trend
research firm Foresight Factory to identify trends
that will shape the business world of the future,
CVs will not be used in a document format, but
as an interactive space supported by augmented
reality.
According to the data from the research, what will
be included in the CV of the future is listed as
follows:
• There will be a personal assistant who will
manage your connections and personal data,
connect with both sophisticated artificial
intelligence chatbots and people when needed.
• The CV field will have the option to turn off
single-motion viewing. Access to certain data will
be restricted.
• CVs will allow you to quickly review all documents
including your personal research findings, such as
educational background, skills, when you are asked
to share them from a central location.
• The unaltered document of past experiences with
cloud-based blockchain technology will be secured.
CVs will be scanned by artificial intelligence
technology and prepared in a format that will
assess whether the profile fits a job description.
• Contrary to the current public view against privacy
norms such as GDPR and data leaks, in the future
personal information will be kept in the cloud
environment, protected by a private person-owned
blockchain but accessible by Al, CVs are expected to
come into our lives by 2030.

•Bağlantılarınız ve kişisel verilerinizi yönetecek, gerektiğinde
hem sofistike yapay zekâ chatbotlarıyla hem de insanlarla bağlantı
kuracak kişisel asistan olacak.
•CV alanının tek hareketle görüntülemeye kapatma
seçeneği olacak. Belirli datalara erişiminin kısıtlanabilmesi
sağlanabilecek.
•Özgeçmişler kişisel araştırma bulgularınızı içeren tüm
belgelerin merkezi bir noktadan paylaşılması istenildiğinde
eğitim geçmişi, beceriler gibi bilgiler de hızlıca gözden
geçirilebilmesini sağlayacak.
•Bulut tabanlı blockchain teknoloji ile geçmiş deneyimlerin
değiştirilmemiş belgesi güvence altında olacak. CV’ler yapay zekâ
teknolojisi tarafından taranarak, profilin bir iş tanımına uygun
olup olmadığını değerlendirecek formatta hazırlanmış olacak.
•GDPR ve veri sızıntıları gibi gizlilik normlarına karşı mevcut
kamu görüşünün aksine, gelecekte kişisel bilgiler bulut ortamında
tutulacağı, özel şahsa ait bir blockchain tarafından korunan ama
Al tarafından erişime açık CV’lerin 2030 yılına kadar hayatımıza
girmesi bekleniyor.
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ÖNEM KAZANACAK
YETKINLIKLER
•Analitik düşünce ve inovasyon
•Aktif öğrenme ve öğrenme stratejileri
•Yaratıcılık, özgünlük ve girişimcilik
•Teknoloji tasarımı ve programlanması
•Eleştirel düşünme ve analiz
•Karmaşık problem çözme
•Liderlik ve sosyal etkinlik
•Duygusal zekâ
•Akıl yürütme, problem çözme ve düşünce
•Sistem analizi ve değerlendirmesi

COMPETENCIES THAT
WILL GAIN IMPORTANCE
•Analytical thinking and innovation
•Active learning and learning strategies
•Creativity, originality and entrepreneurship
•Technology design and programming
•Critical thinking and analysis
•Complex problem solving
•Leadership and social activity
•Emotional intelligence
•Reasoning, problem solving and thinking
•System analysis and evaluation

ÖNEMI AZALACAK
YETKINLIKLER
•Kalite kontrol ve güvenlik
•Koordinasyon
•Zaman yönetimi
•Personel yönetimi

COMPETENCIES THAT
WILL LOSE IMPORTANCE
•Quality control and safety
•Coordination
•Time management
•Human sources management

STRATEGY

or an important part of it. In the future, we shall see more CEOs
who is criticising any people or sections who cause problems or
preventing their solutions in the dealt with topics. These leaders
shall not suffice to solve the problems in proportion with their
power, knowledge, resources but try to mobilise greater masses.
In other words, the CEOs shall further discuss the reasons of the
emerging problems; and they shall not only focus on how the
results caused by the problems shall be corrected.

NEW JOB OPPORTUNITIES EMERGING
It is useful to briefly review the reports while commenting on
future. At the World Economic Forum in Davos, the future of
working life has been one of the topics of the agenda for the past
three years. The report, titled, “Future of Work” in constituted
by the answers given to questions asked to the employees who
are mostly human resources managers of 313 international
companies with about 15 million employees globally. The most
interesting conclusions of the report is the expectation that even
though 75 million people shall lose their jobs because of the
robots, 133 million new job opportunities to employ people to
be formed. Thus against the occupations which shall disappear
because of the development of the technology again thanks to
technology new roles shall appear. There is the anticipation in
the report that demand for roles such as data analysts and data
scientists, software and application developers, e-commerce and
social media experts shall further increase in the coming years. In
addition to that, it is also expected that demand for roles such as
customer services, sales and marketing where especially human
competences are underlined shall increase.
On the other hand, it is expected that in the first phase, the
need for people in routine jobs like data entrance personnel,
accounting staff and cashiers shall decrease. These jobs shall
be performed by the machines so that the employees shall be
able to focus on more complex jobs needing human touch.

DIFFERENCES BY SECTOR
It is also expected that the need for physical and hand skills shall
further decrease. But they shall stay as the largest workforce
skills category. For instance, in the financial services area, while
the need for basic cognitive skills such as data entrance and
processing shall decrease, the need for technology experts,
people with social and emotional skills to make customer
interaction and management shall increase. Automation and
artificial intellect shall also change the interaction between the
patients and the health care professionals. While the demand
for care givers such as the nurses shall continue to grow, the
need for office support staff is expected to decrease due to
the automation of the tasks related with record keeping and
administration. According to the report, not so late, but in 2022,
54 percent of the employees in the world shall have to update
their current knowledge or learn new skills. Tuğba Kavak,
Director of KPMG Türkiye Senior Human Resources, tells how
the future HR level shall be shaped as follows: “Let us think
off a business life, where people speaking different languages
can easily understand each other and not the communication
language but the communication style may form a barrier. A
much more complicated world from the one which we define
today where the approach towards the global problems
forms the basis of the desire of the employees to work in an
organisation; in order to attract those skills which are desired
to be attracted to that organisation... In such an ecosystem the
most powerful skill to make the employees to survive shall be
adaptation, curiosity to learn and agility”.
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daha fazla tartışacak; sadece problemlerin yarattığı sonuçları
nasıl düzelteceklerine odaklanmayacaklar.
YENI IŞ FIRSATLARI DOĞACAK
Geleceği yorumlarken biraz da raporlara göz atmakta fayda
var. Davos’ta gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu’nda da
son üç yıldır geleceğin çalışma hayatı gündem başlıklarından
biri. ‘İşin Geleceği’ adını taşıyan rapor globalde yaklaşık 15
milyon civarında çalışanı bulunan 313 uluslararası şirketin
çoğu insan kaynakları yöneticisi olan çalışanlara yöneltilen
sorulara verilen cevaplarla oluşturuldu. Raporda yer alan en
ilginç sonuçlardan biri, dünyada 75 milyon kişi robotlar yüzünden işini kaybedecek olsa da insanların istihdam edilebileceği 133 milyon yeni iş fırsatının oluşması beklentisi. Yani
teknolojinin gelişmesi nedeniyle ortadan kalkacak mesleklere karşı yine teknoloji sayesinde yeni roller ortaya çıkacak.
Önümüzdeki yıllarda veri analisti ve veri bilimcileri, yazılım
ve uygulama geliştiricileri, e ticaret ve sosyal medya uzmanları gibi rollere talebin de giderek artacağı öngörüsü yer alıyor raporda. Bunun yanında, özellikle insani yetkinliklerin
ön planda olduğu müşteri hizmetleri, satış ve pazarlama gibi
rollere olan talebin de artması bekleniyor.
Öte yandan ilk etapta veri giriş elemanları, muhasebe elemanları, kasiyerler gibi rutin işlerde insanlara olan ihtiyacın
da azaltacağı öngörülüyor. Bu işleri artık makineler yerine getirecek ki çalışanlar insan dokunuşu gerektiren daha
kompleks işlere odaklanabilsinler.
SEKTÖRLERE GÖRE FARKLILIKLAR
Fiziksel ve el becerilerinin çoğuna olan ihtiyacın da azalacağı beklentisi söz konusu. Ancak en büyük ihtiyaç işgücü
becerileri kategorisi olarak kalmaya devam edecek. Örneğin
finansal hizmetler alanında, veri girişi ve işlemesi gibi temel
bilişsel becerilere ihtiyaç azalırken, teknoloji uzmanlarına,
müşteri etkileşimi ve yönetimi yapacak sosyal ve duyusal
becerilere sahip kişilere ihtiyaç artacak. Otomasyon ve yapay zekâ, hastalar ve sağlık profesyonelleri arasındaki etkileşimi de değiştirecek. Hemşireler gibi bakım sağlayıcılara
olan talep, büyümeyi sürdürmeye devam ederken, ofis destek
personeline yönelik talep, kayıt tutma ve idare ile ilgili görevlerin otomasyon nedeniyle azalacağı beklentisi söz konusu.
Rapora göre, çok değil, 2022’de dünyadaki çalışanların yüzde
54’ünün mevcut bilgilerini güncellemesi veya yeni yetkinlikler öğrenmesi gerekiyor. KPMG Türkiye Kıdemli İnsan
Kaynakları Müdürü Tuğba Kavak, geleceğin İK düzeyinde
nasıl şekilleneceğini şu bilgiler ışığında aktarıyor: “Öyle bir
iş hayatı düşünelim ki, farklı diller konuşan kişilerin birbirini rahatlıkla anlayabildiği ve iletişim kurulan dilin değil,
iletişim stilinin bir bariyer olabileceği bir dönem düşünün.
Çalışanların bir kurumda çalışma isteğinin temelinde küresel sorunlara bakış açısının yattığı; kuruma çekmek istenilen
yetenekleri çekmek üzere bugün tanımladıklarımızdan çok
daha karmaşık bir dünya... Böyle bir ekosistemde çalışanları
iş hayatında ayakta tutacak en güçlü yetkinlik; adaptasyon,
öğrenme merakı ve çeviklik olacaktır.”
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‘Gig çalışma modeli iş
hayatında ağırlığını artıracak’
‘Gig working model’s weight in business
life shall increase’
“kısa süreli iş” anlamında
kullanılıyor. Özellikle
meslekleri bulmak” ya da
Anglosakson ekonomiler‘geleceğin mesleklerini’
de, esnek zamanlı çalışma
tahmin etmek anlamlı bir
modeli için kullanılan
çaba değil. Mesleklerin
“Gig ekonomisi”, bağımsız
geleceğini tahmin etmeye
zamanlı çalışanların ve
çalışmak ve geleceğin
kendi kendinin patronu
trendlerini öngörmeye çaMURAT
olanların yarattığı bir
lışmanın daha anlamlı bir
YEŞILDERE
ekonomi modelini de tarif
çaba olduğuna inanıyoEgon Zehnder
Yönetici Ortağı
ediyor. Gig ekonomik
rum. Bu sebeple de Yapay
Egon Zehnder,
modelinin hayatımıza
Zeka (AI), Mobil uygulaExecutive Partner
artarak girmesinin bir
malar (App), Veri Bilimi,
başka sebebi de yeni nesil
Robotlar, 3-D Yazıcılar,
çalışanların, iş gücüne yeni girenlerin
Web Tasarımı, Giyilebilir Teknoloji,
beklentilerinin benim gibi dinozorların,
Network Yönetimi, Cloud (Bulut), Biyoyaşlı ve yorgun kurtların beklentilerinmedikal ve Bilgi Güvenliği önümüzdeki
den çok farklı olması. Yeni nesil çalışandönemde bilgi, tecrübe ve yetkinlik
lar, kendilerine empoze edilen toplumtalebi artacak alanlar. Bunların yanında
sal ve kurumsal rolleri oynamaktansa,
gözükür geleceğe baktığımızda Tıp,
ellerine geçen fırsatları kullanabilmeyi,
Hukuk ve Teknolojiyi içinde barındıran
hatta “dünyayı değiştirmeyi” arzu
her türlü Mühendislik dalına yönelik
ediyorlar. Değişime de, kendi hayattalebin de devam edeceğine inanıyolarından, kendi zamanlarından, kendi
rum. Giderek “Gig” çalışma modeli iş
önceliklerinden, kendi katkılarından
hayatında ağırlığını arttıracak. “Gig”
başlıyorlar.
müzik sektöründen gelen bir terim;

‘Kontratlama
modellerinin
yaygın olduğu
döneme girdik’

“EN ÇOK KAZANILAN

IT IS NOT A MEANINGFUL attempt to
estimate “the occupations which gain
most” or “occupation of the future”. I
believe it is more meaningful to estimate
the future of the occupations and trends
of the future. For this reason, the areas
of Artificial Intelligence (AI), Mobile
applications (App), Data Science, Robots,
3-D Printers, Web Design, Wearable
Technology, Network Management, Cloud,
Biochemical and Information Security
are the ones where the demand for
information, experience and competence
shall increase. In addition to this when
we look apparently I believe the demand
for medicine, law and every kind of
engineering covering technology shall
continue. The “Gig” working model shall
increase its weight in the business world.

“Gig” is a term coming from music sector;
it is used for “short term work”. Especially
in the Anglo-Saxon economies, “Gig
economy” used for flexible time work
model also defines an economic model
created by free-lance employees and selfemployed. Another reason for increasing
entrance of gig economic model in our
life is that the new generation employees,
those who entered in the workforce
recently have so different expectations
from the dinosaurs, old and tired wolves
like me. The new generation employees
desire to use the opportunities they obtain,
even to “change the world” rather than
playing the social and institutional roles
imposed on them. And they start change
from their own lives, own times, own
priorities, own contributions.

“ARTIK DAHA
FAZLA hizmet

odaklı, daha
fazla takım
çalışmasına
yatkın, empati
yapabilen, çok
hızlı öğrenen,
CEM YILMAZ
teknoloji
Deloitte Türkiye
okuryazarlığı
Danışmanlık
Hizmetleri Ortağı ve
yüksek olan,
Kamu Endüstrisi Lideri
yaratıcı fikirler
Deloitte Türkiye
Counselling Services
ortaya koyaPartner and Public
bilen, tasarım
Industry Leader
odaklı, problem çözen, çalışanlara ihtiyaç olacak. İşi kimin yaptığı
ve çalışanların nasıl kontratlandığı da
değişiyor. İstediğiniz nitelikteki çalışanları her zaman şirketinizde sağladığınız
şartlarda ve kendi bordronuzda tutamıyorsunuz. Tutabilseniz bile o çalışana belki o kadar fazla süre ihtiyacınız olmayacak. Belli yetkinliklerdeki uzmanlıkların
dijital platformlar sayesinde bir araya
geldiği, iş bazlı ve belli süreli kontratlama modellerinin çok daha fazla yaygın
olduğu ve iş verimliliği sağladığı bir
sürece de girdik. Hangi meslek grubunda
olursa olsun, istisnasız teknolojiyi de çok
iyi konuşabilen, mesleki yetkinliklerinin
yanında davranışsal ve iletişim yetkinlikleri de çok daha fazla gelişmiş çalışanların
oluşturacağı bir “iş geleceği”nden bahsediyoruz. İşyeri perspektifinden baktığımızda da artık haftanın her günü ve saati
aynı fiziksel ortamlarda çalışmak yerine,
teknolojinin de sağladığı imkânlarla
çalışanlara daha fazla esneklik tanımak
mümkün. Ofis dışından ekiplerle birlikte
çalışmayı sağlayan konferans sistemleri,
iş birliği platformları hatta sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojileri
geleceğin iş yeri konseptini çok büyük
oranda değiştirecek, hatta değiştirmeye
başladı bile.”
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‘We entered in a
period of widespread
contracting models’
NOW THERE SHALL BE more need for
further service-centred, further inclined
to team work, able to empathy, very fast
learning, with high technology literacy,
able to put down creative ideas, designcentred, problem solving employees. Who
makes the job and how the employees are
contracted are also changing? You cannot
always keep the employees with the qualities
you desire in your company at the terms
you provide in your own payroll. Even you
can keep them perhaps you shall not need
them for that long. We had also entered
in a process where expertise with certain
competences can be brought together
thanks to the digital platforms, work based
and limited term contracting models are
getting much more widespread and provide
work productivity. In whichever occupation
group you are in, we are talking about a
“business future” composed of employees
who can talk technology without exception,
with further developed behavioural and
communicational competences in addition
to their occupational competences. When we
also look from the workplace perspective,
now instead of working in the same physical
environment every day and hour of the
week, it is possible to provide flexibility
to the employees with the opportunities
provided by technology. Conference systems,
collaboration platforms, even virtual reality
and augmented reality technologies which
enables working together with teams outside
of the office, shall change the workplace
concept of the future at a large extend, and
even it started to change”.
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IQ, EQ ve CQ’su ile fark
yaratanlar dönemi
Time of those creating difference with
their IQ, EQ and CQ
takdirde şirket stratejileri
“KPMG OLARAK 155
için harcanan kaynaklar
ülke ve 1500’e yakın üst
ve çabalar beklenilen
düzey İK profesyoneli
sonucu vermede yeterile gerçekleştirdiğimiz
siz kalacak. Çok değil,
‘İK’nın Geleceği’ araşbundan 10 yıl öncesine
tırmamız, bize geleceğin
kadar hayatımızda olmaiş gücü ile ilgili birçok
yan teknolojiler bugün
noktada ışık tutuyor. AnTUĞBA KAVAK
KPMG Türkiye
yaşadığımız kültürü ve iş
ket sonuçlarına göre,
Kıdemli İnsan
yapış biçimimizi şekillenbugün İK organizasyonKaynakları Müdürü
KPMG Türkiye Senior
dirirken, 10 yıl sorasında
larının %90’ı, gelecekteki
Human Resources
da, bugün hayatımızda
işgücü kompozisyonunu
Director
olmayan yenilikleri ve hatanımlamanın stratejik
yatımızı nasıl etkilediğini
bir öncelik olduğunu
konuşacağız. Deneyimleyerek öğrensöylüyor. Bununla birlikte, çalışmaya
me ve interaktif tecrübeler yaşatma,
katılan yöneticilerin yüzde 56’sı yapay
teknolojinin sınır tanımayan desteği ile
zeka ve ilgili teknolojilere işgücünün
giderek daha önem kazanacak. Bununla
hazırlanmasının, İK fonksiyonlarının
bilirlikte, global iş dünyasında kültürel
en zorlu konu başlıklarından biri olacafarklılıkları en doğru şekilde yöneteğında hemfikir. Bu noktada, şirketlerin
bilen ve IQ ve EQ nun yanı sıra CQ su
yeni teknolojilerine uyguladığı yatırım
ile fark yaratan çalışanlar yeni dünya iş
kadar iş gücünün nitelik ve yetkindüzeninde başarılı olacak.”
liklerini geliştirmesi de önemli. Aksi

“AS KPMG, OUR SURVEY, ‘Future of HR’
which we performed with 155 countries
and nearly 1500 top HR professionals
puts lights on many points related with
the workforce of the future. According
to the survey results, today 90% of
the HR organisations say that it is a
strategic priority to define the
workforce composition in
the future. Together with
this, 56 percent of the
managers participating
in the survey agree
that preparing
the workforce
for artificial
intelligence and
related technologies
shall be the most
challenging topics of
the HR functions. At
this point, developing

the qualities and competences of
the workforce is as important as the
investments which the companies apply
in the new technologies. Otherwise
the resources and efforts spent for the
company strategies shall be insufficient
to create the expected results. While the
technologies which were not present in our
lives just 10 years ago shape the culture
we live in and our way of doing work, also
10 years later, we shall be talking about
the renovations which are not present now
in our lives and how they influence our
life. Learning by experiencing and living
interactive experiences shall be much more
important with the support of technology
without borders. Also, the employees who
are to manage cultural differences most
correctly in the global business world and
create difference with their CQ together
with their IQ and EQ shall be successful in
the new business world order.”
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Geleceğin işleri
eleceğin mesleklerinin tamamı
olmasa da büyük çoğunluğunun
bilimsel, teknolojik ve dijital
beceriler gerektireceğini tahmin
etmek hiç de güç değil. Geleceğin
meslekleri olarak sayılan işlere bugün
ihtiyaç bile yok. Ama araştırmalar
gelecekte hayatımıza girecek çok
ilginç işler olacağını gösteriyor. İşte
bunlardan birkaçı:

G

n OTOMASYON ANOMALİSİ ANALİSTİ
Bazen yapay zekânın karşı sezgisel,
yanlış, etik olmayan ya da sadece
garip görünen bir çözüm ya da
öneriyle ortaya çıkacağı tahmin
ediliyor. Bu gibi durumlarda
insanların yardım ve tavsiye için bir
otomasyon anomali analistine ihtiyaç
duyması bekleniyor.
n ÇOCUK ASİSTANI BOT PROGRAMCISI
Çocuk oyunlarının ve
oyuncaklarının belirli amaçlar
için programlanabilmesidir. Bir
çocuk asistanı bot programcısı,
çocukların güvenli bir şekilde
oynamasını destekleyecek insansı
robotlar (kiddobots) tasarlar. Bu
botlar aile tercihleri, değerleri
ve kuralları ile uyumlu olacak
şekilde kişiselleştirilebilir ve
programlanabilir olacak.
n OYUNLAŞTIRMA TASARIMCISI
Oyunlaştırma, öğrenme çıktılarını
iyileştirmeden, eğitim ve sağlık
hizmetlerine kadar birçok alanda
kullanılabilir. Dolayısıyla bu alanlarda
oyunlar tasarlayacak kişilere ihtiyaç
olacak.
n ROBOT TAMİRCİSİ
Robotların ve otonom araçların
sorunsuz çalışmasını sağlamak
için, bakım ve onarım hizmetine
ihtiyacımız olacak.
n CYBORG PSİKOLOĞU
Sentetik organları, robotik uzuvları
ve vücut implantları olan insanlarla
çalışıp, cyborglar olarak yaşamalarına
yardımcı olacak kişilere ihtiyaç
duyulacağı tahmin ediliyor.
n DRON DENEYİMİ TASARIMCISI
Dronlar teslimat, acil bakım,
gözetleme gibi pek çok alanda çeşitli
roller üstlenecek. Dron deneyimi
tasarımcıları da insanların dronlarla

etkileşimlerini optimize etmek
için dron filosu denetleyicileri ve
müşterileriyle birlikte çalışacak.
n BLOCKCHAIN YETENEK ANALİSTİ
Gelecekte, işe alım bilişsel yetenek
de dahil olmak üzere, yetenek
ölçütlerini doğrulayan ve dağıtan,
blockchain ile çalışan blockchain
yetenek analistleri tarafından
yönetilecek.
n NANOMEDİKAL MÜHENDİSİ
Bu meslekteki kişilerin
nanopartiküller kullanan
kişiselleştirilmiş tıbbi tedaviler
tasarlayacağı ve planlayacağı
tahminleri yapılıyor.

ALGORİTMA TERCÜMANI
Algoritma tabanlı karar verme yazılımı
ya da makineleri ile çalışacak birçok
kişi ya da şirket, bu yorumların
nereden geldiği ya da bu kararların
hangi temele dayandığı konusunda
sınırlı bir anlayışa sahip olacak. Bir
algoritma yorumlayıcısı, insanların
algoritmalarının nasıl çalıştığını ve
yapay zekânın aldığı kararın nedenlerini
anlamalarına yardımcı olacak.
n

n DAVRANIŞ TAHMİNİ ANALİSTİ
Davranış tahmini analisti, çeşitli
kullanımlar arasında gelecekteki
davranış kalıplarını yaratıcı bir
şekilde yansıtmak için büyük veri
setleri alabilen, algoritmaların
geliştirilmesi konusunda eğitilmiş bir
veri bilimcisi. Bunlar, kişiselleştirilmiş
ürün pazarlaması, suç tahmini, sigorta
şirketi kararları, şehir planlaması veya
devlet kararını içerebilir.
n VERİ ATIK GERİ DÖNÜŞTÜRÜCÜSÜ
Verileri yararlılık açısından
değerlendirir. Verileri bir veri aracısı
kullanarak satmanızı, arşivlemenizi,
atmanızı veya hizmete geri
göndermeyi, temizlikle birlikte daha
fazla ayrıntılandırma yapılmasını
önerebilirler.
n SANAL ASİSTAN KİŞİLİK TASARIMCISI
Sanal asistanlar yaygın hale
gelecek. Her sanal asistan önceden
programlanmış bir kişiliğe sahiptir,
ancak kullanıcı memnuniyetini
arttırmak için bu kişiselleştirilebilir.
Sanal asistan kişilik tasarımcısı bu
yeniden programlamayı yapar.
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Professions
of the future
t is not hard to predict that
the vast majority, if not all, of
the professions of the future will
require scientific, technological
and digital skills. Jobs that are
considered to be jobs of the future
are not even needed today. But
research shows that there will be
many interesting things that will
come into our lives in the future.
Here are a few of them:

I

AUTOMATION ANOMALY ANALYST
Sometimes it is predicted that
artificial intelligence will emerge
with a solution or proposal that
seems counter-intuitive, inaccurate,
unethical, or just odd. People in
such situations are expected to
need an automation anomaly
analyst to get help and advice.
n

n CHILD ASSISTANT BOT
PROGRAMMER
Children’s games and toys can
be programmed for specific
purposes. A child assistant bot
programmer designs humanoid
robots (kiddobots) that will support
children to play safely. These bots
can be customized and programmed
to comply with family preferences,
values and rules.

GAMIFICATION DESIGNER
Gamification can be used in many
areas, from improving learning
outcomes to education and health
care. So there will be a need for
people to design games in these areas.
n

ROBOT MECHANIC
To keep robots and autonomous
vehicles running smoothly, we
will need maintenance and repair
services.
n

CYBORG PSYCHOLOGIST
It is estimated that people will
need to work with people with
synthetic organs, robotic limbs and
body implants to help them live as
cyborg.
n

DRONE EXPERIENCE DESIGNER
Drones will take on a variety of roles
in many areas, such as delivery,
emergency care, surveillance. Drone
experience designers will also work
with drone fleet controllers and
n

customers to optimize people’s
interactions with drones.
BLOCKCHAIN TALENT ANALYST
In the future, recruitment will be led
by blockchain talent analysts who
work with blockchain, which verifies
and distributes criteria for ability
and recruitment, including cognitive
ability.
n

NANOMEDICAL ENGINEER
Predictions are being made that
people in this profession will design
and plan personalized medical
treatments using nanoparticles.
n

ALGORITHM INTERPRETER
Many people or companies who
will work with algorithm-based
decision-making software or
machines will have a limited
understanding of where those
comments come from or on what
basis those decisions are based.
An algorithm interpreter will help
people understand how algorithms
work and the reasons for the
decisions artificial intelligence
makes.
n

BEHAVIOR PREDICTION ANALYST
Behavior prediction analyst is a data
scientist trained in the development
of algorithms that can take large
data sets to creatively reflect
future behavior patterns across
various uses. These can include
personalized product marketing,
crime prediction, insurance
company decisions, town planning,
or government decisions.
n

WASTE DATA RECYCLER
Evaluates the data according
to their usefulness. They may
recommend that you sell, archive,
discard or return the data to service
using a data agent, with cleanup, or
with further elaboration.
n

n VIRTUAL ASSISTANT PERSONALITY
DESIGNER
Virtual assistants will become
common. Each virtual assistant has
a pre-programmed personality, but
can be personalized to enhance
user satisfaction. The virtual
assistant personality designer does
this reprogramming.
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2 yıllık yatırım paketini tamamladı
Akfen Holding, iki yıllık dönemde 2019 yılı sonuna kadar toplam 6 milyar 791 milyon TL’lik yatırım
gerçekleştirirken, 5 bin 523 kişiye de ek istihdam sağladı.

Two-year investment plan is completed
Akfen Holding has invested a total of TL 6 billion 791 million in the two-year period to the end of 2019,
while providing additional employment to 5,523 people.
KFEN HOLDING Yönetim Kurulu Başkanı
Hamdi Akın, “2018 ile 2019 yılları arasında 5 milyar 283 milyon TL yatırım yapacağımızı
açıklamıştık. Bugün geldiğimiz noktada tamamını Türkiye’de hayata geçirdiğimiz yatırımlarımızla sözümüzde durduğumuzu ve 6 milyar 791
milyon TL yatırım gerçekleştirdiğimizi gururla
ifade ediyorum. Şartlar ne olursa olsun, Türkiye’nin geleceğine duyduğumuz güvenle ülkemizde yatırımlarımıza ara vermeden devam edeceğiz” diye konuştu. 2017 yılı sonunda “2018-19
yılı yatırım paketi olarak 5 milyar 283 milyon TL
yatırımla 2 bin 345 kişilik ek istihdam” yaratacağını duyuran Akfen Holding, bu dönem yatırımlarını hedefinin yüzde 28,5 üzerinde tamamladı.
Akfen Holding, 2018-19 yıllarının tamamındaki
iki yıllık sürede farklı alanlarda toplam 6 milyar
791 milyon TL’lik yatırıma imza attı. Yatırımlara
5 bin 523 kişiye ilave istihdam sağlandı.

A

DEV PROJELER
2020 yılına kadar 1000 MW’lık portföye ulaşma
hedefiyle yerli ve yenilenebilir enerjide yatırımlarını sürdüren Akfen Holding, Akfen Yenilenebilir Enerji şirketi ile önemli bir rekora imza
attı. Akfen, tamamı yerli ve yenilenebilir olmak
üzere iki yıllık dönemde 367 MW toplam gücünde 2 hidroelektrik santrali, 6 güneş santrali ve
4 rüzgâr santrali ile toplamda 12 yenilenebilir
enerji santralini tamamlama başarısı gösterdi.
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, “yatırıma devam” mesajı verdi ve şunları
söyledi: “2018 ile 2019 yılları arasında 5 milyar
283 milyon TL yatırım yapacağımızı açıklamıştık.
Bugün geldiğimiz noktada tamamını Türkiye’de
hayata geçirdiğimiz yatırımlarımızla sözümüzde
durduğumuzu ve 6 milyar 791 milyon TL yatırım gerçekleştirdiğimizi gururla ifade ediyorum.
Şartlar ne olursa olsun, Türkiye’nin geleceğine
duyduğumuz güvenle ülkemizde yatırımlarımıza
ara vermeden devam edeceğiz.”

Akfen Holding
Yönetim Kurulu
Başkanı Hamdi Akın
Akfen HoldIng
Chairman Hamdi Akın

AKFEN HOLDING Chairman Hamdi Akın said: “We have announced that we
will invest 5 billion 283 million TL between 2018 and 2019. Today, I express with
pride that we have fulfilled our promise with our investments, which we have
implemented in Turkey, and that we have made an investment of TL 6 billion 791
million. Whatever the circumstances, we will continue our investments in our
country with the confidence we have in Turkey’s future without deceleration”.
At the end of 2017, Akfen Holding announced that “it would create additional
employment of 2,345 persons with an investment of TL 5 billion 283 million
as an investment package for 2018-19” and completed its investments in this
period 28.5 percent above its target.
Akfen Holding has invested a total of TL 6 billion 791 million in different areas in the
two-year period for the whole of 2018-19. The investments created 5,523 new jobs.
GIANT PROJECTS
Akfen Holding, which continues its investments in domestic and renewable
energy with the goal of reaching a 1000 MW portfolio by 2020, has achieved an
important record with Akfen renewable energy company. Akfen has succeeded
in completing 2 hydroelectric plants, 6 solar plants and 4 wind plants with a
total power of 367 MW in the two-year period, all of which are domestic and
renewable, and 12 renewable energy plants in total.
Akfen Holding Chairman Hamdi Akın, gave the message of “continuing
investment” and added: “We have announced that we would invest 5 billion
283 million TL between 2018 and 2019. Today, I express with pride that we
have fulfilled our promise with our investments, which we have implemented
in Turkey, and that we have made an investment of 6 billion 791 million TL.
Regardless of the circumstances, we will continue our investments decelerated
in our country with the confidence we have in Turkey’s future.”
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CIN’IN AVRUPA K
PIRAEUS:
CHINA’S GATE
TO EUROPE
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A KAPISI PIRE
Çinli taşımacılık devi Cosco, 2009 yılında Pire’nin 2 bin 500 yıllık tarihsel limanını
satın aldığında, Yunanistan’ın ekonomisine yaşam desteği sunmuştu. Şimdi ise,
dokuz yılda 5 kat büyüyen limanın başarısı Yunanistan’ın siyasi arenasını yeniden
düzenlerken, Avrupa’yı da Çin gerçeğiyle baş başa bırakıyor.
When Chinese shipping giant Cosco snapped up the 2500-year old historic
port of Piraeus in 2009, it threw Greece an economic lifeline. Now the
port’s success (growing 5 times in 9 years) is reshaping the Greek political
landscape and bringing a reality of China to Europe.

EKONOMİDEKİ PATLAMA
Pire’de konteynerlerle dolu
rıhtım. Cosco en son teknoloji
ürünü vinçlerle donattığından
beri limandaki kargo işleme
oranı beş katı büyüdü.
ECONOMIC BOOMS
A container pier at Piraeus. Since
Cosco installed state-of-the-art
cranes, the port’s annual cargo
processing rate has increased
more than fivefold.
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U YAZIN BAŞLARINDA sıcak bir akşam,
yaklaşık bin kişi Atina’da meydanlara dökülerek Yunanistan’ın sol eğilimli politikacısı Alexis Tsipras için sevinç gösterilerinde bulunuyordu. “Güç bizde” yazan bir
pankartın önündeki kürsüye çıkan Tsipras kalabalığa, “Bu iki dünya arasındaki bir savaş; elitlerin çoğunluğa karşı açtığı bir savaş!” diye seslendi. Daha sonra da
eleştiri oklarını, Avrupa’nın uzun süreli mali krizinden en
çok etkilenen Yunanistan’da yatırım olanaklarını araştıran
yabancı şirketlere yöneltti. “Sekiz yıl süren resesyonun ardından tekrar büyümeye geçmeyi başardık” dedi. “Elektrik,
sağlık, eğitim, su, enerji… Bunlar satılık değil!”
Ancak ülkede devlete ait varlıkların Yunanlıların elinde
kalması çağrılarını duyan olmadı. Ve de Tsipras hepsinden
daha değerli Yunan varlığını es geçmeyi tercih etti: Pire Limanı’nı... Atina’nın ucunda yer alan, Ortadoğu ve Afrika’ya
yakın mesafedeki bu liman ta Atinalılar ve Ispartalıların Akdeniz’de üstünlüğü ele geçirmek için savaşıp Pers İmparatoru’nu yendikleri zamanlardan beri, yaklaşık 2 bin 500 yıldır
stratejik bir mücevher konumunda. Ancak meydandaki kalabalığın da bildiği gibi bizzat Tsipras’ın kendi hükümeti yıllar
önce Pire’yi, gücünü yaymak isteyen modern zamanların imparatorluğuna satmıştı; yani Çin’e…
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping 2013 yılında Kuşak ve Yol
Girişimi adlı iddialı vizyonunu ortaya koyduğunda, aklında
olan fethetme değil ticaretti. Xi, Çin’in Asya’yı Avrupa’ya ve
Afrika’ya bağlayan, binlerce kilometrelik otoyol ve demiryolundan oluşan bir ağ kuracağını ilan etti. Amaç dünyadaki ilk
gerçek anlamdaki ticaretin temelleri, Doğu ile Batı arasındaki ticaret yolları olan eski İpek Yolu’nu canlandırmaktı. Nihai
stratejik amaç ise şuydu: Çin’in ekonomik ve politik bir güç
olarak konumunu perçinleyecek ticari ilişkiler ağını yaymak
ve sağlamlaştırmak.
Pire de işte bu projenin eyleme geçirilmesinin bir tür vitrini oldu; sadece bir limanı değil belki de bütün bir ekonomiyi
dönüştürebilecek bir proje. Ayrıca Çin’in en büyük şirketlerinin “Tek Kuşak Tek Yol” projesini hem nasıl uyguladıkları
hem de bundan nasıl yararlandıklarına dair iyi bir ders niteliğinde. Liman’ın çoğunluk hisseleri 2016 yılından beri Çinli Cosco Shipping’e (2009 yılından beri de işletmecisi) ait;
Cosco yaklaşık 60 yıl önce, Komünist Çin’in temellerini atan
Mao Zedong tarafından kurulmuş bir şirket. OECD, International Transport Forum’da (Uluslararası Ulaştırma Forumu) liman ve taşımacılık uzmanı Olaf Merk, Cosco devreye
girdiğinde Pire’nin “Kimsenin pek de ciddiye almadığı, geri
planda unutulmuş bir yer” olduğunu söylüyor: “Çin burada
geliştirilmemiş bir fırsat olduğunu gördü.”
Yeni yönetim burada baş döndürücü bir değişim getirdi.
Pire Liman İdaresi’ne göre, liman bu yıl 2010 yılına kıyasla
beş katı fazla bir kargo taşımacılığı gerçekleştirecek. Ve belki
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ON A STEAMY NIGHT EARLIER this summer, about a
thousand people poured into a public square in Athens to cheer
on Greece’s leading left-wing politician, Alexis Tsipras. Leaping
onto a makeshift stage in front of a banner reading “We have
the power,” Tsipras shouted over the crowd. “This is a battle
between two worlds, the elites against the many!” Then he
took aim at foreign companies eyeing investment prospects
in Greece, one of the countries hardest hit by Europe’s long
financial crisis. “We have managed to get back to growth after
eight straight years of recession,” Tsipras said. “Electricity,
health, education, water, energy they are not for sale!”
The promise to keep the country’s state-owned assets
in Greek hands elicited a deafening roar. And yet Tsipras
didn’t mention the most prized Greek asset of all: the port of
Piraeus. Situated at the edge of Athens a short sail from the
Middle East and Africa the port has been a strategic jewel for
nearly 2,500 years, ever since the Athenians and Spartans
defeated the Persian emperor in a nearby sea battle for
Mediterranean supremacy. But as the crowd in the square
knew, Tsipras’s own government had sold off Piraeus, years
earlier, to a modern-day empire intent on expanding its own
power: China.
When Chinese President Xi Jinping unveiled the ambitious
vision he called the Belt and Road Initiative, or BRI, in 2013,
he had commerce, not conquest, in mind. Xi announced that
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China would build a network of highways and rail lines (the
“belt”) and sea routes (the “road”) across thousands of miles,
linking Asia to Europe and Africa. The idea was to re-create
the old Silk Road the trade routes between East and West
that were the foundations of the world’s first truly global
commerce. The ultimate strategic goal: to expand and solidify
a web of trading relationships that would cement China’s
position as a dominant economic and political power for
decades to come.
Piraeus has become a showcase display of the BRI in
action a project capable of transforming not just one port but
perhaps an entire economy. It’s also an object lesson in the
ways China’s biggest companies both execute and benefit
from the BRI. The port has been majority-owned since 2016
(and operated since 2009) by China Cosco Shipping a stateowned giant established nearly 60 years ago by Communist
founding father Mao Zedong.
When Cosco stepped in, Piraeus “was a pretty backward
container terminal that nobody took seriously,” says Olaf
Merk, the ports and shipping expert at the International
Transport Forum at the Organization for Economic
Cooperation and Development (OECD). “China saw an
opportunity that was underdeveloped.” New management has
brought dizzying change: This year, the port will handle five
times as much cargo volume as it did in 2010, according to the
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İMPARATORLUKLAR İÇ İÇE GEÇTİĞİNDE
Atina’da 10,000 kadar Çinli yaşıyor. Cosco
Pire’yi bir turizm destinasyonu olacak şekilde
geliştirerek, Çinli zengin turistleri cezbetmede
Akropolis gibi yerlerle rekabet etmeyi hedefliyor.
WHERE EMPIRES OVERLAP
Athens is home to a community of some 10,000
Chinese expats. Cosco hopes to expand Piraeus as
a tourism destination to compete with sites like the
Acropolis for affluent Chinese visitors.

de hemen bu yıl, Akdeniz’in en büyük konteyner limanı olarak İspanya’daki Valencia’yı geçecek.
Bu arada, Cosco büyük ölçüde Tek Kuşak Tek Yol ve Çin
hükümetinin önemli desteği sayesinde hızlı bir büyüme gerçekleştirdi. Diğer taşımacılık şirketleriyle sayısız birleşmenin ardından Cosco halen hacim, 43 milyar dolarlık satış geliri ve Avrupa’daki diğer limanlarda önemli hisseleri açısından
dünyanın üçüncü büyük taşımacılık şirketi.
Çin son yıllarda Pire’yi Tek Kuşak Tek Yol’un neler başarabileceğine dair model olarak ortaya koydu. Etkisi de zaten
Atina’nın tümünde görülüyor: Limandaki belli başlı işlerde,
yerli emlak için Çince ilanlarda ve Pire’yi yeni gelişen Çinli
üst sınıf için yeniden turizm merkezi yapma planlarında…
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“PİRE KİMSENİN CİDDİYE
ALMADIĞI BİR TERMİNALDİ.
ÇİN BURADA FIRSAT GÖRDÜ.”
Olaf Merk, OECD Lojistik Analisti

Ancak Pire’nin canlanması aynı zamanda Avrupa’da Çin
yatırımının yarattığı bağlarla ilgili gittikçe artan şüpheleri de
beraberinde getiriyor. Liderler gittikçe daha fazla, bu büyüyen
ölçeğin Avrupa’nın özerkliğine ve hatta belki de güvenliğine
yönelik bir tehdit oluşturup oluşturmadığını tartışıyorlar. Bu
durumu eleştiren çevrelere göre, Yunanistan’daki siyasi arenada ibre fazlasıyla Çin’e kaymış durumda. Çin’in donanması
Pire Limanı’na demirli ve bu da Yunanistan’ın üyesi olduğu
NATO’da pürüz yaratıyor. Bu ilkbahar, Xi Tek Kuşak Tek Yol
projesi için Avrupa turuna çıkarken, Avrupa Birliği liderleri ilk
kez Çin’i ‘sistemik rakip’ olarak tanımayıp, ülkenin siyasi değerlerinin Avrupa’nınkilerle çatıştığına dikkati çektiler.
AB aynı zamanda Cosco gibi Çin’e ait kamu şirketlerinin
kendi özel sektör şirketlerine göre haksız avantajlara sahip
olduğunu belirtiyor. Nitekim AB’nin bildirisinde, “Çin’in getirdiği tehlikeler ve fırsatlar arasındaki denge yön değiştirdi”
denildi. Bu dengenin işbirliğine doğru evrilip evrilmeyeceği
ise Pire Limanı’nın doklarında şekillenecek olan bir konu.

B

ATILILAR ÇİN’LE REKABET hakkında düşündükle-

rinde, sohbet genellikle ileri teknolojiyi kapsıyor;
yapay zekâ ve 5G gibi… Ancak Tek Kuşak Tek Yol ticaretin altyapısının öneminin altını çiziyor: Demiryolları,
yollar, limanlar... Limanlar, bu ağdaki en yaşamsal bağ olabilir.
Uluslararası ticareti yapılan malların kabaca yüzde 90’ı deniz
yoluyla taşınıyor. Ulaştırma yollarını ve limanlarını kontrol
ettiğinizde, küresel ekonomide önemli bir güce sahip olabilirsiniz. Dördüncü kuşak Yunanlı armatör ve Çin’de bulunan
Uluslararası Ticaret İpek Yolu Odası Başkan Yardımcısı Nicolas Vernicos, “Xi ‘benim mirasım ne olacak?’ diye düşündü ve
21. yüzyılın Marco Polo’su olmaya karar verdi” diyor.
Tek Kuşak Tek Yol projesi tamamlandığında tarihin en büyük altyapı projelerinden biri olacak. Çinli şirketler şimdiden
büyük otoyollar inşa ediyorlar, limanlar işletiyorlar, Sri Lanka, Malezya ve Kazakistan gibi çok çeşitli, 60 kadar ülkede demiryolu ağları oluşturuyorlar. Çin hükümetinin harcamaları
ve teşvikleri küreklerin devamlı çalışmasını sağlıyor. Dış İlişkiler Konseyi’nin tahminlerine göre, Çin şimdiye kadar Tek
Yol Tek Kuşak projelerine yaklaşık 200 milyar dolar harcadı;
Morgan Stanley’e göre, bu yatırım 2027 yılında 1,2 trilyon
dolara çıkabilir. Xi, 2015 yılında yaptığı açıklamada, sonucun
“Sadece Çin’in solo yapacağı değil yol boyunca bütün ülkelerin dahil olacağı gerçek bir koro” yaratacağını söyledi.
Ancak Avrupalı sesler şimdiye kadar bu koronun yalnızca
küçük bir parçasını oluşturdu: En büyük Tek Kuşak Tek Yol
projeleri Asya ve Afrika’da gündemde. Ancak Tek Kuşak Tek
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“Piraeus was a
terminal that nobody took
seriously. China saw an
opportunity.”
Olaf Merk, Shipping Analyst, OECD

Piraeus Port Authority. And it’s on track to become the biggest
container port in the Mediterranean, perhaps as soon as this
year, overtaking Valencia in Spain.
Cosco, meanwhile, has undergone its own rapid growth,
thanks in large part to the BRI and to substantial Chinese
government support. After several mergers with other
transport companies, Cosco is now the third-biggest
shipping company in the world by volume, with $43billion
in revenue—and significant stakes in other ports that ring
Europe.
In recent years, China has trumpeted Piraeus as a model for
what the BRI can achieve. And its impact is visible throughout
Athens: in more jobs at the port, in Chinese-language
advertisements for local real estate, and in plans to remake
Piraeus as a tourist destination for the burgeoning Chinese
upper classes.
But Piraeus’s revival also coincides with growing doubts in
Europe about the strings attached to Chinese investment—
as leaders question whether its sheer scale is a threat to
Europe’s sovereignty, and perhaps even its security. Already,
the political landscape in Greece has shifted in ways critics
see as too friendly to China. Chinese naval vessels have
docked at Piraeus—raising hackles at NATO, of which Greece
is a member. This spring, as Xi toured the continent to stump
for the BRI, European Union leaders issued a tough statement
that for the first time called China a “systemic rival” whose
political values—a centralized government with no tolerance
for dissent, run by a leader with a lifelong grip on power—
clash with Europe’s own.
The EU also called out Chinese state-owned enterprises
like Cosco for having unfair advantages over the continent’s
own private-sector companies. “The balance of challenges
and opportunities presented by China has shifted,” the EU
statement warned. Whether that balance should still tip
toward cooperation is a debate now playing out on Piraeus’s
docks.

WHEN WESTERNERS THINK about competition with China,
the conversation often involves advanced technology—think
artificial intelligence or 5G Internet. But the BRI underscores
the importance of the infrastructure of trade itself: railways,
roads, harbors. Ports may be the most vital link in that
network. Roughly 90% of goods traded internationally
makes its way around the world by sea. Control the shipping
lanes and ports, and you wield great power over the global
economy. “Xi thought, ‘What will my legacy be?’ ” says
Nicolas Vernicos, a fourth-generation Greek shipowner and
vice chairman of the Silk Road Chamber of International
Commerce, a trade organization headquartered in China. “He
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Yol haricinde, Avrupa Çin yatırımının hızla arttığına tanık
oldu. AB ekonomilerinin çoğu mali krizin ardından hâlâ kırılgan bir yapı sergilerken, Çinli şirketler bir boşluğu doldurdu.
Nitekim ticaret gerilimi Çin’in ABD’ye yatırım yapmasını
engellediğinden, Avrupa halen Çin’in doğrudan yabancı yatırımının yaklaşık dörtte birini çekiyor. Hukuk firması Baker
McKenzie’ye göre bu rakam 2018 yılının ilk yarısında yaklaşık 22 milyar dolardı. Devlete ait ChemChin İsviçreli tarım
devi Syngenta’yı 2017 yılında 43,1 milyar dolara satın aldı.
2016 yılında ise, Çinli Mide Alman robot üreticisi Kuka’yı satın almak için 5,3 milyar dolar harcadı; Kuka Volkswagen’in
fabrikalarında faal olduğu için özellikle önemli. Trump yönetiminin ulusal güvenlik tehdidi olarak tanımladığı teknoloji
devi Huawei, Çin dışındaki en büyük lojistik merkezine 2 bin
kişinin çalıştığı Macaristan’da sahip.
2015 yılında kurtarma paketi için IMF ve AB’yle yapılan
görüşmelerde yer alan Yunanistan’ın sol tandanslı eski Maliye Bakanı Yanis Varoufakis, “Para boşluğu sevmez” diyor.

decided to be the Marco Polo of the 21st century.”
If completed, the BRI will be one of history’s biggest
infrastructure projects. Already Chinese companies are laying
highways, operating ports, and creating railway networks in
as many as 60 countries as varied as Sri Lanka, Malaysia, and
Kazakhstan. Chinese government spending and subsidies
keep the shovels moving. The Council on Foreign Relations
estimates that China has spent about $200billion on BRI
projects so far; that investment could reach $1.2trillion by
2027, according to Morgan Stanley. The result, Xi said in 2015,
will bring “a real chorus comprising all countries along the
route, not a solo for China.”
European voices make up only a small share of the chorus
so far: The biggest BRI projects are underway in Asia and
Africa. But outside of the BRI, Europe has seen Chinese
investment rise quickly. With most EU economies still sluggish
in the aftermath of the financial crisis, and heavy debt loads
restraining government spending, Chinese companies have
filled a void.

AVRUPA’YI DENİZDEN ÇEVRELEMEK

SURROUNDING EUROPE BY SEA

Cosco halen Avrupa’nın altı büyük limanının
dördünde ve birkaç daha küçük limanda hisse sahibi.
Bu paylar bir yandan Cosco’nun büyümesini sağlarken,
bir yandan da Çin’in kıtadaki ekonomik ve politik
varlığının yayılmasına katkıda bulunuyor.

Cosco now owns stakes in four of Europe’s
six biggest ports and a few smaller ones.
The stakes have fueled Cosco’s growth and
helped expand China’s economic and political
footprint on the continent.

COSCO’NUN AVRUPA’NIN BAŞLICA
LIMANLARINDAKI HISSELERI
Yılda işlenen lojistik konteyneri sayısı (TEU)
ANTWERP LİMAN
TERMİNALİ’NİN %20’Sİ
20% OF ANTWERP
GATEWAY TERMINAL

400.000

COSCO’S STAKES IN EUROPE’S MAJOR PORTS
Number of shipping containers processed annually,
measured in twenty-foot equivalent units (TEUs)

COSCO HİSSESİ
COSCO STAKE
TERMİNALDEKİ YILLIK
KONTEYNER TRAFİĞİ
ANNUAL CONTAINER
TRAFFIC AT TERMINAL

CST TERMİNALİ’NİN %100’Ü
100% OF CST TERMINAL
UK
İNGİLTERE
ZEEBRUGGE

ROTTERDAM NETHERLANDS

ANTWERP
NOATUM TERMİNALİ’NİN %39’U
39% OF NOATUM TERMINAL

200.000

LE HAVRE
ATLANTİK
OKYANUSU
ATLANTIC OCEAN

300.000

HAMBURG
HOLLANDA

EUROMAX
TERMİNALİ’NİN
BELÇİKA
%47.5’İ
BELGIUM
47.5% OF EUROMAX
ALMANYA
TERMINAL
GERMANY

300.000

FRANSA
FRANCE

PİRE KONTEYNER
TERMİNALİ’NİN
%100’Ü
100% OF PCT
TERMINAL

3,5 MİLYON
(Million)

200 MİL
MILES

PİRE LİMAN İDARESİ
TERMİNALİ’NİN
%51’İ
51% OF PPA
TERMINAL

100.000

CENOVA
NOATUM TERMİNALİ’NİN %51’İ
51% OF NOATUM TERMINAL

BILBAO

1,1 MİLYON (Million)

İTALYA

BARCELONA

ITALY

İSPANYA
SPAIN

VALENCIA
AKDENİZ

GIOIA TAURO

YUNANİSTAN
GREECE

PİRE

MEDITERRANEAN SEA

ALGECIRAS
NOT: PEK ÇOK LİMANIN SAYISIZ TERMİNALİ VAR (NOTE: MANY PORTS HAVE MULTIPLE TERMINALS) KAYNAK (SOURCE): INTERNATIONAL TRANSPORT FORUM/OECD
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Varoufakis şirketleri satın almalara mecbur kıldığı için AB liderlerini suçluyor. “Avrupalı yetkililer yatırımları tarihin en
düşük seviyesinde tutarak, tek gelen yatırımcıların Çinliler
olmasına yol açtılar” diyor.
Cosco hemen bu yatırımcıların başta gelenlerinden biri
oldu. Hatta Tek Kuşak Tek Yol’un gündeme gelmesinden
önce bile sayısız belli başlı limanlarda hisse satın almaya başlayarak, Avrupa çapında bir terminaller ağı oluşturdu. (Şirket
ulusal hükümetlerle uzun vadeli anlaşmalara imza atıyor;
Pire ise tam bir kontrol hissesine sahip olduğu Avrupa’daki
tek liman). Varlıkları arasında Hollanda’nın Rotterdam kentindeki devasa Euromax terminalinin yüzde 47,5’i; Belçika,
Zeebrugge’deki konteyner limanının yüzde 100’ü, İspanya’da
Valencia ve Bilbao’daki terminallerde hisseler yer alıyor. İsrail’de ise Hayfa ve Aşdod’ta liman inşa ediyor.
Cosco’nun yükselişi aynı zamanda devlet şirketlerinin
nasıl stratejilerini hükümetin büyük planlarına göre düzenlediklerinde yarar sağladıklarını da ortaya koyuyor. Böylece
büyüme ve kârlılık garanti altına alınıyor; bu da hiçbir Amerikan ya da Avrupalı şirketin yakalamayacağı bir başarı. OECD
analisti Merk, “Cosco’nun operasyonel kayıpları devlet teşvikleriyle telafi ediliyor. Sermaye yatırımları ise cömert kredi
akışlarıyla destekleniyor” diyor.
Ulaştırma araştırma kuruluşu Alphaliner’a göre, Çin hükümeti 2010 yılından beri Cosco’ya 1,3 milyar dolarlık baş döndürücü bir vergi kesintisi uyguladı. Alphaliner’ın tahminlerine
göre, Cosco’nun taşımacılıktan 2018 yılı 251 milyon dolarlık
kârı hemen hemen bu vergi teşviklerinden geldi; Cosco bu rakamın 230 milyon dolar olduğunu belirtiyor. Kamu bankaları
genellikle düşük faiz oranlı krediler şeklinde başka olanaklar
da sunuyorlar. Çin’in Export-Import Bankası 2016 yılında Cosco’ya gemi ve şirket satın alması için 18 milyar dolar kredi sağladı. 2017 yılında ise, Cosco Tek Kuşak Tek Yol projeleri için China Development Bank’tan 26 milyar dolar kredi elde etti; Cosco
şimdi bu desteği bütün dünyaya yayılmak için kullanıyor.

A

TİNA’NIN MERKEZİNDEN YAKLAŞIK sekiz kilometre

uzaklıktaki Pire Limanı’na doğru yola çıkıp da, otomobil tamirhanelerini ve küçük cafe’leri geçtiğinizde,
önemli bir bölgeye girdiğinize dair bir işaret göremiyorsunuz.
Her ne kadar şehirde ve civarındaki yerlerde 450 bin kişi yaşasa
da, Pire daha iyi günler görmüş olan bir banliyö izlenimi veriyor.
64 yaşında, sakallı, bıyıklı bir adam olan Giorgos Alevizopoulos henüz 17 yaşındayken 1972 yılında, gemi yapımının
Yunanistan’ın bel kemiği sektörü olduğu zamanlarda çalışmaya başladığını söylüyor. Kaynakçı olarak irili ufaklı on-

“VİDALAR BİLE ÇİN’DEN GELDİ.
OYSA BUNU YAPABİLECEK
YUNANLI ŞİRKETLER VAR.”
Thodoris Dritsas, Yunanistan eski Ulaştırma Bakanı
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Indeed, as trade tensions impair China’s ability to invest in
the U.S., Europe now accounts for almost a quarter of China’s
direct foreign investment about $22billion in the first half
of 2018, according to law firm Baker McKenzie. State-owned
ChemChina bought Swiss agribusiness giant Syngenta in 2017,
for $43.1billion. In 2016, China’s Midea spent $5.3billion to
buy German robotics manufacturer Kuka which, among other
things, keeps Volkswagen’s factories ticking. Technology player
Huawei, which the Trump administration has branded as a
national-security threat, maintains its largest logistics center
outside China in Hungary, where it employs 2,000 people.
“Money does not like a vacuum,” says Yanis Varoufakis,
Greece’s left-wing former finance minister, who helped
negotiate the country’s bailout with the International
Monetary Fund and the EU in 2015. Varoufakis blames EU
leaders for leaving companies vulnerable to takeovers.
“European decision-makers are keeping investment at the
slowest level in history and leaving the Chinese to come in as
the only investors,” he says.
Cosco has quietly become one of the busiest of those
investors. Even before the BRI was unveiled, it began
acquiring stakes in numerous key ports, piecing together a
network of terminals around Europe. (The company signs
long-term concessions with local governments; Piraeus is
the only European port where it owns outright a controlling
stake.) Its holdings include 47.5% of the huge Euromax
terminal in the Dutch city of Rotterdam; 100% of the
container port in Zeebrugge, Belgium; and stakes in terminals
in Valencia and Bilbao, Spain. In Israel, on Europe’s edge, it’s
building ports in Haifa and Ashdod.
Cosco’s rise also shows how state-owned companies
benefit when they subsume their strategy to the
government’s grand plans. Growth and profitability are
virtually assured an advantage no U.S. or European company
can match. “Operational losses of Cosco are compensated by
state subsidies, and capital investments are made possible by
generous credit lines,” explains Merk, the OECD analyst.
China’s government has given an astonishing $1.3billion
worth of tax subsidies to Cosco since 2010, according to
shipping-research organization Alphaliner. Alphaliner
estimates that Cosco’s 2018 profit of $251million from
shipping activities was attributable almost entirely to
subsidies, which Cosco reported at $230million. State-owned
banks offer other largesse, often in the form of low-interest
loans. In 2016, China’s Export-Import Bank provided Cosco
with $18billion in financing to buy ships and acquire
companies. In 2017, Cosco got $26billion in financing from
the China Development Bank for BRI projects work that Cosco
now leverages to expand globally.

“Even the screws come
from China. there are
Greek companies that
could do this.”
Thodoris Dritsas, former Greek Shipping Minister
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WHEN YOU DRIVE into Piraeus, five miles from downtown
Athens, past auto-body repair shops and small cafés, there
is no sense that you’re entering a flash point of controversy.
Though some 450,000 people live in the town and its
surrounding neighborhoods, Piraeus has the feel of a suburb
that has seen better days.
Giorgos Alevizopoulos, a burly man of 64 with a mustache
and beard, says he began working in the port at 17, in 1972
when shipbuilding was Greece’s powerhouse industry. He
ultimately became a welder, working on vessels under repair
or maintenance on dry and floating docks where dozens of
small companies operate on piecemeal jobs.
But by early this century, work in Piraeus had slowed to a
crawl, as companies sought cheaper repairs in other nations
or patronized more modern shipyards. Years of labor strife
also reduced the port’s appeal. Alevizopoulos says he worked
only about 50 days a year between 2005 and 2014. “My
entire life changed, and my outlook on life changed. I even
contemplated suicide,” he says. “Some days we just ate bread.
If there was a question about what we eat that day, the answer
was always whatever is cheapest.”
For years, the Greek government seemed content to run
Piraeus largely as a commuter port for the ferryboats that take
millions of locals and tourists to islands in the Aegean Sea.
The shipyards and cargo port, meanwhile, deteriorated year by
year. Laden with debt and bogged down by political schisms
and bureaucracy, the government neglected the upgrades that
could have retrofitted Piraeus to serve the rapidly growing
large-container shipping industry. By 2010, yearly cargo traffic
had fallen to 880,000 TEUs, or twenty-foot equivalent units,
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GEMİDE KAYNAK
Cosco, Pire’nin çatışmalarıyla ünlü dok çalışanları ve gemi
yapımcıları arasında en azından şimdilik, barış sağladı.
WELDING A BOND
Cosco has achieved labor peace, for now, with Piraeus’s
historically fractious dockworkers and shipbuilders.

larca şirketin parça parça işler yaptığı yüzer doklarda ya da
karadaki doklarda tamir ya da bakım işlerinde çalışmış.
Ancak bu yüzyılın başlarında şirketler başka ülkelerde
daha ucuz onarım seçenekleri bulduklarından veya daha
modern dokları tercih ettiklerinden Pire’deki iş olanakları
da hızla azalmaya başladı. Yılarca süren işçi-işveren anlaşmazlıkları da limanın cazibesinin azalmasına yol açtı. Alevizopoulos 2005 ila 2014 yılları arasında yılda yalnızca 50 gün
çalıştığını söylüyor. “Bütün hayatım ve hayata olan bakışım
da değişti. Hatta intiharı bile düşündüm” diyor. “Bazı günler
yalnızca ekmek yedik. Eğer o gün ne yediğimiz sorulsa, bulduğumuz en ucuz şey neyse o, derdik.”
Yunan hükümeti yıllarca Pire’yi büyük ölçüde, milyonlarca yerli insanı ve turistleri Ege Denizi’ndeki adalara taşıyan
feribotlara hizmet veren bir liman olarak kullandı. Bu arada
doklar ve kargo limanı ise her yıl gittikçe kötüleşti. Borçlar,
siyasi kavgalar ve bürokrasiyle boğuşan hükümet Pire’yi hızla
büyüyen geniş çaplı taşımacılık endüstrisine hizmet verecek
şekilde yenilmeyi başaramadı. 2010 yılına gelindiğinde kargo
trafiği, konteyner taşımacılığının standart ölçüsü olan TEU
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(20 feet’lik konteyner) cinsinden 880.000 TEU’ya gerilemişti. Bu da, Avrupa’nın en büyük limanlarının kapasitesinin çok
küçük bir fraksiyonuna eşdeğer.
Çin 2008 yılında hareket geçti. O yıl, China Ocean Shipping
Group olarak bilinen Cosco Pire’nin konteyner terminalini 35
yıllığına işletmek üzere anlaşma imzaladı; kira ve yenileme çalışmalarını içeren kontratın değeri 1,2 milyar euro’ydu ve ilaveten 2,7 milyar euro da gelir paylaşımı olarak sözleşmede yer aldı.
Bunun üzerine, limanın yabancılara geçmesinden rahatsızlık
duyan güçlü konumdaki liman işçileri sendikaları altı haftalık
greve gitti. Çinli şirketin limanı devraldığı gün Pire’deki rıhtıma
“Cosco defol!” yazılı dev bir pankart asıldı. Ancak küresel resesyon adım adım geldiğinden ve pek de başka seçenek olmadığından grevciler çok geçmeden işlerine dönmeye başladılar.
Hemen işe koyulan Cosco, Pire’nin rıhtımlarından birini
elden geçirdi ve yük vinçlerinde de köklü bir yenileme işine
girişti. Pire’nin büyük ölçüde genişleyen kapasitesi limanı neredeyse bir günde konteyner gemileri için cazip bir noktaya
dönüştürdü. Cosco ayrıca limanı daha verimli bir şekilde işletmeye başladı. Armatör Vernicos, “Daha önce işçiler kamunun
görevlileriydi” diyor. “Günde sekiz saatten az çalışır ve zamanlarının büyük bir bölümünü balık avlayarak geçirirlerdi.”
En önemlisi, Cosco halen devasa konteyner trafiğinin büyük bir bölümünü Pire’ye yönlendiriyor. Eski Yunanlıların
doğru anladıkları gibi Pire’nin lokasyonu şehrin potansiyelinin paha biçilmez olmasını sağlıyor. Süveyş Kanalı’ndan
çıkan gemiler için Avrupa anakarasında en yakın başlıca
konteyner terminali ve Güneydoğu Avrupa’nın büyük bir bölümüne açılan kapı. Atina’daki 10 bin ya da üzeri Çinli nüfus
için yayımlanan Greece China Times gazetesinin sahibi Wu
Hailong, “Cosco gelmeden önce Çin mallarının Hamburg ya
da İngiltere’ye gitmesi gerekiyordu; daha sonra Balkanlar’a
gidebiliyorlardı” diyor. “Şimdi ise yoldan yaklaşık 10 günlük
bir kazançları var.”
Pire gittikçe kalkınırken, Yunanistan kreditörlerinin dayattığı ağır kemer sıkma programlarıyla boğuşuyordu. Kreditörler hükümetin kamu harcamalarında büyük kesintiler
yapmalarını talep ederken, zaten zor durumda olan yüz binlerce Yunanlı protesto için sokakları doldurdu. Alexis Tsipras
ve Syriza kampanyalarında bazı kamu varlıklarını hiç satmama vaadiyle 2015 yılındaki seçimi kazandılar. Ancak son noktada, Yunanistan tam da ABD ve IMF’nin kurtarma paket için
şart koştuklarını yaptı. İşte bunlardan bazıları: Demiryollarını İtalya’ya ait demiryolu şirketine 43 milyon euro gibi cüzi
bir rakama sattı; bu miktar bazı profesyonel atletlerin bir
yılda kazandığından bile daha az. Doğalgaz varlıkları özel bir
gruba satıldı; bir başka kamu kuruluşu olan China State Grid
Yunanistan’ın ulusal altyapı kuruluşunda hisse satın aldı. O
dönemde Yunan Parlamentosu’nun bütçe ofisini yöneten
ekonomist Panagiotis Liargovas, “Yunanistan’ın tercihleri
vardı ve iflas etmemeyi tercih etti” diyor.
Yunanistan 2016 yılında konteyner limanının yüzde 100’ü
olmak üzere Pire’nin yüzde 51’ini Cosco’ya satmayı kabul etti;
satın alma için 368,5 milyon euro gibi cüzi bir rakam ödenirken, yenileme ve gelir paylaşımı için de 760 milyon euro’luk
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“3100 İSTİHDAM YARATTIK”
Cosco Yönetim Kurulu Başkanı Xu Lirong kısa süre önce
Çin medyasına yaptığı açıklamada şirketin Yunanlılar için
3 bin 100 iş yarattığını ve Yunan ekonomisine de yılda
yaklaşık 337 milyon dolar kattığını söyledi.
“WE CREATED 3 THOUSAND 100 JOBS”
Cosco’s chairman, Xu Lirong, recently told Chinese media that
the company has created 3,100 jobs for Greeks and added
about $337 million a year to the Greek economy—a meaningful
sum in a country with GDP of about $200 billion.

the standard measurement for container throughput a paltry
fraction of the capacity of Europe’s biggest ports.
In 2008, China made its move. Cosco, then known as the
China Ocean Shipping Group, signed a concession with the
Greek government to operate Piraeus’s container terminal for
35 years, in a deal worth about 1.2billion euros ($1.4billion)
in rent and facility upgrades and another 2.7billion euros in
revenue sharing. The powerful dockworker unions, anxious
at the prospect of foreign ownership, went on strike for six
weeks. They hung a banner on Piraeus’s waterfront on the day
the Chinese company took over that read “Cosco go home!”
But with the global recession at its nadir, and few other
options, the strikers soon returned to work.
Cosco quickly overhauled one of Piraeus’s piers and
implemented a major upgrade of its loading cranes. That
vastly expanded Piraeus’s capacity, turning the port almost
overnight into an attractive destination for container
vessels. Cosco also ran the port more efficiently. “Before,
the employees were public servants,” says Vernicos, the
shipowner. “They were working less than eight hours a day
and fishing most of the time.”
Most important, Cosco now directs more of its own huge
container-vessel traffic to Piraeus. As the ancient Greeks
understood, Piraeus’s location makes it potentially invaluable.
It is the closest major container terminal on the European
mainland for ships emerging from the Suez Canal and a
gateway to a huge swath of southeastern Europe. “Before
Cosco arrived, Chinese products had to go to Hamburg or
Britain, and then they would go perhaps to the Balkans,” says
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Wu Hailong, owner of the Greece China Times, a newspaper
catering to the 10,000 or so Chinese residents of Athens.
“Now it saves about 10 days on the route.”
Even as Piraeus got healthier, Greece labored under heavy
austerity conditions imposed by its creditors. Its lenders
demanded that the government make deep cuts to public
spending prompting hundreds of thousands of already
suffering Greeks to flood the streets in protest. Alexis Tsipras
and Syriza won elections in 2015, campaigning on promises
never to sell certain public assets. In the end, however, Greece
had to do just that as a condition of a bailout by the EU and
the IMF. Consider this: It sold its rail lines to Italy’s stateowned railway company for a tiny 43million euros, less than
some pro athletes earn in a year. Its natural-gas holdings were
sold off to a private group; China State Grid, another stateowned company, bought a stake in Greece’s national utility.
“Greece had choices, and it did not choose bankruptcy,” says
Panagiotis Liargovas, an economist who headed the Greek
Parliament’s budget office at the time.
In 2016, Greece agreed to sell 51% of Piraeus to Cosco,
including 100% of its container terminal, for a bargain price
of 368.5million euros, plus 760million euros in upgrades and
revenue sharing. Piraeus became Chinese-owned, effectively
in perpetuity. And in 2018, it processed 4.9million TEUs,
making it Europe’s sixth-largest cargo port.
Alevizopoulos, the welder, says his life has drastically
changed for the better since then. He says he made nearly
20,000 euros last year about four times as much as his
earnings before the government sold the port. Even so,
Greece’s economic ordeal has left its mark. “Psychologically,
we have not recovered,” he says. “Like the rest of the people,
we are still afraid.”

IN AUGUST 2018, Greece finally exited the eight-year
austerity program imposed by its creditors. Although the
economy returned to growth in 2017, Greece’s GDP had
shrunk an astonishing 45% between 2008 and 2016 the
largest depression ever to strike a country in peacetime. It
will take years more for outside lenders to feel secure about
financing projects in Greece, says Yannis Stournaras, governor
of the Bank of Greece, “so we hope for equity investment.”
Such an influx is needed not just to boost the economy but
also to literally rejuvenate Greece, the governor explains.
Thousands of educated young people fled during the crash,
and those who stayed have been reluctant to start families.
“Only by producing good jobs will young couples produce
more children.” Stournaras says.
Cosco says it is generating such jobs. While many Greeks
worried that Chinese control would mean that imported
workers would displace Athenians, only a handful of the port’s
staff is Chinese, and those are managers, rarely seen amid the
ships and stacks of containers. Cosco’s chairman, Xu Lirong,
recently told Chinese media that the company has created
3,100 jobs for Greeks and added about $337million a year to
the Greek economy a meaningful sum in a country with GDP of
about $200billion. The port’s revenues were about $151million
last year, up 19.2% from 2017, and Cosco says it is aiming to
more than double the container volume Piraeus handles.
Boosters see Chinese money also bolstering other sectors
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bir rakam üzerinde anlaşmaya varıldı. Pire böylece sonsuza
dek Çin’e geçti. 2018 yılında da, 4,9 milyon TEU yükü işleyerek, Avrupa’nın altıncı en büyük kargo limanı oldu.
Kaynakçı Alevizopoulos o zamandan beri hayatının köklü
bir şekilde iyileştiğini belirtiyor. Geçen yıl yaklaşık 20.000
euro kazandı; bu rakam hükümetin limanı satmasından önceki kazancının yaklaşık dört katı. Yine de Yunanistan’ın
ekonomik krizinin iz bıraktığı görülüyor. “Psikolojik olarak
iyileşmedik” diyor. “Halkın geri kalanı gibi hâlâ korkuyoruz.”
UNANİSTAN AĞUSTOS 2018’DE nihayet, kreditörlerinin dayattığı sekiz yıllık kemer sıkma programından
çıkı. Ekonomi her ne kadar 2017 yılında büyümeye
geçtiyse de, Yunanistan’ın GSYİH’si 2008 ila 2016 yılları arasında yüzde 45 gibi inanılmaz bir oranda küçüldü; bu, barış zamanında bir ülkeyi etkileyebilecek şimdiye kadar tanık olunmuş en
büyük buhran. Yunanistan Merkez Bankası Bakanı Yannis
Stournaras, yabancı yatırımcıların Yunanistan’da projeleri finanse edecek güveni kazanmalarının yıllar süreceğini söylüyor;
“Bundan dolayı girişim sermayesinin geleceğini umut ediyoruz” diyor. Kendisi, bu tür bir akışın yalnızca ekonomiyi kalkındırmak için değil aynı zamanda Yunanistan’ın gençleşmesi, yenilenmesi için de gerektiği görüşünde. Binlerce eğitimli genç
ekonomik çöküş sırasında ülkeden gitti; kalanlar ise aile kurmakta isteksizler. Stournaras, “Yalnızca iyi işler kurarak genç
çiftleri daha fazla çocuk yapmaya yönlendirebilirsiniz” diyor.
İşte Cosco bu tür işler ortaya koyduğunu söylüyor. Pek çok
Yunanlı Çin kontrolünün ithal işçilerin Atinalıları yerlerinden edebileceğinden çekinirken, liman personelinin çok azı
Çinli ve bunlar da yönetici olanlar; konteynerler ve gemiler
arasında da nadiren görülüyorlar. Cosco Yönetim Kurulu
Başkanı Xu Lirong kısa süre önce Çin medyasına yaptığı açıklamada şirketin Yunanlılar için 3 bin 100 kişiye iş yarattığını ve Yunan ekonomisine de yılda yaklaşık 337 milyon dolar
kattığını söyledi; bu da yaklaşık 200 milyar dolarlık GSYİH’si
olan ülke için önemli bir rakam. Limanın satış geliri geçen
yıl 151 milyon dolar oldu; bu rakam 2017 yılına göre yüzde
19,2’lik bir artıştı; Cosco Pire’de işleme konan konteyner hacmini iki katın üzerine çıkarmayı hedeflediğini kaydediyor.
Çin yatırımını destekleyenler Çin parasının karanlık yıllarda kan kaybına uğrayan diğer sektörleri de canlandıracağını söylüyorlar. Nitekim Yunanistan’ın en büyük emlak
geliştirme şirketlerinden biri olan V2’nin başkanı Vaggelis
Kteniadis, son on yılda Atina’nın üst segmente hitap eden
deniz kenarındaki semtlerinden sadece beş Yunanlının ev
aldığını söylüyor. Kteniadis 2013 yılında Yunan hükümetini
‘altın vize’ programını hayata geçirmeye ikna etti; söz konusu program Yunan emlağına 250 bin dolar yatırım yapılması
karşılığında yabancılara oturma izni verilmesini öngörüyor.
Kteniadis Çinli müşterilerin o zamandan beri sadece kendisinden 450 ev olmak üzere Atina’da dört bini aşkın ev ve
daire satın aldıklarını, bunların da genellikle ikinci ev olarak
kullanıldığını ya da kısa süreli kiraya verildiklerini kaydediyor. Halen Atina havaalanının bagaj alma yerlerine asılan
V2’nin Çince ilanları AB vatandaşlığına hızlı bir yol olarak
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konut satın almaya davet ediyor; bu da iş insanları için paha
biçilmez bir avantaj. Bugün dört Yunan şehrinde ofisleri olan
Kteniadis, “Çinliler Yunan emlağını kurtardılar” diyor.
Öte yandan, Çin parası Pire’nin emlağını da yeniden şekillendirebilir. Bir akşamüzeri limanı gezdiren Pire Liman
İdaresi’nin sözcüsü Nektarios Demenopoulos, Cosco’nun beş
üst segment otelden birine dönüştürmek istediği büyük, terk
edilmiş bir buğday silosunu işaret ediyor; şirket aynı zamanda lüks bir alışveriş merkezi kurmayı da öngörüyor. Amaç
600 milyon euro kadar bir yatırımla uyuyan şehri, Pire’nin
uğrak limanı olduğu yolcu gemilerini (bazıları Çin’e ait) ağırlayarak bir turist üssüne dönüştürmek. Halen yörede yapılacak çok az şey var ve yolcular da, karaya çıkacak olduklarında,
yaklaşık 10 km. uzaklıktaki Akropolis’e gidiyorlar. Demenopoulos, “Çinliler eski Yunan kültürüne saygı duyuyorlar”
diyor. “Ancak binlerce Çinli milyonerle karşılaştırıldığında
hâlâ çok az sayıda Çinli turistimiz var.”

2

017 YILINDA, COSCO’NUN PİRE’Yİ satın almasından

kısa süre sonra Avrupa Birliği BM’ye sunmak üzere,
Çin’in insan hakları aktivistlerine yönelik tutumunu kınayan bir tasarı hazırladı. AB daha önce pek çok kez bu
tür tasarılar hazırlamıştı. Ancak bu kez Yunanistan tasarıyı
engelledi; Yunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bunu “Çin’e yönelik temelsiz bir suçlama” olarak adlandırdı. Bu olay Çin’le
nasıl bir ilişki kurulacağı konusunda AB ülkeleri arasında derin bir bölünme yarattı.
Bu yıl ise, bu konudaki ayrışma daha da gün yüzüne çıktı. Çin Devlet Başkanı Xi mart ayında resmi bir ziyaret için
Roma’ya gittiğinde, İtalyan cumhurbaşkanlığı süvarileri Papa’ya yaptıkları gibi, at sırtında sıralanarak kendisini karşıladılar. Daha sonra da, tenor Andrea Bocelli resmi yemekte Xi
onuruna konser verdi. İtalyan şirketleri Çin’le 2,8 milyar dolar değerinde anlaşmalar imzaladılar ve İtalya da prensip olarak, Tek Kuşak Tek Yol projesine dahil olmayı kabul ederek,
belli başlı Batılı ekonomilerin oluşturduğu G7 kulübünün anlaşmayı imzalayan ilk üyesi oldu. Pire’de olduğu gibi yine burada da, Çin’in denizcilik ihtirasları önemli bir rol oynuyor:
İtalya, Belçika ve Almanya’ya doğrudan demiryolu bağlantılarının Avrupa’nın en değerli ticaret yollarından bazılarını
temsil ettiği Trieste kenti dahil, limanlarından dördünde Çin
yatırımıyla flört ediyor.
Zaten AB yetkililerini Çin’i ‘sistemik rakip’ olarak tanımlayan uyarıyı yapmaya yönelten de işte Xi’nin bu iddialı İtalya
ziyaretiydi. AB Cosco gibi devlete ait şirketlerin yatırımlarını
daha güçlü bir şekilde izlemeyi planlıyor. Ülkelerin stratejik
altyapının veya hassas teknolojinin kontrolünü bırakmalarını önleyecek rehberler hazırlamaya başladı; AB’nin bu tutumu, Amerikan şirketlerinin dahil olduğu anlaşmaları inceleyen ABD Hazinesi Yabancı Yatırım Komitesi’nin (CFIUS)
uygulamasının bir yansıması. Rhodium Group ve Berlin’deki
Mercator Çin Araştırmaları Enstitüsü tarafından kısa süre
önce yayımlanan raporda, güvenlik tehditleri ve haksız rekabetin yakından incelenmesinin ‘Avrupa’daki Çin yatırımlarını derinden etkileyebileceği’ görüşüne yer verildi. Nitekim,
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that suffered during the dark years. Vaggelis Kteniadis,
president of V2, one of Greece’s biggest real estate
development companies, says he has had only five Greek
buyers for his properties in Athens’s upscale seaside suburbs
during the past 10 years. Kteniadis helped persuade Greece’s
government to launch a “golden visa” program in 2013,
offering foreigners resident status in exchange for investing
250,000 euros in Greek property.
Kteniadis estimates that Chinese buyers since then have
snapped up more than 4,000 houses and apartments in
Athens, about 450 from him alone, bought as second homes
or short-term rental properties. Today, V2’s advertisements,
in Chinese, are plastered across the baggage-claim area in
Athens’s airport, offering home ownership as a rapid path to
EU residency an invaluable advantage for businesspeople.
“The Chinese have saved Greek real estate” says Kteniadis,
who now has offices in four Chinese cities.
Chinese money could reshape the real estate of Piraeus
itself. Guiding a reporter around the port one afternoon,
Nektarios Demenopoulos, spokesman for the Piraeus Port
Authority, points out a large abandoned wheat silo, which
Cosco wants to convert into one of five high-end hotels; the
company also envisions building a luxury shopping mall.
The idea is to invest some 600million euros to transform the
sleepy town into a tourist hub, catering to cruise ships (some
Chinese-owned) for which Piraeus is a stop. There is little to
do in town currently, and passengers, if they disembark at all,
make a beeline for the Acropolis 6.5 miles away. “The Chinese
already have respect for ancient Greek culture,” Demenopoulos
says. “But we still have a very small number of Chinese tourists
compared to the thousands of Chinese millionaires.”

IN 2017, NOT LONG after Cosco bought Piraeus, the European
Union drew up a resolution to present to the United Nations
condemning China’s crackdown on human-rights activists.
The EU had presented such statements on multiple previous
occasions. But this time, Greece blocked the resolution, and
a Greek foreign ministry spokesman called it “unconstructive
criticism of China.” That incident exposed a deepening divide
among EU countries over how to deal with China and stoked
the fears of China hawks that countries would be willing to
sacrifice principles for monetary gain.
This year, the stakes rose dramatically. In March,
when President Xi landed in Rome for a state visit, Italy’s
presidential guards lined up on horseback to greet him, as
they do for the Pope. Later, tenor Andrea Bocelli serenaded
Xi at a formal dinner. Italian companies signed deals with
China worth $2.8billion, and Italy agreed, in principle, to join
the BRI, becoming the first member of the G7 group of major
Western economies to sign on. Here, as in Piraeus, China’s
maritime ambitions play a role: Italy is courting Chinese
investment in four of its ports, including Trieste, a city whose
direct-rail connections to Belgium and Germany represent
some of Europe’s most valuable trade routes.
It was Xi’s splashy Italy visit that jolted EU officials into
issuing their warning about China as a “systemic rival.”
The EU plans to more rigorously monitor investments by
state-owned companies like Cosco. It has begun rolling
out guidelines to prevent countries from ceding control of
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“SÜREKLI
MÜCADELEDEN
BIKTIK. BIR
BARIŞ VE HUZUR
DÖNEMINE
IHTIYACIMIZ VAR.”
Giorgos Gogos, Yerel Dok İşçileri Sendikası
Genel Sekreteri

“We are tired of struggling
all the time. We need a
period of peace.”
Giorgos Gogos, General Secretary of the
Local Dockworkers Union

Avrupa’daki Çin yatırımıyla ilgili veriler hızın yavaşlamaya
başladığını ortaya koyuyor.
İş dünyasının bazı liderleri ise, devletin Cosco’nun Yunan
know-how’ı yerine Çin altyapısını kullanmasını engellemesini istiyorlar. Örneğin, Pire’deki vinçler yine Çin’in bir başka
kamu şirketine bağlı ZPMC tarafından tedarik ediliyor. Eski
Ulaştırma Bakanlarından Thodoris Dritsas, “Hatta vidalar
bile Çin’den geliyor” diyor. “Oysa bunları yapabilecek Yunanlı şirketler var.” Dok işçileri Cosco’nun sendikaya üye olanlar
yerine işçi bulma ajanslarından sigortasız emek gücünü istihdam edeceğinden kuşkulanıyorlar.
Ancak ulusal düzeyde her şey Cosco lehine gelişiyor. Yunan varlıklarının yabancılara satışına karşı kampanya yürüten Tsipras’ın Syriza Partisi temmuz ayındaki seçimlerde
büyük bir hezimete uğradı. Yıllardır vergi kesintilerinden ve
kemer sıkma programlarından bıkan seçmenler ibreyi Yeni
Demokrasi Partisi’ne çevirdiler. Parti lideri ve yeni başbakan
Kyriakos Mitsotakis, ülkesine büyük yatırımcıları çekme vaadinde bulunan 51 yaşında, Harvard mezunu bir girişim sermayedarı. Seçimden haftalar önce Atina’da düzenlenen Tek
Kuşak Tek Yol Konferansı’nda, Yeni Demokrasi Partisi’nin
Başkan Yardımcısı Adonis Georgiadis partisinin “Çinli şirketlerin Yunanistan’da yatırım yapması ve büyümesini memnuniyetle karşıladığını” belirtti.
Yerel Dok İşçileri Sendikası’nın Genel Sekreteri Giorgos
Gogos grev ve protesto döneminin, en azından şimdilik sona
erdiğini söylüyor. Ancak eğer Cosco sendika işçilerinin gelirini tehdit ederse, bu uyum sona erebilir. Yine de on yıllık
bir resesyon ve acılı dönemin ardından Pire’deki dok işçileri büyüme ya da en azından istikrar fırsatını yakaladıklarını
düşünüyorlar. Gogos, “Sürekli mücadeleden bıktık. Bir barış
ve huzur dönemine ihtiyacımız var” diyor. Şimdilik bu barış
ve huzur arzusunun ulusal gururun önüne geçtiği görülüyor.

strategic infrastructure or sensitive technology an attempt to
mirror the U.S. Treasury’s Committee on Foreign Investment in
the U.S., or CFIUS, which examines deals involving American
companies. Closer examination of security threats and
unfair competition “could severely affect China’s investment
footprint in Europe,” concludes a recent report by the
Rhodium Group and the Mercator Institute for China Studies
in Berlin. Indeed, data on Chinese investment in Europe shows
that its pace is already slowing.
Some business leaders want the state to prevent Cosco
from replacing Greek know-how with Chinese infrastructure.
Piraeus’s cranes, for example, are supplied by ZPMC, a
subsidiary of yet another Chinese state-owned entity. “Even
the screws come from China,” says Thodoris Dritsas, a former
Greek shipping minister. “There are Greek companies that
could do this.” The dockworkers suspect Cosco has designs to
replace their union members with freelance labor acquired
through recruitment agencies.
At the national level, events are moving in Cosco’s favor.
After campaigning against foreign takeovers, Tsipras’s Syriza
Party was trounced in elections in early July. Voters wrung out
from years of tax increases and belt-tightening voted in the
New Democracy Party. Its leader, new Prime Minister Kyriakos
Mitsotakis, is a 51-year-old, Harvard-educated former venture
capitalist who promises to lure big investors. In a conference
about the BRI in Athens weeks before the election, the vice
president of New Democracy, Adonis Georgiadis, said the party
“welcomes Chinese companies to invest and grow in Greece.”
Giorgos Gogos, General Secretary of the Local Dockworkers
Union, says the era of strikes and protests is over for now.
That harmony could end if Cosco threatens union workers’
incomes. Still, after a decade of recession and pain, Piraeus’s
dockworkers sense the chance for growth or, at least, stability.
“We are tired of struggling all the time,” Gogos says. “We
need a period of peace.” For now, that desire for peace seems
to outweigh national pride.
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Dünyayı kurtarırken para
kazanmak mümkün mü?
iş dünyası ve şirketler, sürdürülebilir kalkınmaya nasıl katkıda bulunabilir? Dahası, dünyayı değiştirirken
aynı zamanda para kazanmak mümkün mü? Devex’in Kurucu Başkanı ve “The Business of Changing the
World” (Dünyayı Değiştirme İş Kolu) kitabının yazarı Raj Kumar’la özel bir söyleşi.

Is it possible to make money while saving the world?
How can the business world and the companies contribute to the sustainable growth? Moreover,
is it possible to make money while changing the world? A special interview with Raj Kumar,
Devex Founding Partner and the author of “The Business of Changing the World” book.

.
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İpek YEZDANİ

Gazeteci / Dış Politika Yazarı
Journalist / Foreign Policy Author

NSANOĞLU 19. YÜZYILIN sonundan itibaren her
şeyi o kadar hızlı tüketti ki, 21. yüzyıla geldiğimizde,
dünyadaki yeraltı ve yer üstü kaynaklarının da bir
son kullanma tarihi olduğu gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kaldı. Dünyadaki önde gelen gelecek bilimcilerin neredeyse tamamı, dünyanın ayakta kalabilmesi
için 2050’ye kadar eski kapitalist düzenin yerine
sürdürülebilir kalkınmanın ve kaynaklardan herkesin eşit
faydalanmasını esas alan yeni bir ekonomik sistemin benimsenmek zorunda olduğunu söylüyor.
Peki iş dünyası ve şirketler, sürdürülebilir kalkınmaya nasıl
katkıda bulunabilir? Dahası, dünyayı değiştirirken aynı zamanda para kazanmak mümkün mü? Dünyada “Küresel kalkınma ve
insani yardımın Bloomberg’ü” olarak bilinen ‘Devex’in Kurucu
Başkanı ve “The Business of Changing the World” (Dünyayı Değiştirme İş Kolu) kitabının yazarı Raj Kumar, Inogar ve Workinton’ın işbirliğini ilan ettiği lansmanı için İstanbul’daydı. Küresel
kalkınmanın önde gelen isimlerinden olan Raj Kumar’la ‘Dünyayı değiştirirken nasıl para kazanılır?’ konusunu konuştum.
Raj Kumar’a göre sürdürülebilir kalkınma ve insani yardım
endüstrisi artık kökten bir şekilde değişime uğramış durumda.
Özellikle 2. Dünya Savaşı’ndan sonra Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası gibi aygıtlarla ‘kalkınma ve insani yardım’ konusuna
hep devletler ya da devletlerarası kuruluşlar öncülük etti.
Şu anda bizim aşina olduğumuz kalkınma ve insani yardım
dünyasında, Dünya Bankası, UNICEF, Bill Gates Vakfı gibi
kuruluşların hepsini yan yana koyduğunuz zaman 200 milyar dolarlık bir endüstri ortaya çıkıyor. Ancak özellikle son 10
yılda bu durum büyük bir değişim ve dönüşüme uğradı. Artık
dünyadaki çok uluslu şirketler ve ülkelerdeki büyük şirketler;
bizzat kendi sosyal sorumluluk, kalkınma ve insani yardım
kampanyalarını yürütüyorlar. Artık bütün dünyada şirketle-

Raj Kumar

SINCE THE END OF the 19th
century, man has consumed
everything so rapidly that by
the time we reach the 21st
•
century, he has to face the fact
that the Earth’s underground
and above-ground resources
also have an expiration date.
Almost all of the world’s
leading futurists say that to
survive in the world by 2050
capitalism should be left behind and a new economic system
based on sustainable development and equal use of all
resources must be adopted.
So how can business world and companies contribute to
sustainable development? What’s more, is it possible to make
money at the same time when changing the world? Raj Kumar,
the founding president of Devex, known as Bloomberg for
Global Development and humanitarian aid, and author of the
book “The Business of Changing the World”, was in Istanbul for
the launch of collaboration announced to be between Inogar
and Workinton. I spoke with Raj Kumar, one of the leading
figures of global development, about how to make money
while changing the world.
According to Raj Kumar, sustainable development and the
humanitarian industry have changed radically. Especially after
World War II, the issue of development and humanitarian aid
has always been undertaken by states or intergovernmental
organizations by means of United Nations, World Bank, etc.
In the world of development and humanitarian aid that we
are familiar with now, an industry of $ 200 billion emerges when
you put all of the organizations such as the World Bank, UNICEF,
Bill Gates Foundation, etc. together. However, this situation has
undergone a big change and transformation especially in the
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last 10 years. Now multinational companies in the world and big
companies in countries carry out their own social responsibility,
development and humanitarian aid campaigns. There are
so many development agencies, foundations, humanitarian
organizations, etc., which have been established by companies
all over the world. It seems that the global development market
will gain much more momentum in the coming years.
How did multinational and large corporations begin to help
those in need and contribute to the development agenda?
How did this understanding and philosophy become part of
the business world? Moreover, does this point to a pattern
change in the current capitalist system?
CONSUMER BEHAVIORS HAVE CHANGED
Raj Kumar answers this question: “In my opinion, this marks
the beginning of a change in the patterns of the capitalist
system. But there is still a long way to go. One of the first and
most effective ways to cover this path is consumer pressure.
Consumer behavior has changed in the world, especially in
the new generation. When people buy a product, they look at
the criteria such as not damaging the environment during the
production process of the product, not using child labor and
cheap labor. Conscious consumers are turning to the products
of companies that do good and good things in the world. And
the number of these people is increasing day by day. ”
According to Raj Kumar, most of the biggest companies
in the world have understood that, with the expansion of
technology and information network globally, they now have
connections to even the poorest people. Kumar says: “one
of the most significant examples of this is Starbucks. When
you walk into any Starbucks store today, you will see that the
coffee they sell belongs to countries like Rwanda, Ethiopia or
Guatemala where a very high proportion of the population
lives in extreme poverty. So even a big company like Starbucks
gets coffee from those poor farmers. And when you buy it, you
have to make sure that the quality of that coffee is good, that
the production is sustainable, that the child workers are not
employed in the production process and that the farmers are
entitled to it. Because if the consumer finds out, for example,
that these farmers employ child labor, they may suddenly
leave you with the influence of social media. So because of this
positive community pressure, big companies have suddenly
found themselves at the center of sustainable development”.
According to Kumar, on the other hand, many of these big
companies understood the truth very well: The sustainable
business model is a way they should choose, not only because
of consumer pressure, but also for better results for their profit
organizations and business models. Because when they adopted
the sustainable business model, they found that they had a
more productive company and they were making more profit.
As a result, we see that the best and largest companies
in the world are highly ambitious in their sustainability and
development targets in all areas, from environmental factors
to the production chain. I think this situation shows that there
are huge changes and transformations in the corporate world.
According to Raj Kumar, we are entering a new era in which
not only the business world but consumers, employees,
investors, in short, everyone in the business world is feeling
this change on their own.
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rin kurduğu ve yeni yeni ortaya çıkan o kadar çok kalkınma
ajansı, vakıf, insani yardım kuruluşu, var ki küresel kalkınma
piyasası önümüzdeki yıllarda çok daha fazla bir ivme kazanacak gibi görünüyor.
Peki çok uluslu ve büyük şirketler, nasıl oldu da ihtiyaç
sahiplerine yardım etmeye ve kalkınma ajandasına katkı
sunmaya başladı? Bu anlayış ve felsefe, nasıl oldu da iş dünyasının bir parçası haline geldi? Dahası bu durum, mevcut
kapitalist sistemde bir şablon değişikliğine mi işaret ediyor?
TÜKETİCİ DAVRANIŞI DEĞİŞTİ
Raj Kumar bu soruya şöyle yanıt veriyor: “Bana göre bu durum, kapitalist sistemin şablonlarındaki bir değişimin başlangıcına işaret ediyor. Ancak hâlâ kat edilecek çok yol var.
Bu yolu kat etmenin birinci ve en etkin yöntemlerinden birisi, tüketici baskısı. Dünyada özellikle de yeni nesilde tüketici davranışları artık değişmiş durumda. Artık insanlar bir
ürünü satın alırken o ürünün üretim sürecinde çevreye zarar
verilmemesi, çocuk işçi ve ucuz işgücü kullanılmaması gibi
kriterlere bakıyorlar. Bilinçli tüketiciler, dünyada iyi ve güzel
şeyler yapan şirketlerin ürünlerine yöneliyorlar. Ve bu kitlelerin sayısı her geçen gün artıyor.”
Raj Kumar ‘a göre dünyadaki en büyük şirketlerin çoğu şunu
anlamış durumda: Küresel anlamda teknolojinin ve bilgi ağının
genişlemesiyle birlikte artık en fakir halklarla bile bir bağlantıları var. Kumar, “Bunun en büyük örneklerinden biri Starbucks. Bugün herhangi bir Starbucks mağazasına girin, sattıkları
kahve Ruanda, Etiyopya ya da Guatemala gibi nüfusun çok yüksek oranda bölümünün aşırı yoksulluk içinde yaşadığı ülkelere
ait. Yani Starbucks gibi büyük bir şirket bile o yoksul çiftçilerden kahve alıyor. Ve alırken de o kahvenin kalitesinin iyi olduğundan, üretimin sürdürülebilir olduğundan, üretim sürecinde çocuk işçilerin çalıştırılmadığından ve o çiftçilerin hakkını
aldığından emin olmak zorunda. Çünkü tüketici, örneğin sizin
çocuk işçi çalıştırdığınızı öğrenirse, sosyal medyanın da etkisiyle aniden sizi terk edebilir. Yani bu olumlu toplum baskısı
nedeniyle büyük şirketler de birdenbire kendilerini sürdürülebilir kalkınmanın tam göbeğinde buldular” diyor.
Kumar’a göre öte yandan bu büyük şirketlerin birçoğu şu
gerçeği çok iyi anladı: Sürdürülebilir iş modeli, sadece tüketici baskısından dolayı değil, kendi kâr kuruluşları ve iş modelleri için de daha iyi sonuçlar verdiği için tercih etmeleri gereken bir yol. Çünkü sürdürülebilir iş modelini benimsedikleri
zaman hem daha verimli bir şirkete sahip olduklarını hem de
daha çok kâra geçtiklerini gördüler.
Sonuç olarak geldiğimiz noktada dünyadaki en iyi ve en
büyük şirketlerin, çevresel etkenlerden tutun da üretim zincirine kadar her alanda sürdürülebilirlik ve kalkınma hedeflerinde son derece iddialı olduklarını görüyoruz. Bence bu
durum, kurumsal dünyada çok büyük değişim ve dönüşümlerin yaşandığını gösteriyor.
Raj Kumar’a göre de sadece iş dünyasında değil, tüketicilerin,
çalışanların, yatırımcıların, kısacası çalışma dünyasındaki herkesin, kendi alnında bu değişimi hissettiği yeni bir çağa giriyoruz.
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İstanbul’un
dünyaya
denizden
açılan kapısı

KARAKÖY
24 saat yaşayan şehir İstanbul’da
her dönem birden fazla semtin
popüler olmasına tanık oluyoruz.
Son dönemlerin popüler adresi ise
Karaköy. Türkiye’nin turizm gelirine
tahmini 1 milyar dolar civarında katkı
sağlayacak Galataport projesiyle,
kruvaziyer liman işletmeciliğiyle,
kültür sanat etkinlikleriyle ilklere imza
atmaya hazırlanan Karaköy’ü yükselen
destinasyon yapan daha pek çok
özelliği var.

KADIKÖY VE HAYDARPAŞA’YA vapurla gidenler, Perşembe Pazarı’nı ziyarete gelenler, Köprüaltı’nda demlenenler
bu güzel ve tarihsel semtten bir şekilde geçmek zorunda.
İstanbul’un yükselen semtleri arasında saydığımız Nişantaşı, Asmalımescit, Şişhane gibi yerlerin yanına son dönemde eklenen Karaköy, inanılmaz bir gelişme yaşıyor. Değişen
dinamiği, koruduğu tarihi dokusu ve yeni açılan restoran ve
kahve dükkanları ile Karaköy bir anda hayatımızın merkezine yerleşti. Karaköy’ün ulaşım açısından elverişli olması ise
bir başka alternatifi oluşturuyor. Vapur ve motor hatları Anadolu Yakası’na, tramvay hattı ise Beşiktaş ve tarihi yarımadaya bağlıyor. Yakın geçmişe kadar geçerliliğini koruyan bir
eklemlenme kültüründen bahsetmek de gerek... Karaköy’de
üretilen, Galata’da işlenen, Beyoğlu’ndaki vitrinlere ulaştığında öncü olarak nitelenen her ürüne ilkel biçimini veren
atölye-imalathane kültürünün, uluslararası ticaret ağıyla
etkileşimli olarak çalıştığı bir sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik eklemlenme var. Görsel belgeler ve literatürün ortaya

THOSE WHO GO TO KADIKÖY and Haydarpaşa by
boat, who visit Perşembe Pazarı, who get their swerve on in
Köprüaltı anyhow have to pass from this nice and historical
district. Karaköy which is recently added to the emerging
districts of Istanbul, namely Nişantaşı, Asmalımescit, Şişhane
as we list them, experiences an unbelievable progress.
Karaköy, with its changing dynamic, reserved historical fabric
and recently opened restaurants and coffee shops all in a
sudden located itself in the middle of our life. As Karaköy
is convenient in terms of transportation presents another
alternative. Boat and small boat lines connect it to the
Anatolian Side, and the tram line to Beşiktaş and historical
peninsula. Also a culture of articulation which has protected
its relevance until recent past has to be mentioned... There
is a social-cultural and socio-economic articulation, in
which the workshop-manufacture shop culture, which gives
its primitive form to every product produced in Karaköy,
processed in Galata and called a pioneering work when it
reaches the showcase in Beyoğlu operates in interaction with
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Istanbul’s gateway from the sea to the world KARAKOY
In Istanbul, the city which lives 24 hours, we are witnessing the increased popularity of more than
one district. The most popular address of recent times is Karaköy. Karaköy which prepares to break
grounds with the Galataport project that shall contribute a nearly estimated 1 billion dollars to the
tourism income of Turkey, with its cruise port management and cultural and artistic activities, has
many other characteristics which make it the emerging destination.

the international trade network. The visual documents and
the data shown by the literature tell that indeed Karaköy had
always had the quality of being a cultural archive containing
significant data about the reflections of the Industrial
Revolution in the Ottoman Empire simultaneously with Galata
and Beyoğlu. It is also possible to qualify Karaköy as a “gate”,
by carrying it beyond the context of being a port area, where
all kinds of developments that are deemed as new about
civilization is accepted and included in the city life.

A TIME TRAVEL WITH ITS NEW DESTINATION POINT
However, today’s Karaköy has to be interpreted differently.
Karaköy counting the days with Galataport, the symbolic
project which shall touch every aspect of life from tourism
to culture and art, from gastronomy to shopping, shall be
the destination of one of the largest coast line projects in
the world with Galataport Istanbul which shall be opened
in 2020 May. Galataport is at the same time an investment
which shall change the social life of the city, by presenting

koyduğu veriler Karaköy’ün esasen her zaman için Galata ve
Beyoğlu ile eş zamanlı olarak, Endüstri Devrimi’nin Osmanlı İmparatorluğu’ndaki yansımalarına ilişkin önemli verileri
barındıran bir kültürel arşiv niteliğinde olduğunu söylüyor.
Karaköy’ü bir liman bölgesi olma bağlamının ötesine taşıyarak, medeniyete ilişkin yeni sayılan her türlü gelişmenin kent
yaşamına kabul ve dahil edildiği bir “kapı” olarak da nitelemek mümkün.
YENİ DESTİNASYON NOKTASIYLA ZAMANDA
YOLCULUK
Günümüz Karaköy’ü ise başka anlamlandırmak gerek. Turizmden kültür sanata, gastronomiden alışverişe kadar hayatın her alanına dokunacak olan simge proje Galataport
ile gün sayan Karaköy, 2020’nin Mayıs ayında açılacak olan
Galataport İstanbul ile dünyanın en büyük sahil şeridi projelerinden birinin destinasyonu olacak. Galataport İstanbul,
ziyaretçilerine pek çok alanda farklı deneyimler sunarak şeh-
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rin sosyal yaşamını değiştirecek bir yatırım aynı zamanda.
Proje açıldığında 200 yıldır erişime kapalı olan sahil şeridi,
buraya gelen yerli ve yabancı turistlere adeta bir zamanda
yolculuk deneyimi yaşatacak. İşte bu yüzden Galataport İstanbul bir liman projesi olmanın ötesinde anlamlar taşıyor.
İhale bedeli dahil toplam 1,7 milyar dolarlık yatırımla hayata
geçirilen proje, boğaz kenarında 1,2 kilometrelik sahil şeridini
kapsıyor. Galataport İstanbul ile birlikte şehir, bölgenin doğal
dokusuna uyumlu, kültür-sanat kurumlarının, dünya standartlarında bir kruvaziyer terminalinin, otelleri, farklı segmentlere
hitap eden markaların, kafelerin, restoranların ve ofis alanlarının yer alacağı, yerli ve yabancı turistlerle İstanbulluların bir
arada olacağı önemli bir yaşam alanına kavuşacak.
Yenilenen tarihi liman, İstanbul’un dünyaya denizden açılan kapısı olacak. Liman, üç geminin bağlanmasıyla günde
15 bin yolcuya ve mürettebata hizmet verebilecek kapasiteye
göre planlandı. Proje tamamlandıktan sonra da yılda mürettebat dahil yaklaşık 1,5 milyon kruvaziyer yolcusunun İstanbul’u
ziyaret edeceği öngörülüyor. Galataport İstanbul, 7 milyonu
yabancı olmak üzere yılda toplam 25 milyon ziyaretçiyi ağırlayacak. Bu ziyaretçilerin Türkiye’nin turizm gelirine tahmini
katkısının ise 1 milyar dolar civarında olacağı hesaplanıyor.
KÜLTÜR VE SANATIN NEFES ALDIĞI YER
Projede yaklaşık 250 adet perakende ve yeme-içme noktası planlanıyor. Mağaza ve yeme-içme birimleri için ayrılan
kiralanabilir alan toplamı yaklaşık 52 bin metrekare, kiralanabilir ofis alanı ise yaklaşık 43 bin metrekareden oluşuyor.
Proje kapsamında peyzaj düzenlemesi hayata geçirilen tarihi
Tophane Meydanı da yeniden İstanbul’un en önemli meydanlarından birine dönüştürülüyor. Galataport İstanbul, sahasında barındırdığı iki müze ve ortalarında yer alan 14 bin
metrekarelik rekreasyon alanı ile beraber kültür-sanat hayatı için de yeni bir merkez haline gelecek.
2020 yılında toplam 64 sefer, 2021 yılında ise yaklaşık 140
sefer Galataport İstanbul’a rezervasyon yaparken, çoğu firmanın Galataport İstanbul’u ana liman olarak kullanması
bekleniyor. İşte tam da bu yüzden başınızı çevirdiğiniz her
yerde ciddi bir değişim ve farklılaşma ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Lüks bir otelin hemen yanında ya da bir nalburun
arkasında dünya mutfağını sergileyen restaurantlar, ferah ve
şık kültür sanat mekanları. Midenizi şenlendirip, gurme olmanın zevkini tadarken, sadelik ve zerafetin odaklandığı atmosferde keyifle dolaşma şansı elde edebilirsiniz.
Karaköy’ün yükselen değer olduğunu farklı bir açıdan değerlendiren TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Özel Projeler Değerleme Uzmanı Pınar Korel Dinvar Galataport Projesi, İstanbul’un tarihi bölgelerinden biri olan Karaköy’de
konumlu olması sebebiyle, tescilli eser yoğunluğu fazla olan
bölgede bina bazında dönüşümler ile birlikte fonksiyon değişimlerin de yaşandığını söylüyor ve şöyle devam ediyor:
“Günümüzde bölgenin ticari yoğunluğu oldukça artmıştır.
İçe dönük bir yapıya sahip olan bölgedeki atölye fonksiyonlu kullanımların yaygın olduğu dükkanlar yerini nitelikli
yeme-içme ve eğlence mekanları ile birlikte konaklama te-
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distinct experiences to its visitors in various areas. When the
project is opened, the coastline which is closed to access for
200 years, shall make the domestic and foreign tourist to live
a near time travel experience. That’s why Galataport Istanbul
has meanings more than being a port project.
The project which was performed with a total investment
of 1.7 billion dollars including the tender fee covers the
1.2 km coastline at the Bosporus. With Galataport Istanbul,
the city shall have a significant life area where culture-art
institutions in compliance with the natural fabric of the area,
a cruise terminal at world standards, hotels, brands, coffee
shops, restaurants and office areas addressing different
segments and domestic and foreign tourists shall be together
with the people of Istanbul.
The renovated historical port shall be the gate of Istanbul,
opening to the world from the sea. The port has been planned
with a capacity to serve daily 15 thousand passengers and
crew, with mooring of three ships. It is estimated that nearly
1.5 million cruise passengers including the crews annually
shall visit Istanbul after the completion of the project.
Galataport Istanbul shall host total 25 million visitors,
including 7 million foreigners, annually. The estimated
contribution of these visitors to the tourism income of Turkey
is calculated to be about 1 billion dollars.

THE PLACE WHERE CULTURE AND ART BREATH
Nearly 250 retail and food-beverage points are planned in the
project. The total rentable area allocated for shops and foodbeverage points is nearly 52 thousand meter square and the
rentable office area is nearly 43-thousand-meter square. The
historical Tophane Square, where a landscape arrangement
is made under the scope of the project, is transformed to
become one of the most important squares of Istanbul again.
Galataport Istanbul, with two museums it covers and nearly
14 thousand recreation area in the middle of them shall also
become a new centre for the cultural-artistic life.
While total 64 voyages in 2020 and 140 in 2021 made
reservations to Galataport Istanbul, many firms are also
expected to use Galataport Istanbul as the main port. That’s
why you witness a serious change
and transformation where ever
you look. There are restaurants
exhibiting the world kitchen just
beside a luxury hotel or behind
ironmonger shop, refreshing and
chic culture and art spaces. While
you please your stomach and
discover the pleasure of being a
gourmet you may also catch the
chance of walking around in an
atmosphere where simplicity and
elegance focus.
Pınar Korel Dinvar, who shares
her views on behalf of TSKB
TSKB Gayrimenkul Değerleme
Real Estate Appreciation SA as
A.Ş. Özel Projeler Değerleme
Uzmanı Pınar Korel Dinvar
Galataport Project is located in
TSKB Real Estate Appreciation
Karaköy, one of the historical areas
SA Special Projects Appreciation
of Istanbul, says the buildings have
Expert Pınar Korel Dinvar
undergone transformation in the
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Son 3 yılda Galataport Projesi’nin yasal süreçlerini
tamamlamasıyla bölgeye olan yatırımlar hız kazandı.
The investments to the area gained momentum in the last 3 years as
the legal process of Galataport Project has been completed.

Galataport

region hosting a significant number of registered historical
pieces and consequently, the functions of these buildings
too changed and therefore, the commercial activities
increased a lot in this area. The spaces serving to the small
workshops in the past, are now replaced by the restaurants
and entertainment venues and the accommodation facilities
of high quality. Thus, the region evolved towards a more open
commercial structure and is turned into an attraction center.
Some of the buildings in the area have been transformed into
hotel. Especially over the last 3 years when Galataport Project
completed its legal process and the construction course got
started, the investments to the accommodation facilities
gained momentum. Thus, the area situated on the southern
part of Kemeraltı Street and the buildings located on Meclis-i
Mebusan Street on the axis of Fındıklı are projected again as
hotel. The current hotels and the projected hotels in the area
show an increase of room capacity since the year 2015.
And Hakal Kodal, who has 26 years of experience in
the fields of real estate development, investment and
banking, presents a different kind of hosting to Karaköy
with TomtomGardens which is over the line of Çukurcuma,
Galatasaray and Karaköy. Tomtom is a very recent
transformation project between Çukurcuma, Galatasaray
and Karaköy, with getting its inspiration from the geography
of New York Soho with a high dose of creativity. Tomtom
neighbourhood, with the consulate and high school at
one side and art galleries, design shops and coffee, food
and beverage shops is a candidate for being one of the
most exciting places of Karaköy. Tomtom Gardens project,
renovated in loyalty to the original of the historical fabric,
is composed of three groups of structures with their
courtyards in the middle. A large part of the buildings had
been constructed at the end of the 19th century. There are

sislerine bırakmıştır. Böylece, bölge projenin açıklanması
ile daha dışa dönük bir ticari yapılanmaya doğru evrilmiş ve
bir çekim merkezi haline gelmiştir. Bölgede bina bazında yaşanan dönüşümlerle binaların bir kısmına otel fonksiyonu
kazandırılmıştır. Özellikle son 3 yılda Galataport Projesi’nin
yasal süreçlerini tamamlaması ve inşaat aşamasına geçmesi
ile konaklama tesislerine yönelik yatırımlar hız kazanmış
durumdadır. Bu doğrultuda, Kemeraltı Caddesi güneyinde
yer alan bölge ile Fındıklı aksında Meclis-i Mebusan Caddesi
üzerinde yer alan yapıların otel olarak yeniden projelendirildiği görülmüştür. Bölgede yer alan ve yapımı planlanan
oteller incelendiğinde; 2015 yılından itibaren bölgedeki oda
kapasitesinde artış gözlemlenmiştir.”
Gayrimenkul geliştirme, yatırım ve bankacılık alanlarında
26 yıllık deneyimi olan Hakan Kodal da Çukurcuma, Galatasaray ve Karaköy hattı üzerinde yer alan Tomtom Gardens ile
Karaköy’e farklı bir evsahipliği yapıyor. New York Soho’nun
yaratıcılık dozu yüksek coğrafyasından aldığı ilham ile TomTom, Çukurcuma, Galatasaray ve Karaköy arasında yepyeni
bir dönüşüm projesi. Bir tarafında konsolosluk ve liseler, diğer
tarafında sanat galerileri, tasarım mağazaları, kafe ve yeme
içme mekânları ile Tomtom mahallesi Karaköy’ün en heyecan
veren yerlerinden biri olmaya aday. Tarihi dokunun orijinaline
sadık kalınarak yenilenen Tomtom Gardens projesi, toplamda
17 binaya çıkmış, ortalarında avluları bulunan üç grup yapıdan
oluşuyor. Binaların büyük bir bölümü XIX. yüzyıl sonlarında
yapılmış. Aralarında Eski Yugoslav okulu, Avusturya-Macaristan okulu gibi resmi binaların yanı sıra, eski banker Baltazzi
ailesine ait Baltazzi apartmanı, dönemin zengin ailelerine ait
tarihi yapılar da var. Tomtom Gardens yani Tomtom Bahçeleri ismi de tarihi binaların ortalarındaki vaha gibi avlulardan
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Tomtom Gardens
projesi, toplamda
17 binaya çıkmış,
ortalarında avluları
bulunan üç grup
yapıdan oluşuyor.

Tomtom Bahçeleri
Tomtom Gardens

geliyor. Kodal, neden Karaköy’ü tercih ettiğini şöyle açıklıyor:
“Galataport, Çukurcuma, Cihangir’in ortasında bir noktadayız. Karaköy’deki Galataport hayata geçtiğinde TomTom olarak sadece önemli bir lokasyon olmayıp, tasarım ve yaratıcı
mahalle olarak da farklılığımızı ortaya koyacağız. Karaköy sadece İstanbul için değil, dünyanın da merkezi olacak.”
GURMELERİN VE LEZZET DÜŞKÜNLERİNİN ODAĞINDA
Sahip olduğu köklü tarihi ve son yıllarda artan mekân çeşitliliği sebebiyle giderek daha fazla popülerleşen Karaköy, keyifli vakit geçirmek isteyen insanlar tarafından sıkça tercih
ediliyor. Bu da tercih edilmesindeki bir başka neden. Çünkü
bu güzel semtte eğlence mekanlarından yeni nesil kahvecilere, yöresel lezzetleri barından restoranlardan lüks restoranlara kadar oldukça geniş bir yelpaze var. Karaköy’de keyifli
bir akşam için gidebileceğiniz mekanlardan biri de Mürver.
Mürver’in en önemli tarafı meze rakı kültürünü şarapla yenilemeye çalışan, bilinen lezzetlere modern dokunuşlar yapan bir restoran olması. Zengin şarap menüsünde kaybolmak
garantiliyse de, iki sayfaya sığan oldukça sade ve net yemek
menüsü seçim yaparken işleri kolaylaştırıyor. Mehmet Gürs
tarafından da desteklenen Mürver, Karaköy Novotel’in en
üstünde yer alıyor. Oldukça büyük, şık ve manzaralı bir yer.
SANAT VE KÜLTÜR İÇ İÇE
Asmaların arasından sarkan üzerine dinginlik serpilmiş rengarenk ampuller, duvarlardaki graffitiler, hafifçe kulağınıza
gelen müzik… Kalabalık. En tarz modacılar, oyuncular, bloggerler, internet dünyasının ünlü yaptığı hemen herkes burada. Bir defile gibi, bir moda akımı gibi Karaköy müşterileri…
Karaköy’de yapabileceğimiz ilk işlerden biri şüphesiz ki vapurdan iner inmez, yan yana sıralanmış balıkçılardan balık
ekmek yemek olacaktır. Balık ekmek durağından sonra ise
yaklaşık iki asırlık tarihi ile Karaköy’ün en önemli değerlerinden olan tadının dilden dile dolaştığı mekanlara uğrayıp,
Karaköy’ü keşfetmek ayrı bir keyif...

Tomtom Gardens project
consists of 3 groups
of structures, with 17
buildings in total and
courtyards in the middle
of each.
official buildings such as the Old Yugoslavian school, AustriaHungary school, the Baltazzi building owned by the former
banker Baltazzi family and historical buildings owned by
the rich families of the time. And the name Tomtom Gardens
comes from the oasis-like courtyards in the middle of the
historical buildings. Kodal explains why he preferred Karaköy
as follows: “We are at a point in the middle of Galataport,
Çukurcuma and Cihangir. When Galataport in Karaköy starts
its life, as TomTom we shall show our distance not only
as a significant location but also as design and creative
neighbourhood. Karaköy shall be the centre of the world not
only for Istanbul”.

FOCUS OF THE GOURMETS AND TASTEFUL
Karaköy, which is increasingly getting more popular with
its deep history and variety of spaces increasing in recent
years, is frequently preferred by people who want to spend
a pleasurable time. And this becomes another reason to
prefer it. Because there is a wide range which covers from
entertainment places to new generation coffee shops, from
restaurants of regional tastes to luxurious restaurants.
Mürver is one of the places you may go for a pleasurable
evening in Karaköy. The most important aspect of Mürver is
being a restaurant where appetizer-rakı culture is tried to be
renewed with wine and attempt to make modern touches to
the familiar tastes. Although it is sure that you shall get lost
in its rich wine menu; but with its simple and net dish menu
sufficing with two pages makes your work easier. Mürver
also supported by Mehmet Gürs is at the top floor of Karaköy
Novotel. It is a quite large, chic and panoramic place.

ART AND CULTURE NESTED
Ampoules in various colours hanging among grapevines
with serenity over them, graffiti on the walls, the music
lightly coming to your ears... Crowded. The last-style fashion
designers, actors, bloggers, everyone who is made famous by
the internet world is almost here. Karaköy customers are like a
fashion show, like a fashion current... For sure, one of the first
things you shall make in Karaköy is to eat fish and bread from

56

HABER / News

STRATEGY

Karaköy’de keyifli
bir akşam için
gidebileceğiniz
mekanlardan biri
de Mürver.
Mürver is one of the
venues where you can
enjoy your evening.

Mürver

Karaköy, kültür-sanat mekanlarıyla da dikkat çekiyor.
Mixer, Pi Artworks, artSümer, Sanatorium ve Galeri Nev
bunların arasında yer alan bazı mekanlar. Neden Karaköy’ü
seçtiğini anlatan Pi Artworks Kurucusu Yeşim Turanlı; “Ortaköy’de başlayan hikâyemiz, sırası ile Tophane ve İstiklal
Caddesi’nde devam etti. İlk günden itibaren değişen galeri
haritası ile birlikte biz de kendimizi değişime açık tutmaya
çalıştık. Karaköy gelişen değişen bir bölge, biz de bu değişimin içinde olmak istedik. Ayrıca otoparkın olması, eser giriş
çıkışının çok daha kolay gerçekleşecek olması, ulaşım kolaylığı gibi pratik sebeplerimiz de var. Ama en önemlisi bir galeri
binası olması” diyor.
Sanat ve tasarım alanında ortak bir üretim ve öğrenme alanı oluşturmak amacıyla Kale Grubu’nun, İstanbul Kalkınma
Ajansı’nın (İSTKA) desteğiyle Karaköy’deki ilk merkez binasını hayata geçirmesi ise Karaköy’e başka bir hava katarken
semti de öne çıkarıyor.
Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay sanat,
tasarım ve insanı buluşturacak bu merkezin önemli bir kilometre taşı olmaktan mutluluk duyduğunu söylüyor. Kale Tasarım ve Sanat Merkezi bünyesinde 2019 sonu 2020 başında
10 tasarım ve 10 sanat çalıştayı, dört disiplinler arası buluşma
gerçekleşecek.
Karaköy’ün başka bir keşfetmeye değer boyutu da bir kısmı
sahil tarafına yerleşmiş diğerleri de ara sokaklarda bulunmayı bekleyen hediye dükkanları, butikler ve Karaköy’de sayısı
günden güne artan özel tasarım ürünleri satan dükkanlarla
başlıyor. Bu dükkanlarda çantalardan duvar süslerine, kolyelerden, salaş kıyafetlere kadar aklınıza ne gelirse bulabiliyorsunuz. Ve tabii ki son yıllarda bir Karaköy klasiği olarak
önünde durup fotoğraf çekilmeden, fotoğrafını çekmeden
yürüyüp geçemediğiniz, artık bir sanat halini almış duvar
grafitileri, o hep duyduğumuz şemsiyeli sokakları ile Karaköy artık uğramaktan asla sıkılmadığımız semtlerin başına
yerleşmiş durumda.

the fish shops located side-by-side just after descending from
the boat. After the fish and bread spot, arriving at places with
famous tastes as one of the most important values of Karaköy
together with its nearly two centuries history and to discover
Karaköy is a different pleasure.
Karaköy also pulls attention with its culture and art places.
Mixer, Pi Artworks, artSümer, Sanatorium and Galeri Nev are
some places among them. Pi Artwork founder Yeşim Turanlı,
while telling why they had chosen Karaköy says, “Our story,
starting in Ortaköy continued in the order of Tophane and
Istiklal Caddesi. We tried to stay open to change with the
changing gallery may from the first day on. Karaköy is a
developing and changing area, and we wished to be in this
change. Also we have practical reasons like the auto park,
ease of entering-exiting the works, transportation. But the
most important is that there is a gallery building”.
The first centre building of Kale Group in Karaköy with the
support of Istanbul Development Agency (ISTKA) with the
aim of forming a common production and learning area in the
field of art and design contributes to the mood of Karaköy and
underlines the district.
Zeynep Bodur Okyay, Chairperson and CEO of Kale Group,
says she is glad to be an important milestone of this centre
which shall make art, design and human to meet. 10 design
and 10 art workshop and four interdisciplinary meetings shall
be made at the end of 2019 and beginning of 2020 within
Kale Design and Arts Centre.
Another aspect worth discovering in Karaköy starts with
the gift shops, boutiques and special design product selling
shops whose number is increasing in Karaköy, some located
at the coast and others in the side streets waiting to be found.
In these shops it is possible to find anything you may think
from bags to wall decorations, from rings to causal cloth. And
of course with the wall graffiti, which became a form of art
now you cannot just walk by without taking a selfie before
them, shooting a photo, as a recent Karaköy classic and with
its streets with umbrellas, Karaköy is now one of the top
neighbourhoods which you are never bored to visit.
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Warmth of
Italy’s ‘trattoria
restaurant’ is
now in Karaköy
with Un Po’

İtalya’nın ‘trattoria
restoran’ sıcaklığı
Un Po’ ile Karaköy’de
DÜNYACA ÜNLÜ restoran zinciri Eataly’i
Türkiye’ye getiren Zülfikar Bekâr’ın yeni
restoranı Un Po’ İstanbul Karaköy’de kapılarını açtı.
İtalya’nın sıcak ve samimi trattoria
restoranlarındaki
konsepti yorumlayan Un Po’,
menüsü, mottosu ve temsil ettiği değerler ile İstanbul’un mutfak birikimine
katkı sağlamayı hedefliyor.
Un Po’nun kuruculuğunu Zülfikar Bekar’ın yanı
sıra Londra’da University of the Arts London’da
reklam eğitimi alıp Türkiye’ye dönen Cem Aktay
üstleniyor.

MUTFAK İTALYAN ŞEF
PIERO BERGESE’YE EMANET
İtalyancada ‘biraz’ anlamına gelen Un
Po’nun menüsünde klasik İtalyan mevsim salataları ve sebze ağırlıklı mezeleri,
pasta (makarna), pizza ve şarap lezzetlerinin yanında vegan ve vejeteryan seçe-

nekleri de var. Eataly’nin İstanbul operasyonunun kurucu şefliğini yapmış olan
Piero Bergese yönetiminde, İtalyanca bilen yardımcı şeflerin koordinasyonunda
kurgulanan Un Po’, Karaköy Mumhane
Caddesi üzerindeki samimi görünümüyle de dikkat
çekiyor.
FELSEFENİN
TEMELİNDE
‘HERKESE BİRAZ’ VAR
Un Po’ tarafından belirlenen ‘herkese biraz’ felsefesinin temelinde tüm
dünyada yükselen çevresel hassasiyetler, biyolojik denge, insan sağlığı ve
israf gibi sorunlara dikkat
çekiliyor.
Buradan hareketle Un Po’ mevsimindeki yemek ürünleri ile menüsünü güncel tutarken, bu ürünleri kendi belirlediği standartlara uygunluğunu bizzat
denetlediği yakın ve lokal tedarikçilerden sağlıyor.

ZULFIKAR BEKAR’S new
restaurant, Un Po’, who brought Eataly,
the world-famous restaurant chain to
Turkey, opened its doors in Karaköy,
Istanbul.
Interpreting the concept in the warm
and friendly atmosphere of trattoria
restaurants of Italy, Un Po’ aims to
contribute to the culinary accumulation
of Istanbul with its menu, motto and the
values it represents.
Un Po’ is co-founded by Zulfikar
Bekar as well as Cem Aktay, who
returned to Turkey after his study on
advertising at the University of the Arts
London.
KITCHEN IS ENTRUSTED TO
ITALIAN CHEF PIERO BERGESE
The menu of Un Po’, which means
‘a little’ in Italian, includes classic
Italian seasonal salads and vegetable
appetizers, pasta, pizza and wine flavors,
as well as vegan and vegetarian options.
Under the direction of Piero Bergese,
who was the founding chief of Eataly’s
Istanbul operation, Un Po’, which was
constructed under the Coordination of
Italian-speaking assistant chiefs, is also
notable for its friendly appearance on
Karaköy Mumhane Street.

AT THE HEART OF THE
PHILOSOPHY LIES THE LOGIC
OF ‘A LITTLE TO EVERYONE’
The ‘a little for all’ philosophy set
by Un Po’ draws attention to issues
such as environmental sensitivities,
biological balance, human health and
waste handling that are rising all over
the world.
With this motto, Un Po’ keeps its
menu up-to-date with food products
specific to that season, while providing
these products from close and local
suppliers who were personally
supervised about their compliance
with the standards set by the restaurant
itself.
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Bozdoğan
(Valens) Kemeri
Bozdoğan
(Valens) Aquaduct

Unutulan İstanbul:
Vefa – Zeyrek hattında
tarihe yolculuk
Vaktiyle İstanbul’un aristokrat ailelerinin, bürokratlarının oturduğu seçkin bir semt iken
şimdi ne şehrin yerlileri ne de turistler için popüler noktalar arasında yer almıyor.
Oysa içinde öyle çok değer saklar ki Vefa; tarihi mirasıyla olduğu kadar eğitimde,
sanatta, sporda, damak tadında simgeleşmiş değerlere sahiptir.

Saffet Emre TONGUÇ

Tarihçi – Seyahat Yazarı – Profesyonel Rehber – Konuşmacı
Historian – Travel Author – Professional Guide – Speaker

V

The old and forgotten past of
Istanbul: Journey to history
on the Vefa – Zeyrek line

EFA İSTANBUL’DA BIR SEMT ADIYMIŞ”

derler vefasızlara sitem için… Aynı sitemi
bugün Vefa da bize yapıyor gibi… Biraz
unutulmuş, eski günlerdeki ilgiyi arar olmuş bir semt burası. Tarihi yarımada ya da
suriçi olarak adlandırılan ve İstanbul’un
şehir olarak kurulup geliştiği bölgede yer
alıyor Vefa. Ama ne var ki geçmişin gözdesi olan suriçi, modern insanın değişen yaşam alışkanlıkları ve beğenileri nedeniyle eskiden gördüğü ilgiye artık mazhar olamıyor. Vefa
da bundan nasibini alanlar arasında… Vaktiyle İstanbul’un
aristokrat ailelerinin, bürokratlarının oturduğu seçkin bir
semt iken şimdi ne şehrin yerlileri ne de turistler için popüler noktalar arasında yer almıyor. Oysa içinde öyle çok değer
saklar ki Vefa; tarihi mirasıyla olduğu kadar eğitimde, sanatta, sporda, damak tadında simgeleşmiş değerlere sahiptir.
Ayasofya’dan sonra şehrin en eski Bizans dini yapısını barındırması gibi…

Pantokrator Manastırı
Pantokrator Monastery
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“VEFA (MEANING LOYALTY) is the just name of a district
in Istanbul” is said to expostulate about disloyal people... the
same expostulation today is done to us by as the neighborhood
of Vefa itself.. this place is a little forgotten, seeking for the
attention taken the neighborhood in the good old days. The Vefa
district is located in the area called the historical peninsula or
Suriçi inside the walled city where Istanbul was founded and
developed. However, Suriçi, which is the favorite of the past,
can no longer receive the attention it used to receive due to the
changing life habits and tastes of modern man. Vefa district is
one of the most popular districts in Istanbul, where aristocratic
families and bureaucrats used to live, but now it is not among the
popular spots for locals or tourists. Yet it holds so much value in
it that Vefa district has symbolized values in education, art, sport
and taste as well as its historical heritage. As the city houses the
oldest Byzantine religious structure after Hagia Sophia…
PANTOKRATOR MONASTERY
Pantokrator Monastery, which is the largest Byzantine religious
artefact after Hagia Sophia, is among the treasures of our city.
Its foundation is based on the complex, which consists of two
churches, a chapel, two hospitals and an elderly care center,
built between 1118 and 1124. The monastery was dedicated to
Jesus Christ who is described as Pantokrator. After the conquest
of Istanbul, the chapel was converted into a mosque and the
monastery complex into a theological school. Today it is referred
to as Zeyrek Church Mosque; it took its name from one of the first
teachers of the school, Molla Zeyrek Mehmet Efendi. It is said that
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PANTOKRATOR MANASTIRI
Ayasofya’dan sonra günümüze ulaşan en büyük Bizans dini
eseri olan Pantokrator Manastırı, şehrimizin hazineleri arasında. Temeli, 1118-1124 yılları arasında yaptırılan iki kilise,
bir şapel, iki hastane ve yaşlı bakımevinden oluşan komplekse dayanıyor. Manastır, Pantokrator olarak tanımlanan Hz.
İsa’ya adandığı için bu adı almış. İstanbul’un fethinden sonra
şapel camiye, manastır kompleksi ise ilahiyat okuluna dönüştürülmüş. Bugün Zeyrek Kilise Camii olarak anılıyor; adını okulun ilk hocalarından olan Molla Zeyrek Mehmet Efendi’den almış. Fatih Sultan Mehmet’in zaman zaman buradaki
derslere katıldığı ve tartışmaları takip ettiği anlatılır.
AĞA HAN ÖDÜLLÜ SSK BINASI
Zeyrek’teki SSK binası ya da SSK tesisleri olarak anılan yapı,
neredeyse herkes için dikkat edilmeden önünden geçip gidilen bir yer. 1962-64 yılları arasında yapılan bu bina, mimarı
Sedat Hakkı Eldem’e mesleğin en prestijli ödüllerinden olan
Ağa Han Mimarlık Ödülü’nü getirmiş. Sedat Hakkı Eldem,
mimarlıkta geleneksel motiflerin yeniden kullanılmasına

İMÇ

Vefa district is one of the most popular districts in
Istanbul, where aristocratic families and bureaucrats
used to live, but now it is not among the popular spots
for locals or tourists. Yet it holds so much value in it that
Vefa district has symbolized values in education, art,
sport and taste as well as its historical heritage.

Ayın Biri Kilisesi
Ayin Biri Church
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öncülük eden isimlerden biri. Bölgeselcilik (regionalism) düşüncesinin dünyada yaygınlaştığı 1960’larda, ideolojik olmayan, bulunduğu yerin dokusuna göre gelişen bir yerellik anlayışı yükselişe geçmiş. Eldem’in etkisinde kaldığı bu akım ile
tasarladığı SSK binası, çevredeki yapılarla gösterdiği uyum
nedeniyle Ağa Han Ödülüne değer görülmüş.
SSK binasının hemen altındaki eski duvarlar ise önemli bir
tarih barındırıyor. İstanbul’da yeraltına değil de yerüstüne
yapılan tek sarnıç olan Zeyrek Sarnıcı, bu duvarların ardında
yer alıyor.
BOZDOĞAN (VALENS) KEMERI
Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul’a su taşıyan kemerlerin çoğu, Roma ve Bizans döneminden günümüze kalmış. Onlardan biri olan Valens Kemeri, yüzyıllar öncesinden
bir mühendislik harikasının bugüne ulaşan parçası. Roma
İmparatoru Valens tarafından günümüzden 1640 yıl önce
yaptırılmış; adını da imparatordan almış. 365 yılında İmparator Valens’e karşı bir ayaklanma çıkmış. O ayaklanmada
bugün Kadıköy olarak bildiğimiz Kalkedon surları yıkılmış.
Oradan alınan taşlarla inşa edilen Valens Kemeri, çift katlı
bir yapı. Yüksekliği 18,5 metre. İstanbul’un Osmanlı İmparatorluğu’na geçişinden sonra Fatih tarafından bu kemer
onartılmış ve şehrin su sıkıntısını çözmek için kullanılmaya
devam edilmiş.
GAZANFER AĞA KÜLLIYESI VE KÜÇÜK SIIRT
Bozdoğan Kemerinin hemen ardında 16. yüzyıl sonlarında,
Harem’in son beyaz haremağası olan Gazanfer Ağa tarafından inşa ettirilen ve adını da ondan kalan külliye yer alıyor.
16. yüzyıl sonlarında başlayan medrese ağırlıklı külliye modelinin erken örneklerinden biri. 1782 yılında çıkan yangınla tahrip olmuş ama farklı zamanlarda geçirdiği onarımlarla
bugüne ulaşabilmiş.
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Mehmet the Conqurer attended the lectures here from time to
time and followed the discussions.
AGA KHAN AWARD-WINNING SGK (SSI) BUILDING
The building in Zeyrek, known as the SGK building or SGK
facilities, is a place to pass by without being noticed by almost
anyone. Built between 1962-64, this building brought its
architect Sedat Hakkı Eldem the Aga Khan Architecture Award,
one of the most prestigious awards of the profession. Sedat Hakkı
Eldem is one of the pioneers in the re-use of traditional motifs in
architecture. In the 1960s, when the idea of regionalism became
widespread in the world, a non-ideological sense of locality
developed according to the texture of the place it is located was
on the rise. The SGK building he designed with the influence of
this approach was deemed worthy of the Aga Khan Award due to
its harmony with the surrounding structures. The old walls just
below the SGK building have an important history. The Zeyrek
cistern, which is the only cistern in Istanbul built above the
ground and not underground, is located behind these walls.
BOZDOĞAN (VALENS) AQUADUCT
Most of the aquaducts that carried water to Istanbul during
the Ottoman Empire remained from the Roman and Byzantine
periods. One of them, the Valens Aquaduct, is part of an
engineering marvel coming from centuries ago. It was built by
Roman Emperor Valens 1640 years before the present day. In 365,
there was an uprising against Emperor Valens. In that uprising,
the walls of Kalkedon, which we know today as Kadıköy, were
destroyed. The Valens Aquaduct was built with stones taken from
there. The aquaduct has a double-storey structure. Its height
is 18.5 meters. After the transition of Istanbul to the Ottoman
Empire, this aquaduct was repaired by Mehmet the Conqurer and
continued to be used to meet the city’s water needs.
GAZANFER AGA COMPLEX AND THE LITTLE SIIRT
Just behind the Bozdoğan Aquaduct lies a complex built
by Gazanfer Aga, the last white eunuch of The Harem in the

Bozanın Evi

The House of Boza

1870 yılında Arnavutluk’tan İstanbul’a gelen Hacı
Sadık Bey tarafından kurulan Vefa Bozacısı, boza
içeceğinin dünyadaki ilk resmi ticarethanesi. Aslında o tarihten önce de boza Osmanlı halkının
yaptığı ve sevdiği bir içecekmiş. Fakat daha sulu
kıvamlı, esmer renkli ve daha ekşiymiş. Hacı Sadık
Bey ise bugün bildiğimiz haliyle daha koyu kıvamlı
ve açık sarı renkli bozayı evinin altında kendi imkânlarıyla üretmiş. Omzunda taşıdığı bakır güğümlerle sokakları dolaşarak satmaya başlamış. Bozanın bu yeni hali çok sevilmiş, ilgi gittikçe artmış ve
nihayetinde Vefa Bozacısı o günler için cesaretli bir
girişimcilik adımı olarak 1876 yılında kurulmuş.
Vefa Bozacısı’na geldiğinizde özel bir anıya da tanıklık edeceksiniz; Atatürk’ün boza içtiği fincan
hala korunuyor ve dükkanda görülebiliyor.

Founded in 1870 by Haci Sadik Bey, who
came to Istanbul from Albania, Vefa Bozacisi
is the first official trading house in the world
in terms of Boza drink. In fact, before that
date, boza was a drink made and loved by the
Ottoman people. But it was juicier, darker
and more sour. Haci Sadiq Bey produced a
dark and light yellow brown boza under his
house as we know it today. He started to sell
it around the streets with copper bars on his
shoulder. This new version of the boza was
much loved, interest increased and finally
Vefa Bozacısı was founded in 1876 as a
courageous entrepreneurial step for those
days. When you come to Vefa Bozacisi, you
will also witness a special memory; Atatürk’s
cup of boza is still preserved and can be seen
in the shop.
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late 16th century and named after him. It is one of the early
examples of the madrasa-dominated complex model which
started at the end of the 16th century. It was destroyed by a fire
in 1782, but has survived through repairs at different times.
Next to the madrasa is the street popularly known as “The
Little Siirt”. Here, you can eat the most delicious kinds of Siirt’s
famous Büryan kebab. It is also possible to find local cheeses
and tandoor bread brought from the eastern provinces, and to
shop at butchers where fresh meat is sold.
ONE OF THE MOST BEAUTIFUL EXAMPLES OF MODERNIST
ARCHITECTURE: IMC
In the 1950s, the dry goods market in Istanbul was located in and
around Sultanhamam, but with the growth of the city, the need
for change arose. First, Haydarpaşa was considered for the new
market to be established. Thanks to the proposal and the facilities
provided by Fahrettin Kerim Gökay, the governor of Istanbul of
the period, the decision was made on Atatürk Boulevard between
Bozdoğan Aqueduct and Unkapanı. The joint design of Doğan
Tekeli and Sami Sisa won the competition and İMÇ, one of the
striking examples of Turkish modernist architecture, was built in
Istanbul. İMÇ is a structure that manages to combine experimental
fiction with the traditional Istanbul Bazaar with its brilliantly
planned design and references. There are also mosaics made by
the poet-painter Bedri Rahmi Eyüboğlu. Eyüboğlu’s wall panel
depicts Istanbul as a meandering river with fish, birds, minarets,
towers and domes. The front of this wonderful mosaic wall is now
unfortunately occupied by peddlers …
AYIN BIRI CHURCH
The Ayin Biri Church, located behind the 3rd Block in IMC, is a
mystical address visited by everyone from all religious beliefs,
where countless wishes have been kept until now. Visitors
prefer to come to church the first day of each month, with a
habit that is not definitively known when and how it began. In
fact, the first day of the year you can see a long queue of almost
1 km in front of the Church.

School Road of Very
Important Persons
The first civil High School in our country
where education is done in mother tongue
was established in Vefa and took the name
of the district. The present building of Vefa
High School, which was founded in 1872, was
built by architect Kemaleddin Bey in 1920s
according to the 1st National architectural
style. Here are some of the graduates of Vefa
High School: Mehmet Akif Ersoy, Yahya Kemal
Beyatlı, Hasan Ali Yücel, Peyami Safa, Uğur
Dündar, Nejat Uygur, Müjdat Gezen, Sener
Sen are just a few of them... Dear Kemal Sunal,
the smiling face of our cinema is one of the graduates of the high
school. With the loyalty his high school showed him, an award
ceremony was launched in his name; “Kemal Sunal Culture and Art
Awards” are given every year.

Column / KÖŞE

61

Medresenin yanında ise halk arasında “Küçük Siirt” olarak
bilinen sokak var. Burada, Siirt’in meşhur Büryan Kebabının
en lezzetlisini yiyebilirsiniz. Ayrıca doğu illerinden getirilen
yöresel peynirleri ve tandır ekmeğini bulmanız, taze etlerin
satıldığı kasaplardan alışveriş yapmanız da mümkün.
MODERNIST MIMARININ EN GÜZEL
ÖRNEKLERINDEN: İMÇ
1950’li yıllarda İstanbul’daki manifatura piyasası, Sultanhamam ve civarında yer alıyormuş ama şehrin büyümesiyle
beraber değişiklik yapılması ihtiyacı ortaya çıkmış. Yeni kurulacak çarşı için önce Haydarpaşa düşünülmüş. Dönemin
İstanbul Valisi Fahrettin Kerim Gökay’ın önerisi ve sağladığı
kolaylıklar ile Bozdoğan Su Kemeri ile Unkapanı arasında kalan Atatürk Bulvarı’nda karar kılınmış. Açılan proje yarışmasını, Doğan Tekeli ile Sami Sisa’nın ortak tasarımı kazanmış
ve İstanbul’a Türk modernist mimarisinin çarpıcı örneklerinden olan İMÇ yapılmış. İMÇ, deneysel bir kurguyu, zekice
planlanmış tasarımı ve göndermeleriyle geleneksel İstanbul
çarşısı anlayışıyla birleştirmeyi başaran bir yapı. İçinde şair-ressam Bedri Rahmi Eyüboğlu tarafından yapılan mozaikler de bulunuyor. Eyüboğlu’un yaptığı duvar panelinde; balıklar, kuşlar, minareler, kuleler ve kubbelerin olduğu kıvrımlı
bir nehir olarak resmediliyor İstanbul. Bu harika mozaik duvarın önü, şimdilerde ne yazık ki seyyar satıcıların mekanı…
AYIN BIRI KILISESI
İMÇ 3 numaralı bloğun arkasında yer alan Ayın Biri Kilisesi, inanç farkı olmaksızın ziyaret edilen, şimdiye dek sayısız
dileğin tutulduğu mistik bir adres. Ziyaretçiler, ne zaman ve
nasıl başladığı kesin olarak bilinmeyen bir alışkanlıkla, her
ayın ilk gününü kiliseye gelmek için tercih ediyorlar. Hatta
yılın ilk günü kilisenin önünde 1 kilometreyi bulan kuyruk
oluşuyor.

Ünlülerin Okul Yolu
Ülkemizin ana dille öğretim yapılan ilk sivil lisesi Vefa’da kurulmuş
ve semtin adını almış. 1872’de temeli atılan Vefa Lisesi’nin bugünkü binası Mimar Kemaleddin Bey
tarafından 1920’lerde 1. Ulusal Mimari üslubuna göre yapılmış. Vefa
Lisesi’nden mezun olanlar arasında
kimler yok ki; Mehmet Akif Ersoy,
Yahya Kemal Beyatlı, Hasan Âli
Yücel, Peyami Safa, Uğur Dündar,
Nejat Uygur, Müjdat Gezen, Şener
Şen sadece birkaçı… Sinemamızın gülen yüzü sevgili Kemal
Sunal da lisenin mezunlarından biri. Lisesinin ona gösterdiği
vefayla, adına bir ödül töreni başlatıldı; her yıl “Kemal Sunal
Kültür ve Sanat Ödülleri” veriliyor.

62

DOSYA / Story

STRATEGY

Havada
On air
Karada
On land
Denizde
At sea

‘LIMANLARIN
EFENDISI’ OLDU...
‘Lord of Ports’ in 10 years...
AKFEN HOLDING, kuruluşundan itibaren hayata geçirdiği çeşitli projelerle Türkiye’nin kalkınmasında önemli rol oynarken, 1997 ile 2007 yılları arasındaki sadece 10 yıllık süreçte
başını çektiği ortak girişim gruplarıyla havada, karada ve denizde söz sahibi yapıların dümenine geçti.
Akfen, yerli-yabancı dev ortaklarıyla ihalesine girdiği bu
yapıların yatırım planlarını hazırlayıp, Türkiye’den çıkan
dünya şirketleri olarak hızla büyümelerini yakalayacakları
vizyon değişimlerinde önemli pay sahibi oldu.
Tepe-Akfen-Vie ile TAV’ı hayata geçirerek 1997 yılında
Türkiye’nin en büyük havalimanı Atatürk Havalimanı’nın yeniden yapımını üstlenen Akfen, 2005 yılında Doğuş ve TÜV
SÜD ile araç muayene istasyonlarının işletmeciliği alanında
da boy gösterdi. Akfen 2007’de ise Singapore Port Authority
Grubu (PSA) ile yaptığı ortaklık ile Mersin Uluslararası Limanı’nın işletmesini üstlendi.
Böylelikle Akfen 10 yıl gibi kısa bir sürede havada, karada
ve denizde faaliyet gösteren dev bir yapıya dönüşürken, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın da ‘Limanların Efendisi’ olarak anılmaya başlandı.

AKFEN HOLDING has played an important role in the
development of Turkey with the various projects it has
implemented since its inception, and has taken the helm of
the joint venture groups and the structures that have a say in
the air, on land and at sea with the partnership that it led for
only 10 years between 1997 and 2007.
Akfen has had a significant share in the vision changes in
which these structures, which it has entered into its tender
with its domestic and foreign giant partners, will prepare
investment plans and capture their growth in terms of the
world companies originating from Turkey.
Having founded TAV with the Tepe-Akfen-Vie Group
and undertaken the reconstruction of Atatürk Airport,
the largest airport in Turkey, in 1997, Akfen also showed
prominence in the field of operation of vehicle inspection
stations with Doğuş and TÜV SÜD in 2005. In 2007, Akfen
took over the operation of Mersin International Port in
partnership with Singapore Port Authority Group (PSA).
As Akfen became a giant establishment operating in the
air, land and sea in such a short period of 10 years, Akfen
Holding Chairman Hamdi Akın became to be known as the
‘Lord of Ports’.
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Havada
On air

Her şey Atatürk Havalimanı ile başladı
Everything started with Atatürk Airport
AKFEN, yaptığı girişimlerle bizzat oluşumunu
sağladığı TAV (Tepe – Akfen - VIE) markasıyla
1997 yılında girdiği Atatürk Havalimanı Dış Hatlar
İhalesi ile havada hakimiyetin ilk adımını attı.
Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan terminal
ve otopark 306 milyon dolara mal olurken, doğru
planlama sayesinde sadece 2 yıl sonra hizmete girdi.
Türkiye’nin havalimanı terminali konusundaki
ilk özelleştirmesi olan Atatürk Havalimanı, ihale
tutarıyla yeni bir rekor kırarken, havalimanı
işletmeciliği konusunda dünyada bir marka
haline gelen TAV’ın da doğuşu oldu. TAV, gelecek
dönemde yurtiçi ve yurtdışındaki diğer havalimanı
ihalelerini üstlenirken, Türkiye’nin önemli bir
markası oldu. 2005 yılının Haziran ayında, Atatürk
Havalimanı terminal işletmesi ihalesi, iç hatlar
binasını da içerecek şekilde yenilendi ve ihaleyi 2
milyar 950 milyon dolarla yine TAV kazandı.
İstanbul Atatürk Havalimanı’nın iç ve dış hatlar
olarak bütününe yönelik hizmet vermeye başlayan
Tepe-Akfen ortaklığı, kısa zamanda havalimanının
modernizasyonunu tamamlayarak kapasiteyi
katladı ve burası Türkiye’nin dünyaya açılan
modern yüzü haline geldi.

AKFEN took the first step of dominance in
the air with the tender for Atatürk Airport
International Terminal, which it entered in
1997 under the TAV (Tepe – Akfen - VIE)
brand, which it was created by the company
through its own initiatives. The terminal
and parking lot, built with a Build-OperateTransfer model, costed $ 306 million, and
thanks to proper planning, it entered into
service just in 2 years.
Ataturk Airport, Turkey’s first privatization
of airport terminals, set a new record with
the amount of tenders, and was the birth of
TAV, which then has become a global brand
in airport operations. TAV has become an
important brand in Turkey as it undertakes
other airport Tenders at home and abroad in
the coming period. In June 2005, the tender
for Atatürk Airport terminal operation was
renewed to include the domestic terminal
building and TAV won the tender again with $
2 billion 950 million.
Tepe-Akfen partnership, which started to
serve the whole of Istanbul Atatürk Airport as
domestic and international terminals, soon
completed the modernization of the airport and
doubled its capacity and became the modern
face of Turkey opening up to the world.

14 Ekim 1997
14th Oct. 1997

ATATÜRK
HAVALIMANI
DIŞ HATLAR
TERMINALI
ATATÜRK AIRPORT
INTERNATIONAL
TERMINAL

TAV

306
milyon $
$million

10 Haziran 2005
10th June 2005

ATATÜRK
HAVALIMANI
İÇ HATLAR
TERMINALI
ATATÜRK AIRPORT
DOMESTIC FLIGHTS
TERMINAL

TAV

2,95
milyar $
$billion

63

64

DOSYA / Story

STRATEGY

Karada
On land

20 Aralık 2004
20th Dec. 2004

ARAÇ
MUAYENE
İSTASYONLARI
VEHICLE INSPECTION
STATIONS

Akfen
Doğuş
TÜV SÜD
ORTAK GİRİŞİM GRUBU
JOINT VENTURE GROUP

613,5
milyon $
$million

Vatandaşı AB standartlarında
araç muayenesi ile tanıştırdı
They introduced people with vehicle
inspection in EU standards
HAVADA ‘hakimiyeti’ kuran Akfen,
bunun ardından rotasını karaya
çevirdi. Özelleştirmesine çıkılan
Araç Muayene İstasyonları için
her biri alanında lider firmalardan
oluşan Akfen-Doğuş-TÜVSÜD
Ortak Girişim Grubu kuruldu.
20 Aralık 2004 tarihindeki
ihalede Akfen’in de içinde
bulunduğu TüvTurk Kuzey Taşıt
Muayene İstasyonları Yapım ve
İşletim A.Ş. 613 milyon 500 bin
dolarlık ihale bedeli ile 20 yıllığına
araç muayene istasyonlarını
işletme hakkını elde etti. İhale
14 Şubat 2005’te onaylanmasına
rağmen, ihale iptali için açılan
davalar süreci uzatsa da Akfen’in
içinde bulunduğu konsorsiyum
vatandaşları AB standartlarında
araç muayenesi tanıştırdı. Yeni
kurulan sabit ve gezici istasyonlar
kısa zamanda devreye alınırken,
Türkiye’deki araç ve trafik
güvenliğinin arttırılmasına katkı
sağlandı.

ESTABLISHING dominance in the air, Akfen then turned its
course to land. Akfen-Doğuş-TÜVSÜD Joint Venture Group,
each consisting of leading companies in its field, was
established for the vehicle inspection stations which were
approved for privatization.
In the tender held on December 20, 2004, Akfen also
participated in the construction and operation of TüvTurk
Kuzey Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim AŞ.
obtained the right to operate vehicle inspection stations for
20 years with a tender price of 613 million 500 thousand
dollars. The tender was approved on 14 February 2005, but
although the proceedings for the cancellation extended
the process, the consortium of Akfen introduced vehicle
inspection in EU-standards. The newly established fixed and
mobile stations were put into operation in a short time and
contributed to improving vehicle and traffic safety in Turkey.
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Denizde
At sea
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12 Mayıs 2007
12th May 2007

MERSIN
LIMANI
MERSIN PORT

Akfen Singapore Port
Authority Grubu
(PSA)
AKFEN - SINGAPORE PORT
AUTHORITY GRUBU (PSA)

Denizde kritik anlaşma
Critical agreement at sea
HAVA ve karanın ardından sıra denize gelmişti.
Akfen, Türkiye’nin Doğu Akdeniz kıyısındaki
konumuyla, demiryolu ve karayolu bağlantıları
nedeniyle dünyanın Ortadoğu ve Asya ticareti
için ideal bir transit liman olarak gösterilen
Mersin Limanı özelleştirmesi için dünyanın en
büyük konteyner işletmecisi Singapurlu Port
Singapore Authority (PSA) ile ortaklık kurdu.
13 Ağustos 2005 tarihinde 36 yıllığına
işletme hakkına yönelik ihalesi gerçekleştirilen
Mersin Limanı için en yüksek teklifi 755 milyon
dolarla Akfen – PSA tarafından verildi ve ortak
girişim limanın sahibi oldu.
Akfen – PSA ortaklığı ihalenin ardından
yatırımlarına başlarken, Mersin Limanı’nda kısa
zamanda kapasite artışı sağlanarak ithalat, ihracat
ve transit ticarette Türkiye’nin en önemli limanları
arasındaki yeri perçinlendi. Mersin Uluslararası Limanı bugün sadece
Türkiye’nin değil, çevre ülkelerin de merkezi durumunda bulunuyor.
UNAKITAN’DAN ‘LORD OF PORT’ BENZETMESI

13 Mayıs 2007’de Mersin Limanı işletme hakkının 36 yıllığına, PSAAkfen Ortak Girişim Grubu tarafından kurulan Mersin Uluslararası
Liman İşletmeciliği AŞ’ye (MIP) 755 milyon dolara devrine ilişkin
imtiyaz sözleşmesi törenle imzalandı.
Törende konuşan Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, “PSA geldi,
küresel bir oyuncu. Onu getiren Akfen de küresel bir oyuncu. Airport
(havalimanı) tamam. Seaport (deniz limanı) tamam. Araç muayene
istasyonlarını da aldılar. Carport da tamam. Hamdi Bey oldu Lord of the
Port (Limanların efendisi)” sözlerini kullanmıştı.

755
milyon $
$million

AFTER AIR and land, it was time for the sea.
Akfen partnered with the world’s largest
container operator, the Singaporean Port
Singapore Authority (PSA), for privatization
of Mersin Port, which is regarded as the
ideal transit port for Middle East and Asian
trade in the world due to its location on
Turkey’s Eastern Mediterranean coast as well
as its rail and road connections.
The highest bid for Mersin Port, which was
auctioned for 36 years of operation rights
on 13 August 2005, was awarded by Akfen –
PSA with $ 755 million, and this joint venture
became the owner of the port.
Akfen-PSA partnership started its investments
after the tender, and the port was soon increased
in capacity and its place among the most
important ports of Turkey in import, export
and transit trade was clinched. Today, Mersin
International Port is not only the center of Turkey, but also of
the surrounding countries.

‘LORD OF THE PORTS’ METAPHOR BY UNAKITAN
With the ceremony on May 13, 2007, a concession
agreement for the transfer of Mersin port operating rights
for 36 years to Mersin International Port Management
Co. (MIP) for $ 755 million, established by the PSA-Akfen
Joint Venture Group, was signed.
Speaking at the ceremony, the Ex-Finance Minister
Kemal Unakıtan said “PSA, a global player came to our
country. Akfen which is also a global player brought them
here. Airport is OK. Seaport is OK. They have vehicle
inspection stations which means that Carport is also OK.
It can be said that Hamdi Bey is “The Lord of the Ports”.
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80 trilyon dolarlık dünya ekonomisi
The $80 trillion world economy
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Dünya Bölgeleri
World‘s Region
AFRİKA AFRICA
AVUSTRALYA AUSTRALIA
DİĞER ÜLKELER OTHER COUNTRIES

HONG KONG HONG KONG
0,34 T$ %0,43
TAYLAND THAILAND
0,45 T$ %0,57

SİNGAPUR SINGAPORE
0,32 T$ %0,41

PAKİSTAN PAKISTAN
0,3 T$ %0,38

JAPONYA
JAPAN
4,87
T$
IRAN
IRAN
%6,13
0,44 T$
%0,55

MEKSİKA
MEXICO
1,15 T$
%1,45

ARJANTİN
ARGENTINA
0,64 T$ %0,8

ENDONEZYA
INDONESIA
1,02 T$
%1,28

RU
RUSSYA
SIA

ÇİN
CHINA
12,24 T$
%15,4

BANGLADEŞ
BANGLADESH
0,25 T$ %0,31

S. ARABİSTAN
S. ARABIA
0,68 T$
%0,86

ASYA ASIA

G. KORE
S. KOREA
1,53 T$
%1,93

FİLİPİNLER PHILIPPINES
0,31 T$ %0,39

BAE
UAE
0,38 T$
%0,48

ORTADOĞU MIDDLE EAST
AVRUPA EUROPE

MALEZYA MALAYSIA
0,31 T$ %0,4

İSRAİL
ISRAEL
0,35 T$
%0,44

LATİN AMERİKA VE KARAYİPLER
LATIN AMERICA AND CARIBBEAN

1,58 T$
%1,99

HİNDİSTAN
INDIA
2,6 T$
ALMANYA
%3,27
GERMANY
3,68 T$
%4,63

KUZEY AMERİKA NORTH AMERICA

ABD
US
19,39 T$
%24,4

İNGİLTERE
İTALYA
UK
ITALY
BREZİLYA
1,93
T$
İSPANYA
2,62
T$
1,65 T$
FRANSA
BRAZIL
SPAIN
%2,44
%3,3
%2,08
FRANCE
2,06 T$
TÜRKİYE
KANADA
1,31 T$
HOLTURKEY
%2,59
2,58 T$ LANDA %1,65 POLONYA 1,07 T$ CANADA
POLAND
%1,07
%3,25 NETHERNİJERYA NIGERIA 0,37 T$ %0,47
LANDS
0,52 T$ İSVEÇ

KOLOMBİYA COLOMBIA
0,31 T$ %0,39
ŞİLİ CHILE 0,28 T$ %0,35

0,83 T$
%1,04

İSVİÇRE
SWITZERLANDS
BELÇİKA
BELGIUM 0,68 T$
0,49 T$ %0,85

DİĞER ÜLKELER
OTHER COUNTRIES
%7,45

%0,62

%0,66

SWEDEN
0,54 T$
İRL.IRL %0,68
0,33 T$
%0,42
NORVEÇ
NOR. 0,4 T$
%0,5

LYA
STRA
AVU RALIA
T
1,32 T$ AUS
%1,67

G. AFRİKA S. AFRICA 0,35 T$ %0,44
FİNLANDİYA FINLAND 0,25 T$ %0,32
MISIR EGYPT 0,24 T$ %0,3
AVUSTURYA AUSTRIA 0,42 T$ %0,52

DANİMARKA DENMARK 0,32 T$ %0,41

Hazırlayan (by): howmuch.net Kaynak (Source): databank.worldbank.org
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ABD artık dünyanın en rekabetçi ekonomisi değil
The U.S. is no longer the world’s most competitive economy
Singapur Singapore
ABD US
Hong Kong Hong Kong
Hollanda Netherlands
İsviçre Switzerland
Japonya Japan
Almanya Germany
İsveç Sweden
İngiltere UK
Danimarka Denmark
Kanada Canada
Çin China
İtalya Italy
Hindistan India
Brezilya Brazil

STRATEGY

Çin online moda dünyasında zirvede
China is top of the online fashion world

84,8
83,7
83,1
82,4
82,3
82,3
81,8
81,2
81,2
81,2
79,6
73,9
71,5
61,4
60,9

Modadan elde edilen tahmini online ciro (milyar dolar)
Projected online turnover from fashion (in billion U.S. dollars)
ABD
USA

Avrupa
Europe

Çin
China

107,7

96,7

86,8

159

125,8
69,8

2016

285,3

260,5
228

193,9

63,3

140,5

130,8

119,2

2017

83,9

76,8
2018

90,3

2019

96,4

2020

2021

Kaynak (Source): Statista Digital Market Outlook

WEF rekabetçilik skoru (WEF competitiveness score)

Kaynak (Source): Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum)

Dünya mal ticareti göstergeleri ve öngörüleri
The global goods trade indicators and forecasts

20 şirket tüm karbon emisyonların üçte birinden
fazlasının sorumlusu
Revealed: the 20 firms behind more than a third of
all carbon emissions
1965’ten beri karbon ve metan emisyonu
Carbon and methane emissions released since 1965
Eşdeğer karbondioksit (milyar ton) Billion tonnes of carbon dioxide equivalent

0

10

Saudi Aramco
Chevron
Gazprom
ExxonMobil
National Iranian Oil
BP
Royal Dutch Shell
Coal India
Pemex
Petróeos de Venezuela
PetroChina
Peabody Energy
ConocoPhillips
Abu Dhabi National Oil Co
Kuwait Petroleum Corp
Iraq National Oil Co
Total SA
Sonatrach
BHP Billiton
Petrobras

30

40

50

59,26
43,35
43,23
41,90

2020
öngörü
Prediction
for 2020

18,9

18,9

19,47

10

0

3

3,6

1,0

1,5

35,66
34,02
31,95
23,12
22,65
15,75
15,63
15,39
15,23
13,84
13,48
12,60
12,35
12,30
9,80
8,68

Kaynak: Richard Heed, Climate Accountabilty Institute.
1965-2017 dönemi emisyon oranı
Source: Richard Heed, Climate Accountabilty Institute.
Emissions cover period between 1965-2017

20

Mal ticareti
(trilyon dolar)
Goods trade (trillion $)
Mal ticareti büyüme
(%, değer bazında)
Goods trade growth
(%, on value basis)
Mal ticareti büyüme
(%, miktar bazında)
Goods trade growth
(%, on value basis)

2018

2019 gerçekleşme
tahmini
Figure forecast for
2019

İnşaat malzemeleri ihracatı arttı
Construction materials export surged
Aylık, milyon dolar Monthly, million $
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ABD’nin borç dağı

Building a mountain of debt

2. DÜNYA SAVAŞI
Savaş harcamaları ve diğer ülkelere
verilen krediler 211 milyar dolarlık
bir borç ortaya çıkardı; bu borcun
büyük bir bölümü savaş bonolarıydı.
1945 yılına gelindiğinde, borç 259
milyar dolara ulaşmıştı.

N
ABD RAL BORCUI
N
E
A
D
FE ’YE OR
GSYİH ERAL DEBT
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0’Ü
%10
P
of GD
100%

WORLD WAR II
War expenditures and loans to
other countries add $211 billion to
the debt, mostly in the form of war
bonds. By 1945, the debt has
soared to $259 billion.

:
20494
%14

0’I
%14
’NİN
GSYİH
P
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140%

REAGAN DÖNEMİ
1980 ila 1990 yılları
arasında borç üçe
katlandı ve Soğuk Savaş
dönemi askeri yığınağını
ve de “uyuşturucuyla
mücadele” gibi yeni
120
çabaları fonlamak üzere
3,2 trilyon dolara yükseldi.

SAVAŞ SONRASI
ABD pek çok programı
başlattığı için borç
büyüdü ancak ekonomik
büyüme harcamaları
destekledi.
POSTWAR
The debt increases as
the U.S. starts many
programs, but economic
growth helps keep up
with the spending.

REAGAN ERA
Between 1980 and 1990,
debt triples and reaches
$3.2 trillion to fund the
Cold War military buildup
and new efforts like “the
war on drugs.”

YON

EKSİ

PROJ

BÜYÜK BUHRAN
Yeni Anlaşma programları 1933 yılında 23 milyar
dolar olan borcu 1937 yılında 36 milyar dolara çıkardı.
GREAT DEPRESSION
New Deal programs lift the debt from $23
billion in 1933 to $36 billion by 1937.

D

ECTE

BÜYÜK RESESYON
Satış geliri azaldı,
hükümetin
harcamaları
arttı. Borç 2011
yılında 14,8 trilyon
dolara ulaştı.
GREAT
RECESSION
Revenues shrink,
and government
outlays increase.
The debt reaches
$14.8 trillion
in 2011.

1.DÜNYA SAVAŞI
Savaş ABD’ye 32 milyar dolara mal oldu; bunun yüzde
58’i kamu borçlanmasıyla elde edildi.
WORLD WAR I
The war effort costs the U.S. some $32 billion, with
58% paid through borrowing from the public.
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İÇ SAVAŞ
Kuzeyli Birliğin askeri harcamalarının
finansmanı için hükümet bonoları satıldı.
Borç GSYH’nin yüzde 31’ine ulaştı.
CIVIL WAR
Government bonds are sold to finance the
Union’s military. Debt hits 31% of GDP.

60

10

5

20’Lİ PARLAK YILLAR
Piyasalarda göz kamaştırıcı bir büyüme
gözlenirken, borç miktarı 26 milyar
dolardan 16 milyar dolara geriledi.
THE ROARING ’20S
Amid a market boom, debt shrinks
from $26 billion to
$16 billion.
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Çalkantılı dönemlerde borçlanmak ABD’nin uzun ve başarılı tarihinin bir stratejisidir.
Aşırı borçlanmayı tetikleyen Büyük Resesyon’un üzerinden on yıl geçtikten
sonra ABD’nin borçları hâlâ büyümeye devam ediyor. Hazine Bakanlığı’na göre,
federal borçlanma 2018 yılında 1,34 trilyon dolarken, 2019 yılında 1,23 trilyon dolar
olması bekleniyor. Kongre Bütçe Ofisi borcun GSYİH’ye oranının gelecek yıllarda
kestirilemeyecek ölçüde artacağını öngörüyor.

Piling up debt in times of tumult is a
strategy with a long, successful history in
the U.S. A decade after the most recent
crisis-driven borrowing binge, the Great
Recession, U.S. debt continues to soar.
According to the Treasury Department,
federal borrowing is set to hit $1.23 trillion
in 2019 on top of $1.34 trillion in 2018. The
Congressional Budget Office projects the
debt-to-GDP ratio will rise into uncharted
territory in decades to come.

Kaynak: Kongre Bütçe Ofisi; Hazine Bakanlığı

Source: Congressional Budget Office; Treasury Department
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Faiz oranlarının 670 yıllık tarihçesi
The history of interest rates over 670 years

%16

“Vadesiz bono” vade tarihinin olmadığı sabit getirili varlıktır.
Yatırımcılar bu tür bonoyu borç aracından çok menkul kıymet
olarak görüyorlar.

%14

A perpetual bond, also known as a “consol bond” or “prep,” is
a fixed income security with no maturity date. Investors consider
this type of bond as a type of equity, rather than debt.

%12
%10
%8

Hollanda Vadesiz Bonolar
Dutch Perpetual Bonds

%14,2
1974

%13,9
1981

1555, 1566
%9

İngiltere %3’lük
vadesiz bono
U.K. 3% Perpetual
Bond

ABD 10 yıllık
Hazine bonosu
U.S. 10-year Treasury

Hâlâ getiri sunan en eski vadesiz
bononun tarihi 1624.
The oldest perpetual bond still
generating payments is dated 1624.

%2
%0

1970’lerdeki patlama 80’lerde söndü. 1970’li yılların
başlarındaki düşük faiz oranları tam bir istihdam
sağladı ancak aynı zamanda yüksek enflasyonun
önünü de açtı. FED bu durumu kontrol altına almak
için yüksek faiz oranlarını gündeme getirdi.

The boom of the ’70s became the bust of the ’80s. Low interest rates
in the early 1970s encouraged full employment, but also caused
high inflation, which the Fed tried to fight with higher interest rates.

%6
%4

Today, we live in a low-interest-rate environment, where the
cost of borrowing for governments and institutions is lower
than the historical average. It is easy to see that interest rates
are at generational lows, but did you know that they are also
at 670-year lows? This week’s chart outlines the interest rates
attached to loans dating back to the 1350s. Take a look at the
diminishing history of the cost of debt—money has never
been cheaper for governments to borrow than it is today.

Cenova Cumhuriyeti 4-5 yıl vadeli
Republic of Genoa 4-5yr Lending Rate
1350

1400

1500

%1,1
1619

1600

Tekstil segmentlerinin büyüklüğü
Textile industry sections and turnovers
Milyar $ (Billions)

Gelinlik
Bridalwear

Spor giyim
Sports wear

90

57

Kadın giyim
Womenswear

%2,2
1897

1700

1800

%1,9
1941

1900

2000

Moda ve tekstil endüstrisi küresel ekonomide devasa bir yere
sahip. Küresel GSYİH’nin yüzde 2’sini oluşturan giyim her yıl
üç trilyon doların üzerinde bir gelir sağlıyor. Sektörün yüzde
80’i kadın giyimi, erkek giyimi ve lüks ürün segmentine
yoğunlaşmış bulunuyor. Ancak şirketler yeni segmentlere de
giriyor ve tekstilin kapsamını genişletiyorlar. Nitekim şimdiye
kadar hep dışlanmış olan kilolu nüfus için artık büyük beden
kıyafet üretiliyor. Aşçı üniformaları ve spor için şık tasarımlar
da sektörde yer bulan yeni üretimler.

186
621

Çocuk giyim
Childrenswear

339,4

Lüks ürünler
Luxury goods

402
Erkek giyim
Menswear

The Fashion and Apparel Industry is a behemoth in the global
economy. Making up 2% of all global GDP, clothing generates
over three trillion dollars every year. Approximately 80% of the
industry is concentrated in the womenswear, menswear, and
luxury goods segments. However, companies are moving into
new lines and expanding the definition of apparel. Several plussize clothing companies are finding success serving a highly
relevant but historically underserved demographic. Cookware
and ‘athleisure’ are also niche segments rising quickly.
Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu Source: World Economic Forum

Kaynak: Sidney Homer and Richard Sylla-A History of Interest Rates, FED, Bank of England

Halen düşük faizli bir ortamda yaşıyoruz. Hükümetler ve
kurumlar için borçlanma maliyeti tarihi ortalamanın altında.
Faiz oranlarının yakın tarihin en düşük seviyesinde olduğu
aşikâr peki ama 670 yılın da en düşük düzeyinde olduğunu
biliyor musunuz? Aşağıdaki grafik 1350’li yıllara dayanan
kredilerin faiz oranlarını gösteriyor. Borçlanma maliyetinin
tarihine dönüp baktığımızda, hükümetler için borçlanmanın
hiç bu kadar ucuz olmadığını görüyoruz.
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Eğlence dünyasında rakamlar yüz güldürüyor
Shiny figures in the entertainment world
Filmler Movies

Müzik Music

152,1 96,8

19,1

MİLYAR $ BILLION $

MİLYAR $ BILLION $

MİLYAR $ BILLION $

Newzoo’ya göre, bu yılki global
video oyun satışlarının tahmini
toplamı 2018’e göre yüzde 9,6 arttı.
(Tüm dünyada 2,5 milyarı aşkın
oyuncuyla bu pek de şaşılacak bir
rakam değil.) Ev konsol kategorisi
en hızlı büyüyen kategori olsa
da, mobil oyun en büyüğü ve
dünyadaki satışların yaklaşık yarısı.

Motion Picture Association of
America’ya göre, 2018 yılı toplam
küresel sinema ve ev eğlence
pazarının değeri. Satış geliri, kısmen
de artan dijital harcamaların
etkisiyle, bir önceki yıla göre yüzde
9’luk bir artış kaydetti.

International Federation of
the Phonographic Industry’ye
göre, 2018 yılında kayıtlı müzik
endüstrisinin toplam küresel
satışları. Aboneli audio akışları
yüzde 37’yle pastanın en büyük
dilimini temsil ediyor; dijital müzik
halen tüm satışların yüzde 59’una
eşdeğer.

According to Newzoo, the estimated
total figure of this year’s global video
game sales surged by 9.6 per cent
compared to 2018. (This is not a
surprise given that the number of
players is over 2.5 billion across the
world.) Although the home console
is the fastest growing category, the
mobile game is the largest section.

Değerine göre en iyi
10 futbolcu
The top 10 most
valuable players

Kylian
Mbappe

According to the Motion Picture
Association of America, the total
value of the global movie and home
entertainment market in 2018. The
sales revenue rose by 9 percent
partially with the impact of the rising
digital spendings too.

According to the International
Federation of the Phonographic
Industry, the total global sales of the
recorded music industry in 2018.
The subscribed audio streaming
represents the highest share with
37 percent; the digital music has the
highest share with 59 percent in the
total sales.

Oyuncu
Player

Yaşı
Age

Kulübü
Club

Kylian Mbappe
Neymar
Lionel Messi
Eden Hazard
Mohamed Salah
Harry Kane
Raheem Sterling
Antoine Griezmann
Kevin De Bruyne
Paul Pogba

20
27
32
28
27
26
24
28
28
26

Paris Saint Germain FC
Paris Saint Germain FC
FC Barcelona
Real Madrid CF
Liverpool FC
Tottenham Hotspur FC
Manchester City FC
FC Barcelona
Manchester City FC
Manchester United FC

Değeri (Milyon €)
Value (Million €)
225
196
188
163
160
137
131
131
130
128

Kaynak (Source): KPMG Football Benchmark

Video oyunları Video games
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Dünya genelinde turist sayısı artıyor
Number of tourists increases across the world
Global turizmin ilk altı aylık büyüme rakamları
The first 6-month global tourism growth
8

2018 (İlk altı ay) - 2019 (İlk altı ay)
2018 (First six months) - 2019 (First six months)

%8
7

%6

6
5

%4

4

The United Nations World Tourism Organisation unveiled the
report “UNWTO World Tourism Barometer” examining the global
tourism movements in the first six months of the year 2019.
In its estimates for the year 2019, UNWTO had stated that the
global tourism would grow by 3-4 per cent this year. Indeed, the
figures obtained in the first six months of the year 2019, justified
this forecast. During January – June 2019, the number of tourists
across the world was recorded as 671 million. This number
indicates 30 million tourists came to add on yearly basis. And last
year, a record was beaten again compared to the year before.

%4
%3

3

%2

2
1

Kaynak (Source): BM Dünya Turizm Örgütü

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün, 2019 yılının ilk
altı aylık döneminde dünya genelindeki turizm hareketlerinin
mercek altına alındığı “UNWTO World Tourism Barometer”
raporu açıklandı. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü, 2019
yılı öngörüsü olarak bu yıl dünya turizminde yüzde 3 ile yüzde
4’lük bir büyüme yaşanacağını açıklamıştı. 2019 yılının ilk altı
ayında elde edilen rakamlar, bu öngörüyü destekledi. 2019 Ocak
– Haziran döneminde dünya genelinde toplam 671 milyon turist
seviyesine ulaşıldı. Bu rakam geçtiğimiz yılın aynı dönemine
göre 30 milyon turist seviyesinde artış gösterdi. Geçtiğimiz
yılda da bir önceki yıla göre rekor bir artış yaşanmıştı.

0
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Yaşam kalitesi en yüksek şehir Viyana
Vienna is the city with the highest quality of life
Mercer’ın beş kıtada 231 şehri kapsayan küresel araştırması
‘Yaşam Kalitesi Araştırması’ sonuçları açıklandı. Bu sene
dünyanın yaşam kalitesi en yüksek şehri yine Viyana oldu.
Sıralamada Zürih ikinci, Auckland, Münih ve Vancouver
üçüncü sırada yer alırken, İstanbul 130’uncu sırada kendine
yer buldu. İstanbul, bu sene yükseliş gösteren şehirler
arasında üçüncü sırada yer alıyor.

Yaşam kalitesi en yüksek 10 şehir
The top 10 cities with the highest life quality

Kişisel güvenlik endeksi sıralaması
The personal safety index ranking

Sıra
Rank

Sıra
Rank

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Şehir
City

Ülke
Country

Viyana
Zürih

Avusturya
İsviçre

Vancouver
Münih
Auckland
Düsseldorf
Frankfurt
Kopenhag
Cenevre
Basel

Kanada
Almanya
Yeni Zelanda
Almanya
Almanya
Danimarka
İsviçre
İsviçre

1
2
2
2
2
6
7
7
9
9

Şehir
City

Ülke
Country

Lüksemburg
Basel

Lüksemburg
İsviçre

Bern
Helsinki
Zürih
Viyana
Cenevre
Oslo
Auckland
Wellington

İsviçre
Finlandiya
İsviçre
Avusturya
İsviçre
Norveç
Yeni Zelanda
Yeni Zelanda

Kaynak (Source): Mercer

The results of the global “Life Quality Research” by Mercer
covering 231 cities across five continents, have been unveiled.
This year, Vienna took again the top rank as the city with the
world’s highest quality of life. Zurich took the second place and
Auckland, Munich and Vancouver have been ranked on the third
spot. Istanbul was ranked no.130. Istanbul has been the third
among the cities rising this year.
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Yağmur ormanları yanıyor
Rain forests on fire
Amazon’dan Orta Afrika’ya, ormanlar yanıyor. Örneğin, Ağustos ayı
sonlarında, Brezilya Ulusal Uzay Araştırma Enstitüsü ülkede çoğunluğu
da insan eliyle çıkarılan yangınların 2018 yılının aynı dönemine göre bu
yıl yüzde 84 oranında artış kaydettiğini belirtti. Bu sürede Amazon orman
örtüsündeki kayıp yüzde 39 oranında arttı. Global Forest Watch’a göre,
tropik yağmur ormanlarında 36 milyon kilometrekarelik bir kayıp söz
konusu; bu da Belçika’nın yüzölçümüne eşdeğer bir alan. Ancak tehdit
altında olan yalnızca yağmur ormanları değil: Greenpeace’in tahminlerine
göre, bu yıl Sibirya’daki devasa yangınlar havaya yaklaşık 166 ton CO2 yaydı;
bu da 36 milyon otomobilin yıllık emisyonuna eşdeğer.
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From the amazon to central Africa, forests are burning.
In late August, for example, Brazil’s National Institute
for Space Research said that the number of fires in
the country—largely set by humans—had jumped 84%
this year over the same period in 2018. The amount of
Amazon forest cover lost in Brazil in that span spiked
39%. Last year, according to Global Forest Watch, the
tropics overall lost some 8.9 million acres of primary
rain forest—an area equal to the size of Belgium. But
not just rain forests are aflame: Greenpeace estimates
that massive blazes in Siberia this year have released
more than 166 metric tons of CO2, nearly equal to the
annual emissions of 36 million cars.
SON 12 AYDA KAYDEDİLEN
YANGIN SAYISI (ÜLKE BAZINDA)
NUMBER OF FIRES DETECTED
IN THE PAST 12 MONTHS, PER COUNTRY
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BREZİLYA BRAZIL
KONGO DEM. CUM. DEM. REP. OF CONGO
ENDONEZYA INDONESIA
KOLOMBİYA COLOMBIA
BOLİVYA BOLIVIA
MALEZYA MALAYSIA
PERU PERU
MADAGASKAR MADAGASCAR
PAPUA YENİ GİNE PAPUA NEW GUINEA
KAMERUN CAMEROON
Kaynak (Source): NASA; Maryland Üniversitesi; Global Forest Watch
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13.471.000 km2
4.800.000
3.400.000
1.770.000
1.544.000
1.445.000
1.400.000
950.000
772.658
580.000

2018’DE EN ÇOK
TROPİKAL YAĞMUR ORMANI KAYBINA
MARUZ KALAN ÜLKELER
COUNTRIES WITH THE
LARGEST TROPICAL RAIN FOREST
LOSSES, 2018

Yangın verileri kesinlik için uydu görüntülemeye ve filtrelemeye dayanmaktadır. Fire data is based on satellite imaging and filtered for accuracy.
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Bir belirsizliğin doğuşu
Birth of a quandary

In most industrial nations, the average
number of childbirths per woman
has fallen below 2.1—the “replacement
rate” at which population growth levels
off. That may be good for a resourcestrained planet. But for businesses and
governments, it’s a looming challenge.
One impact of declining fertility—a sinking
ratio of working-age people to retirees—is
already eroding social safety nets in
the U.S., Europe, and Japan. Falling birth
rates also threaten consumer-facing
industries whose growth depends on everexpanding pools of customers.

Pek çok sanayileşmiş ülkede, kadın başına ortalama doğum oranı, nüfus artış
düzeyinin sürdürülebilmesi için gereken oran olan 2,1’in altına düştü. Bu belki,
kaynakları kısıtlı gezegen için iyi bir haber olabilir. Ancak iş dünyası ve hükümetler
açısından ciddi bir tehdit. Azalan doğurganlığın sonuçlarından biri olan, çalışma
yaşındakilerin sayısının emeklilere göre oranındaki gerileme şimdiden ABD, Avrupa
ve Japonya’daki sosyal güvenlik ağlarını aşındırmaya başladı. Doğum oranlarındaki
gerileme aynı zamanda, büyümesi sürekli genişleyen müşteri havuzuna bağlı olan
tüketici odaklı sektörleri de tehdit ediyor.

Belli ülkelerde doğurganlık oranındaki değişim Change in fertility rate for selected countries
Kadın başına ortalama çocuk doğurma sayısı (1970, 1995 ve 2016) Average number of children born per woman (1970, 1995, and 2016)

2.36

1.79

AVUSTRALYA
AUSTRALIA

ENDONEZYA
INDONESIA

1.17

GÜNEY KORE
SOUTH KOREA

2.33

HİNDİSTAN
INDIA

1.44

NOKTALI ÇİZGİLER ÖLENLERİN
YERİNİ ALACAK YENİ DOĞAN
SAYISINI GÖSTERİYOR (2.1)
DOTTED LINE SHOWS
REPLACEMENT-LEVEL RATE (2.1)
2.53

SUUDİ
ARABİSTAN
SAUDI
ARABIA

GÜNEY
AFRİKA
SOUTH
AFRICA

JAPONYA
1.54

2.46

1.62

ÇİN

JAPAN

CHINA

KANADA

3.11

İSRAİL

CANADA

ISRAEL

1.82

2.11

ABD
U.S.
TÜRKİYE
2.18

TURKEY
1.38

MEKSİKA
MEXICO

YUNANİSTAN
GREECE

1.73
BREZİLYA
BRAZIL

RUSYA
RUSSIA 1.76

HOLLANDA
NETHERLANDS 1.66

1.60

ALMANYA
GERMANY

İNGİLTERE
U.K. 1.79

İSPANYA
SPAIN 1.34

FRANSA
FRANCE 1.89

İTALYA
ITALY 1.34

Kaynak (Source): OECD
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G IFT CARD
Mürver’de her yemek,
akılda ve damakta
kendini hatırlatan,
güzel tatlar bırakır.
# M U RV E R R ESTAU RA N T

Gift card, mürver’de yemek deneyimine davettir.
Detaylı bilgi ya da satın almak ve
kurumsal satış opsiyonları için bize ulaşın.
0212 372 07 50

B U LVA R LO F T ’ TA
KONUT VE TİCARİ ALAN KİRALAMALARI BAŞLADI
T İ C A R E T İ N A LT I N Ü Ç G E N İ

Bulvar Loft, Ankara’da konut
piyasasının yükselen yıldızı
İncek Bölgesi’nde yeni bir cazibe
merkezi oluyor. Bulvar Loft,
mimarisi, sosyal imkânları ve
lokasyon avantajıyla Ankaralılara
her metrekarede keyif ve prestij
vadediyor. Her detayı incelikle
düşünülmüş yaşam alanları,
sosyal donatıları ve birbirinden
keyifli ticari alanlar
Bulvar Loft’ta sizi bekliyor.

31 adet ticaret alanı ve ticaret
alanlarının ortasında yer alan
600 m2’lik etkinlik alanına sahip,
yaklaşık 3000 kişinin yaşayacağı
Bulvar Loft’un kâr getirisi yüksek,
prestijli ticaret alanlarında
müşterileriniz hazır.

Bulvar Loft Tanıtım Ofisi:
Kızılcaşar Mah. No: 7A/1 Yavuz Sultan Selim Bulvarı
İncek / Gölbaşı / Ankara
www.bulvarloft.com.tr

