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MERHABA,

HELLO,

Ocak ayından bu yana yaşanan pandemi sürecinde gördük ki; Covid-19’dan kurtulmak için mevcut sistemler yeterli değil. İlk başta
Çin ve çevresini etkileyen bölgesel bir “epidemi” olarak algılanan
salgının, sonraki günlerde Asya sınırlarını aşıp, halk sağlığını küresel
çapta tehdit etmeye başlamasıyla dünyanın aslında farklı önlemler
alması gerçeği öne çıktı. Sonuç, değişim şart ve insanlık yeni bir başlangıç için acele etmeli... Bu gerçekler ışığında biz de dergimizin yeni
sayısını, Covid-19 ve sonrası gelişmelere ayırdık.
Kapak haberimizde dünyanın hayata geçirmekte çok geç kaldığı
‘yeşil enerji’ konusunu işledik. Dünyanın azalan kaynakları, çevreci yaklaşımlar derken, yeşil enerji konusu her zamankinden daha da
önemli. Türkiye’de ise bu alana son 10 yıldır 20 milyar dolara yakın
yatırım yapıldı. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) “Yenilenebilir Enerji
2019 (Renewables 2019)” raporu, 2024’de Türkiye’nin yenilenebilir
enerji kapasitesinin yüzde 50 artacağını ve Avrupa’da en fazla yenilenebilir enerji kurulu gücü bulunan ilk beş ülke arasına gireceğini işaret
ediyor. Konunun detaylarını ilerleyen sayfalarımızda okuyabilirsiniz.
Koronavirüsün dünyada hızla yayılması, Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi ilan etmesi ve hava sahasının durma noktasına gelmesiyle akıllardaki bir diğer soru turizm sektörü oldu. “Bu önemli
sektörün geleceği ne olacak?” sorusuna cevap aradık. Türkiye’de turizmciler üçüncü ve dördüncü çeyrekle ilgili umutlu olsa da sektörde 2020 yılında geçen yıla göre yüzde 30-50 oranında bir gelir kaybı
olacağı beklentisi hakim. Peki veriler neler söylüyor? Sektör temsilcileri neler düşünüyor? Özel dosyamız ilginizi çekecek.
Dünyanın en büyük şirketlerinin gelecek dönemde kalifiye işgücü
oluşturma konusunda yapay zekaya güvenmesi, gündeme İK robotları
ve onların dünyasını getirdi. Şirketler bu makinelere artık daha büyük
sorumluluklar veriyor. Yapay zekanın rol oynadığı iş alanları gelecekte
daha da büyüyecek görünüyor. İK’da yapay zeka konusunu bu açıdan
ele aldık. Daha az önyargı ve daha fazla veri odaklı yaklaşım içeren işe
alma kararları ve robotların dünyasına ilginç bir yolculuk yaptık.
Nostalji sayfalarımızda ise bu kez, enerji konusunda gelecek yatırımlarını önceden hayata geçiren Akfen Holding’in, küçük bir girişim olarak başlayan, yıllar geçtikçe yurtdışından yabancı şirketlerden de yatırım çekerek çığ gibi büyüyen milyar dolarlık değere sahip
olan enerji platformu, Akfen Yenilenebilir Enerji’ye ayırdık. Son 20
sene içinde nereden nereye gelindi? Detaylı analiz ve yanıtları sayfalarımızda bulacaksınız.
Covid-19 gölgesinde evlere hapsolmak ‘Yeni Normal’ günlerinin
başlangıcı oldu. Salgın hepimize sosyal devlet anlayışının vazgeçilmezliğini ve bilimsel gelişmelerin hayati önemini bir kez daha hatırlattı. Bu iki alandaki gelişmeler umarız, daha yaşanabilir bir dünyaya
insanlığı taşır. Hepinize iyi okumalar...

The developments since the outbreak of pandemic unveiled that
the current systems are ineffective in the battle against Covid-19.
At the beginning, the outbreak was anticipated to be a regional
“epidemic” affecting also China and its close environment but
then this virus spread beyond the borders of Asia and began
to threat the public health globally. Thus, the humanity faced
the reality that other measures should be taken. Consequently,
change is a must and therefore, we dedicated the new edition of
our magazine to Covid-19 and its afterwards.
Our cover story is about “Green Energy” which the world
delayed for long its implementation. Given the scarce resources
of the world and the environmentalist approaches to this issue,
the green energy policy becomes crucial more than ever. Turkey
invested a sum close to 20 billion dollars over the past 10 years
in this field. The “Renewables 2019” report by the International
Energy Agency (IEA) indicates that the renewable energy capacity
of Turkey will increase by 50 per cent and Turkey will rank among
the top five countries of Europe having the highest capacity of
installed renewable energy by 2024. You can read the related
details in the next pages.
Following the rapid spread of coronavirus over the world and the
declaration of WHO calling it a pandemic, the airlines operations
almost halted and therefore, the attention shifted towards the
tourism sector. We are looking for an answer to the question “what
will be the future of this important industry?”. Though the tourism
operators are hopeful for the third and fourth quarters, the industry
is anticipated to contract by 30-50 per cent in 2020 on yearly basis.
Well what the figures tell? What the industry representatives think?
Our special file is focused on this issue.
The world’s top companies, relying on the artificial intelligence
for the qualified employment in the future, put HR robots and
their world in the center of attention. The companies give more
responsibility to these machines. Apparently, the business fields
organizing around will grow further in the future. We elaborated
the artificial intelligence in HR from this perspective. We had
a curious journey into the w*orld of robots and the new hiring
perspectives with less prejudices and relying more on data.
In our nostalgy pages, we are elaborating the story about Akfen
Renewable Energy, which started as a small size venture by Akfen
Holding which began to invest early in energy and managed to
turn into an energy platform worth billion dollars growing rapidly
by attracting foreign investments.
You can find a detailed analysis in our pages about the progress
in the last 20 years.
Locked down in the houses because of Covid-19 has been the
beginning of “New Normal” days. This pandemic reminded us
once again the indispensable notion of social state and the vital
importance of the scientific developments. Hope the advances in
these two areas take the humanity to a more livable world.
Enjoy the reading...

Ünsal Ereke
Genel Yayın Yönetmeni / Editor in Chief
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Cüzdanınızda
26 bin bakteri
taşıyorsunuz!
SALGIN HASTALIKLARIN tüm dünyayı
endişelendirdiği bugünlerde; virüs, mikrop
ve bakterilerin yayılmasında nakit paranın
etkisi konuşulurken, bazı ülkeler nakit
paraları ultraviyole ışınlar ile temizlemek
üzere çalışma başlattı. Mastercard
ve Oxford Üniversitesi tarafından
gerçekleştirilen araştırmada Avrupa’daki
ortalama bir banknotun, sağlığa zarar
verme potansiyeline sahip 26 bin bakteri
taşıdığına gösteriyor. Aynı araştırmaya
göre, en yeni paranın üzerinde bile
ortalama 2 bin 400 bakteri bulunduğu,
bu bakterilerin ise idrar ve solunum
yolu enfeksiyonlarına neden olabileceği
belirtiliyor. ABD’de yapılan bağımsız bir
araştırmaya göre ise nezle gibi bulaşıcı
bir virüs, enfekte olan birinin dokunduğu
parada 12 gün boyunca yaşıyor.
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Avrupa Eliti 2020
Futbol Kulüpleri

Kulüp sayısı; ülke bazında kümülatif değer ve şirket değeri payı
Number of clubs, aggregate value by country and share of EV
Kulüp sayısı Number of clubs
Ülke
Countries
İngiltere England
İspanya Spain
Almanya Germany
İtalya Italy
France Fransa
Portekiz Portugal
Türkiye Turkey
Hollanda Netherlands
İskoçya Scotland

We carry 26 thousand
bacteria in our wallet
AS THE WORLD confronts the pandemic, the
role of cash is in the center of discussions about
the spread of virus, microbes and bacteria and
some countries already launched works to clean
the cash with ultraviolet beams. A research
conducted by Mastercard and Oxford University
unveils that 26 thousand bacteria reside in
an average paper money in Europe, which
can be harmful to the health. Again the same
study finds that even the newest money has an
average number of 2 thousand 400 bacteria
and these bacteria may cause infections in
urinary and respiratory tracts. According to an
independent study in US, an infectious virus
like common cold, can survive for 12 days on a
money touched by an infected person.
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Toplam şirket değeri 2020
(Euro milyon)
Total EV 2020 (EUR m)
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KPMG FOOTBALL BENCHMARK
EKIBI tarafından her yıl yayınlanan

Avrupa Eliti 2020 - Futbol Kulüpleri
Değerlendirme Raporu, Avrupa
futbol sezonunu analiz ediyor. Avrupa
futbolunun en değerli 32 takımının

Kaynak (Source): KPMG

Kulüp bazında
kümülatif değer
(Euro milyon)
Average value per
club (EUR m)
16.395
1.822
1.324
1.657
794
1.227
362
338
432
-

belirlendiği rapora göre, zirvede
yüzde 8 büyüme ve 3 milyar 478
milyon euroluk değeriyle İspanyol
devi Real Madrid yer aldı. Sıralamaya
Türkiye’den Galatasaray ve Beşiktaş
girdi.

Europe’s Elite Footbal Clubs
EUROPE’S ELITE 2020 – Football Clubs
Evaluation Report, released annually by
KPMG Football Benchmark team, analyses the
European football season. According to the
report unveiling the 32 most valuable teams

of the European football, the Spanish giant
Real Madrid, valued at 3 billion 478 million
euros and with a growth rate of 8 per cent,
took the top spot. Galatasaray and Beşiktaş
form Turkey, were placed in the ranking.

∑ %100
% 41,3
% 23,4
% 12,5
% 12,0
% 6,2
% 1,8
% 1,7
% 1,1
-

Şehir otelciliği alanında uluslararası
standartlarda hizmet veren Akfen GYO,
TÜRKiYE’NiN ÖNDE GELEN GYO’LARI
ARASINDA YER ALIYOR.
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SONRASI

İngiltere’nin AB’den ayrılma kararıyla başlayan kargaşa şirketlerin Londra’dan
kaçmaya başlamalarına neden olurken, onlarcası şimdiden Amsterdam’ı üs
seçmeye başladı. İşte, ölçek olarak Londra’nın onda birinden daha küçük bir şehrin
Avrupa’nın finans üssüne dönüşmesinin şaşırtıcı öyküsü.

BREXIT GO ES DUTCH
The turmoil over the U.K.’s departure from the European Union is chasing companies
out of London—and dozens are landing in Amsterdam. Here’s how a city less than a
tenth of London’s size is becoming Europe’s unlikely financial powerhouse.
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24 HAZİRAN 2016 CUMA genellikle Londra’ya
baş döndürücü bir hareketlilik kazandıran, parlak
yaz günlerinden biriydi. Ancak bir gün önceki
Brexit referandumunun sonuçları açıklanmaya
başladığından endişe ve gerilim ağır bir yük gibi
kentin üzerine çökmüştü. Seçmenlerin yaklaşık yüzde
52’sine denk düşen 17 milyonu aşkın İngiliz, dünyanın
en büyük tek pazarında 43 yıl geçirdikten sonra
AB’den ayrılma yönünde oy kullanmıştı.
FRIDAY, JUNE 24, 2016, was the kind of sparkling summer’s
day that usually inspires giddy buoyancy in London. On that
morning, however, anxiety and distress fell on the city like
a lead weight, as the results of the previous day’s Brexit
referendum rolled in. More than 17million Brits, nearly 52%
of those who cast a ballot, had voted to leave the European
Union, after 43 years in the world’s biggest single market.
ABD merkezli tahvil borsası platformu MarketAxess’in
avukatı Rhian Ravenscroft’a göre, bir sonraki adımını düşünmesi için çok zaman vardı. Yedi aylık hamile ve son derece keyifsiz bir halde banliyödeki evinden şirketin Londra’daki Avrupa merkezine doğru bir saatlik bir yolculuk yapmıştı.
Ofise geldiği zaman da ne yapacağını biliyordu. İngiliz Ravenscroft, “ilk ben taşınmak istedim” diyor.
Üç yıl sonra ekim ayında Ravenscroft’la bir araya geldiğimde, yine güneşli pırıl pırıl bir gündü. Ama bu kez Amsterdam’da yüzyıllık kanalın kenarında yer alan bir binada
oturuyor; burası MarketAxess’in yeni AB merkezi. Büyük
pencerelerin dışından gelen sesler ise Londra trafiği değil,
nehirde seyreden vapurların çıkardığı su sesi. Şimdi artık
şirketin kıdemli hukuk danışmanı olan Ravenscroft Londra’dayken trenle gidip gelmek için günlük 32 dolar harcıyordu. Bugün ise 3 yaşındaki kızı Seren’i yakınlardaki bir
yuvaya bıraktıktan sonra bisikletini çocuk sepetiyle beraber
ofisin dışında park yerine kilitliyor. Yolda harcadığı zaman
toplamda beş dakika. Toplam maliyet ise, sıfır. Hâlâ yeni
sürece alışmaya çalışan 36 yaşındaki Ravenscroft, “yaşam
kalitesi tamamen değişti” diyor. “Günde üç saati yola harcamaktan kurtulduğunuzda işinize yoğunlaşmanız için çok
zaman kalıyor” diyor.
Ravenscroft Brexit’in hayatlarını kökten değiştirdiğine
tanık olan tek kişi değil. İngiltere’nin AB’den ayrılıp ayrılmayacağı ya da ne zaman ayrılacağı İngiliz ekonomisini ve
siyasi mekanizmayı paralize etti. 12 Aralık’taki genel seçim
ve AB’den çıkış için 31 Ocak’ın nihai tarih olarak belirlenmesi ülkenin yazgısına yön verecek iki gelişme. Ancak iş dünyasının büyük bir bölümü nihai aşamayı görmek için daha
fazla bekleyemeyeceğine karar verdi. Oyların sayıldığı 2016
yılından beri yüzlerce şirket operasyonlarını ya İngiltere’den

For Rhian Ravenscroft, an attorney for U.S.-based
bond-trading platform MarketAxess, there was plenty of
time to consider her next move. Seven months pregnant
and deeply upset, she had an hour-long journey from her
suburban home to the company’s European headquarters
in London’s Barbican district. By the time she reached the
office, she knew what she would do. “I was the first one to
ask to move,” says Ravenscroft, who is British.
When I meet Ravenscroft in October, more than three
years later, it is on another sparkling, sunny morning. But
now she is sitting in a centuries-old canal-side house in
Amsterdam—MarketAxess’s new EU headquarters. The
sound outside the picture windows is not London traffic
but rather the lapping of water from riverboats gliding by.
In London, Ravenscroft, now the company’s senior legal
counsel, had a $32 roundtrip train commute. Today, she
has dropped off her 3-year-old daughter, Seren, by bicycle
at a kindergarten nearby, then locked her bike with its
infant buggy outside the office. Total commuting time: five
minutes. Total cost: zero. “The quality of life has totally
changed,” says Ravenscroft, 36, still stunned by the shift.
“Not having to commute up to three hours a day frees up
a lot of time to concentrate on your job.”
Ravenscroft is hardly alone in having her life radically
upturned by Brexit. The question of whether or when
the U.K. will leave the EU has dragged Britain’s economy
and political apparatus into dysfunction. A U.K. general
election on Dec.12 and a Jan.31 deadline for an exit deal
are the next plot twists in this long-running drama that
could cement the country’s departure—or not. But much
of the corporate world has decided it can’t wait any longer
to see the final episode. Since the votes were counted in
2016, hundreds of businesses have pulled their operations
entirely out of Britain, or relocated key segments to the
other 27 EU countries, uprooting thousands of employees

to avoid running afoul of European regulations.
The disruption of a final Brexit is impossible to
calculate, and its full dimensions will take years to
become clear. Even so, in tiny, orderly Amsterdam, it is
already possible to glimpse what post-Brexit Europe
might look like—because it is already here. About 100
companies with operations in Britain have opened offices
in the Netherlands because of Brexit, according to the
Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA), part of the
Ministry of Economic Affairs. Of those, at least 65 are in
Amsterdam, a city with a population of 800,000—a sliver
of London’s 9million. City officials say the influx will create
about 3,500 jobs in the next three years. And that could be
a trickle compared with a future flood. NFIA commissioner
Jeroen Nijland says the agency is in talks with almost
350 other companies—up from 80 last January—about
possible moves. “This is developing fast,” he says.
Major media entities and big life-sciences companies
have recently expanded into Amsterdam. But nowhere
is this change felt as sharply as in the financial services
industry. For decades, finance’s European identity has
centered on one square mile of London called simply
The City, as though there were none other. That is no
longer the case. Since the Brexit referendum, the industry
has splintered across the Continent, in a shift that could
ultimately be profound and permanent.
For Amsterdam, the migration has been an undeniable
boon. But for many in the city, celebration feels
premature. New residents are straining a market where
affordable housing is in short supply. And it’s hardly
certain that the Dutch will gain more than they lose from
Brexit. About 225,000 jobs in the Netherlands are related
to trade with Britain. Exports alone are worth about
25.5billion euros ($28.3billion) a year—an economic
artery now at risk. Simone Kukenheim, Amsterdam’s

MANZARA DEĞİŞİKLİĞİ Rhian Ravenscroft (solda) MarketAxess’in
Amsterdam’daki ofislerinde. Kendisi Brexit oylamasının ardından
“Londra’dan taşınmak isteyen ilk ben oldum” diyor. O ve iş arkadaşı
Geoffroy Vander Linden (sağda) artık uzun tren yolculukları yerine
kısa bisiklet sürüşleriyle işe gidip geliyorlar.
SCENERY CHANGE Rhian Ravenscroft (left) in MarketAxess’s
Amsterdam offices. After the Brexit vote, she says, “I was the first one
to ask to move” from London. She and colleague Geoffroy Vander
Linden (right) have traded long train commutes for short bike rides.

tamamen çekti ya da başlıca bölümleri diğer 27 AB ülkesine
kaydırdı; böylece binlerce çalışanı yerinden ederek Avrupa’daki mevzuatla karşı karşıya bırakmayı engellemiş oldu.
Nihai bir Brexit’in yaratacağı yıkımı hesaplamak hemen
hemen imkansız ve tam boyutu da ancak yıllar sonra ortaya
çıkabilecek. Ancak küçük ve düzenli Amsterdam’da Brexit
sonrası Avrupa’nın neye benzeyebileceğini şimdiden kestirmek mümkün; nedeni ise bu tablonun netleşmeye başlaması. Hollanda Ekonomi Bakanlığı’na bağlı Hollanda Yatırım
Ajansı’na (NFIA) göre, İngiltere’de faaliyetleri olan yaklaşık
100 şirket Brexit nedeniyle Hollanda’da ofis açtı. Bunlardan
en az 65’i, 800 bin kişilik yani 9 milyonluk Londra’nın cüzi
bir parçasına eşdeğer nüfusa sahip Amsterdam’da yer alıyor. Yetkililer operasyonların buraya transferiyle gelecek
üç yılda yaklaşık 3 bin 500 kişilik istihdam yaratılacağını
belirtiyorlar. Üstelik bu rakam gelecekteki akınla karşılaştırıldığında önemsiz kalıyor. NFIA üyesi Jeroen Nijland, olası
adımlarla ilgili ajansın 350 başka şirketle de görüşmelerde
bulunduğunu kaydediyor; bu rakam geçen ocak ayında 80’di.
Kendisi “her şey çok hızlı gelişiyor” diyor.
Öte yandan, büyük medya kuruluşları ve belli başlı yaşam
bilimleri şirketleri de kısa süre önce Amsterdam’a yerleşti.
Ancak bu değişimin en sarsıcı bir biçimde hissedildiği alan
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Toplamda 92 “çeşitlendirilmiş finansal” şirket-brokerleri,
borsa platformlarını ve finans veri şirketlerini içeren
kategori-Brexit oylamasından sonra operasyonlarını İngiltere
dışına taşıdı. Amsterdam bunlardan 24’ünü alarak, bu alanda
diğer kentlere göre en çok tercih edilen seçenek oldu.

Magnets for finance
A total of 92 “diversified financial” companies—a category
that includes brokerages, trading exchanges, and financial-data
firms—have moved operations out of the U.K. since the Brexit
vote. Amsterdam has attracted 24, more than any other city.
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HOLLANDA ÇOK UZUN ZAMANDIR dışarıdan gelen şirketleri
ağırlıyor. NFIA’ya göre, yaklaşık yarısının Amerikan olduğu
4 bin kadar yabancı şirket 1970’lerden beri ülkeye yerleşmiş
durumda. Londra’dan bir saatlik uçuşla varılabilen Amsterdam’ın devasa uluslararası havaalanı global bir hub; İngilizce
yaygın şekilde konuşuluyor; son derece hızlı internet hizmeti
uzun zamandır mevcut. Yüzde 25’lik kurumsal gelir vergisi
ise İngiltere ya da İrlanda’nınkinden yüksek olsa da, kıta Avrupası’nın devleri Fransa ve Almanya’nınkinden daha düşük.
İngiltere’nin ufukta beliren AB çıkışı ise bu avantajları daha
da büyütüyor. Pek çok insan Brexit baş ağrısını mal ticareti
bağlamında değerlendiriyor; Fransız şarabı ve Alman otomobillerine uygulanacak gümrük vergileri ya da sınırlarda
kilometrelerce uzanan tır kuyrukları akla geliyor. Oysa hizmet
sektörünün bundan göreceği zarar daha büyük olmasa bile eşit
düzeyde. Brexit’in başladığı andan itibaren halen İngiltere’de
yerleşik her şirket, aidiyetinden bağımsız olarak, AB müşterileri için yeni anlaşmalarla beraber AB’nin geri kalanında iş
yapmak için yeni mevzuat düzenlemelerine gerek duyacak.
Yavaş yavaş ortaya çıkan bu reel durum finans endüstrisinin erken bir Brexodus’u gündeme getirmesine neden oldu.
İngiliz düşünce kuruluşu New Financial’a göre, şimdiye
kadar 322 finans şirketi belli başlı unsurlarını Londra dışına
taşıdı. Bu rakamlar olası gidişleri hesaba katmıyor olabilir:
Muhasebe kuruluşu EY’in Brexit Tracker’ı yaklaşık 7 bin
finans işinin yakın gelecekte Londra’dan ayrılacağını, buna
bağlı olarak bir trilyon sterlin (1,29 trilyon dolar) bankacılık
varlığının da ülkeyi terk edeceğini tahmin ediyor.
Citibank ve JP Morgan Chase’den her biri merkezlerini
Londra’dan AB ülkelerine taşımak için 100 milyon doları aşkın
bir para harcadı. Bank of America 125 çalışanını Dublin’deki
yeni AB merkez ofisine yerleştirirken, AB bankacılık yetkililerinin Londra’dan taşınarak Paris’e de 400 kişiyi gönderiyor.

Finans mıknatısları

Şİ

finans hizmetleri sektörü. Avrupa’nın finans kimliği çok
uzun yıllar, sanki başka hiçbir yer yokmuş gibi, Londra’nın
The City olarak bilinen yaklaşık 2,5 metrekarelik alanına
sıkışıp kaldı. Ancak Brexit referandumundan beri sektör
kıtaya yayılmış durumda ve bu kez bu yönelimin çok daha
derin ve kalıcı olduğu söylenebilir.
Amsterdam için bu göç bulunmaz bir nimet. Ancak kentteki çoğu insan açısından da kutlamalar için biraz erken. Yeni
taşınanlar zaten bütçeye uygun konut sayısının az olduğu
bir pazarı daha da daraltıyorlar. Hollandalıların Brexit’ten
kazanacaklarının kaybedeceklerinden daha fazla olacağını
iddia etmek de zor. Hollanda’da yaklaşık 225 bin istihdam
İngiltere’yle ticarete bağlı. Yalnızca ihracatın yıllık değeri 25,5
milyar euro (28,3 milyar dolar) ve bu ekonomik arter de şu an
risk altında. Amsterdam’ın Ekonomiden Sorumlu Belediye
Başkan Yardımcısı Simone Kukenheim şehrin hiçbir zaman
kurumsal üs olmanın getirisi peşinde olmadığını söyledi. “Bizler, ‘hadi bakalım, bundan acaba ne elde edebiliriz’ gibi bir tavır takınmayarak Brexit’e tepki gösteriyoruz” diyor. “İngiltere
ayrılacağı için derin bir üzüntü söz konusu.” Bununla birlikte,
kalp sızısı teorik, yararları ise gerçek.
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deputy mayor for economic affairs, insists the corporatehub windfall is one the city never chased. “This is a
reaction to Brexit, not us saying, ‘Hah, let us see what we
can get out of this,’ ” she says. “There is deep sadness over
Britain leaving.” Still, for now, the heartache is theoretical;
the benefits are real.

THE NETHERLANDS HAS LONG BEEN welcoming to
business outsiders. Some 4,000 foreign companies, about
half of them American, have set up in the country since the
1970s, according to NFIA. Amsterdam’s vast international
airport is a global hub, an hour’s flight time from London.
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YUMUŞAK İNİŞ AM Best’ten Angela Yeo Amsterdam’da NoMA
House’un lobideki café’sinde; bu ofis binası şimdilerde Yeo’nun
ifadesiyle “Brexit göçmenleri”nin buluşma noktası.
SOFT LANDING Angela Yeo of AM Best in the lobby café of
Amsterdam’s NoMA House, an office building that’s now a hub for
what Yeo calls “Brexit refugees.”

English is widely spoken; ultrafast Internet service has long
been ubiquitous. And the 25% corporate income-tax rate,
while higher than in the U.K. or Ireland, is lower than those
of continental giants France and Germany.
Britain’s looming departure is amplifying these
advantages. Most people think of Brexit headaches in
terms of trade in goods, imagining tariffs on French wine
and German cars, or 10-mile truck backups at the borders.
But the hurdles for service industries are just as big, if not
bigger. From the moment Brexit begins, every company
now based in Britain, regardless of its nationality, will
need new regulatory licenses to do business in the rest of
the EU, along with new contracts for EU clients.
This looming reality has spurred the financial industry to
mount an early Brexodus. So far, 332 financial companies
have moved core elements out of London, according to U.K.
think tank New Financial. Those numbers may understate
the eventual departures: Accounting firm EY’s Brexit Tracker
estimates that about 7,000 financial jobs will leave London
in the near future, and that about a trillion British pounds
($1.29 trillion) in banking assets could also leave.
Already, Citibank and JPMorgan Chase have each spent
more than $100million moving their EU hubs out of London.
Bank of America relocated about 125 people to new EU
headquarters in Dublin and will have another 400 in Paris,
where EU banking regulators have moved from London.
Amsterdam, for its part, has become a magnet for
“diversified financial” firms—a category that includes
financial-data companies, brokerages, and providers of
exchanges and other trading infrastructure. Most of the
city’s financial headquarters belong to this category,
according to New Financial, and Amsterdam has lured more
such firms from Britain than any other EU city. That gives
the Netherlands critical mass—likely at London’s expense.
“For investors who invest for the first time in Europe, Britain
will be less often on the short list,” says NFIA’s Nijland.
For firms that have moved operations out of Britain,
the Brexit argument has long since been settled. “None of

Amsterdam ise “çeşitlendirilmiş finans şirketleri”ni yani
finans veri merkezleri, brokerlikler, borsa ve diğer işlem
platform sağlayıcılarını kapsayan kategori için bir çekim
merkezi oldu. New Financial’a göre, kentteki finans merkezlerinin çoğu bu kategoriye ait ve İngiltere’den Amsterdam’a
giden bu tür şirket sayısı da diğer AB kentlerine gidenlerden
çok daha fazla. Bu da Hollanda’ya Londra’nın aleyhine olacak şekilde, önemli bir ağırlık sunuyor. NFIA’dan Nijland,
“Avrupa’ya ilk kez yatırım yapan yatırımcılar için İngiltere
artık daha az final listesinde olacak” diyor.
Operasyonlarını İngiltere dışına kaydıran şirketler açısından Brexit argümanı çoktan halledilmiş durumda. N.J.,
Oldwick’te yer alan sigorta derecelendirme ajansı AM Best’te
pazar geliştirme yöneticisi Nick Charteris-Black, “hiçbirimiz
durup politikacıların ne yapmaya karar vereceklerini bekleyemeyiz” diyor. AM Best geçen yıl AB merkezini Londra’dan
Amsterdam’a taşıyarak, Schipol havaalanından trenle 10 dakika uzaklıktaki, şehrin güney ucunda yüksek binaların yer
aldığı Zuidas finans merkezine yerleşti. Şirketin yeni mekanı
olan son derece modern NoMA House’un lobideki cafe’sinde
büyük bir incelikle harmanlanmış espressoyu yudumlayan
Amsterdam yöneticisi Angela Yeo, “işimizin üçte biri Londra’dan taşındı” diyor. NoMA’yı “Brexit göçmenleri” için bir
üs olarak tanımlıyor; buraya demir atan kiracısı ise, geçen
yıl 450 kişilik bir “mükemmellik merkezi” açan Kraft Heinz.
Aslında çok az sayıda finans kuruluşu İngiltere’yi tamamen bıraktı; çoğu hâlâ Avrupa’daki çalışanlarının büyük bir
bölümünü burada tutuyor. MarketAxess’in Amsterdam’da
10 çalışanı var; 120 kişi Londra’da kaldı. AM Best’in Londra’daki personel sayısı 70 ve on iki kadarı da Amsterdam’da.
Ancak Brexit’in resmileşmesi halinde, işlerinin büyük bir
bölümü muhtemelen Amsterdam’da gerçekleşecek ve çalışan sayısındaki denge de sektörün ağırlık merkeziyle beraber kaçınılmaz olarak, daha fazla kayacak.
AMSTERDAM’IN DESTEKLEYİCİLERİ yeni gelenleri cezbetmek için çok fazla bir şey yapmadıklarını söylüyorlar.
Hollandalılar şirketler için yasalarını ya da vergi düzenlemelerini eğip bükmediler. Örneğin, pek çok banka Hollanda’yı baypas ederek Paris, Dublin ve Frankfurt’u seçti;
bunun nedeni kısmen Hollanda yasalarının bankacıların
bonus’larının yıllık ücretlerinin yüzde 20’sini aşmasına izin
vermemesi; oysa bu oran Londra’da yüzde 200 ve diğer AB
ülkelerinde yüzde 100. Frankfurt ve Paris kendilerini Londra
merkezli yöneticilere pazarlamak için devasa kampanyalar
düzenlerken, Amsterdam’ın tanıtım organizasyonu olan
“amsterdam inbusiness”te Yabancı Yatırımlar Kıdemli Yöneticisi Hugo Niezen, şehrin yetkililerinin böyle bir şeyi uy-
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gunsuz gördüklerini belirtiyor. “Rakiplerimizi kötüleyecek
olursak, bu bizim imajımızı zedeler” diyor.
Bununla birlikte, Hollandalılar en az bir organizasyon için
cazip görünmeye çalıştılar. 2016 yılındaki Brexit oylamasının
ertesi sabahı Noel Wathion Londra’da endişeli olmak için birden fazla nedenle uyandı. Wathion, 1995 yılından beri Londra’da yer alan, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin eşdeğeri European
Medicines Agency’nin (EMA) direktör yardımcısı. Özel bir
şirket değil AB birimi olduğu için EMA’nın Brexit kapsamında
İngiltere’den tamamen ayrılması gerekiyor. 20 yıl Londra’da
yaşamış olan Belçikalı Wathion çalışanların “perişan olduklarını” söylüyor. “Onlar hayatlarını İngiltere’de kurmuşlardı.”
Brexit oylaması EMA’yı merkezini kapatmaya zorladı; bu
da, Brexit’ten kaynaklanan, istihdamla ilgili ilk en büyük taşınmaydı. (Ayrıca Londra’da kira için 650 milyon dolar harcamıştı.) Avrupa’nın geri kalanında EMA, uğruna mücadele
edilmesi gereken devasa bir ödüldü. Hangi şehir kazanırsa
kazansın, 900’den fazla yüksek kazançlı yeni gelene sahip
olacaktı. Ayrıca ilaçların onaylanması için EMA’yla yakın
çalışması gereken eczacılık ve biyoteknoloji şirketleri için
de çekim merkezi olma olasılığı çok yüksekti.
Hollanda böylece topyekün bir mücadele başlattı. Hükümet Zuidas’ta EMA’nın spesifikasyonlarına göre inşa edilmiş
330 milyon dolarlık bir merkez sundu. Hollandalı yetkililer
turist dostu Amsterdam’ın kente akın edecek uzmanları
ağırlayacak yeteri kadar otele sahip olduğunu belirtiyorlar.
Nitekim hükümetin hazırladığı videoda Hollandalı çocuk-
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us could hang around waiting for politicians to agree on
what to do,” says Nick Charteris-Black, managing director
of market development for AMBest, the insurance rating
agency headquartered in Oldwick, N.J. Last year, AM Best
moved its EU headquarters from London to Amsterdam,
taking space in the high-rise Zuidas financial center on
the southern edge of the city, a 10-minute train ride from
Schiphol Airport. “About one-third of our business has
moved from London,” says Amsterdam manager Angela
Yeo, as she sips a fine-brewed espresso in the lobby café
of cutting-edge NoMA House, the company’s new digs.
She describes NoMA as a hub for “Brexit refugees”; its
anchor tenant is Kraft Heinz, which opened a “center of
excellence” last year with 450 people.
Few financial firms have abandoned Britain entirely, and
many keep most of their European staff there. MarketAxess
has 10 staffers in Amsterdam, while 120 remain in London.
AMBest has 70 people in London and about a dozen in
Amsterdam. But if and when Brexit becomes official, more
of their business will likely emanate from Amsterdam, and
the staffing balance could eventually shift further—along
with the industry’s center of gravity.

AMSTERDAM BOOSTERS INSIST they have done
relatively little to actively attract newcomers. The
Dutch did not bend their laws or tax code for interested
companies. Many banks, for example, have bypassed
the Netherlands for Paris, Dublin, and Frankfurt, in part
because Dutch law caps bankers’ bonuses at 20% of
annual base salary, compared with 200%
in London and 100% in other EU countries.
And while Frankfurt and Paris ran massive
campaigns to promote their cities to
London-based executives, Amsterdam
leaders almost regarded it as unseemly,
says Hugo Niezen, senior manager of
foreign investments for amsterdam
inbusiness, the city’s promotional
organization. “If we bad-mouth our
competitors, it will not make us look good,”
he says.
Still, for at least one organization,
the Dutch turned on the charm. The
morning after the 2016 Brexit vote,
Noël Wathion woke up in London with
more reason than most to be anxious.
Wathion is deputy executive director of
the European Medicines Agency (EMA),
a bureau analogous to the U.S. Food
and Drug Administration that had been
headquartered in London since 1995.
Because it’s an EU entity rather than a
private company, under Brexit, the EMA
would have to leave Britain entirely.
Staffers “were devastated,” recalls Wathion,
a Belgian who had lived in London for 20
years. “They had built their lives in the U.K.”
The Brexit vote effectively forced the
EMA to shut down its headquarters—
triggering what became the single biggest
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Amsterdam’da yürüdüğünüzde
ya da bisikletle dolaştığınızda
“Brexit göçmenleri”nin niçin bu
şehri sığınak olarak seçtikleri
kolayca anlaşılabiliyor.
job-related move resulting from Brexit. (It also cost the
agency $650million on its London lease.) For the rest
of Europe, the EMA was a giant prize to be fought over.
Whichever city won could inherit more than 900 highearning newcomers. It would also have the chance to lure
an influx of pharmaceutical and biotech companies, which
must work closely with the EMA to get drugs approved.
The Netherlands threw itself into an all-out fight.
The government offered a $330million headquarters in
Zuidas, built to EMA’s specs. It noted that tourist-friendly
Amsterdam had hotel space for the hordes of specialists
who would visit. It produced a video in which Dutch
children greeted viewers in flawless English, while a
narrator reassured EMA staff in London that “after all, we
are not that different. We also have a very stylish queen
and enjoy fish and chips.” In 2017, the final vote by EU
foreign ministers resulted in a tie between Amsterdam
and Milan. To the fury of Italian politicians, the winning
city was drawn out of a bowl—and had lots of canals.
The EMA officially set up shop in Amsterdam this March,
and its arrival has already paid off for the Netherlands.
Eight healthcare or life-sciences companies, including
Japanese biotech firm Rakuten Medical, opened offices in
the city last year, Amsterdam officials say, presumably to
be in proximity to the EMA, bringing with them hundreds
of jobs. DuPont, British med-tech company Aparito, and
South Africa–based Synexa Life Sciences have all opened
European headquarters in Leiden, a short train ride away.
Walk—or cycle—around Amsterdam, and it’s easy
to see why “Brexit refugees” would choose it as their
sanctuary. Its calm atmosphere is in striking contrast to
much of Europe, especially London. On a nighttime bike
ride through the suburbs, I see parks filled with children
playing soccer long after dark. Adam Eades, president of
the European unit of the Chicago Board Options Exchange
(CBOE), had the job of deciding where it would relocate.
Amsterdam, he says, beat out Frankfurt, Dublin, Paris, and
Madrid. Eades shuttles weekly from London, where his
wife and child still live, to CBOE’s new EU headquarters
in the same Zuidas building as AM Best. “It is much less
frantic here,” he says.
Eades had one more criterion: reasonably priced
housing. That has proved far more elusive. Amsterdam’s
property values have shot up about 36% since the Brexit
vote, according to Capital Value, residential investment
advisers in Utrecht. An 800-square-foot apartment costs
about 1,800 euros a month ($2,000) to rent, or about
500,000 euros ($550,000) to buy. And that’s if you can
find one. Many units are rent-controlled, with 13-year
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Walk—or cycle—around
Amsterdam, and it’s
easy to see why “Brexit
refugees” would choose
it as their sanctuary.
lar izleyicileri mükemmel bir İngilizceyle selamlarken, bir
anlatıcı da Londra’daki EMA personeline “sonuç olarak o
kadar da farklı değiliz. Bizim de son derece şık bir kraliçemiz
var ve fish and chips’i biz de seviyoruz” sözleriyle güvence
veriyor. 2017 yılında AB dışişleri bakanlarının nihai oylamasında Amsterdam ve Milano başa baş kalmıştı. İtalyan
siyasetçilerin öfkesine yol açacak şekilde, kazanan şehir
bir kavanozdan çekilmişti ve bu şehrin sayısız kanalı vardı.
EMA bu mart ayında resmi olarak faaliyete geçti ve şehre
gelmesi de Hollanda için şimdiden kârlı olmaya başladı.
Amsterdamlı yetkililer, Japon biyoteknoloji kuruluşu Rakuten Medical da dahil sekiz yaşam bilimi şirketinin muhtemelen EMA’ya yakın olmak için kentte geçen yıl ofis açarak,
yüzlerce istihdamı beraberinde getirdiğini kaydediyorlar.
DuPont, İngiliz medikal teknoloji şirketi Aparito ve Güney
Afrika merkezli Synexa Life Sciences trenle yakın mesafede
yer alan Leiden’de Avrupa merkez ofislerini açtılar.
Amsterdam’da yürüdüğünüzde ya da bisikletle dolaştığınızda “Brexit göçmenleri”nin niçin bu şehri sığınak
olarak seçtikleri kolayca anlaşılabiliyor. Sakin atmosferi
Avrupa’nın büyük bir bölümüyle ve özellikle de Londra’yla
ciddi bir tezat oluşturuyor. Banliyölerde geceleyin bisikletle
dolaştığımda, karanlık bastırdıktan sonra bile parkların futbol oynayan çocuklarla dolu olduğunu görüyorum. Chicago
Board Options Exchange’in (CBOE) başkanı Adam Eades,
nereye yerleşeceklerini kararlaştırmakla görevlendirilmişti.
Kendisi Amsterdam’ın Frankfurt, Dublin, Paris ve Madrid’i
geride bıraktığını söylüyor. Eades her hafta, hâlâ eşi ve çocuğunun yaşadığı Londra ve CBOE’nin yeni AB merkezinin
AM Best’le beraber yer aldığı bina olan Zuidas arasında gidip
geliyor. “Burası daha normal ve huzurlu bir yer” diyor.
Eades’in bir başka kriteri daha vardı: Makul ev fiyatları.
Ancak bu tablonun kalıcı olduğu pek söylenemez. Utrecht’te
emlak yatırım danışmanı olan Capital Value’ya göre, Brexit
oylamasından beri Amsterdam’daki gayrimenkul değerleri
yaklaşık yüzde 36 oranında arttı. Yetmiş beş metrekarelik
bir dairenin aylık kirası aylık yaklaşık 1,800 euro (2,000 $);
satın almak için ise 500 bin euro (550,000 $) ödemek gerekiyor. Ve üstelik onu da bulabilirseniz. Pek çok konut 13 yıllık
bekleme listesinde yer alıyor. AM Best’ten Yeo, artan konut
maliyetlerini karşılamak amacıyla şirketinin yeni işe alınanlara sunduğu ücretleri artırmak zorunda kaldığını belirtiyor.
Kısa süre önceki UBS raporuna göre, Londra’da ev fiyatları düşerken Amsterdam’dakilerin balon riski seviyesine
yakın bir noktaya gelmesi, değişen zamanların göstergesi.
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Ülkeye gelen expat’lar için danışmanlık kuruluşu Expat
Help’in konuttan sorumlu yöneticisi Eeeg De Veer, şirketinin 700’ü aşkın EMA personelinin yerleşimine yardımcı
olduğunu söylüyor. Gelenlerden çoğu Londra’daki evini
kapatmadan Amsterdam’da ev kiralıyor; nedeni ise, evlerini satmadan ya da yeni bir yatırım yapmadan önce İngiliz
paundunun toparlanmasını beklemeleri. De Veer, “herkes
boşlukta, Brexit’le ne olacağını görmek istiyor” diyor.
ZUIDAS’TAN KISA BİR OTOBÜS YOLCULUĞU yaptığınızda
ofis kulelerinin yerini Kuzey Denizi’ne doğru açılan rüzgârlı
bir kanal boyunca sıralanmış daha alçak depolar alıyor; burası Amsterdam limanı. Hollandalı tüccarlar yüzyıllar önce
buradan Hollanda’yı ticari bir deve dönüştürerek, İpek Yolu’nun açılmasını ve küresel ticaretin fiili olarak başlamasını
sağladılar. Starbucks’ın devasa depoları burada ve liman da
dünyanın en büyük kakao çekirdekleri işlemcisi; terminali
ziyaret ettiğim gün etrafta kesif bir çikolata kokusu vardı.
Amsterdam’daki ve daha büyük, daha hareketli Rotterdam’daki liman yetkilileri, tam bir kargaşa yaşanmasından
endişe duydukları için aylarca Brexit’e hazırlandılar. İngiltere Birlik’ten ayrılırsa tam 30 yıl sonra, tüm İngiliz ithalat
ve ihracatı gümrük deklarasyonuna tabii olacak. Hollanda
Brexit’in GSYİH’sini 2030 yılında yüzde 1,2 oranında ya da
10 milyar euro civarı azaltacağını düşünüyor. (Tahminler
İngiltere’nin çok daha büyük kayıplar yaşayacağı yönünde.)
TMA Logistics Genel Müdürü Michael van Toledo,” ihracatçılar ve ithalatçıların maliyeti kuşkusuz artacak” diyor.
TMA İngiltere ila Hollanda arasında haftada altı konteyner
seferi gerçekleştiriyor. İngiltere’ye giden gemiler yiyecek
ve başka mallarla dolu. (Hollanda fish and chips menüsü
için gerekli olan büyük miktarda balık, doğranmış patates
ve mayonez gönderiyor; İngiltere kendisi çok az üretiyor.)
Amsterdam’a gelenler mi? Çoğu, kelimenin gerçek anlamıyla
çöp dolu. Van Toledo Londra’daki hane halkının bir kısmının
çöpünün yakılıp, Amsterdam’daki 40 bin evin ihtiyacını
karşılayacak elektriğe dönüştürüldüğünü anlatıyor.
Londra’nın çöpünün geçmiş hayatları tıpkı bu atıklar gibi
duman olup giden eski mukimlerinin evlerini aydınlattığını
hayal etmek ilginç bir durum. Şimdi Brexit kavgası devam
ederken, yeni gelenler daha önce tahmin edemedikleri bir
gelecek, yani Hollanda vatandaşlığı hakkında düşünüyorlar.
MarketAxess’in Hollanda’daki faaliyetlerinin sorumlusu olan Geoffroy Vander Linden Londra’da 12 yıl yaşadıktan sonra şimdi artık Amsterdam’a yerleşmiş bulunuyor.
Fortune baskıya girdiği sırada ilk çocuğunun doğumunu
bekliyordu (Hollanda’da doğacak bir oğlan bebek). İş arkadaşı Rhian Ravenscroft kızı Seren’in artık Hollandaca’yı
akıcı bir şekilde konuştuğunu söylüyor. “Hatta ilk bisiklet
yarışına bile katıldı!” diyor. Rhian’ın 35 yaşındaki eşi Toan
yakında Londra’dan taşınıp M&C Saatchi Sports and Entertainment’ın Amsterdam’da açacağı AB’deki yeni merkezinin
yönetici ortağı olacak. Çiftin Londra’ya dönüp dönmeyeceği
net değil. Ancak Brexit gelirken Rhian Amsterdam’la ilgili
“burası aile kurmak için ideal bir yer!” diyor.
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waiting lists. Yeo, of AM Best, says her company was
forced to revise upwards its offers to new recruits, to
account for soaring housing costs.
In a sign of changing times, London home prices have
sunk, while Amsterdam’s have hit bubble-risk territory,
according to a recent UBS report. Eeg De Veer, housing
manager for relocation experts Expat Help, says his
company has helped resettle more than 700 EMA staffers.
Many are keeping their London homes while renting
in Amsterdam, waiting for the British pound to recover
before they commit to selling and reinvesting. “Everyone
is in a vacuum,” De Veer says, “waiting to see what will
happen with Brexit.”

A SHORT BUS RIDE FROM ZUIDAS, office towers give way
to low-rise warehouses along a blustery channel feeding
into the North Sea: the port of Amsterdam. From here,
centuries ago, Dutch merchants turned the Netherlands
into a commercial giant, helping to open the Silk Road
and virtually invent global trade. Starbucks’ mammoth
warehouses are here, and the port is the world’s biggest
processor of cocoa beans; a strong smell of chocolate
wafted over the terminal on the day I visited.
Port authorities in Amsterdam and larger, busier
Rotterdam have spent months preparing for Brexit, fearing
total upheaval. If the U.K. leaves the union, all British
imports and exports will require customs declarations—a
regime that has not existed for 30 years. The Netherlands
estimates Brexit could reduce its GDP by up to 1.2%, or
about 10billion euros annually, by 2030. (Britain, by most
estimates, will suffer much greater damage.)
“Exporters and importers will have increased costs
for sure,” says Michael van Toledo, general manager of
TMA Logistics. TMA oversees six container-ship crossings
per week between Britain and the Netherlands. The
vessels headed to Britain are laden with food and other
goods. (The Netherlands sends vast quantities of fish,
cut potatoes, and mayonnaise, basics for fish-and-chips
meals; Britain produces little of its own.) Those arriving
in Amsterdam? Most are filled with trash—literally. Some
of Londoners’ household waste, van Toledo explains,
is incinerated and turned into electricity for 40,000
Amsterdam homes.
It’s intriguing to imagine London’s garbage lighting
the homes of former residents whose old lives, like the
trash, have gone up in smoke. Now, as the Brexit wrangling
continues, the newcomers are considering a future they
could not have predicted before: becoming Dutch.
Geoffroy Vander Linden, head of MarketAxess’s
Netherlands business, is now living in Amsterdam after
12 years in London. He was expecting his first child—a
baby boy to be born in Holland—as Fortune went to press.
His colleague, Rhian Ravenscroft, says her toddler, Seren,
is now fluent in Dutch: “She even competed in her first
bike race!” Rhian’s husband, Toan, 35, will soon move
from London to be management partner of M&C Saatchi
Sports and Entertainment, which will open its new EU
headquarters in Amsterdam. It is not clear the couple will
ever return to London. However Brexit plays out, Rhian
says, “this is a lovely place to raise a family.”
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Koronavirüs salgınıyla yoğun mesai yapan
sağlık personelini otellerinde ağırlıyor
We welcome medical staff working overtime due to
the coronavirus outbreak at our hotels
AKFEN GYO, Kayseri ve Eskişehir
İBİS otellerini sağlık çalışanlarının
hizmetine açtı. Akfen Gayrimenkul
Yatırım Ortaklığı (GYO), tüm dünyada yaşanan koronavirüs salgınına karşı gecesini gündüzüne katarak kahramanca görev yapan sağlık
çalışanlarına otellerinin kapılarını
açtı. Akfen GYO Genel Müdürü
Sertac Karaağaoğlu “Kendi evlerine gidip risk oluşturmak istemeyen
sağlık çalışanlarını ücretsiz olarak
otelimizde ağırlayıp, kendilerine
bir nebze destek olmak istiyoruz”
dedi. Akfen Gayrimenkul Yatırım
Ortaklığı (GYO), koronavirüs pandemisine karşı kahramanca görev
yapan sağlık çalışanları için otelinin kapılarını ücretsiz olarak açtı.
Eskişehir’in merkezinde yer
alan 108 odalı Eskişehir İBİS ve
Kayseri’deki otelleri İl Sağlık Müdürlükleri ile temasa geçen Akfen
GYO, oteli gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarının hizmetine
sundu.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARINA
DESTEK OLMAK BİZE GURUR
VERİYOR”
Akfen GYO Genel Müdürü Sertac Karaağaoğlu, bu zor dönemde
kahramanca mücadele veren sağlık
çalışanlarına yönelik destek olmayı
düşündüklerini, bu nedenle İl Sağlık Müdürlükleri ile temasa geçtiklerini kaydetti.
Sertac Karaağaoğlu, “Toplum sağlığını kendi yaşamlarının
önünde tutarak görevlerini sürdüren sağlık çalışanlarına
Eskişehir otelimizi tahsis ettik. Kendi evlerine gidip risk
oluşturmak istemeyen sağlık çalışanlarını ücretsiz olarak
otelimizde ağırlayıp, kendilerine bir nebze destek olmak
istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Akfen GYO Genel
Müdürü Sertac
Karaağaoğlu
Akfen GYO General
Manager Sertac
Karaağaoğlu

AKFEN GYO opened Kayseri and
Eskişehir IBIS hotels to healthcare
professionals. Akfen Real Estate
Investment Trust (GYO) has
opened the doors of its hotels
to healthcare workers who are
working heroically by adding the
night to the coronavirus epidemic
worldwide.
Akfen GYO General Manager
Sertac Karaağaoğlu says “We
want to welcome healthcare
professionals who do not want to go
to their own homes in order not to
pose a risk, at our hotel for free, and
support them as much as we can.”
Akfen Real Estate Investment
Trust (REIT) opened the doors of its
hotel free of charge for healthcare
professionals who serves heroically
against the coronavirus outbreak.
Having contacted the Provincial
Health Directorates, Akfen GYO
offered IBIS hotels in Kayseri and
Eskisehir with its 108-room in
the city center to the healthcare
professionals who work day and
night.

“IT GIVES US PRIDE TO
SUPPORT HEALTHCARE
PROFESSIONALS”
Akfen GYO General Manager
Sertac Karaağaoğlu stated that
they intended to support the
healthcare professionals struggling
heroically in this difficult period
and contacted with the Provincial
Health Directorates.
Sertac Karaağaoğlu added that “We allocated our hotels
in Eskişehir and Kayseri to healthcare professionals who
continue their duties by keeping public health in front
of their own lives. We would like to welcome healthcare
professionals who do not want to go to their own homes
and pose a risk, at our hotel free of charge and support
them as much as we can.”
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Brexit, Korona sonrası ve
AB’nin geleceği…
PostCorona’nın en önemli sonuçlarından biri olan küresel tedarik zincirindeki kırılmalar,
yerel üretimlerin önemini artıracak.

The future of the EU after Brexit and Corona…
The breaks in the global supply chain, one of the most important results of PostCorona,
will increase the importance of local productions.

.

I

Ali AĞAOĞLU
Ekonomist
Economist

NGILTERE’NIN, Avrupa Birliği’nden ayrılması
(Brexit) birliğin tarihindeki ilk ayrılık oldu. Birliğin temel direği olan Alman disiplini birliğe üye
olmanın, Euro’ya girmenin tüm kurallarını en
ince ayrıntısına tasarlamıştır, ancak ne gariptir
ki birlikten (İleride Euro’dan da olursa şaşmam!)
ayrılmanın el kitabını belli ki hazırlamamışlar.
“Boşanma” tarafların her ikisi için de zar zor “anlaşmalı”
hale getirebildi.
Brexit sürecinin yol haritası daha tam olarak netleşmemişti ki bir de işin içine Koronavirüs salgını girdi. Salgının tüm dünyaya yayılması yepyeni sonuçlar doğuracak
ve bundan sonraki dönemi “PostCorona” olarak anacağız.
Tıpkı Milattan Önce-Milattan Sonra gibi… Bu krizden ilk
çıkardığım sonuç bir “Dünya Liderinin” ve küresel kurumların kalmamış olduğuydu! Trump’ın iktidara gelmesi ile
birlikte bir yandan ABD’nin dünya liderliğinden gönüllü
olarak çekilmesi; diğer yandan 2. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan Birleşmiş Milletler, IMF, Dünya Bankası, ILO,
WHO gibi kurumların etkilerinin böylesi bir küresel krizde
“işe yaramadıkları” algısını güçlendirdi. Ülkesel/bölgesel
çözümler yerine, küresel çözümler gerektiren böylesi bir
salgına karşı ülkeler ortak hareket edemediler!
Bunun bir benzeri AB’de yaşandı! AB’de salgına karşı
ortak bir politika geliştiremediler; İtalya’da salgın hızla
yayıldığında, ülkeler birbirlerine olan sınırlarını karşılıklı
haber dahi vermeden kapattılar. İtalya’ya yardım Rusya ve
Çin’den geldi. Böylesi günlerde birbirine destek olmayan;
ortak para politikası dışında ortak maliye politikası ve ortak anayasası olmayan bir birlik; hele ki Brexit sonrasında,
nasıl yoluna devam edebilecek?
Avrupa; ABD gibi federal bir “birleşmiş devletler” yapı-

BRITAIN’S DEPARTURE from the European Union
(Brexit) was the first separation in the history of the union.
German discipline, which is the main pillar of the union, has
designed all the rules of joining the union and entering the
euro in the finest detail, but it is strange and obvious that
they did not prepare the handbook of leaving the union (I
will not get surprised if this happens for Euro in the future!).
“Divorce” was barely able to “bargain” for both parties.
The road map of the Brexit process had not been fully
clarified, and the Coronavirus outbreak was involved. The
spread of the epidemic to the world will have brand new
results and we will call the next period as “PostCorona”.
Just like BC and AD… My first conclusion from this crisis
was that the “World Leader” position and the other global
institutions were vacant! On the one hand, with Trump
gaining power, USA voluntarily withdrew from the world
leadership position; on the other hand, it strengthened the
perception that the actions of institutions such as the United
Nations, IMF, World Bank, ILO, WHO, which were established
after World War II, did not work in such a global crisis.
Countries could not act jointly against such an epidemic
that requires global solutions instead of national/regional
solutions!
Similar to this happened in the EU! They could not develop
a common policy against the epidemic in the EU. When the
epidemic spread rapidly in Italy, countries closed their borders
without mutual notice. Aid to Italy came from Russia and
China. If they do not support each other in such days; a union
without a common fiscal policy and a common constitution;
especially after Brexit, how will it continue its way?
In order for Europe to achieve a federal United States
structure like the USA, they must first agree in a common
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constitution. They tried this but could not succeed. There are
common monetary policies and the ECB, but they could not
establish neither a common fiscal policy nor a common tax
structure. While the differences in interest rates between
countries are miniscule, there are differences in tax rates
that may even cause unfair competition between them.
They did not/could not establish a “united army”. What
kind of a relationship will Italy and Spain, which we can
call “Southern EU” and were most affected by Coronavirus
develop with other EU countries where it does not get any
help or support during this crisis? My guess is that the EU
will chatter. In case that Germany, which gets the most
advantage from keeping this union alive, does not employ
any supportive actions towards other countries, these
countries will return to into their own shelves.
The breaks in the global supply chain, one of the
most important results of PostCorona, will increase the
importance of local productions. Countries will turn more
into their own lands both in terms of production and
sociologically and I guess they will raise both the visa and
the customs walls. (We can witness the repetition of the
period before the Great Depression in the USA in 1929 and
World War II!)
Whether history will repeat itself or not is in the hands of
us. Will we increase global cooperation, strengthen leading
institutions that serve humanity, or will everyone go their
own way?
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sına kavuşabilmesi için ilk aşamada ortak bir anayasada
anlaşmaları gerekiyor. Bunu denediler, başaramadılar.
Ortak para politikaları ve ECB var ancak ortak maliye politikası, ortak bir vergi yapısını da oturtamadılar. Ülkeler
arasında faiz oranlarındaki farklar miniskül iken vergi
oranlarında aralarında haksız rekabete dahi varabilecek
farklar var. Bir “ortak ordu” kur(a)madılar. Bu kriz sırasında “Güney AB” diyebileceğimiz ve Koronavirüs’ten
en fazla etkilenen İtalya ve İspanya; yardımını alamadığı, desteğini arkasında hissetmediği diğer AB ülkeleriyle
nasıl bir ilişki geliştirecek? Benim tahminim, AB’nin çatırdayacağı yönünde. Bu birliği ayakta tutmanın en fazla
avantaj sağladığı Almanya’nın diğer ülkeleri de destekleyici adımlar atmadığı durumda, ülkeler kendi içlerine
döneceklerdir.
PostCorona’nın en önemli sonuçlarından biri olan küresel tedarik zincirindeki kırılmalar, yerel üretimlerin
önemini artıracak. Ülkeler hem üretim hem de sosyolojik
olarak daha fazla içlerine dönecekler; gerek vize duvarlarını, gerekse de gümrük duvarlarını daha da yükseltecekler diye tahmin ediyorum. (1929’daki ABD’deki Büyük
Buhran ve II. Dünya savaşı öncesi dönemin “tekerrür”
ettiğine şahit olabiliriz!)
Tarihin tekerrür edip etmeyeceği biz insanların elinde. Küresel iş birliğini mi artıracağız, insanlığa hizmet
edecek lider kurumları mı güçlendireceğiz, yoksa herkes
kendi yoluna mı gidecek?
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YEŞİL ENERJİ

Türkiye’de son 10 yılda
yeşil enerjiye 20 milyar
dolara yakın bir yatırım
yapıldı. Bunun sonucunda
Türkiye’de yenilenebilir
enerjide kurulu güç, 44 bin
767 megavata ulaştı. Bu
alandaki yatırımların artarak
devam etmesi bekleniyor.
Uluslararası Enerji Ajansı
(IEA) “Yenilenebilir Enerji 2019
(Renewables 2019)” raporuna
göre 2024 yılında Türkiye’nin
yenilenebilir enerji kapasitesi
yüzde 50 artacak ve
Avrupa’da en fazla yenilenebilir
enerji kurulu gücü bulunan ilk
beş ülke arasına girecek.
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THE ERA
OF GREEN
ENERGY

In the last 10 years, Turkey has invested nearly 20 billion
dollars in green energy. As a result, the installed power in
renewable energy in Turkey reached 44,767 megawatts.
Investments in this area are expected to continue to
increase. According to the International Energy Agency
(IEA) “Renewable Energy 2019” Report, Turkey’s renewable
energy capacity will increase by 50 percent in 2024 and it will
be among the top five countries with the highest renewable
energy installed power in Europe.
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DÜNYA NÜFUSUNUN çoğalmasıyla birlikte enerji ihtiyacı da her geçen gün artıyor. Buna karşın fosil yakıt rezervi
hızla tükeniyor. Dahası fosil yakıt kullanımına bağlı olarak yaşanan küresel iklim değişikliği ülkeleri yenilenebilir
ve hammadde bağımlısı olmayan güneş, rüzgar, jeotermal,
hidrolik ve biyokütle gibi enerji kaynaklarına yönlendiriyor.
Artık dünyanın birçok ülkesi yeni enerji üretim yatırımlarını
yeşil enerji odaklı yapıyor. Türkiye’nin ise bu yolda mottosu;
‘Daha çok yerli, daha çok yenilenebilir.’
Türkiye bu mottosunu, enerjide ortaya çıkan sorunları
bertaraf etme konusunda gösterdiği çalışmalarla tekrarladı.
Başta hızlı nüfus artışına bağlı olarak artan enerji gereksinimi, enerjide dışa bağımlılık, enerji tasarrufu, enerji yönetimi
ve planlaması, yasal düzenlemeler ve özellikle denetleme ve
kontrol mekanizmalarının yeterli çalışmaması gibi konuları
gündemine alan enerji politikalarıyla dikkat çekti.
Geriye dönüp baktığımızda, Türkiye’nin enerji planlamasında stratejik önem taşıyan büyük hamleleri, 1935
yılında ilk olarak gerçekleşti. Bu yılı ETKB’nin (Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 1963’de kurulması takip etti.
2007 yılında yürürlüğe giren Enerji Verimliliği Kanunu ise
yeni bir dönüşüm sürecini başlattı. 2012 yılında yayımlanan
Enerji Verimliliği Strateji Belgesi ile 2023 yılı enerji verimliliği hedefleri oluşturuldu ve Ulusal Enerji Verimliliği Eylem
Planı hazırlanarak etkin bir biçimde uygulamaya geçirildi.
Bugün ise 2023’e kadar Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı
kapsamında bina ve hizmetler, enerji, ulaştırma, sanayi ve
teknoloji, tarım ve yatay konular olmak üzere toplam altı
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WITH THE INCREASE of the world’s population, energy
needs are increasing every day. In contrast, fossil fuel
reserves are rapidly depleting. Moreover, global climate
change due to fossil fuel use is driving countries to energy
sources such as solar, wind, geothermal, hydraulic and
biomass, which are not dependent on renewables and raw
materials. Many countries in the world are now making
new energy production investments focused on Yesil
energy. Turkey’s motto on this sense is: ‘more domestic,
more renewable.’
Turkey repeated this motto with its efforts to eliminate
problems in energy. We drew attention to the energy
policies on our agenda such as the increasing energy need
due to rapid population growth, dependence on energy
to the outside, energy saving, energy management and
planning, legal regulations and especially the lack of
adequate supervision and control mechanisms.
Looking back, the first major move of strategic
importance in Turkey’s energy planning took place in 1935.
This was followed by the establishment of MENR (Ministry
of Energy and Natural Resources) in 1963. The Energy
Efficiency Law, which came into force in 2007, initiated a
new transformation process. Energy efficiency targets for
2023 were created with the energy efficiency strategy
document published in 2012 and the National Energy
Efficiency Action Plan was prepared and implemented
effectively. Today, under the National Energy Efficiency
Action Plan, 55 actions, defined in six categories: building
and services, energy, transport, industry and technology,
agriculture and landscape, are focused on reducing Turkey’s
primary energy consumption by 14 percent by 2023.
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Yenilenebilir enerji kapasitesi yatırımı en iyi 20 ülke*
Top 20 countries in renewable energy capacity investment
*2010 yılından bu yana
Since 2010

HOLLANDA

İSVEÇ

Netherlands

BELÇİKA

25

Belgium

milyar $
billion

22

milyar $
billion

DANİMARKA

Sweden

Denmark

20

14

milyar $
billion

milyar $
billion

İNGİLTERE
UK

TÜRKİYE

122

KANADA
Canada

19

milyar $
billion

İSPANYA

33

JAPONYA

Spain

milyar $
billion

Japan

35

Mexico

82

milyar $
billion

France

milyar $
billion

milyar $
billion

Italy

FRANSA

23

202

İTALYA

milyar $
billion

MEKSİKA

ABD

Turkey

milyar $
billion

HİNDİSTAN
India

90

45

milyar $
billion

milyar $
billion

ÇİN

US

Chile

ŞİLİ

BREZİLYA

ALMANYA

G. AFRİKA
South Africa

China

356

14

55

179

20

758

milyar $
billion

milyar $
billion

Brazil

milyar $
billion

Germany

milyar $
billion

milyar $
billion

milyar $
billion

AVUSTRALYA
Australia

47

milyar $
billion

Kaynak (Source): FS-UNEP/BNEF Yenilenebelir Küresel Eğilimler Enerji Yatırımı 2019 (FS-UNEP / BNEF Renewable Global Trends Energy Investment 2019)
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kategoride tanımlanan 55 eylem, Türkiye’nin birincil enerji
tüketiminin yüzde 14 azaltılması üzerine odaklı.
Bu çok amaçlı bakış stratejisi için sürdürülebilir kavramına
odaklanmak gerekiyor. Sürdürülebilirlik kısaca, “üretebilme
yeteneğinin yakın gelecekte korunması” anlamını taşıyor.
Türkiye ve dünya ülkelerinde sosyal ve ekonomik kalkınmanın temel girdisi olan enerjiye gün geçtikçe daha çok gereksinim duyulması, dünyanın enerji kaynaklarının sınırlı olması
ve sürekli azalan yönde artış göstermesi gerçeğinin daha geniş
kesimlerce anlaşılması ülkeleri, enerji politikalarını yeniden
gözden geçirmeye ve enerjiyi etkin kullanmaya yöneltiyor.
Türkiye’nin enerji politikalarında yaşadığı süreci anlatırken, bir zamanlar çantacı olarak tabir edilen kişileri anmadan ve Kemal Sunal’ın “İnatçı” filmini hatırlamadan geçmek
olmaz. Köy meydanında muhtar ve ileri gelenleri biraraya

This strategy needs to focus on the concept of
sustainability. Sustainability means, in short, “preserving
the ability to produce in the near future.” The basic input
for social and economic development in Turkey and
countries all over the world which is in need of more and
more energy, and a wider understanding of the fact that
energy resources in the world are limited and show everdecreasing momentum leads countries to reconsider their
energy policies and use energy effectively.
In describing the process of Turkey’s energy policies,
it is impossible to forget the people who were once
referred to as speculators and remember Kemal Sunal’s
“Stubborn” movie. Kemal Sunal brought up one of the
most trending topics of those days in the movie, bringing
together Mukhtar and dignitaries in the village square
and giving them a speech to buy cheap plot. Indeed,

“Tüm yenilenebilir enerji kaynakları
şirketlerini tek bir platformda topladık”
“We gathered all renewable energy sources
companies on a single platform”
“Bugünkü yapılanmamızın temellerini
2016 yılının ilk yarısında Akfen Holding’in 2007 yılında yatırım yapmaya
başladığı tüm yenilenebilir enerji kaynakları şirketlerini tek bir platformda
toplama vizyonu kapsamında gerçekleştirdik. Bu yapılanmamız ülkemizin
farklı yenilenebilir enerji kaynaklardan
yılın her mevsiminde dengeli ve düzenli
elektrik ve nakit akışı üretmemizi sağlayacak, bu ürettiğimiz elektriği de piyasa
şartlarına en uygun kanallar ile satabilecek esneklik düşünülerek kurgulandı.
Bugün itibarı ile 356 MW’ı RES, 236
MW’ı HES ve 121 MW’ı GES olmak üzere
toplam 713 MW gücünde bir portföy büyüklüğüne ulaştık. Bu portföyün inşaatı
devam eden 13 MW’lık GES ve 7 MW’lık
RES dışında tamamı işletmededir. Akfen
Yenilebilir’in halihazırdaki sermayesinin yüzde 67’si Akfen Holding’e,
yüzde 17’si EBRD’ye (Avrupa İmar ve
Kalkınma Bankası) ve yüzde 16’sı IFC’ye
(Uluslararası Finans Kuruluşu) ait. Akfen Yenilenebilir bünyesindeki yatırımlarımızın büyüklüğü yaklaşık 1,2 milyar

dolar seviyesine ulaştı. Hedefimizi 2020
yılında 1000 MW’a ulaşmak olarak
korumaktayız ve bu hedefe ulaşmak için
stratejilerimizi uygulamaktayız. Hali
hazırda ulaştığımız 713 MW ile hedefin
yüzde 71’ine ulaştık. Şubat ayında Zorlu
Enerji’nin 80 MW kurulu gücündeki Demirciler ve Sarıtepe rüzgar santrallerini
satın aldık. Bu işlemi takiben de 3 adet
yenilenebilir enerji portföyü için teklif
yaptık. Üzerinde çalıştığımız projelerin
toplam kurulu gücü yaklaşık 1,500 MW.
Satınalımlar için çalışmalarımız aynı
tempoda devam ediyor.
Şu anda yenilenebilir enerji alanındaki en büyük zorluklar size göre neler?
Buna karşı alınması gereken önlemler
neler olabilir? Yenilenebilir enerjide
en çok fırsat ve büyüme gördüğünüz
alan hangisi? Sizin planlarınızda bu ne
kadar geçerli?
En büyük zorluk, hukuksal açıdan bilinmezlikler. Örneğin 2020 sonrası YEKDEM fiyat mekanizması ve yerli katkı
uygulamasının henüz belli değil. Bu

nedenle birçok firma yatırımlarını askıya almış durumda. Ek olarak sık olarak
değişen düzenlemeler (katkı payı vb.).
Enerji yatırımları uzun vadeli yatırımlar
ve bu nedenle uzun dönemli projeksiyon
yapabilmek çok önemli. Global piyasa
açısından hızla düşen panel fiyatları nedeniyle, en hızlı büyüme güneş
enerjisi alanında olacağını öngörüyoruz.
Bunu rüzgar enerjisinin takip edeceğini
tahmin ediyoruz. Zaten bu iki enerji
türü bizim için de önümüzdeki dönemde
en öne çıkan alanlar. Yenilenebilir enerji
alanında bir diğer çok önemli husus da
depolama sistemleri. 2018’de 3500 MW
depolama yatırımı yapıldı. Bu rakam
2017 yılının 2 katı 2019’da yaklaşık 5.5
milyar dolarlık bir yatırım yapıldı bu alana, kısaca rakamlar katlanarak büyüyor.
Ve şu anki duruma baktığımızda yenilenebilir enerji kaynaklarının sadece 1%’i
bir depolama sistemine bağlı. Kısaca
depolama sistemlerindeki teknolojik
gelişmelerin ve artan kapasitenin yenilenebilir enerji alanında çok önemli bir
faktör olacağını düşünüyoruz.
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in the early 2000s, “speculators” who traveled to the
village cafes and bought land and plots very cheaply in
cooperation with the village headmen, kept the Turkish
energy market quite busy as people who acquired a
license but did not invest and transferred these licenses
to someone else at exorbitant prices. This occured first
in wind energy license applications in the energy sector.
The concept of speculator started to be heard in solar
energy investments. Firms that settled non-agricultural
lands very cheaply sold those lands at exorbitant prices
to those who wanted to invest, and non-agricultural land
advertisements suitable for energy projects were given
through various websites. This process has affected
investment costs for a long time. “Speculators” who
define businessmen who do not have any capital but want
to make money with speculative activities have damaged
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toplayıp, ucuz arsa almak için yaptığı konuşmayla öne çıkan
Sunal, filmde o günlerin en çok konuşulan konularından
birini gündeme getirmişti. Gerçekten de 2000’li yılların
başlarında köy kahvelerini gezerek, köy muhtarlarıyla ucuza
arazi ve arsa kapama görevini yapan “çantacılar,” lisans alan
ama yatırıma geçmeyip, bu lisansları fahiş fiyatlarla başkasına devreden kişiler olarak bir dönem Türk enerji piyasasını
epey meşgul etti. Bu durum ilk kez enerji sektöründe rüzgar
enerjisi lisans başvurularında öne çıkmıştı. Çantacı kavramı
daha sonra güneş enerjisi yatırımlarında da duyulmaya başlandı. Tarım dışı arazileri kapatan firmalar yatırım yapmak
isteyenlere fahiş fiyatlarla bu arazileri satıyor ve çeşitli internet siteleri üzerinden enerji projelerine uygun tarım dışı
arazi ilanları veriliyordu. Bu süreç uzun bir süre yatırım maliyetlerini etkiledi. Herhangi bir sermayesi olmayan ancak

� KAYRIL KARABEYOĞLU

Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü
Akfen Renewable Energy General Manager

In the first half of 2016, we realized the
foundations of today’s restructuring within
the scope of the vision of gathering all
renewable energy sources companies that
Akfen Holding started to invest in 2007
on a single platform. This restructuring
was designed with the flexibility to ensure
that our country produces stable and
regular electricity and cash flows from
different renewable energy sources in
every season of the year, and that we can
sell the electricity we produce through the
most suitable channels according to the
market conditions. As of today, we have

reached a portfolio size of 713 MW
with 356 MW of WPP, 236 MW of
HEPP and 121 MW of SPP. All of
this portfolio is in operation except
the 13 MW SPP and 7 MW WPP
that are under construction. Akfen
67% of Akfen Renewable Energy
company’s current capital belongs
to Akfen Holding, 17% to EBRD
(European Bank for Reconstruction
and Development) and 16% to IFC
(International Finance Corporation).
The size of our investments within
Akfen Renewable has reached
approximately 1.2 billion dollars.
We maintain our target as reaching
1000 MW in 2020 and we are
implementing our strategies to
achieve this goal. We reached 71%
of the target with 713 MW that we
currently own. We acquired the Demirciler
and Sarıtepe wind power plants of Zorlu
Energy with an installed capacity of 80
MW in February. Following this process,
we made proposals for 3 renewable
energy portfolios. The total installed
power of the projects we are working on is
approximately 1,500 MW. Our work on new
acquisitions continue at the same pace.
What are the biggest challenges in
renewable energy right now? What can
be the measures to be taken against this?
Which area do you think will offer the

most opportunities and growth in the
renewable energy sector? How much is
this included in your plans?
The biggest challenge is legal uncertainties.
For example, the price mechanism of
YEKDEM and the domestic contribution
regulation after 2020 are not yet
clear. For this reason, many companies
have suspended their investments. In
addition, frequently changing regulations
(contribution etc.) is a big problem. Energy
investments are long-term investments and
therefore it is very important to make longterm projections. Due to the rapidly falling
panel prices in terms of the global market,
we estimate that the fastest growth will be
in the field of solar energy. We think that
wind energy will follow. These two types
of energy are the most prominent areas
for us in the coming period. Another very
important issue in the field of renewable
energy is installation of storage systems.
3500 MW storage investment was made
in 2018. This figure is 2 times of 2017.
In 2019, an investment of approximately
5.5 billion dollars was made in this field.
In short, the numbers grow exponentially.
And when we look at the current situation,
only 1% of renewable energy sources are
connected to a storage system. We think
that the technological developments and
increasing capacity in storage systems will
be a very important factor in the field of
renewable energy.
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spekülatif faaliyetlerle para kazanmak isteyen işadamlarını
anlatan “çantacılar” ülke ekonomisine zarar verdi. Pek çok
sosyal amaçlı ve özellikle belediyeler eliyle hayata geçirilmeye çalışılan projeler, trafo merkezlerindeki kapasitelerin
kapatılmasından dolayı hayata geçirilemedi. Kısaca lisanssız
elektriğin çivisi çoktan çıkmıştı. Bu süreç, enerji sektöründe
iki şeyi öne çıkardı. Yerli sermayeli GES yatırımcıların aktif
olmasını ve ekipmanların Türkiye’de üretilmesini...

STRATEGY

the country’s economy. The projects, which are tried to be
realized by many social purposes and especially by the
municipalities, could not be realized due to the closure of
the capacities in the substations. In short, the unlicensed
electricity had already been out of joint. In this process,
the energy sector has taken the lead in two things: the
emergence of domestic capital investors in SPP and
equipments to be produced in Turkey.....

NOW LET’S HAVE A LOOK THE SITUATION TODAY...
GELELIM BUGÜNE...
Türkiye, rüzgar, jeotermal ve güneş enerjisi açısından önemli kaynaklara sahip. Bu kaynakların geliştirilmesi, gerek iklim değişikliğiyle mücadele, gerekse enerjide ithal ve fosil
yakıt bağımlılığının aşılması açılarından hayati öneme sahip.
Zaten hükümetin ekonomi programında da enerji sektöründe verimlilik ve yerlileştirme teknolojileri yatırımları ön
planda. Enerji Verimliliği Ulusal Eylem Planı çerçevesinde
enerji girdi maliyetleri azaltılırken, Türkiye Varlık Fonu,
petrokimya, madencilik ve yerli kaynağa dönük enerji üretimi alanlarında özel sektör iş birliklerine dayanan sabit
sermaye yatırımlarında yer almayı planlıyor. Güneş, rüzgâr,
biyokütle, yenilenebilir enerji ve yerli kömür kaynaklarının
elektrik üretimindeki payının artırılması hedeflenirken,
YEKA modeli ile bu enerji teknolojilerinin yerlileştirilmesi
desteklenecek. Hükümetin hedefi 2023 yılına kadar yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payının
yüzde 38.8’e çıkması. Peki bu mümkün mü?
Başta rüzgâr ve güneş olmak üzere yenilenebilir enerji
kaynakları açısından yüksek potansiyele sahip olan Türkiye,
özellikle 2010 yılından bu yana ilgili teşvikleri düzenleyen
mevzuatın yürürlüğe girmesi ile yerli ve yabancı yenilenebilir enerji yatırımcılarını çekmeye devam ediyor. Sadece
2019’da Türkiye enerji sektörünün kurulu gücü 2 bin 700
MW arttı. 2 bin 700 MW yatırımın santral teknolojilerine ve
maliyetlerine göre dağılımı dikkate alındığında; termik 986
MW/1,2 milyar dolar, güneş 831 MW/660 milyon dolar, rüzgar 550 MW/440 milyon dolar, jeotermal 232 MW/350 milyon dolar olmak üzere toplam yatırım bedeli 3,2 milyar dolar
civarında. Yürürlükte olan lisanslar ve inşaatı devam tesisler
ele alındığında, 2020’de kurulu güçte yaklaşık yüzde 2 artışla
93 bin MW’a ulaşılması bekleniyor. Önümüzdeki yıl beklenen bin 500-2 bin MW’lık kurulu güç artışının yüzde 80 gibi

Turkey has significant resources in terms of wind,
geothermal and solar energy. The development of
these resources is vital both to combat climate change
and to overcome the dependence on imported and
fossil fuels in energy. The government’s economic
programme also highlights investments in efficiency and
decentralisation technologies in the energy industry.
While energy input costs are reduced under the Energy
Efficiency National Action Plan, the Turkish Asset Fund
plans to take part in fixed capital investments based on
private sector cooperation in petrochemicals, mining
and domestic energy generation. The aim is to increase
the share of solar, wind, biomass, renewable energy and
domestic coal resources in electricity generation, while
the REZ (Renewable Energy Zones) model will support
the indigenisation of these energy technologies. The
government’s goal is to increase the share of renewable
energy sources in electricity generation to 38.8 percent by
2023. How is this possible?
Turkey, which has great potential in terms of renewable
energy resources particularly wind and solar, continues to
attract foreign and domestic investorse especially since
2010 with the enactment of related legislation to regulate
incentives for renewable energy. In 2019 alone, the
installed power of the Turkish energy sector increased by
2,700 MW. Taking into account the distribution of 2,700
MW investment according to power plant technologies
and costs; thermal 986 MW/1.2 billion dollars, solar
831 MW/660 million dollars, wind 550 MW/440 million
dollars, geothermal 232 MW/350 million dollars in total
investment cost around 3.2 billion dollars. When current
licenses and facilities under construction are included, it
is expected to reach 93 thousand MW with an increase
of about 2 percent in installed power in 2020. It is
estimated that there will be an increase of 1500-2000
MW in installed power for the next year and 80 percent

Farklı mevzuatların 2010’da devreye girmesiyle
Türkiye, yenilenebilir enerjide yerli ve yabancı
yatırımcıları çekmeyi başarıyor.
Since the introduction of various regulations in 2010,
Turkey manages to attract local and foreign investors to
the renewable energy.
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Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı (President of International Energy Agency)

Dengeli kamu politikalarına ihtiyaç var
Balanced public policies are needed!
“Yenilenebilir enerji kapasitesi tüm dünyada önümüzdeki beş yıl
içerisinde yüzde 50 oranında artacak. Güneş enerjisinin yüzde 60’lık
payla başı çekeceği bu yükselişte güneşi rüzgar ve hidroelektrik
kaynaklar takip edecek. Güneş ve rüzgar önümüzdeki beş yılda
dünya elektrik kapasite büyümesinin yüzde 70’ini temsil edecek.
Bu büyümenin güvenli ve düşük maliyetli bir biçimde şebekeye
entegrasyonu için yeni politikalar gerekiyor. 2024’e kadar dağıtık
uygulamalar toplam solar FV büyümesinin yarısı kadar ve neredeyse onshore rüzgarın artışına eşit kapasitede büyüyecek. Ticari ve endüstriyel
sistemler dağıtık PV büyümesinin 2/3’ünden sorumlu olacak. FV üretimi
ve elektrik talebindeki uyum bu uygulamaları daha çekici bir yatırım
haline getiriyor. Dağıtık sistemlerin sürdürülebilir büyümesi için hem
yatırımı çekici hale getirecek hem sabit şebeke gelirlerini teminat
altına alacak hem de şebeke maliyet yükünü tüketiciler arasında adil bir
biçimde tahsis edecek dengeli kamu politikalarına ihtiyaç var.”
� ERKAN BAYKUŞ

“Renewable energy capacity worldwide will increase by
50% over the next five years. Solar energy will lead by
60%, followed by wind and hydroelectric sources. Solar and
wind will represent 70% of the world’s electricity capacity
growth over the next five years. New policies are needed
to secure and cost-effective integration of this growth into
the network. By 2024, distributed applications will grow at
half the total solar FV growth and at capacity almost equal
to the increase of on-shore wind. Commercial and industrial
systems will be responsible for 2/3 of distributed PV growth.
The alignment in FV production and electricity demand
makes these applications a more attractive investment. For
the sustainable growth of distributed systems, balanced
public policies are needed that will not only attract
investment but also guarantee fixed network revenues and
allocate network cost burden fairly among consumers.”

EY Türkiye Enerji Sektör Lideri (EY Turkey Energy Industry Leader)

Güneş ve jeotermal enerjiye odaklanmalı
There is a need to focus on solar and geothermal energy
“Yenilenebilir enerji alanında küresel ölçekteki gelişime paralel
olarak ülkemizde de benzer bir gelişim yaşanıyor ama halen dönüşüm
sürecindeyiz. Bir önceki endekste 17. sırada olan Türkiye, İtalya’nın önüne
geçmesine rağmen Mısır’ın rüzgar enerjisi atağı ve İspanya’nın vergi
teşviklerini devreye sokmasıyla genel sıralamada bir basamak gerileyerek
18. sırada yer aldı. Buna rağmen yaşadığımız dönüşümü yenilenebilir
kaynaklı kurulu güç tablosuna baktığımızda daha net görebiliyoruz.
Yenilenebilir kaynaklı kurulu gücün Türkiye toplam kurulu gücü içindeki
payının 2000-2017 yılları arasında gelişimi tablosunu incelediğimizde,
ülkemizin kurulu gücünün 2000 yılında 27.000 MW civarında olduğu
ve yenilebilir enerjinin toplam
kurulu gücünün Türkiye’nin
toplam kurulu gücü içerisinde
payının yaklaşık %41 olduğunu
görüyoruz. Başta rüzgâr olmak
üzere güneş ve jeotermal
kaynaklı kurulu güçte
önemli bir sıçrayış var.”

“In parallel with the global development in the field
of renewable energy, a similar development is taking
place in our country, but we are still in the process of
transformation. Turkey, which was ranked 17th in the
previous index, was 18th in the overall ranking, falling one
step ahead of Italy, with Egypt’s wind energy spurt and
Spain’s introduction of tax incentives. However, we can
see the transformation we are experiencing more clearly
when we look at the power table of renewable sources.
When we examine the table of development of the share
of renewable-derived installed power in the total installed
power of Turkey between 2000 and 2017, we see that
the installed power of our country was around 27,000
MW in 2000 and the share of the total installed power of
edible energy in the total installed power of Turkey was
approximately 41%. There is a significant jump in installed
power caused mainly by wind, solar and geothermal.”
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büyük bir oranı ise yenilenebilir kaynaklar vasıtasıyla gerçekleşecek. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) “Yenilenebilir
Enerji 2019 (Renewables 2019)” Raporu’na göre küresel yenilenebilir enerji kapasitesinin 2019-2024 döneminde yüzde
50 artarak 3 bin 721 gigavata yükseleceği hesaplanıyor. Bu
dönemde, dünya yenilenebilir enerji kurulu gücüne bin 200
gigavat kapasite eklenecek. Çin, 2024’te dünyadaki kurulu
yenilenebilir enerji kapasitesinde bin 219 gigavatla ilk sırada
gelirken, Çin’i 411 gigavat temiz enerji kapasitesiyle ABD izleyecek. ABD’yi 235 gigavat kapasitesiyle Hindistan, 166
gigavatla Almanya, 156 gigavatla Brezilya, 153 gigavatla Japonya takip edecek. Kanada 107, İspanya 81, Fransa 80
ve İtalya 68 gigavatla yenilenebilir enerji kurulu gücü en
yüksek olan ilk 10 ülke arasında yer alacak.
Türkiye’nin ise 2024’te 63 gigavat temiz enerji kapasitesine ulaşacağı öngörülüyor. Türkiye’nin 42 gigavat seviyesindeki mevcut yenilenebilir enerji kurulu gücü, 2024’te yüzde 50 artmış olacak. Bu artışla Türkiye; Almanya, İspanya,
Fransa ve İtalya ile Avrupa’da en fazla yenilenebilir enerji
kurulu gücü bulunan ilk 5 ülke arasına girecek. Türkiye, bu
değerle dünya sıralamasında ise 11’inci sıraya yükselecek.
Türkiye’nin 2018 sonu itibarıyla 5,1 gigavat seviyesinde bulunan güneş enerjisi kurulu gücü, 2024’te iki kat artışla 15,1
gigavata yükselecek. Güneş enerjisindeki ilave 10 gigavat
kapasite artışının 3,7 gigavatı dağıtık enerji sistemlerinden
sağlanacak. Rüzgar enerjisi kapasitesi de 2018’e göre yüzde 84 artarak 2024’te 12,9 gigavata ulaşacak. Bu dönemde,
rüzgar enerjisinde 5,9 gigavat ilave kapasite devreye girecek.
Aynı dönemde hidroelektrik kapasitesi 2018’e göre yüzde
11 büyümeyle 31 gigavata çıkacak. Türkiye’nin biyokütledeki kurulu gücü 900 megavat artışla 1,5 gigavata, jeotermal
enerjideki kurulu gücü ise 800 megavat artışla 2,1 gigavata
yükselecek. Kısacası rapora göre Türkiye’de 2019-2024’te
yaklaşık 21 gigavat temiz enerji kapasitesi devereye alınacak.
YEŞİL ENERJİ YATIRIMLARI ARTIYOR
Peki yatırımcı açısından Türkiye’de yenilenebilir enerji yatırımları ne kadar cazip? Ernst&Young’un 40 ülkede yenilenebilir enerji ortamlarını incelendiği Yenilenebilir Enerji
Çekiciliği Endeksi’nin 53’üncü sayısı geçen yıl yayınlandı.
Bu endekse göre endeksin ilk sırasında Çin, ikinci sırasında
ABD, üçüncü sırasında ise Fransa yer aldı. Türkiye ise bir
önceki çalışmaya göre dört sıra gerileyerek 22’inci sırada
yer aldı. Peki neden geriledi Türkiye?
Çalışmada 1 GW kapasite hakkı için düzenlenecek YEKA
GES-2 ile deniz üstü rüzgar YEKA projesi için düzenlenecek yarışmaların herhangi bir resmi açıklama yapılmadan
ertelendiği, sektörde bunun nedeni olarak yeterli teklif
gelmemesinin tahmin edildiği ifade edildi. 2017’de karasal
rüzgar ve güneş enerjisi için gerçekleştirilen yarışmalarda 1
GW’lık kapasite yarışmalarının başarılı şekilde gerçekleştiği
fakat o dönemden beri ekonomik görünümün keskin şekilde
kötüleştiği ve yeni projelerin finanse edilmesinin zorlaştığı
kaydedildi. Bununla birlikte biyokütle projelerinin hız kazandığına vurgu yapıldı. Çalışmada bu eğilimde 13,3 ABD
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of this will be realized through renewable resources
which means a very high proportion. According to the
International Energy Agency (IEA) “Renewable Energy
2019 (Renewables 2019)” Report, global renewable
energy capacity will increase by 50 percent over the
period 2019-2024 to 3,721 gigawatts. During that period,
the world renewable energy board will add 200 gigawatts
of capacity to its power. China will come first in the world
in 2024 with 219 gigawatts of installed renewable energy
capacity, while China will be followed by the United
States with 411 gigawatts of clean energy capacity.
The US will be followed by India with 235 gigawatts of
capacity, Germany with 166 gigawatts, Brazil with 156
gigawatts, Japan with 153 gigawatts. Canada 107, Spain
81, France 80 and Italy 68 gigawatts will be among the top
10 countries with the highest renewable energy installed
power.
Turkey is expected to reach 63 gigawatts of clean
energy capacity by 2024. Turkey’s current renewable
energy installed power of 42 gigawatts will increase
by 50 percent in 2024. With this increase, Turkey will
be among the top 5 countries with the most renewable
energy installed power in Europe, with Germany, Spain,
France and Italy. Turkey will rise to 11th place in the world
rankings. Turkey’s installed solar power, which stands
at 5.1 gigawatts by the end of 2018, will double to 15.1
gigawatts by 2024. Of the additional 10 gigawatts of
solar capacity increase, 3.7 gigawatts will be provided
from distributed energy systems. Wind power capacity
will also increase by 84 per cent by 2018 and reach 12.9
gigawatts in 2024. During this period, 5.9 gigawatts
of additional capacity in wind power will be activated.
Over the same period, hydroelectric power capacity will
grow to 31 gigawatts, with 11 percent growth by 2018.
Turkey’s installed power in biomass will increase by 900
megawatts to 1.5 gigawatts, while its installed power in
geothermal energy will increase by 800 megawatts to 2.1
gigawatts. In short, according to the report, approximately
21 gigawatts of clean energy capacity will be transferred
in Turkey in 2019-2024.

GREEN ENERGY INVESTMENTS ARE INCREASING
So in terms of how attractive investors in renewable
energy investments in Turkey? The 53rd issue of the
Renewable Energy Attractiveness Index, which examines
the renewable energy environments of Ernst & Young in
40 countries, was published last year. According to this
index, China ranked first, USA ranked second, and France
ranked third. The ranks of the 22nd Turkey decreased by
four as compared to the previous study. So why Turkey
declined?
In the study, it was stated that the REZ GES-2 to be
held for 1 GW capacity right and the offshore wind REZ
project tenders were postponed without any official
announcement, and it was estimated that there were
not enough offers in the sector. It was noted that in the
competitions for terrestrial wind and solar energy in 2017,
1 GW capacity tenders were successfully held, but the
economic outlook has deteriorated sharply since that time
and it is difficult to finance new projects. However, it was
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Kümülatif elektrik üretimi
Total electric power generation
2019 yılı kaynak bazında
On the basis of source
for the year 2019

Atık
Waste

Rüzgar
Wind

%7

Fuel Oil
Fuel oil

%7

%0

HES Barajlı
Hydroelectric
power with dam

Doğalgaz
Natural gas

% 23

% 19

HES Akarsu
Run-of-the water
hydroelectricity

Kömür (İthal)
Coal (imported)

%8

Linyit
Lignite coal

Jeotermal
Geothermal

% 21

% 16

%3

Asfaltit Kömür
Asphaltite coal
%1

Taş Kömürü
Hard coal
%1

Doğalgaz tüketim dağılımı
Natural gas consumption distribution

Akaryakıt tüketim dağılımı
Fuel oil consumption distribution

Elektrik tüketim dağılımı
Electric power distribution

2019 yılı kümülatif
Total for the year 2019

2019 yılı kümülatif
Total for the year 2019

2019 yılı kümülatif
Total for the year 2019

Sanayi tüketimi
Industrial consumption
% 34

Motorin türleri
Diesel types

Şehir tüketimi
Urban consumption

% 86

% 47

Termik toplam
Thermal total

Yenilenebilir
toplam
Renewable total
% 47

% 58

Enerji santralleri tüketimi
Power plants consumption
% 19

� ÜNAL GÖKMEN

Benzin türleri
Gasoline types
% 14

Garanti Leasing Genel Müdürü (General Manager of Garanti Leasing)

Enerji yatırımları artacak
Energy investments will increase
“Yenilenebilir enerji yatırımları son yıllarda gelecek hedefleri içindeki yerini güçlendirecek. Öz tüketime yönelik çıkan yönetmelik sonrası önümüzdeki sene, çatı
üstü güneş enerji sistemi işlemlerinde de artış olacak. Biz de bu alanları hedefliyoruz. Bugüne kadar enerji finansmanında yaklaşık 100 milyon dolarlık işlem hacmi
gerçekleştirdik. Bu rakamın yüzde 50’si güneş enerji sistemleri, yüzde 15’i rüzgar
enerji sistemleri ve yüzde 13’ü ise atık ısıdan enerji üretimi yatırımlarından geldi.”

“Renewable energy investments in recent
years will strengthen its place within
future targets. After the regulation on
self-consumption, there will be an increase
in rooftop solar energy system operations
next year. We are also targeting these areas.
To date, we have handled approximately
$ 100 million in energy financing. Of that
figure, 50 percent came from investments
in solar energy systems, 15 percent from
wind energy systems and 13 percent from
waste heat power generation.”
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YEŞİL ENERJİ’DE BEKLENEN DÜZENLEMELER
• Akıllı Şebekeler Yol Haritası: Yakın zamanda sunulacak.
• Talep Taraflı Yönetim Taslağı: EPDK’ya iletildi, yakın
zamanda tamamlancak.
• Batarya Depolama Yol
Haritası: Hazırlığı sürüyor

STRATEGY

EXPECTED
REGULATIONS IN
GREEN ENERGY
• Smart Grids Roadmap:
Will be available soon.
• Demand Sided
Management Draft:
Delivered to EMRA, will
be completed soon.
• Battery Storage
Roadmap: Preparations
in progress

Dolar-sent olarak uygulanan alım garantisi, yerli ekipman
kullanımına teşvik sağlanması ayrıca ülkenin enerji sektöründeki liberalizasyon gösterildi.

emphasized that biomass projects are gaining momentum.
The study demonstrated a 13.3 USD-cents purchase
guarantee, incentives to use domestic equipment, and
liberalization in the country’s energy sector.

YATIRIMDA BÜYÜK HEDEFLER
EY’nin çalışmasında teşviksiz yenilenebilir enerji projelerinin de yaygınlaşmaya başlaması ile birlikte bunun yatırımcılar açısından “tüccar riski” doğurduğuna dikkat çekildi.
Ayrıca 2018’de hükümet teşvikleri yerine kurumsal ikili alım
anlaşmalarına dayanan projelerin gücünün 2017 yılında 6,1
GW iken, 2018’de ise 13,4 GW’a yükseldiğinin de altı çizildi.
Ancak buna rağmen dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yenilenebilir enerji konusunda ciddi bir iştah var. Böyle düşünen
kişilerden biri olan BBVA Araştırma’nın Türkiye Başekonomisti Alvero Ortiz, Türkiye’de yenilenebilir enerji fiyatlarının düşmeye devam edeceğini söylüyor. Türkiye’de yatırımcı
dostu bir pazar olduğunu dile getiren Ortiz, ancak yatırımcının
tahmin edilebilirlik ve öngörülebilirlik istediğini o yüzden
yenilenebilirle ilgili mekanizmaları oluştururken bunun sürdürülebilir olduğuna emin olmak gerektiğinin altını çiziyor.
Türkiye’de yatırımları olan rüzgar enerjisi şirketi
EDPR’nin Global İş Geliştirme Direktörü Pedro Almeida
ise bir ülkeye yatırım yapmadan ilk olarak kaynağa sonra da
bölgenin ve para biriminin istikrarına baktıklarını söylüyor,
Almeida konuşmasını şöyle sürdürüyor: Güçlü bir enerji
politikasına sahip olmak da önemli. İnsanlar rüzgarın en
çok estiği yerlere gitmiyorlar. Şebekenin büyütülmesi ve
aktarılması çalışmaları da önemli. Yenilenebilir penetrasyon
da önemli. Politika değişikliğinden hoşlanmıyoruz. Ülkede

GREAT TARGETS IN INVESTMENTS
In the study of Ernst & Young, it was pointed out that
renewable energy projects without incentives are
becoming more widespread, and this causes “trader
risk” for investors. It was also underlined that the power
of projects based on corporate bilateral purchase
agreements instead of government incentives increased
from 6.1 GW in 2017 to 13.4 GW in 2018.
However, as in the world, there is a big appetite for
renewable energy in Turkey. Alvero Ortiz, chief Turkey
economist at BBVA Research, one of those who thinks
so, says renewable energy prices in Turkey will continue
to fall. Ortiz expressed that there is an investor-friendly
market in Turkey, but the investor wants predictability,
so when creating mechanisms related to renewable
energy sources, it is necessary to make sure that this is
sustainable.
Pedro Almeida, Global Business Development Director
of wind energy company EDPR, which has investments in
Turkey, says that before investing in a country, they first
look at the source and then at the stability of the region
and its currency. Almeida continues his speech as follows:
It is also important to have a strong energy policy. People
do not go to places where the wind blows most. Efforts
to enlarge and transfer the network are also important.
Penetration for renewables is also important. We don’t
like policy changes. We want to stay in the country for a
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long time and serve new generations. We expect stability
in support mechanisms.”
Kayril Karabeyoglu, general manager of Akfen
Renewable Energy, says Turkey is the country with the
second largest potential in hydroelectricity in Europe and
that 60-65 percent of this economic potential is currently
being used, adding: “There is a huge potential in wind and
solar. The current installed strength in the wind represents
only 15-20 percent of the economic potential. Turkey has
reached about 8000 MW in the wind and 6000 MW in the
sun, but we think there is a long way to go.”
Kayril points out that a total of 80-100 thousand MW
can be reached in wind and sun and that it is necessary to
eliminate uncertainties in terms of legal and regulations
in order to benefit from this potential, and he continues:
“uniform mechanisms, transparency in market prices,
continuity in laws and regulations are essential. If these
are provided, the interest of domestic and foreign
investors and financing institutions can be re-drawn to the
sector.”
GCM Investment economist Enver Erkan says energy
is one of the riskiest sectors in BIST in terms of the net
foreign exchange deficit. Considering the ratio of shortterm debt of energy companies to assets, Erkan noted
that the level of indebtedness is high ans says “the
increase in foreign exchange indebtedness and interest
rates increases non-operating financial expenses and
suppresses profitability”.
Mehmet Ertürk, Chairman of the Association of energy
experts, says that the steps taken in the energy field
especially in the last 15 years are important and says
“Although we are not very lucky in terms of hydrocarbon
resources, if we can properly evaluate our renewable
energy sources such as wind and solar, we can cement
our identity as an effective energy actor in this difficult
geography”.

uzun vadeli kalmak ve yeni nesillere hizmet vermek istiyoruz. Destek mekanizmalarında istikrar bekliyoruz.”
Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Kayrıl Karabeyoğlu ise Türkiye’nin yenilenebilir enerjide hangi noktada olduğunu açıklarken, Türkiye’nin Avrupa’nın hidroelektrikte ikinci
en büyük potansiyele sahip ülkesi olduğunu, bu ekonomik
potansiyelin ise şu an yüzde 60-65’inin kullanıldığına dikkat
çekiyor ve ekliyor: “Rüzgar ve güneşte çok büyük bir potansiyel
mevcut. Rüzgarda andaki kurulu güç, ekonomik potansiyelin
sadece yüzde 15-20’sini temsil ediyor. Türkiye rüzgarda yaklaşık 8000 MW, güneşte 6000 MW seviyesine geldi ama daha kat
edilmesi gereken çok yol olduğunu düşünüyoruz.”
Karabeyoğlu, rüzgar ve güneşte toplam 80-100 bin MW’a
çıkılabilineceğini, bu potansiyelden yararlanabilmek için herşeyden önce hukukî ve düzenlemeler açısından belirsizliklerin giderilmesinin gerekli olduğuna dikkat çekiyor ve konuyla
ilgili olarak sözlerini şöyle sürdürüyor: “YEKDEM mekanizmaları, piyasa fiyatlarında şeffaflık, kanun ve düzenlemelerde
süreklilik şart. Eğer bunlar sağlanırsa sektöre yerli ve yabancı
yatırımcı ve finansman kuruluşun ilgisi tekrar çekilebilir.”
GCM Yatırım Ekonomisti Enver Erkan ise BİST’te net
döviz açığı açısından en riskli sektörlerin başında enerjinin
geldiğini söylüyor. Enerji şirketlerinin kısa vadeli borçlarının aktiflerine oranı ele alındığında borçluluk oranının
yüksek olduğunu kaydeden Erkan, “Döviz borçluluğu ve
faizlerdeki artış faaliyet dışı finansal giderleri artırıp kârlılığı
baskılıyor” açıklamasını yapıyor.
Enerji Uzmanları Derneği Başkanı Mehmet Ertürk ise enerji
alanında özellikle son 15 yılda atılan adımların önemli olduğunu söylüyor ve “Hidrokarbon kaynaklar açısından pek şanslı
olmasak da rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarımızı layıkıyla değerlendirebilirsek bu zorlu coğrafyada etkin
bir enerji aktörü olma kimliğimizi perçinleyebiliriz” diyor.

DOMESTIC EQUIPMENT AND STORAGE

YERLİ EKİPMAN VE DEPOLAMA
Bir taraftan enerji yatırımları devam ederken, yerli enerji ekipmanı üretimi ve depolama alanlarında da yatırıma ihtiyaçlar öne
çıkıyor. Türkiye’nin son 10 yılda ortalama 40-44 milyar dolar düzeyinde yakıt ithali yapıldı. Yenilenebilir enerji yatırımları Türkiye’nin bu masrafını düşürmek için harika bir yol oldu. Ancak
bununla birlikte hali hazırda 7 bin MW düzeyindeki rüzgar ve 6
bin MW düzeyinde olan güneş enerjisi yatırımları için 7-8 milyar
dolar düzeyinde ekipman ithalatı yapılması da dikkati çekiyor.

On the one hand, while energy investments continue,
the need for investment arises in the fields of domestic
energy equipment production and storage. Turkey
imported fuel at an average level of 40-44 billion dollars
in the last 10 years. Renewable energy investments in
Turkey was a great way to reduce these costs. However,
it is also noteworthy to import equipment of 7-8 billion
dollars for wind investments of 7000 MW and solar
energy of 6000 MW.

BBVA Araştırma'nın Türkiye Başekonomisti
Alvero Ortiz, Türkiye'de yenilebilir enerji
fiyatlarının düşmeye devam edeceğini söylüyor.
BBVA Researh Turkey Chief Economist Alvero Ortiz states
that the prices of renewable energy will keep falling in Turkey.
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Bu doğrultuda yerli ekipman üretimi Türkiye için çok
önemli. EBRD’nin Türkiye Başkan Vekili Şule Kılıç, Türkiye’nin artık daha çok enerji ekipmanı ve teknolojisi tedariki
tarafına yönelerek ayrı bir tedarikçi geliştirme stratejisi
olması gerektiğini söylüyor. Yerli katkı payının ekipmanın
Türkiye’de yerel bir üreticiden alınması durumunda verildiğini söyleyen Kılıç, küresel ekipman üreticilerinin Türkiye’ye yatırıma davet edilerek bazı yatırım teşviklerinin
sağlanmasının daha faydalı olduğunu dile getiriyor. Kılıç,
Türkiye için verimlilik kadar enerji güvenliği yatırımlarının
da kritik olduğunu ve bu kapsamda yüzer sıvılaştırılmış gaz
depolama ve gazlaştırma ünitesi (FSRU) projelerini önemsediklerinin de altını çiziyor. FSRU projelerinin doğal gazda
kaynak çeşitliliğini sağlayarak boru gazı ithalatına bağımlılığı azalttığına işaret eden, Kılıç, sözlerini şöyle sürdürüyor:
“FSRU inşa etme, kiralama veya satın alma ve doğal gaz
depolama tesisi yatırımı planlayan özel sektör oyuncuları
yeni finansman yöntemlerine başvurabilir. Özel sektörün
üzerinde çalıştığı birtakım gaz depolama projeleri var. Burada doğru yapıların kurulması, hem gaz depolama hem de
FSRU projelerinin artırılmasını sağlayarak enerji güvenliğine katkı sunacaktır. Türkiye’nin uzun vadeli kontratlara bağlı kalmaması ve daha rekabetçi fiyatlarda gaz kullanabilmesi
için FSRU yatırımları çok iyi alternatif olabilir.”
YEŞİL ENERJİ VE KORONAVİRÜS ETKİSİ
Yeşil enerji konusunu son dönemde etkileyecek asıl önemli
değişim ise Koronavirüs. Salgın tüm sektörleri etkilediği gibi
yenilenebilir enerjiye karşı da ciddi tehditler oluşturdu. Rüzgar enerjisi sektöründeki türbin komponent üretimlerinde ve
türbin bakımlarında salgının ciddi aksaklıklara neden olduğu
biliniyor. Dünyada ve ülkemizde rüzgar enerjisinden elde edilen elektrik üretimini de etkileyen Koronavirüs salgını, rüzgar
türbinlerinin üretimini ve bakımlarını tehdit ediyor. 2020 yılı,
salgın öncesinde sektöre pozitif katkı sağlayacak bir yıl olarak
beklenirken, rüzgar enerjisi adına dünya genelinde yatırım
ve üretim çıktılarında ciddi etkiler bırakacağı bir yıl olarak
gözlemleniyor. Birçok türbin üreticisinin, salgının çıktığı ülke
olan Çin’den gerekli ekipmanları tedarik edemediğini, bakım
ve onarımlardaki çalışan gücünün ise salgın ve alınan tedbirler sebebiyle aktif kullanılamadığına dikkat çekiliyor. Dünyada ve ülkemizde temiz enerji adına yükselen bir grafik çizen
rüzgar enerjisi, salgının sahip olduğu tehditler ve yarattığı
olumsuz etkilerden dolayı aşağı yönlü hareket edebilir. İspanya ve İtalya’da rüzgar türbini için gerekli üretimleri sağlayan
fabrikaların çalışanlarında salgına yakalananların olmasından
kaynaklı çalışmaları durdurması ve birçok üretici firmanın
Çin’den ekipman alma konusunda sıkıntılar yaşaması, rüzgar
enerjisi sektörünü ciddi derecede etkiliyor.
Binlerce kişinin ölümüne yol açan ve insanların panik ve
endişeyle evlerine kapanmalarına neden olarak hayatı olumsuz etkileyen Koronavirüsü salgınının tüm dünyayı etkisi
altına almasından sonra, dünya genelinde pek çok fabrika
üretimi durdurdu, araç kullanımı azaldı, uçuşlar neredeyse
tamamen durdu. Tüm bunlara bağlı olarak fosil yakıtların tü-
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In this respect, domestic equipment manufactıring is
very important for Turkey. The EBRD’s Acting President in
Turkey, Şule Kılıç, says Turkey should now have a separate
supplier development strategy by turning more towards
the energy equipment and technology supply side. Kılıç
said that the domestic contribution is given in case the
equipment is bought from a local manufacturer in Turkey,
adding that it is more beneficial for global equipment
manufacturers to be invited to invest in Turkey and to
provide some investment incentives. Kılıç underlines
that investments in energy security are critical for Turkey
as well as efficiency and that they care about floating
liquefied gas storage and gasification unit (FSRU) projects.
She continues her words that “Private sector players
planning to build, lease or purchase FSRU and invest in
natural gas storage facilities may resort to new financing
methods. FSRU projects reduce dependence on pipe gas
imports by ensuring a diversity of resources in natural
gas. There are a number of gas storage projects that the
private sector is working on. The establishment of the
right structures here will contribute to energy security
by increasing both gas storage and FSRU projects. FSRU
investments can be a very good alternative so that Turkey
does not adhere to long-term contracts and can use gas at
more competitive prices.”

GREEN ENERGY AND CORONAVIRUS EFFECTS
The main component that will affect the green energy
issue recently is the Coronavirus. The epidemic has
affected all sectors, as well as posed serious threats
to renewable energy. The epidemic is known to cause
serious disruptions in turbine component production
and turbine maintenance in the wind energy sector. The
Coronavirus epidemic, which also affects the production
of electricity generated from wind energy in the world
and in our country, threatens the production and
maintenance of wind turbines. While 2020 is expected
to be a positive contribution to the sector ahead of the
epidemic, it is expected to have a significant impact
on global investment and production output on behalf
of wind energy. It is pointed out that many turbine
manufacturers are not able to supply the necessary
equipment from China, the country where the epidemic
was first seen, and the employee power in maintenance
and repairs cannot be actively used due to the epidemic
and measures taken. Drawing a rising graphic in the name
of clean energy in the world and in our country, wind
energy can move downwards due to the threats of the
epidemic and the negative effects it creates. The fact
that the factories that provide the necessary productions
for wind turbines in Spain and Italy stop working due to
the presence of epidemics in their employees and many
manufacturers have difficulties in purchasing equipment
from China, seriously affects the wind energy industry.
After the epidemic of the Coronavirus, which
caused thousands of deaths and made people to close
themselves in their own homes with panic and anxiety,
which affected the whole world negatively, many
factories in the world stopped production, vehicle usage
decreased, flights almost stopped. Consequently, the
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2023’e kadar yapılması planlanan enerji faaliyetleri
Energy activities planned to be carried out until 2023
• Enerji Ticaret Merkezi haline gelmek,
• Kamu tarafından işetilen santrallerin
rehabilite edilmesi
• Mali açıdan güçlü, istikrarlı, şeffaf,
öngörülebilir, tüketicinin korunduğu ve
sürdürülebilir bir enerji piyasası
• Yenilenebilir enerji kaynaklarından
daha fazla elektrik üretimi
• Nükleer güç santrallerinin elektrik
enerjisi üretim portföyüne dahil
edilmesi
• Linyit rezervlerinden çevre
standartlarına uygun şekilde elektrik
üretilmesi ve
• Doğal gaz arz güvenliğinin ve daha kolay doğal
gaza erişim sağlanması.
• Verimli ve kendi enerjisini üreten binalar
yapılması,
• Elektrik şebekelerinin daha da güçlendirilmesi
ve esnek hale getirilmesi,
• Enerji altyapılarının etkin ve güvenli işletilmesi
• Daha fazla uluslararası enerji ticareti yapan bir
ülke olmak

consumption of fossil fuels has also decreased, so the
air, especially in areas where industry and population
are dense, is cleaner than ever. Even in a city such as
New Delhi, the capital of India, which is one of the
dirtiest cities in the world, the air quality index is now
below 50. Of course, it would not be correct to make a
generalization for the whole world just by looking at
the change in a country. There is a similar improvement
in air quality in the US and other parts of the world. In
China, which is the most developed country in the world
in terms of industry, there are reports that air pollution
has decreased significantly after the quarantine launched
due to the epidemic. An atmosphere researcher at the
University of Colorado of the USA recorded the satellite
image of the west side of the USA after the outbreak
began, and compared this image with the images before
the epidemic. Eventually the epidemic will end and the
world will return to its usual order, but this picture is
not a dream. For this, the whole world needs to take the
necessary steps to quickly switch to electric vehicles.
Factories should start using renewable energy instead of
fossil fuels to improve air quality worldwide. Otherwise,
global climate change may lead to greater disasters than
this epidemic in the coming years.

• To become an Energy Trade Center,
• Rehabilitation of publicly operated power
plants
• A financially strong, stable,
transparent, predictable, consumerprotected and sustainable energy
market
• More electricity production from
renewable energy sources
• Inclusion of nuclear power plants in
the electricity generation portfolio
• Generating electricity from lignite
reserves in accordance with environmental
standards and
• Providing natural gas supply security and
easier access to natural gas.
• Building efficient and self-generating
buildings,
• Strengthening and making the electricity
networks more flexible,
• Effective and safe operation of energy
infrastructures
• Being a more international energy trading country

ketimi de azaldı ve bu nedenle özellikle sanayinin ve nüfusun
yoğun olduğu bölgelerdeki hava, son yıllarda hiç olmadığı kadar temiz. Dünyada havası en kirli şehirler arasında yer alan
Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de bile hava kalitesi indeksi
bu sıralar 50’nin altında. Tabii sadece bir ülkedeki değişime
bakarak tüm dünya için bir genelleme yapmak doğru olmaz.
ABD ve dünyanın diğer bölgelerinde de hava kalitesinde
benzer bir iyileşme mevcut. Sanayi anlamında dünyanın en
gelişmiş ülkelerinden olan Çin’de de salgın nedeniyle başlatılan karantinadan sonra hava kirliliğinin önemli ölçüde
azaldığına dair haberler mevcut. ABD’nin Colorado Üniversitesi’ndeki bir atmosfer araştırmacısı, ABD’nin batı yakasının
salgın başladıktan sonraki uydu görüntüsünü kaydetti ve
bu görüntüyü salgından önceki görüntülerle karşılaştırdı.
Eninde sonunda salgın bitecek ve dünya her zamanki düzenine geri dönecek, ancak bu tablo hayal değil. Bunun için
tüm dünyanın hızlı bir şekilde elektrikli araçlara geçiş için
gerekli adımları atması gerekiyor. Dünya genelinde hava
kalitesinin iyileşmesi için fabrikaların da fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kullanmaya başlamaları şart. Aksi
takdirde küresel iklim değişikliği, önümüzdeki yıllarda bu
salgından çok daha büyük felaketlere yol açabilir.
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Koronavirüs krizi
iş dünyasını değiştirdi mi?
Değiştirdiğine bahse girebiliriz.
Belli başlı ekonomistler
ABD GSYİH’sinin
ikinci mali çeyrekte
yüzde 30 ila yüzde 50
arasında daralacağını
öngörüyorlar.
Mainstream economists
forecast that U.S. GDP will
shrink 30% to 50% in the
second quarter.

Has the Coronavirus crisis
changed business? You bet it has.

STRATEGY

America’s consumer-driven economy
has been dealt a powerful setback.
Here’s how we can recover—and
what the long-term effects of the
pandemic will be.
TO THOSE ON THE FRONT LINES of the Coronavirus
crisis, it’s ultimately about fear. “People are terrified,”
says Kathryn Lott, executive director of Houston’s
Southern Smoke Foundation, a crisis relief organization
for people in the food and beverage industry. “All are
afraid they will lose their homes, and the terror in their
voices is something I have never experienced. I have done
casework for years, during natural disasters, people who
have been gunned down, new mothers on the streets with
infants during winter. I have never heard this.”
No one has ever heard this, the pleas for help from
so many Americans rendered jobless with stunning
suddenness—more than 16million and counting as of
early April. For them, the covid-19 pandemic has triggered
intertwined crises of personal health and personal
finance, threatening disaster for them individually and, in
the aggregate, for the country. The great challenge facing
each person—and the nation overall—is overcoming the
two crises together. In the modern economy there is no
playbook for how to do it.
More than in any past economic collapse, U.S.
consumers are at the heart of this one. Not only do
they face the threat of getting sick, but they’re also
getting fired or furloughed by the millions because their
workplaces are being shut down to prevent others from
being infected. As a result, they can’t spend, forcing more
businesses to close, and so on—“an aggregate demand
doom loop” says Glenn Hubbard, chairman of the White
House Council of Economic Advisers from 2001 to 2003.
“The problem is radiating from consumption demand by
households,” says Matthew Slaughter, a CEA member from
2005 to 2007. “It’s unprecedented—an involuntary shock
to consumption demand. The magnitude of it is huge.”
For consumers, the cosmic injustice of it all is headspinning. The U.S. economy has long been consumerdriven, and over the past five years consumers have
powered economic growth even more than usual,
expanding America’s economy faster than those of most
other big, developed economies. Consumers’ share of
GDP reached a towering 68% in last year’s fourth quarter,
higher than it got even in the 2006 to 2008 shopping
festival that preceded the financial crisis and recession.
Yet unlike then, consumers in recent years have increased
their buying responsibly, saving a prudent 8% of their
disposable personal income on average vs. near 0% back
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Amerika’nın tüketici odaklı
ekonomisi ciddi bir darbe aldı.
Bundan sonra nasıl toparlanabiliriz
ve salgının uzun vadeli etkileri
neler olacak?
KORONAVIRÜS KRIZININ ön saflarında olanlar için bu
salgın tamamen korkuyla ifade edilen bir durum. Gıda ve
içecek sektöründeki insanlara yönelik krizden kurtarma organizasyonu olan Houston Southern Smoke Foundation’ın
direktörü Kathyrn Lott, “İnsanlar dehşete kapılmış durumda” diyor. “Hepsi de evlerini kaybedeceklerinden korkuyor;
seslerindeki korkuya şimdiye kadar hiç tanık olmamıştım.
Yıllarca doğal afetler sırasında, toplu katliamlarda, kışın sokakta çocuklarıyla kalan yeni annelerle sosyal hizmet çalışmaları yaptım. Ama böyle bir şeye ilk defa tanık oluyorum.”
Şimdiye kadar hiç kimse, şimşek hızıyla bu kadar çok
Amerikalının işsiz kalıp, yardım talebinde bulunmasına
tanık olmamıştı; nisan başı itibariyle rakamlar ülkede 16
milyonu aşkın kişinin işini kaybettiğini gösteriyordu. Bu
insanlar açısından COVID-19 salgını hem sağlığa hem de
mali duruma yönelik iç içe geçmiş krizler doğurarak, hem
bireysel yaşamları hem de genel olarak ülkeyi tehdit eden bir
felakete yol açmıştı. Her bireyin ve de ülkenin genel olarak
karşı karşıya kaldığı en büyük zorluk bu iki krizi aynı anda
aşabilmek. Modern ekonomide ise bunun nasıl başarılabileceğine dair yol gösterici bir kitap yok.
ABD’li tüketiciler geçmişteki ekonomik çöküşlere kıyasla çok daha fazla bu yeni felaketin merkezindeler. Yalnızca
hastalanma riskiyle karşı karşıya olmayıp, işyerleri virüsün
başkalarına da bulaşmaması için kapandığından milyonlarcası ya kovuluyor ya da geçici olarak işten çıkarılıyor. Bunun
sonucunda, harcama yapamadıklarından çok daha fazla sayıda
işyeri kapanmak zorunda kalıyor; 2001 ila 2003 yılları arasında Beyaz Saray Ekonomi Danışmanları Konseyi Başkanı olan
Glenn Hubbard, “Talepte topyekün bir çöküş ilmek ilmek
örülüyor” diyor. 2005 ila 2007 yılları arasında Ekonomi Danışmanları Konseyi üyesi olan Matthew Slaughter da “Sorun
hane halkının tüketim talebinden kaynaklanıyor” diye açıklamada bulunuyor. “Öngörülemeyen bir durum, tüketim talebine istenmeyen bir şok söz konusu. Etkisi olağanüstü boyutta.”
Tüketiciler açısından bu salgının yarattığı evrensel adaletsizlik çok ciddi. ABD ekonomisi uzun süre tüketim odaklı
oldu ve geçen beş yılda da, tüketiciler ekonomik büyümeyi
alışılmışın dışında güçlendirip, diğer pek çok büyük gelişmiş
ülke ekonomilerine kıyasla daha fazla şişirdi. Tüketicilerin
GSYİH’deki payı geçen yılın dördüncü mali çeyreğinde yüz-
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de 68 gibi olağanüstü bir orana ulaştı; bu rakam mali kriz ve
resesyon öncesi 2006 ila 2008 yılları arasındaki alışveriş
çılgınlığından bile daha yüksek bir harcamaya işaret ediyor.
Hane halkı borcu GSYİH’nin yüzde 99’una ulaştı; 2019 yılı
sonlarında bu yalnızca yüzde 76’ydı.
Şimdi ise, ekonomi tek başına yol alması için bırakıldığından, tüketiciler birdenbire kendilerini ağır bir mali baskı
altında hissetmeye başladı. Hâlâ bir işi olanlara bakıldığında
ise bu kesimdeki milyonlar evden çalışabilecek bir işe sahip
değiller; marketlerde, depolarda, postanelerde, hastanelere
ve diğer yoğun temas gerektiren yerlerde çalışıp ya sağlıklarını kaybedecekler ya da çalışmayacaklar.
Tüm bunların en tepe noktasında da şöyle bir ironi var:
ABD hâlâ esasen tüketici odaklı bir ekonomi olduğundan ve
bir gecede de dönüşemeyeceğinden, tüketicilerin grup olarak ve ekonominin de toptan bundan kurtulması gerekecek.
Kimse de dışarı çıkmak için tırmanılması gereken bu çukurun ne kadar derin olduğunu bilmiyor; her şey resmi istatistiklerin takip edemeyeceği kadar hızlı gelişiyor. Ancak bunun
modern tarihin en derin ekonomik inişi olduğunu biliyoruz.
Mart ayında iki haftada işini kaybeden insan sayısı 2008-2009
resesyonunkinden daha fazla. Büyük Buhran döneminde
reel GSYİH 43 ay boyunca gerilemiş ve bunun sonucunda
yüzde 30 oranında daralmıştı. Bu kez, Morgan Stanley ikinci
mali çeyrekte yüzde 30’luk bir düşüş öngörüyor; Goldman
Sachs’ın tahminlerine göre bu oran yüzde 34; St.Louis FED
Başkanı James Bullard ise yüzde 50 diyor. Şimdilik izlenmesi
gereken en önemli göstergeler ekonomik olanlar değil. Yeni
COVID-19 vakalarındaki haftalık trendler, ölü sayısı ve ülke
yöneticilerinin izolasyon emirlerini daha sıkılaştırmaları ya
da gevşetmeleri gibi unsurlar dikkate alınıyor.
“KIYAMET DÖNGÜSÜ”NÜ KIRMAK
Tüketiciler yardım olmadan ekonomiyi geri getiremez.
Zaten tüketicilerin eline para koyan Koronavirüs Yardım,
Kurtarma ve Ekonomik Güvenlik Yasası’nın (CARES) ve
federal ajansların, eyaletlerin ve FED’in başlıca amacı tüketimi canlandırmak. Ancak yalnızca para vermek de yeterli
değil. CARES Yasası’yla ilgili olarak Senato’daki Cumhuriyetçiler’e danışmanlık yapan Hubbard, “Aniden iş kayıpları
var ama asıl sorun güvensizlik” diyor. 1,200 dolarlık yardım,
istihdam yardımlarının artırılması ve vergi kolaylıkları biraz rahatlama sağlayabilir ancak tüketiciler daha kötüsünü
bekliyorlarsa fazla harcamayacaklar ve işverenler de işe
alım yapmayacaklar. İşte bundan dolayı CARES Yasası’nın
yenilikçi bir unsuru olan ve zorluklarla dolu bir başlangıç
yapan Maaş Çeki Koruma Programı’na yakından bakmakta
yarar var. Bu program küçük işletmelere (en çok 500 çalışanı
olan) yaklaşık 20 haftalık maaş, mortgage ve kira gibi belli
giderlerini karşılayabilmeleri için krediler sunuyor. Eğer
işletme kirayı 30 Haziran’a kadar alır, personelini yeniden
istihdam eder ve 15 Şubat öncesi seviyelerinde ödeme yaparsa ve aynı zamanda başka testleri de geçerse, kredi geri
ödemesi talep edilmeyecek. ABD’de 500 ya da daha az çalışanı olan firmaların sayısı ülkedeki istihdamın yarısından
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then. Household debt reached 99% of GDP in the last
boom; at the end of 2019, it was just 76%.
And now, having kept the economy cruising along,
consumers are suddenly under intense financial pressure.
Of those who still have jobs, millions cannot work from
home and must choose between risking their health
(and potentially their lives) by working in grocery stores,
warehouses, post offices, hospitals, and other high-contact
settings, or not working.
On top of it all is a crowning irony: Because the U.S. is
still fundamentally a consumer-driven economy—and
can’t transform overnight—consumers as a group will
have to get themselves and the whole economy out of
this.
No one knows how deep a hole they’ll have to climb
out of; everything is happening too fast for official
statistics to keep up. But we know this is the steepest
economic plunge in modern history. More people lost
their jobs in two weeks in March than in the entire
2008–2009 recession. In the Great Depression, real GDP
declined for 43 months, eventually shrinking by 30%.
This time, Morgan Stanley forecasts a 30% decline in the
second quarter; Goldman Sachs says 34%; and St. Louis
Fed president James Bullard says 50%. For now, the most
important indicators to watch aren’t economic ones.
They’re the weekly trends in new covid-19 cases, number
of deaths, and governors making isolation orders more
stringent or lenient.

BREAKING THE “DOOM LOOP”
Consumers can’t bring back the economy without help.
Reviving consumption is a major goal of the Coronavirus
Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act and the
many other actions by federal agencies, states, and the
Fed to put more cash in consumers’ hands. But doling
out money isn’t enough. “There’s the immediate loss
of the job, but the bigger issue is uncertainty,” says
Hubbard, who advised Senate Republicans on the CARES
Act. Getting a $1,200 check, augmented unemployment
benefits, and tax relief may offer some respite, but
consumers won’t spend much and employers won’t hire if
they’re braced for still worse to come.
That’s why the Paycheck Protection Program, an
innovative element of the CARES Act that got off to a
rocky start, is especially worth watching. It offers small
businesses (up to 500 employees) Small Business
Administration loans equaling about 20 weeks of major
expenses, including payroll, mortgage, and rent. If a
business gets the loan by June30 and restores staffing and
pay to pre-Feb.15 levels, while also meeting other tests,
the loan can be forgiven. The effect could be significant:
Firms with 500 or fewer workers account for over half of
U.S. employment.
In theory it’s a sensible policy response, helping to
break the doom loop by giving businesses and workers
certainty. Employers will know they can keep paying
employees, even if there’s no work to do, confident that
it won’t cost them a thing; employees will know their
employer has a strong incentive to keep paying them, so
they’ll be more inclined to spend. At least it’s a certainty
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GSYİH NE KADAR GERİLEYECEK?
HOW FAR WILL GDP FALL?

EKONOMİSTLER İŞ DÜNYASININ ANİDEN DURMASINDAN KAYNAKLANAN ZARARLARI HESAPLARKEN
TRİLYON DOLARLIK RAKAMLARDAN SÖZ EDİLİYOR.
IT’S THE TRILLION-DOLLAR QUESTION AS ECONOMISTS CALCULATE THE F
 ALLOUT FROM THE GREAT CESSATION.
en büyük darbe de otomobil ve yedek parça üreticilerine inecek.
Bu noktada da denklemin artış kaydedebilecek tek bir
unsuruna geliyoruz yani kamu harcamalarını tanımlayan G’ye
(government spending). Ancak bu da biraz aldatıcı. 2,2 trilyon
dolarlık teşviğin GSYİH’yi destekleyeceğini düşünebilirsiniz.
Fakat teknik olarak bunların çoğu transfer ödemesi şeklinde
tanımlanıyor; yani G’nin içini doldurmuyor. Örneğin, CARES
Yasası’ndaki 16 milyar dolarlık yaşamsal tıbbi ekipman alımı
buna dahil; oysa bu harcama ciddi bir etki yaratabilecek durumda
değil.
Son olarak da, Goldman’a göre net ihracat (“X”-“M”)
muhtemelen 2020 yılında kötüleşecek. İkinci mali çeyrekte
GSYİH’nin yüzde 30’un üzerinde gerilemesi beklenirken, Buhran
dönemi işsizlik rakamlarına dönebiliriz. Bu da, gelecek günlerde
yaşanacakların ekonomi kanaat önderleri kadar tarihçileri de
ilgilendireceğini gösteriyor.

Şunu biliyoruz: Koronavirüs ABD ekonomisine şimdiye kadar
görülmemiş bir darbe indirecek. Bizim payımıza düşen ise
bunun ne kadar süreceğini ve etkisinin boyutlarını hesaplamak.
GSYİH’yle ilgili tahmin yapmaya çalışan herkes aynı Ekon 101
denklemiyle başlıyor: GSYİH= C+I+G+(X-M).
Bu denklemde en önemlisi “C” (tüketim): Tüketim ABD
GSYİH’sinin yüzde 68’ini oluşturuyor. “Hizmetler” ise bu
tüketimde yüzde 69’luk paya sahip ve rakamlar da ürkütücü:
Goldman Sachs nisan ayı spor ve eğlence harcamalarında
yüzde 90, ulaşım ve gıda hizmetlerinde yüzde 75 ve otel
rezervasyonlarında da yüzde 65’lik düşüş hesapladı.
Tüketimin tek artış gösterebileceği sektör sağlık ve bu da
ancak yüzde 1,6’lık bir büyümeye tanık olabilir.
Öte yandan, “I” (business investment) yani iş yatırımı
GSYİH’nin yaklaşık yüzde 17’sini oluşturuyor. Goldman genel
olarak imalat faaliyetlerinde yüzde 35’lik bir düşüş öngörüyor;

KORONAVIRÜSÜN ABD’NIN REEL GSYIH’SI
ÜZERINDEKI TAHMINI ETKISI
ESTIMATED CORONAVIRUS EFFECT ON U.S. REAL GDP
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We know this: The Coronavirus will result in a
hit to the U.S. economy unlike any ever seen. All
we’re left to argue over is how long, and how bad.
Everyone who has ventured a prediction on GDP
is starting from the same Econ 101 equation: GDP
= C + I + G + (X – M).
The most important part of that equation is
“C”: Consumption accounts for 68% of U.S. GDP.
Drilling down, “services” makes up 69% of C, and
the figures are dire: Goldman Sachs calculates a
90% decline in April sports and entertainment
spending and 75% falls in spending on public
transportation and food services, plus a 65%
drop in hotel bookings.
About the only sector of consumption that
could rise is health care spending, which may
climb 1.6%.
“I,” or business investment, meanwhile,
accounts for about 17% of GDP. Goldman
forecasts a 35% decline in overall manufacturing
activity—with the biggest hits to automobiles
and parts suppliers.
Which brings us to one area of the equation
set to grow: “G,” for government spending. But
that’s tricky. You’d think a $2.2trillion stimulus
bill would lift GDP. But technically, most of that
is defined as transfer payments, which, as a rule,
don’t pad G. The $16billion to purchase vital
medical gear in the CARES Act, for example, does
count—though it’s a sum that’s unlikely to make
much of a difference.
Finally the net exports (“X”–”M”) tally will
actually worsen in 2020, Goldman says. With
consensus expectations for second-quarter GDP
expected to be down more than 30%, we could
be looking at Depression-era jobless numbers.
Meaning the history majors may have as much
insight as the econ majors about what’s ahead.

38

HABER / News

fazlasını sağladığından bunun etkisi oldukça önemli olabilir.
Teoride bu yardım salgına karşı hassas bir politika olarak değerlendirilebilir; işletmelere ve çalışanlara güvence
sunarak kıyamet döngüsünün kırılmasına yardımcı oluyor.
İşverenler, hiç iş olmasa bile onlara herhangi bir maliyeti
olmayacağını bildiklerinden çalışanlarına maaş ödemeye devam edebileceklerini bilecekler; çalışanlar da işverenlerinin
kendilerine ödeme yapmayı sürdürebilecek güçlü bir teşviğe
sahip olduklarının verdiği güven duygusuyla daha fazla harcamaya hevesli olacaklar. En azından politikacıların salgının
gerileyeceğini ve ekonominin de düze çıkacağını tahmin
ettikleri 30 Haziran’a kadar bir garanti sunulmuş olacak.
Ancak en azından ilk başta program kredi için başvuracak
olanlarla kredilerin ödeneceği bankalar arasında devasa
bir belirsizliğin doğmasına yol açtı. Alelacele yazılmış olan
yasa yalnızca programın ana çerçevesini çizerek, 31 sayfalık
ayrıntıların hızlı bir şekilde yazmayı Hazine’ye bırakıyordu.
KOBİ İdaresi (SBA) normalde bir yılda verdiği kredi miktarına eşdeğer bir paranın on katını ödemeye hiçbir şekilde
hazırlıklı değildi; ayrıca kredi ödemesi için ayrılan 299,4
milyar dolarlık bütçe de açıkçası çok azdı. Öte yandan, daha
başka büyük bir risk de vardı; belki salgın 30 Haziran’a kadar
kontrol altına alınamayacaktı ya da program sona erdiğinde
ekonomi tekrar dibe vuracaktı; Kongre de birkaç yüz milyar
daha harcamayı göze alarak programın süresini uzatacaktı.
TÜKETİCİLER İÇİN UZUN VADELİ “YARA İZLERİ”
Şimdilik durumun ne olacağı bilinmiyor. Ancak bu travmatik
deneyimin kırılgan olan tüketici davranışını nasıl değiştireceğini söyleyebilecek verilere sahibiz. Kısa vadede, geliri olanlar
olabildiğince tasarruf yapmaya çalışacaklar. Ekonominin inişe geçtiği bir ortamda tüketicilerde hakim olan duygu kontrol
kaybıdır ve az da olsa kenara para koymak onlara daha fazla
kontrole sahip olma duygusu sağlar. Harcadıkları paranın
büyük bir bölümü ise temel gereksinimlere gidecektir; yine
bunu yaparken de kontrol daha fazla ellerindeymiş gibi hissedecekler. Perakende araştırma firması olan NPD Group bu
yön değişikliğini şimdiden gözlemledi ve perakendecilerin
salgın boyunca nasıl bir düzenleme yapacakları konusunda
“temel ihtiyaç maddeleriyle keyfi ürünlerin bilek güreşinin
önemli bir rol oynayacağını” kaydetti.
Salgın deneyimi uzun vadede tüketicileri yıllarca sürecek
bir davranış değişikliğine zorlayacak. Berkeley, Kaliforniya
Üniversitesi’nden ekonomist Ulrike Malmendier, “Farklı
olacağız” diyor. “Farklı ürün tercihlerimiz, tüketim tercihlerimiz, insan sermayesi tercihlerimiz olacak.” Bu da ekonominin ötesinde, nöro bilimle ilgili bir durum. Kriz deneyimi
derinlemesine duygularla ilgilidir ve Malmendier’nin ifadesiyle, “Duygular ne kadar güçlüyse belleklerimize de o kadar
derinlemesine demir atar. Beynimizdeki bağlantılar değişir.”
Alışveriş alışkanlığımız değişecek. Malmendier ve Leslie
Sheng Shen 2018 yılında ortak kaleme aldıkları bir çalışmada, “Makroekonomik krizlerin tüketici davranışlarında
daha uzun süreli ‘yara izleri’ bıraktığını görüyoruz” diyorlar. İkisi örneğin, gelirden bağımsız olarak, şahsen ya da
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until June30, by which time, the policymakers hope, the
pandemic will be in decline, and the economy will have
turned up.
But at least initially the program has spawned massive
uncertainty among prospective borrowers and the banks
through which loans are being made. The hastily written
law only outlined the program, leaving the Treasury to
write, at warp speed, 31 pages of regulations. The SBA was
entirely unprepared to lend 10 times as much money in a
few weeks as it normally lends in a year, and the amount
appropriated for lending, $299.4billion, was clearly far
too little. A larger risk: Maybe the pandemic won’t be
under control by June30; either the economy will sink
back into the depths when the program ends, or Congress
will extend it at a cost of still more hundreds of billions.

LONG-TERM “SCARS” FOR CONSUMERS
For the moment that’s unknowable. But we can say with
some confidence how this already traumatic experience
will change the behavior of shaken consumers. In the near
term, those who have income will save more of it if they
possibly can. The dominant feeling of consumers in an
economic meltdown is loss of control, and having money
put away, even just a little, gives them a feeling of more
control. Of the money they spend, they’ll spend more of it
on necessities, again because they feel more control when
their necessities are on hand. The NPD Group, a retail
research firm, has observed this shift already and says
that “wrestling with necessities vs. discretionary products
will play a huge role” in how retailers adjust through the
pandemic.
In the longer term, the pandemic experience will
change consumers for decades. “We will be different,”
says economist Ulrike Malmendier of the University of
California at Berkeley. “We’ll make different product
choices, consumption choices, human capital choices.”
This is beyond economics; it’s neuroscience. A crisis
experience is deeply emotional, and “stronger emotions
get anchored more strongly in our memories,” she says.
“Our hard wiring changes.”
We will buy differently. “Macroeconomic crises
appear to leave long-term ‘scars’ on consumer behavior,”
write Malmendier and coauthor Leslie Sheng Shen in a
pioneering 2018 study. They found, for example, that
regardless of income, households that experience high
unemployment personally or in the macroeconomy
consume less, including less food, than other households.
They use significantly more coupons when they shop
and buy more sale items and products of lower quality,
again regardless of their income. Such households also
save more. Those effects fade over time but are still
measurable years later.
It’s a similar story with investing. In a separate study,
Malmendier and coauthor Stefan Nagel found that
households’ financial risk-taking is strongly related to
how well or poorly markets have performed during their
lives, and again, the effects are long-lasting. “Even returns
experienced decades earlier still have some impact,” they
report.
One more key finding: In addition to recent experiences
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KRİZDE
LİDERLİK İÇİN
3 TEMEL NOKTA
3 KEYS TO LEADING IN A CRISIS
Bu zorlu deneyim pek çok lider için kariyer belirleyici olacak.
Herhangi bir krizde, özellikle de ana faktörün belirsizlik
olduğu tarihi küresel bir felakette insanlar liderlerinden
kendilerini bilgilendirmelerini, güvence vermelerini ve
bir plan sunmalarını beklerler. Ancak işte tam da bunları
sunabilmek olağanüstü zor. Tarih bize liderlerin aşağıda yer
alan birkaç ilkeyi izlemelerinin yararlı olacağını söylüyor:

Kİ İNSANLAR KENDİLERİENE YOL
1 UNUTMAYIN
GÖSTERİLMESİNİ İSTER.

Şunu çok iyi biliyoruz ki, hiçbir grup birilerinin sorumluluğunda
olmazsa fazla başarı sağlayamaz. Yaşamı tehdit eden tarihi
bir krizde, her zamankinden daha fazla rehberliğe ihtiyacımız
var. Aynı zamanda liderin korkularımızı anlayabilen, bizim
yapamadıklarımızı başarabilecek güçte birisi olmasını isteriz.
Lider yükümüzün bir kısmını üstlenir ve geceleri rahat
uyumamızı sağlar. Eğer sorumluluk üstlenmişseniz, bunun her
zaman bilincinde olun.

This crucible experience will be career-defining for
many leaders. In any crisis—especially a historic global
catastrophe in which the main factor is uncertainty—
people want leaders to give them information, reassurance,
and a plan. Yet this is exactly when all of those are
maddeningly difficult to deliver. History says leaders will
benefit by following a few principles:

1REMEMBER THAT PEOPLE WANT TO BE LED.

We understand in our bones the simple efficiency of it, that
no group accomplishes much if no one is in charge. In a lifethreatening historic crisis, we want direction more than ever.
We also need a leader to be, in effect, a repository for our
fears, someone who has the power to do what we cannot. The
leader assumes part of our burden and helps us sleep at night.
If you’re in charge—be in charge.

2KARARLI OLUN.

2BE DECISIVE.

3GERÇEKLERİ BELİRTİN VE UMUT VERİN.

3DEFINE REALITY AND GIVE HOPE.

Bir kriz sırasında, normalde birbirlerinin gırtlağını sıkabilecek
insanlar bile belli başlı kararların hemen alınması gerektiğini kabul
ederler. Bu kararlar tartışılacaktır ama önce değil karar alındıktan
sonra. Bu da liderler için değerli bir fırsat. Ancak zorluk şu ki,
kararlar genellikle çok hızlı kabul edilirken, bunları uygulamak işin
en zor tarafıdır. Her liderlikte karar eksik bilgilerle alınır; bir kriz
zamanında sorun berbattır ve sonuçları da vahim olacaktır. Ancak
bu durum sizi kesin kararlar almaktan alıkoymamalıdır.

İnsanlar kurumlarıyla ilgili çıplak gerçeği ve olasılıkları
bilmek için can atarlar ve kaçamak yanıtları uzaktan bile hemen
anlarlar. Kriz sırasında haberler nadiren iyidir. Liderlik sanatı
ise gerçeği çarpıtmadan anlatabilmek ve bunu hiç bitmeyecek
bir felaket gibi sunmak değil, baş edilebilecek bir zorluk olarak
ortaya koymaktır. Etkili liderler hiçbir zaman yüzde 110’luk
kesinlikle yerine getirilmeyecek sözler vermezler; umut
etmek için gerçekçi nedenler ortaya koyarlar. Ancak güven ve
inandırıcılık sağlayamamış bir lider için bu ilkeler bile sınırlı
bir değere sahip olacaktır. Geçmişi değiştiremezsiniz ama kriz
geleceği değiştirmeye başlamak için mükemmel bir zamandır.

In a crisis, even people who would normally be at one
another’s throats accept that major decisions must be made
quickly. These decisions will be debated—but after they’re
made, not before. That’s a valuable opportunity for leaders.
The difficulty is that just when decisions are most easily
accepted, they’re hardest to make. Every leadership decision
is made with incomplete information; in a crisis the problem
is worse and the stakes are higher. Don’t let that fact stop you
from making firm decisions.

People hunger for the unvarnished truth about their
organization and its prospects, and they can sense evasion a
mile away. The news in a crisis is rarely good. The leader’s art
is outlining reality unflinchingly and framing it as a challenge
that can be met, not as a disaster that must be endured.
Effective leaders never make a promise that can’t be kept with
110% certainty; they do offer realistic reasons for hope. Even
these principles will be of limited value to any leader who
hasn’t built trust and credibility. You can’t change the past, but
a crisis is an excellent time to start changing the future.
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makroekonomide yüksek işsizlikle yüzleşen hane halkının
daha az yiyecek ve genel olarak temel ihtiyaç maddelerinden
daha az tükettiğini belirledi. Bu insanlar alışveriş yaparken,
yine gelirlerinden bağımsız olarak, önemli ölçüde daha fazla
kupon kullanıyorlar ve daha düşük kaliteli ucuz ürün almaya
yöneliyorlar. Ayrıca bu tür haneler daha fazla tasarruf yapıyor. Bu tür etkiler zamanla kaybolsa da yıllar sonra bile hâlâ
ölçülebilir nitelikte oluyor.
Bu, yatırımla ilgili bir konu. Malmendier ve Stefan Nagel’in bir başka araştırmasında, hane halklarının finansal
risk almalarının yaşamları boyunca piyasaların ne kadar
iyi veya kötü performans gösterdikleriyle yakından ilgili ve
yine, etkilerinin uzun süreli olduğu belirtildi. Raporda, “Hatta on yıllar önce elde edilen getirilerin hâlâ bazı etkilerinin
olduğu” kaydedildi.
Bir başka önemli bulgu ise şu: Özellikle gençlerde ekonominin iyi olduğu zamanlarda harcama ve kötüleştiği dönemlerde de, harcamaları kısma eğilimi çok yüksek. Bu kesim
belli bir süre çok az bir parayla idare edebiliyor.
Bu yaz üniversite ya da yüksek okuldan mezun olacak iki
grup genç için bu salgın tam da moral bozucu haberlerin
başlangıcı. Resesyon sürecine denk gelen üniversite mezunları ortalama on yıl boyunca düşük ücretlerle çalışmak
zorunda kalıyorlar; tahmini kazançları en düşük düzeyde
olanlar için ise bu ceza daha da uzun vadeli olabilir. Ve daha
da vahim hale gelir. Öte yandan, bazı araştırmalara göre de,
resesyon sürecinde mezun olanların ortalama çalışma süreleri daha uzun ve daha düşük gelirli; ayrıca evlenme ve çocuk
doğurma olasılıkları daha az; ölüm oranları da daha yüksek.
Bu konuyla ilgili araştırmacılardan biri olan Northwestern
Üniversitesi’nden Hannes Schwandt bulgularını şu şekilde
özetliyor: “Zor zamanlarda mezun olmak gibi bir talihsizlik
yaşayanlarda erken ölüm oranı daha yüksek ve yaşam koşullarında da kalıcı farklılıklar söz konusu.”
Eğer ciddi resesyonlarla ilgili geçmişteki trendler doğruysa, salgın ekonominin yapısını değiştirerek, işgücünün
kazanma gücünü potansiyel olarak yıllarca düşürebiliyor.
Fonların yetersizliği de bazı üniversite adaylarını planlarını
ertelemeye ya da bu hedeflerinden tamamen vazgeçmeye
zorlayabiliyor. Resesyon uzun sürerse, yeni işsizlerin çoğu
aylarca hatta yıllarca iş bulamayabilir ve bu sürede de becerileri ya zayıflayacak ya da geçen resesyonda tanık olunduğu
gibi eskimiş olacaktır. İş bulsalar bile, çok daha düşük ücretle
çalışabilecekler.
Salgın çalışan ücretlerinin yanı sıra işgücü üzerinde başka
kalıcı tahribatlar da yaratabilecek. Eğer en kötü senaryolar
gerçekleşir ve COVID-19 100 bini aşkın Amerikalının tüm
dünyada da milyonların ölümüne yol açarsa, emek gücündeki daralma üretimde yıllarca sürecek aksamalara neden
olabilir. Hatta en ekstrem koşullar oluşmadan bile, okulların
kapanmasına yol açan aynı faktörler, hayatın ileriki yıllarında daha iyi bir eğitim başarısı için gereken erken çocukluk
dönemi eğitimini engellemiş oluyorlar.
Araştırmacılar aynı zamanda, potansiyel tekrarlama riski
olan, 1918 yılı grip salgınının beklenmedik bir etkisini de keş-
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“Farklı olacağız. Farklı
ürün tercihlerimiz olacak.
Temel bağlantılarımız
değişecek.”
ULRIKE MALMENDIER, Berkeley, Kaliforniya Üniversitesi’nde
ekonomist. Krizin tüketicileri nasıl etkileyeceğiyle ilgili olarak.

being most influential among all age groups, they are
most powerful by far among the young, who increase
consumption more during booms and cut back more
during busts. They may be living on way, way less for
some time.
For two groups of young people—those graduating
from high school or college this spring—that’s just the
beginning of the dispiriting news. College students who
graduate into the labor force during a recession suffer
reduced earnings for 10 years on average, and for those
with the lowest predicted earnings (based on college
and major), the earnings penalty may last much longer. It
gets worse. Some research finds that in midlife, recession
graduates on average work more and earn less, are less
likely to be married and more likely to be childless, and
suffer higher death rates. One researcher on this topic,
Northwestern University’s Hannes Schwandt, sums up
the findings thus: “The bad luck of leaving school during
hard times can lead to higher rates of early death and
permanent differences in life circumstances.”
If past trends from serious recessions hold true,
the pandemic might alter the economy’s structure,
diminishing the earning power of the labor force—
potentially for years. Lack of funds will force some
prospective college students to postpone or abandon
their plans. If the recession is long, many of the newly
unemployed may remain jobless for many months or even
years, during which their skills might deteriorate and
become outdated, as happened in the last recession. Even
if they get jobs eventually, they may well be less valuable
workers.
Apart from its effects on workers’ earnings, the
pandemic may do other lasting damage to the labor
force as well. If the unlikely worst-case scenarios play
out and COVID-19 kills over 100,000 Americans plus
millions more worldwide, the simple shrinkage of the
labor force would reduce output for years. Even without
that extreme circumstance, the same factors that have
caused schools to close will significantly curtail early
childhood education, a proven factor in better educational
achievement later in life.
Researchers have also uncovered an unexpected effect
of the 1918 flu pandemic that could potentially recur: It
reduced educational attainment by people who hadn’t
been born yet. Americans who were born in the months
after the pandemic, and thus were in utero during it, were
less likely to graduate from high school than the cohorts
immediately before and after them. In any long-term
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We will be different.
We’ll make different
product choices … Our
hard wiring changes.
ULRIKE MALMENDIER, University of California at Berkeley
economist on how the crisis will affect consumers

economic recovery plan Congress and the White House
hammer out, policymakers would be wise to invest in
incentives that help young people finish school.

PLANNING FOR THE NEXT CATASTROPHE
As businesses respond to this grand-scale reordering of
their world, some implications are already clear. Remote
work will become mainstream, if only because so many
people will have an online meeting app and know how to
use it. Companies are slashing capital spending as they
scramble for cash, weakening the foundation of future
economic growth while also fueling a B2B doom loop in
the present. They’ll diversify supply chains beyond China
when demand returns, further slowing that country’s
decelerating economy.
As in all recessions, companies will learn to do more
with fewer people, so the already spiking unemployment
rate may well continue to rise at least briefly after this
recession ends.
It’s a safe bet that many companies will compile
pandemic plans for the future—surely a wise move, but
if that’s all they do, they’ll be missing a crucial lesson of
this experience. A global pandemic is the most predicted
disaster since Hurricane Katrina, yet, now as then,
businesses and governments were caught flat-footed.
When the urgency of this calamity abates, it will be time
to start thinking through other plausible catastrophes—a
major earthquake strikes California; some group or nation
detonates a nuclear bomb; a large electrical grid gets
hacked and shut down. You’ll never foresee exactly what
happens, but the exercise of working out the second- and
third-order effects will put you miles ahead of competitors
if one of these events occurs. It’s a lot of work. But
remember the conclusion of Mohamed El-Erian, CEO of
bond trading firm Pimco during the financial crisis: “It’s
better to be prepared for events that don’t happen than
unprepared for events that do.”
As we look ahead to days that will probably remain
challenging, what can be offered to the supremely
important, terrified consumer, the hero and victim of
this saga? Only hope—based on history. Forecasts
of multiplying deaths and unprecedented economic
collapse come with percentages and decimal points. Yet
human ingenuity, passion, and energy are beyond any
economist’s ability to predict, and those are what get us
through times of trial. It’s unsatisfying to say that a better
future awaits us because of forces and factors that we
can’t exactly describe. But we mustn’t forget that it’s true.
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fettiler: Henüz doğmamış olanların bile eğitimine erişimini de
olumsuz etkilemiş. Salgını izleyen aylarda doğan Amerikalıların üniversiteden mezun olma oranları salgından hemen önce
ya da çok sonra doğanlara göre daha düşük. Bundan dolayı,
Kongre ve Beyaz Saray’ın uzun vadeli ekonomik toparlanma
planında, politikacıların gençlerin okulu bitirmelerine yardımcı olacak girişimlere yatırım yapması akıllıca olacaktır.
BİR SONRAKİ FELAKETİ PLANLAMAK
Şirketler dünyanın bu geniş kapsamlı yeniden düzenlenmesine göre konumlanmaya çalışırlarken, bazı sonuçlar da şimdiden netleşmeye başladı. Uzaktan çalışma yaygınlaşacak;
nihayetinde bir sürü insanın online toplantı aplikasyonu
olacak ve bunu nasıl kullanacaklarını bilecekler. Şirketler
nakde sıkıştıklarından sermaye harcamalarında kesintiye
gidiyorlar ve bu da gelecekteki ekonomik büyümenin temellerini zayıflatırken mevcut B2B’nin kıyamet döngüsünü
körüklüyor. Bu şirketler talep geri döndüğünde tedarik zincirlerini Çin’in ötesine taşıyıp çeşitlendireceklerinden, ülkenin zaten sallantıda olan ekonomisini daha da zayıflatacak.
Tüm resesyonlarda olduğu gibi, şirketler daha az sayıda
insanla daha çok iş yapmayı öğrenecekler ve resesyonun
sona ermesinin ardından da işsizlik oranı en azından kısa
bir süre tırmanmaya devam edecek.
Pek çok şirketin gelecek için salgın planları yapacağı
aşikâr; bu tabii ki akıllıca bir adım ancak yalnızca bunu yapacak olsalar, bu yaşadıkları deneyimden önemli bir dersi
kaçırmış olacaklar. Küresel bir salgın Katrina kasırgasından
beri en öngörülen felaket; ancak o zaman olduğu gibi şimdi
de hükümetler hazırlıksız yakalandılar. Nitekim bu salgının
yol açtığı sıkıntılar aşıldığında, diğer büyük olası felaketler
hakkında oturup düşünme zamanı gelecek: Kaliforniya’da
büyük bir depremin meydana gelmesi, bir grup veya ülkenin
nükleer bomba kullanması; çok büyük bir elektrik santralinin hack’lenip devre dışı kalması… Ne olacağını kesin olarak
öngörebilmek imkansız ancak ikinci ya da üçüncü derece
etkileri üzerinde çalışmak, böyle bir felaket yaşandığında
sizleri rakiplerinizin önüne geçirecektir. Bu tabii ki çok çalışma gerektiren bir durum. Ancak brokerlik şirketi Pimco’nun CEO’su Mohamed El-Erian’ın mali krizi sırasındaki
şu saptamasını tekrar hatırlatmakta yarar var: “Meydana
gelmeyecek olaylar için hazırlıklı olmak, meydana gelen
olaylara hazırlıksız yakalanmaktan daha iyidir.”
Muhtemelen zorlu geçecek önümüzdeki günlere baktığımızda, bu olağanüstü dönemin hem kahramanı hem
de kurbanı olan, son derece önemli ve ürkmüş tüketiciye
ne verilebilir? Tarihe dayanarak yalnızca umut diyebiliriz.
Sürekli artan ölüm vakaları ve ekonomik çöküntüyle ilgili
tahminler yüzdeler ve ondalık kesirlerle açıklanıyor. Ancak
şu da bir gerçek ki, insanın pratik zekası, tutkusu ve enerjisi
herhangi bir ekonomistin öngörü gücünün çok ötesindedir
ve bu tür imtihan zamanlarını da aşmamızı sağlar. Tam olarak tanımlayamayacağımız kuvvetler ve faktörler nedeniyle
daha iyi bir geleceğin bizleri beklediğini söylemek tatmin
etmeyecek. Ama unutmayalım ki, bu bir gerçek.
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Covid-19 sonrası reel ekonomi ve ihracat
Real economy and export after Covid-19
Hedef ülkelerimizin büyükelçileriyle “TİM Export Talks” buluşmaları ile salgın süresince hedef pazarlarımızın durumu ve
Covid-19 sonrası süreçte ülkemizin için hangi ürün ve sektörlerde fırsatların gelişeceğini değerlendiriyoruz.
With “TIM Export Talks” meetings with the ambassadors of our target countries, we evaluate the situation of our target markets
during the epidemic and in which products and sectors we will see more opportunities for our country in the post-Covid-19 period.
THE GLOBAL ECONOMY has been facing the biggest
COVID-19 SALGINI ETKISIYLE küresel ekonomi, 1929 Büyük
crisis after the 1929 Great Economic Depression with
Buhran sonrası en büyük kriz ile karşı karşıya kalmış durumthe effect of the Covid-19 outbreak. The break in the
da. Salgının Çin’de ortaya çıkması ile ilk aşamada başlayan
supply chains that started with the emergence of the
tedarik zincirlerindeki kırılma, salgının pandemiye dönüşmeepidemic in China, and the epidemic turned into a
si ile kısa sürede finansal piyasalara ve reel ekonomiye daha
pandemic, caused a shock to the financial markets and
önce karşılaşmadığımız türden bir şok yaşattı.
the real economy in a short time. According to the IMF’s
IMF’in 14 Nisan’da yayınladığı küresel ekonomik görüglobal economic outlook report published on April 14,
nüm raporuna göre kurumun önceki beklentisi olan yüzde
the previous expectation of the institution was revised as
3,3 pozitif yönlü 2020 yılı küresel büyüme tahmini, yüzde 3
3.3% positive growth, 2020 global growth forecast and
küçülme olarak revize edildi, OECD ise daha karamsar bir
3% shrinkage, while OECD is more pessimistic, predicting
that the global economy will shrink by 4.8% in 2020. It is
tablo çizerek küresel ekonominin 2020’de yüzde 4,8 küçülforeseen that the countries of the European Union, where
mesini bekliyor. İhracatımızın yaklaşık yarısını gerçekleştirwe realize half of our exports, will experience dramatic
diğimiz Avrupa Birliği ülkelerinin ise dramatik küçülmeler
shrinkage. The expectation that Germany, which is one of
yaşayacağı öngörülüyor. Özellikle önemli ihraç pazarlarımız
our important export markets, shrinks by 7% and Britain
arasında olan Almanya’nın yüzde 7, İngiltere’nin ise yüzde
by 6.5%, creates pressure on export products at the point
6,5 küçülmesi beklentisi ihraç ürünlerine talep noktasında
of demand. The World Trade Organization maintains its
bir baskı oluşturmakta. Dünya Ticaret Örgütü de en iyimser
expectation of a 13% contraction in world trade, even in
senaryoda dahi dünya ticaretinde yüzde 13’lük bir daralma
the most optimistic scenario. Even in this environment
beklentisini koruyor. Dünya ticaretinde yüzde 40’a ulaşan
where a decrease of 40% in world trade is possible, our
bir düşüşün ihtimal dahilinde olduğu bu ortamda bile ihraexporters have shown a very successful performance.
Although we started the first two months of 2020 with a
catçılarımız başarılı bir performans ortaya koydular. Başta
record, we experienced a decrease in our
Avrupa’da olmak üzere dünya genelinde azalan
exports to the extent we expected after
küresel talep ve salgını önlemek amacıyla alınan
mid-March due to the decreasing global
tedbirler nedeniyle, 2020 yılının ilk iki ayına redemand and the epidemic, especially in
korla başlamış olsak da ihracatımızda mart ayı
Europe. But we are in a good position in
ortalarından sonra tahmin ettiğimiz ölçüde bir
exports from many countries around the
düşüşle karşılaştık. Fakat ihracatta dünyadaki
world. As of June, we will return to the
birçok ülkeden iyi durumdayız. Haziran ayı itipositive period in our exports and begin to
bariyle de ihracatımızda pandemi öncesindeki
catch the figures before pandemic. In these
pozitif döneme yeniden döneceğiz. Normalleşdays when normalization steps are frequent,
we continue our work without slowing down
me adımlarının sıklaştığı bu günlerde çalışmathrough online meetings. The worst days in
larımıza online toplantılar yoluyla hız kesmeden
terms of our export numbers are left behind
devam ediyoruz. İhracatımızda en kötü geride
us; the losses in exports in the last two and
kaldı; ihracatta son iki buçuk aydaki kayıplar
a half months started to be compensated
şoklara dayanıklı ve değişen şartlara hızla uyum
by our trade culture, which is resistant to
sağlayabilen ticaret kültürümüzle telafi edilmeye
shocks and can quickly adapt to changing
başlandı. İhraç pazarlarımızdaki normalleşme
conditions. As a result of the normalization
adımları ile küresel tedarik zincirindeki değişim- TİM Başkanı İsmail GÜLLE
steps in our export markets and changes in
ler neticesinde, ihracat rakamlarımızda beklen- Chairman of Turkish Exporters
the global supply chain, our expectations in
our export figures are above average.
timiz normalin üzerinde seyrediyor.
Assembly
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Our ministries have done the necessary work in order
to overcome the obstacles faced by our exporters in this
process with effective and coordinated efforts and to get
over this process with minimum loss. Even in these difficult
days, our customs have worked and we have carried out
exports at our borders with maximum precaution. With
the opening of the customs gates of Iran and Iraq to
trade again, our exports to this region will be an upward
trend. In this period, while working to prevent damage to
our exports, we are preparing for the post-Covid-19. We
are continuing our efforts to hold our trade delegation
meetings in a virtual environment in order to ensure that
our trade relations, which have been disrupted by the
outbreak, are not adversely affected in the coming months.
On the other hand, with “TIM Export Talks” meetings with
the ambassadors of our target countries, we evaluate the
situation of our target markets during the epidemic and in
which products and sectors we will see more opportunities
for our country in the post-Covid-19 period.
With the end of the outbreak, the global economy is
expected to experience a rapid recovery. The IMF expects
the global economy to grow 5.8% in 2021. We know that
the supply and demand shocks we have experienced
consecutively in the Covid-19 period and the loss in our
exports in recent months will be compensated quickly
and these days will strengthen our exporters in the postCovid-19 period.
With its shock-resistant structure, our country’s business
community and especially our exporting companies will
adapt quickly to the “new normal” in the post-Covid-19
period. In this adjustment process, our ability to respond
quickly to new demands and expectations from the world
is important for the future of our exports. By clinching its
position as a “Reliable Supplier Port”, Turkey will become
the center of supply for countries that will seek new supply
centers as a result of the process.
In the post-Covid-19 era, we will start to hear concepts
such as clean production and green product certificates
in the world. At this point, we should quickly certify
our production facilities and companies and decorate
the global showcase with other factors that may affect
demand, such as “Certified Product” and “Eco-friendly
Product” in addition to Turkish product perception.
The epidemic process once again showed our country
and the world that all of the strategic products must be
produced with domestic and national means or must
be provided by a “reliable supplier”. Breakdowns in the
supply chain during the outbreak reduced the reliance
on the countries from which it was supplied because
the products were “relatively cheap”. It was once again
demonstrated that the fact that the whole world is
dependent on a single factory is not sustainable. Turkey,
which makes medical supplies to many countries over
the epidemic process, help with masks and disinfectants
in the soundness of soft power supply mechanism in this
region and directly in the field and reminded the world
again in the middle of the epidemic process. We often see
the positive reflections that this soft power application
may have on our exports in the future and remember
these days; will be the work of these steps we take today.
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Bakanlıklarımız efektif ve koordine çalışmaları ile ihracatçılarımızın bu süreçte karşılaştığı engelleri aşması, bu
sürecin en az hasarla atlatılması adına gerekli çalışmaları
yaptı. Bu zorlu süreçte dahi gümrüklerimiz işledi, sınırlarımızda maksimum önlemle ihracat gerçekleştirdik. İran
ve Irak gümrük kapılarımızın yeniden ticarete açılması ile
birlikte bu bölgeye olan ihracatımızda da yukarıya doğru
bir seyir olacaktır. Bu dönemde bir taraftan ihracatımızın
hasar almaması için çalışırken bir taraftan da Covid-19
sonrası için hazırlık yapıyoruz. Salgınla birlikte sekteye
uğrayan ticaret heyetlerimizin önümüzdeki aylarda da
olumsuz etkilenmemesi adına ticaret heyetlerimizi sanal
ortamda gerçekleştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diğer yandan hedef ülkelerimizin Büyükelçileriyle
“TİM Export Talks” buluşmaları ile salgın süresince hedef
pazarlarımızın durumu ve Covid-19 sonrası süreçte ülkemizin için hangi ürün ve sektörlerde fırsatların gelişeceğini
değerlendiriyoruz.
Salgının sona ermesiyle birlikte küresel ekonominin hızlı
bir toparlanma yaşayacağı öngörülüyor. IMF, 2021 yılında
küresel ekonominin yüzde 5,8 büyümesini bekliyor. Covid-19 döneminde ardı ardına yaşadığımız arz ve talep şoklarının etkisini yitirmesiyle son aylarda ihracatımızda yaşadığımız kaybın hızlıca telafi edileceğini ve Covid-19 sonrası
dönemde ihracatçımızın gücüne güç katacağını biliyoruz.
Şoklara dayanıklı yapısı ile ülkemiz iş dünyası ve özellikle
ihracatçı firmalarımız Covid-19 sonrası dönemde “yeni normal”e hızlı bir şekilde uyum sağlayacaktır. Bu uyum sürecinde, dünyadan gelecek yeni taleplere ve beklentilere hızlıca
yanıt verebilmemiz, ihracatımızın geleceği için önem arz
etmekte. Türkiye, “Güvenilir Tedarikçi Liman” konumunu
perçinleyerek, sürecin sonucunda yeni tedarik merkezleri
arayışına girecek ülkeler için tedarikin merkezi olacaktır.
Covid-19 sonrası dünyada temiz üretim, yeşil sertifika gibi
kavramları daha fazla duymaya başlayacağız. Bu noktada,
hızlıca üretim tesislerimizi ve firmalarımızı sertifikalandırmalı ve global vitrinde Türk ürünü algısının yanında “Sertifikalı ürün” ve “Çevre dostu ürün” gibi talebi etkileyebilecek
diğer faktörlerle süslemeliyiz.
Salgın süreci ülkemize ve tüm dünyaya bir kez daha gösterdi ki; stratejik ürünler, yerli ve milli imkanlarla üretilebilir olmalı veya “Güvenilir bir tedarikçi” tarafından temin
edilmelidir. Salgın sürecinde tedarik zincirindeki kırılmalar, ürünlerin “nispeten ucuz” olduğu için tedarik edildiği
ülkelere karşı olan itimadı azalttı. Tüm dünyanın tek bir
fabrikaya bağımlı olmasının sürdürülebilir bir durum olmadığı bir kere daha gözler önüne serildi. Türkiye, salgın
süreci boyunca pek çok ülkeye yaptığı tıbbi malzeme, maske
ve dezenfektan yardımlarıyla bu coğrafyalardaki yumuşak
gücünü ve tedarik mekanizmasının sağlamlığını doğrudan
sahada ve salgın sürecinin ortasında tüm dünyaya tekrar
hatırlattı. Bu yumuşak güç uygulamasının, gelecekte ihracatımızda oluşturabileceği olumlu yansımaları sıkça görmemiz
ve bugünleri hatırlamamız; bugün attığımız bu adımların
eseri olacaktır.
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Koronavirüs ile
savaşta yapay zekayı
kullanmak
Yapay zeka, bulaşıcı hastalıkların yayılma tahmini konusunda yardımcı olarak
sağlık yetkililerine tehdidi azaltmada yeni bir araç sunuyor.

Bringing A.I. to the
coronavirus fight
Artificial intelligence is helping predict the spread of infectious
diseases, giving health officials a new tool to reduce the threat.

STRATEGY

ON THE LAST DAY OF 2019, an artificial intelligence
warning system run by Toronto startup BlueDot flagged
a news report from China about a mysterious pneumonia
strain in the city of Wuhan. The system, which sifts through
100,000 articles and online posts daily in 65 languages,
alerted BlueDot’s human employees, who immediately saw
parallels to the deadly SARS outbreak in 2003.
After switching to a system based on data from billions of
airline passenger itineraries, BlueDot was able to determine
almost instantaneously which cities worldwide were most at
risk if the mystery illness spread. The company quickly sent
out warnings to health authorities and other clients about
what would come to be called the coronavirus outbreak,
which has so far infected almost 100,000 people and killed
more than 3,000 as of early March.
“Outbreaks don’t care whether it’s New Year’s Eve or
not,” says Dr. Kamran Khan, CEO at BlueDot and a medical
professor at the University of Toronto. “In order to get in
front of these diseases and threats, we have to move even
faster than they do.”
It’s a far cry from when Khan started BlueDot about
seven years ago. Back then, mapping the potential spread
of a virus and alerting authorities could take several
weeks. And reluctant governments would sometimes sit
on the data for weeks or months after that.
But the era of A.I. and big data has revolutionized
tracking and forecasting the path of infectious disease
outbreaks like that of the coronavirus. Fueled by algorithms
that can translate languages and distinguish between
different meanings—Anthrax, the heavy metal band, versus
anthrax, the infectious disease—BlueDot and its rivals suck
up all the data they can to uncover potential epidemics.
The earlier and more detailed their warnings are, the
better health authorities can tell where to screen for
infected people and allocate resources. A brief head start
can save thousands of lives.
With the coronavirus, A.I.-based alerts helped the
World Health Organization and China’s officials react more
quickly than they did during previous outbreaks like that
of SARS. Still, early warnings can do only so much: China’s
government has been criticized for moving too slowly,
while the U.S. stumbled over a lack of test kits.
The systems created by the startups feed off information
generated by an ever more interconnected and mobile
world, using everything from search keyword data to the
location of people clicking on Wikipedia pages.
Much of the data comes from the world’s largest
Internet companies, including Google, which supplies
search keyword and location data to some pandemic-
detection startups. Meanwhile, Facebook has shared
aggregated data about users’ movements as well as posts
mentioning the coronavirus from Facebook Groups and
Instagram. Anonymized data from Twitter, China’s Tencent,
and others also fuels the algorithms, which typically
run not on the monitoring firms’ own computers but on
servers managed by Amazon, Microsoft, and Google that
use chips specifically designed for A.I.
To be sure, pumping huge amounts of information
into A.I. and machine-learning systems is no guarantee
of success. For example, Google shuttered a project that
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2019’UN SON GÜNÜ, Toronto merkezli yeni kurulmuş bir
şirket olan BlueDot tarafından yürütülen yapay zeka uyarı
sistemi, Wuhan şehrinde ortaya çıkan gizemli bir zatürre
türü hakkında Çin’den bir haberi kaydetti. Her gün 65 dilde
100.000 makale ve çevrimiçi gönderiyi kaydeden ve 2003
yılındaki ölümcül SARS salgınıyla anında bir paralellik yakalayan sistem BlueDot çalışanlarını uyardı.
BlueDot milyarlarca havayolu yolcu güzergahından elde
edilen verilere dayanan bir sisteme geçtikten sonra, gizemli
hastalık yayılırsa dünyanın en riskli şehirlerinin hangileri
olacağını anında belirledi. Şirket, sağlık yetkililerine ve diğer
müşterilere, şimdiye kadar yaklaşık 100.000 kişiyi enfekte
eden ve Mart ayı başından itibaren 3.000’den fazla kişiyi
öldüren Koronavirüs salgını olarak adlandırılacak olan şey
hakkında hızla uyarılar gönderdi.
“Salgınlar yılbaşı arifesinde olup olmadığınızı umursamaz”
diyor BlueDot CEO’su ve Toronto Üniversitesi tıp profesörü
Dr. Kamran Khan ve ekliyor: “Bu hastalıkların ve tehditlerin
önüne geçmek için onlardan daha hızlı hareket etmeliyiz.”
Khan’ın BlueDot’ta işe başladığı yaklaşık yedi yıl öncesi ile
bugün arasında dağlar kadar fark var. O dönemde, bir virüsün olası yayılım haritasını çıkarmak ve yetkilileri uyarmak
birkaç hafta sürüyordu. Ve bu konuda pek istekli olmmayan
hükümetler için verilerden sonra harekete geçmek bazen
haftalar ya da aylar sürebilir.
Ama Yapay Zeka ve Büyük Veri Çağı sayesinde Koronavirüs gibi bulaşıcı hastalık salgınlarının yolunu izleme ve
tahmin etmede devrim yaratılmıştır. Bunlar, farklı dilleri
doğrudan birbirine tercüme edebilen ve örneğin rock müzik grubu Manga ile bir askeri birlik olan manga gibi farklı
anlamlar arasında ayrım yapabilen, algoritmalar tarafından
desteklenen BlueDot ve rakipleri olası salgınları ortaya çıkarmak için elde ettikleri tüm verileri süzer.
Uyarılar ne kadar erken ve ayrıntılı olursa, sağlık yetkilileri de hastalık için nerede tarama yapılacağını ve kaynakların
nasıl tahsis edileceğini daha iyi söyleyebilir. Hızlı bir müdahale binlerce kişinin hayatını kurtarabilir.
Koronavirüs ile Yapay Zeka temelli uyarılar Dünya Sağlık
Örgütü ve Çinli yetkililerin SARS gibi önceki salgınlarda
olduğundan daha hızlı tepki vermesine yardımcı oldu. Yine
de erken uyarılar sadece bu kadar şey yapabildiler. Çin hükümeti çok yavaş hareket ettiği için eleştirilirken, ABD yeterince test kiti olmadığı için tökezledi.
Yeni kurulmuş teknoloji şirketleri tarafından oluşturulan sistemler, birbirine daha fazla bağlı ve mobil bir dünya
tarafından üretilen bilgileri, arama motoru anahtar kelime
verilerinden tıklanan Wikipedia sayfalarına ve bunlara tıklayan kişilerin konumuna kadar her şeyi kullanarak besliyor.
Verilerin çoğu, bazı pandemi tespit uygulamarına anahtar kelime arama verisi ve konum verileri sağlayan Google
dahil dünyanın en büyük İnternet şirketlerinden geliyor.
Bu arada, Facebook, kullanıcıların hareketleri ve Facebook
Grupları ve Instagram’dan gelen ve Koronavirüsten bahseden yayınlar hakkında toplu veriler paylaşıyor. Twitter,
Çin’de yaygın olan Tencent ve diğerlerinden gelen isimsiz
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veriler de, genellikle very takip firmalarının kendi bilgisayarlarında değil, özellikle Yapay Zeka için tasarlanan çipleri
kullanan Amazon, Microsoft ve Google tarafından yönetilen
sunucularda çalışan algoritmaları destekliyor.
Yine de Yapay Zeka ve makineyle öğrenme sistemleri her
zaman başarı garantisi vermiyor Örneğin, Google, 2013 yılında mevsimsel grip salgınlarının şiddetini tahmin eden bir
projeyi yaptığı aşırı abartılı tahminler nedeniyle sonlandırdı. Bu konudaki en büyük sorun Google’ın insanların sağlık
hizmeti bilgilerini aramalarına yardımcı olma çabalarının,
sistemi daha fazla insanın hastalandığını öngörmesine yol
açacak şekilde hataya yönlendirmesiydi.
Pandemi tespit sistemleri geliştiren şirketler için asıl zorluk,
gerçek hastalıklarla ilgisi olmayan ve panik havasıyla yanlışa
yönlendirmeyen ilgili bilgi parçalarına odaklanmayı sağlamaktır. Bu nedenle, tüm sistemler halen her duruma daha derinden
bakmak için insanlara güveniyor ve bu nedenle teknolojilerinin
dayandığı bilgi kaynaklarını sık sık sık sık yeniden düzenliyor.
Boston Çocuk Hastanesi en yetkili inovasyon sorumlusu olmanın yanı sıra BlueDot’tan bir gün önce Koronavirüs hakkında
uyarıda bulunan HealthMap adlı uyarı sisteminin yaratıcılarından biri olan John Brownstein bu konuda “Verilerin insanların
çevrimiçi ortamda yaptıklarına bağlı olarak sürekli değiştiğini
ve bunun için algoritmalarınızı daima yeniden düzenlemek
zorunda olduğunuzu bilmelisiniz” diyor..
HealthMap’in Yapay Zeka kaynaklı Koronavirüs uyarısı,
Wuhan’daki endişelerini ProMed adlı çevrimiçi bir forumda
paylaşan yerel doktorlardan gelen istihbarat ile desteklendi.
“Bu, daha derin bir araştırma yapmak için veri sağlayabilen
bir kömür madeni erken uyarı kanaryalarına benzetilebilir”
diyor Brownstein.
Yeni verilerin kullanılması da önemlidir. Koronavirüsünün
nasıl yayılacağına dair ilk simülasyonlar geçmiş havayolu
yolculuk güzergahlarına dayanıyordu. Ancak salgın fark edil-

forecast the severity of seasonal flu outbreaks after it
wildly overestimated the 2013 cycle. One problem was
that Google’s own efforts to help people search for health
care information fooled the system into forecasting that
more people were getting sick.
The challenge for companies developing pandemicdetection systems is to ensure that they focus only on
relevant bits of information, without getting misled by
hysteria that’s unrelated to actual illnesses. That’s why
all of the systems still rely on humans to look deeper into
each case and why they frequently adjust the sources of
information that their technology relies on. “You have
to recognize that data is constantly changing based on
what people are doing online and always have to retune
your algorithms for that,” says John Brownstein, chief
innovation officer at Boston Children’s Hospital and
cocreator of another A.I. alert system, HealthMap, which
warned about the coronavirus a day before BlueDot.
HealthMap’s A.I.-generated warning about the
coronavirus was backed up by intel from local physicians
in Wuhan who were sharing their concerns in an online
forum called ProMed. Such posts are the “early canaries in
a coal mine that can provide data pointing to do a deeper
dive,” Brownstein says.
Using fresh data is also important. Initial simulations of
how the coronavirus may spread relied on past air travel
itineraries. But once the outbreak became known and
governments began banning movement in certain regions
of China, travel patterns changed, notes Mark Gallivan,
director of data science at Metabiota, another startup using

YAPAY ZEKA TEMELLİ SALGIN TAHMİNLERİNE
YARDIMCI OLAN VERİLER
Birbirine bağlı, akıllı tıbbi cihazlar

Yerel haber makaleleri

Milyonlarca hasta, bir uygulamaya
veri gönderen termometreler ve
diğer cihazlarla tedavi ediliyor.
Toplanan bilgi, örneğin ateşli bir
hasta kümesi hakkında erken uyarı
sağlayabiliyor.

Sahada çalışan araştırmacı gazeteciler
genellikle olağandışı tıbbi problemler
veya virüs salgınları hakkında
hikayeler yazarlar. Makaleler doğal
dil işleme uygulamaları kullanılarak
çevrilebilir ve analiz edilebilir.

Aranan anahtar kelimeler ve konumlar

Havayolu seyahat kalıpları

İnsanların belirli bir zamanda
ve yerde cevaplanmasını
istedikleri sorular bir salgına
işaret edebilir. Ancak, arama
sorguları paniği gerçek bir salgın
gibi yansıtabildiğinden, veriler
dikkatlice filtrelenmelidir.

Havayolu şirketleri yılda yaklaşık
4 milyar seyahat güzergahı
sunmaktadır. Bu tarihsel veriler, bir
salgının hastalık kaynağı şehirden
seyahat edilen en popüler yerler
bilgisi temelinde diğer şehirlere nasıl
yayılabileceğini tahmin etmek için
kullanılabilir.
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A.I. to detect pandemics. As a result, the San Francisco
company updated its library of historical passenger
information with real-time location data from millions of
mobile phones. “The first four countries that showed the
highest importation risk on Jan.14 were actually the first
four that ended up receiving cases,” he says.
Another approach is to eschew all the online chatter
and news reports and instead use actual medical data.
San Francisco startup Kinsa sells smart thermometers
that work with an app to help people decide when to
see a doctor. With about 1 million households and more
than 1,000 schools using Kinsa gear, those thermometers
provide clues about the spread of the seasonal flu in the
U.S. The eight-year-old company claims to have exceeded
the accuracy of the Centers for Disease Control’s flu
forecast for some years and hopes to develop a system
that could predict flu outbreaks in local areas up to three
months in advance.
“The difference is the quality of the data,” Kinsa CEO
Inder Singh explains.
Of course, the Kinsa method works only where people
use its devices. In the U.S., that means most cities but
not so much in rural areas. And the company has yet
to expand to other countries, where even a $20smart
thermometer may be too pricey for most people.
Ultimately, though, more medical devices reporting
directly to A.I. systems could make for the quickest and
most accurate early-warning system, says Metabiota’s
Gallivan: “Forearlier detection, it’s about creating a much
smarter public health and medical system.”
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diğinde ve diğer hükümetler Çin’in belirli bölgelerine gitmeyi
yasaklamaya başladığında, seyahat kalıpları değişti uyarısında
bulunuyor Pandemileri tespit etmek için Yapay Zeka kullanan
bir başka girişim olan Metabiota veri inceleme bilimi direktörü Mark Gallivan. Sonuç olarak, San Francisco merkezli bu
şirket, geçmiş yolcu bilgileri kütüphanesini milyonlarca cep
telefonundan gerçek zamanlı konum verileriyle güncelledi.
“14 Ocak’ta en yüksek yayılma riski gösteren ilk dört ülke,
aslında vakaların ortaya çıktığı ilk dört ülke oldu” diye ekliyor.
Bu konudaki bir diğer yaklaşım ise tüm çevrimiçi sohbet
ve haber raporlarından kaçınmak ve bunun yerine gerçek
tıbbi verileri kullanmak. San Francisco merkezli bir şirket
olan Kinsa, insanların ne zaman doktora görüneceklerine
karar vermelerine yardımcı olmak için bir uygulamayı kullanan akıllı termometreler satıyor. Kinsa ürünlerini kullanan
yaklaşık 1 milyon hane ve 1.000’den fazla okula yayılmış olan
bu termometreler ABD’de mevsimsel grip yayılımı hakkında
ipuçları veriyor Sekiz yaıl önce kurulmuş olan şirket, birkaç
yıldır Hastalık Kontrol Merkezleri için grip tahmininin doğruluğunun çok üzerinde tahminlere ulaştığını iddia ediyor
ve yerel bölgelerde grip salgınlarını üç ay öncesine kadar
erken tahmin edebilecek bir sistem geliştirmeyi umuyor.
Kinsa CEO’su Inder Singh durumu açıklarken “Fark, verilerin kalitesi” diyor. Tabii ki, Kinsa yöntemi sadece insanların cihazlarını kullandığı yerlerde işe yarıyor. ABD›de bu
durumu çoğu şehir için geçerli, ancak kırsal bölgelerde çok
fazla işe yaramıyor. Ve şirket 20 $ değerindeki akıllı termometrenin bile çoğu insan için çok pahalı olabileceği diğer
ülkelere henüz yayılamadı.
Sonuçta, doğrudan Yapay Zeka sistemlerine bağlı daha
fazla tıbbi cihaz, en hızlı ve en doğru erken uyarı sistemi
ortaya çıkarabilir, diyor Metabiota direktörü Gallivan ve ekliyor: “Daha erken tespit konusu, daha akıllı bir halk sağlığı
ve tıbbi sistem yaratmakla ilgili.”

THE DATA FUELING A.I. PANDEMIC PREDICTIONS
Smart, connected medical devices

Local news articles

Millions of patients are treated
with thermometers and other
devices that send data to an
app. The aggregate information
can provide early warning of a
cluster ofpatients with fever, for
example.

Reporters on the ground often
write stories about unusual
medical problems or virus
outbreaks. The articles can be
translated and analyzed using
natural-language processing.
Air travel patterns

Search keywords and locations

The questions people want
answered at a particular time
and place can signal an outbreak.
But the data must be filtered
carefully, as search queries can
reflect hysteria as much as
a real epidemic.

Airlines generate about 4billion
travel itineraries annually. That
historical data can be used to
predict how an outbreak may
spread to other cities based on
the most popular destinations
from the source city.
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5G’yi hızlandırmak
Bu yıl, günümüzdeki kablosuz ağların son derece hareketli ardılı için kutlama zamanı.

Getting 5G up to speed
This year marks the coming-out party for the zippy successor to today’s wireless networks.

UZUN YILLARDIR SÜREN kandırmacanın ardından, Amerikalıların çoğu 2020’de yeni bir telefon satın alırlarsa yeni ve
süper hızlı 5G mobil ağlarını nihayet kullanma şansına sahip
olacak. Geçen yıl, dört büyük kablosuz ağ operatörü (AT &
T, Verizon, T-Mobile ve Sprint) 5G’yi kullandırmaya başladı,
ancak çoğu bu hizmeti sadece birkaç düzine şehrin belirli
bölgelerinde vermeye başladı. Ve o zaman bile, bu bağlantıların bazıları mevcut 4G LTE ağlarından çok daha hızlıydı.
Bu yıl, 5G için hareketli bir yıl olacak. AT&T ve Verizon
5G hizmetlerini neredeyse tüm ülke çapında genişletmeyi planlıyor. Zaten geniş kapsama alanına sahip olmakla
birlikte bunu ancak sınırlı hızlarda sunan T-Mobile, daha
hızlı bağlantılar eklemeyi umuyor. Bu arada Sprint’in kaderi,
T-Mobile için önerdiği birleşmeye ilişkin yasal mücadeleye
bağlı. Anlaşma engellenirse, Sprint 5G kapladığı sınırlı alanı
genişletmek için ihtiyaç duyduğu paradan yoksun kalabilir.
Genel olarak, ağ operatörleri tarafından yapılan sürüm
yükseltmeler, örneğin, bir 4K filmin tamamını bir dakikadan
daha kısa sürede indirmeyi sağlayacak. Ayrıca, kullanıcıların
taşınabilir bilgisayarlara bağlanmasını gerektiren hantal
gözlükler yerine kablosuz ağlarını kullanan sanal gerçeklik
gözlükleri gibi gelişmiş teknolojinin kapısını açacaklar. Ayrıca, işletmeler, mahsullerdeki nemden yol trafiğine kadar

AFTER YEARS OF HYPE, most Americans will finally be
able to use new, superfast 5G mobile networks in 2020—
at least if they buy a new phone.
Last year, the four major wireless carriers—AT&T,
Verizon, T-Mobile, and Sprint—started introducing 5G, but
most of them added service only in parts of a few dozen
cities. And even then, some of those connections were
barely faster than existing 4GLTE networks.
This year, the push for 5G will accelerate. AT&T and
Verizon plan to extend their 5G service nearly nationwide.
T-Mobile, which already has broad coverage but with
limited speeds, hopes to add faster connections.
Meanwhile, Sprint’s fate is tied up in the legal fight over
its proposed merger with T-Mobile. If the deal is blocked,
Sprint may lack the money to expand its limited 5G
footprint.
In general, the upgrades by the carriers should, for
example, allow for downloading an entire 4K movie
in less than a minute. They’ll also open the door to
improved technology, such as virtual reality goggles that
rely on wireless networks for their whizbang imagery
instead of goggles that require users to strap on bulky
portable computers. Additionally, businesses hope to
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her şeyi ölçen çok sayıda sensörden 5G’ye dokunarak faydalanmayı umuyor. 5G, kendi başına hareket eden araçların ve
fabrika robotlarının çalışmaları için gerekli veriyi ileri geri
göndermelerine yardımcı olabilir.
Ancak, bu kablosuz nirvanaya ulaşmak halen birkaç yıl
daha beklemek gerekiyor. Mobil operatörlerin yüz binlerce
yeni hücresel bölge ağı eklemesi gerekiyor. Örneğin AT&T,
2019 yılında bir önceki beş yıla göre daha fazla hücresel
ağ bölgesi inşa etti. Bu yıl daha da fazla kurulum yapmayı
planlıyor. AT&T’nin teknoloji operasyonlarından sorumlu
başkan yardımcısı Chris Sambar, “Operatörler ağlarının ne
kadar sağlam olduğuna bağlı olarak itibarlarını artıracak
veya itibar kaybedecek” diyor.

benefit by tapping 5G to connect more sensors that
measure everything from moisture on crops to traffic
on roads. And 5G could help autonomous vehicles and
factory robots send data back and forth so they can
operate.
However, this wireless nirvana is still a few years away.
Mobile carriers must add hundreds of thousands of new
cellular sites. AT&T, for example, built more cell sites in
2019 than in the previous five years combined.
It plans to install even more this year. “Carriers are going
to make or break their reputations based on how robust
their networks are,” says Chris Sambar, executive vice
president of AT&T’s technology operations.

ABD HAZIR GİBİ
U.S. GETS STARTED

KÜRESEL DURUM
GOING GLOBAL

BÜYÜK MALİYETLER
BIG UPFRONT COSTS

5G’nin ABD’de adaptasyonu, hizmetin
sunulduğu kısa sürede hızla büyüdü.

Dünya çapında 5G kullanan insan sayısının
artması bekleniyor.

U.S. adoption of 5G has grown rapidly in the
short amount of time service has been available.

The number of people worldwide using 5G is
expected to soar.

Operatörler tarafından 5G ekipman
ve kurulumuna yapılan harcamalar
giderek artıyor.
Spending by mobile carriers on
5G equipment and installation is
climbing steadily.
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En büyük üç kablosuz iletişim operatöründen biri olan AT&T, şu anda 5G
hizmetini en az sayıda ABD şehrine sunan konumunda. Ancak rakipleri gibi,
onlar da sayıyı artırıyor ve bu yıl ülke çapında servisi yaygınlaştırmayı planlıyor.
AT&T’nin şu anda kapsama alanı sunduğu 19 şehir aşağıda verilmiştir.
Of the three biggest wireless carriers, AT&T currently has the fewest U.S. cities
wired for 5G. But like its competitors, it’s ramping up: It plans to expand across
the country this year. Below are the 19 cities where AT&T presently offers
coverage.
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Ayrıca 5G uyumlu telefonlarla ilgili de sorun var. Şimdiye
kadar, tüketiciler Samsung’un 1.300 dolarlık Galaxy S10 5G
modeli gibi sadece birkaç çok pahalı modeli satın alabildiler.
Bu yıl daha fazla telefon piyasaya sürülecek. Yine de, kablosuz ağ endüstrisinin, milyonlarca insanın 5G kullanabileceği
yeni cihazları satın alacağı beklentisi fazla iyimser olabilir.
Birincisi, kablosuz sanal gerçeklik gözlükleri de dahil olmak üzere 5G’yi vazgeçilmez kılan birçok yeni teknoloji
henüz mevcut değil. Taşları yerinden oynatacak yeni bir
gözde uygulaması olmadan, mobil operatörler tüketicileri
5G’nin değerli olduğuna ikna etmekte zorlanacaklar. IDC
analisti Jason Leigh bunu “Konunun özü şu ki; birçok insana
göre 4G LTE zaten mükemmel çalışıyor.”

Then there’s the problem of 5G-compatible phones.
So far, consumers have been able to buy only a few very
expensive models, like Samsung’s $1,300 Galaxy S105G.
More phones should be coming later this year. Still, the
wireless industry’s hope that millions of people will buy
new devices so they can get 5G may be too optimistic.
For one thing, many new technologies that are
supposed to make 5G indispensable, including those
wireless virtual reality goggles, aren’t available yet.
Without a killer app, mobile carriers will have a hard time
convincing consumers that 5G is worthwhile. Says IDC
analyst Jason Leigh, “The simple fact of the matter is, for
many, 4GLTE works perfectly fine.”

R

SADECE TELEFON DEĞİL
IT’S NOT JUST PHONES

HIZDA BÜYÜK BİR ARTIŞ
A MAJOR SPEED IMPROVEMENT

ekipman
amalar

5G’nin, akıllı telefonlara ek olarak, internet ile ilgili pek çok alanda
daha kullanılması bekleniyor. En yaygın kullanım örnekleri şunlar.

on
on is

In addition to smartphones, 5G is expected to be
harnessed for a wide range of so-called Internet-of-things
products. Here are those top uses.

5G kullananlar 4G LTE’ye kıyasla
daha hızlı yükleme ve indirme
işlemi gerçekleştirecek. Ancak, bu
5G hızları şehre göre büyük
farklılıklar gösterebiliyor.
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5G: Kullanalım mı,
yakalım mı?
5G teknolojisi ile ilgili beklentilerim çok yüksekti çünkü yapılabilecekleri öngörebiliyordum.
Ancak İngiltere’de Koronavirüs yayıyor diye 5G kulesinin yakılması yeni değerlendirme getiriyor.

5G: Should we use or burn it?
My expectations about 5G technology were very high because I was predicting the good
things it could do. However, the burning of a 5G tower on the grounds that it has spread
Coronavirus in the UK brings a new assessment.

Kerem ÖZDEMİR

Fortune Türkiye Teknoloji Editörü
Fortune Turkey Technology Editor

E

SKI BIR FIKRADA “sevapsa içiyorum,
haramsa yakıyorum” diye bir ifade vardı.
5G’nin Koronavirüsün yayılmasına neden
olduğu iddialarının ardından İngiltere’de
5G kulesinin ateşe verilmesi bana bu sözü
hatırlattı. Dolayısıyla yazıya şöyle başlayayım: 5G’yi yakmayınız, içiniz.
Koronavirüs, insanların sahip olduğu ve kurduğu sistemleri yıkarak 5G’ye geçiş için en uygun koşulları yaratıyor. Bunun üzerinden komplo teorisi geliştirebilirsiniz ama yapmayın çünkü yararı yok. Koronavirüsten daha akıllı olan. Benim
duyduğum bir teori, Koronavirüsün vücut sıcaklığını kendisinin yaşayabileceği düzeye düşürecek aksiyonlar aldığına
işaret ediyordu. Kendisini çoğaltmak kadar yaşam koşullarını
sağlama çabasıyla hareket eden Koronavirüsün yerleştiği insanı öldürmesi, başarısızlık noktasını oluşturuyor. Bu bizim
sanayi toplumu sırasında dünya ile ilişkimizden farklı değil.
Daha akıllı olmaktan bahsederken bunu da kastediyorum.
Bu uzun girizgahtan sonra, 5G ile yapabileceklerimize gelelim. Kuleleri yakmazsak 5G bize teknik olarak yüksek bant
genişliği, düşük gecikme ve yüksek kapasite sunan bir haberleşme altyapısı sağlayabilir. Bunun hayata yansımasının
en önemli boyutu, 5G şebekesine bağlı bütün uç birimlerin
sürekli güncel tutulması. Telekom operatörleri, insanların
5G’yi anlamayacağını düşünerek hâlâ bu yeni haberleşme
protokolünü film indirme süreleri ile açıklamaya çalışıyor.
Bunu unutursanız, anlattığımı daha iyi anlarsınız.
Koronavirüs döneminden örnek verirsem, 5G bize bütün ilgili cihazların üzerinde bu salgın ile ilgili olarak o an
geçerli olan bilginin servis edilmesini sağlayan bir sistemdir. Bu, konuyla ilgili bütün unsurların koordine olmuş
bir biçimde hareket etmesini sağlamak anlamına geliyor.

IN AN OLD JOKE, there was a phrase, “If you say that it
is good deed then I am smoking, if you say that it is haram
then I burn it”. The fact that a 5G tower was set on fire in
the UK following allegations that 5G caused the spread of
Coronavirus reminded me of that phrase. So let me start
writing like this: do not burn 5G, smoke it.
Coronavirus creates the most favorable conditions for
the transition to 5G by destroying the systems owned and
installed by people. You can develop a conspiracy theory
through this, but don’t do it because it’s no use. Be smarter
than Coronavirus. In a theory I heard it was pointed out that
the Coronavirus took actions that would reduce the body
temperature to the level that it could live. The Coronavirus,
which acts with the motivation to provide living conditions
as much as reproducing itself, kills the person in which it
is settled and this is point where exactly it fails. This is no
different from our relationship with the world during that
industrial society phase. When I am talking about being
smarter, I mean this too.
After this long basement, let’s come to what we can do
with 5G. If we don’t burn the towers, 5G can provide us with
a communication infrastructure that technically offers high
bandwidth, low latency and high capacity. The most important
aspect of its reflection on life is to keep all terminals
connected to the 5G network up-to-date. Telecom operators
are still trying to explain this new communication protocol
with movie download times, considering that people will not
understand 5G. If you forget this, you will better understand
what I am telling.
If I give an example from the Coronavirus period, 5G is
a system that enables us to serve the current information
regarding this epidemic on all related devices. This means
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ensuring that all relevant elements act in a coordinated manner.
It will understand what this means with the experience of the
companies on the board of directors in the times of economic
volatility. It is probably the dream of every leader to be able to
direct all the knowledge and the team of the company from the
field to the top, aiming for a goal together knowing exactly what
happened at the moment. Now consider being able to do this all
over the world.
Moreover, this is not only limited to information management.
Production systems will also be taking a different level with 5G.
Today, “traditional” production, which is continued by investing
in heavy machinery through annual production plans, from tailor
benches to presses in automobile factories, will be tested by
robots and flexible production models. Today, the systems where
production bands are replaced by mobile robots are used in the
testing phase. While the design of the product to be produced
is transferred to this facility over 5G, the order in which the
robots will be sorted can be managed instantly over 5G. This
means that both scooters and T-shirts can be produced in the
same production facility. You can also produce cars because new
generation autonomous vehicles use carbon fiber and adhesives.
Not much different than weaving a T-shirt. Moreover, after
producing them, you can send them anywhere via 5G.
Of course, if you don’t get afraid and burn its towers.
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Bunun ne anlama geldiğini, şirketlerin yönetim kurullarında yer alanlar ekonomik dalgalanma dönemlerinde
yaşadıkları deneyimle anlayacaktır. Sahadan en tepeye
kadar şirketin bütün bilgisini ve ekibini tam olarak o anda
ne olduğunu bilerek birlikte bir hedefe yöneltebilmek
herhalde her liderin hayalidir. Şimdi bunu bütün dünya
çapında yapabilmeyi düşünün.
Üstelik bu sadece bilgi yönetimi ile sınırlı değil. Üretim
sistemleri de 5G ile birlikte farklı bir düzeye taşınıyor olacak. Bugün yıllık üretim planları ile –terzi tezgahlarından
otomobil fabrikalarındaki preslere kadar– ağır makinelere
yatırım yapılarak sürdürülen “ağırbaşlı” üretim, robotlar
ve esnek üretim modelleri tarafından sınanacak. Bugün
üretim bandlarının yerini hareketli robotlara bıraktığı
sistemler test aşamasında kullanılıyor. Üretimi yapılacak
ürünün tasarımı bu tesise 5G üzerinden aktarılırken robotların hangi sıraya göre dizileceği de 5G üzerinden anlık
olarak yönetilebiliyor. Bu, aynı üretim tesisinde hem scooter hem tişört üretilebilmesi anlamına geliyor. Otomobil
de üretebilirsiniz çünkü yeni nesil otonom araçlarda karbonfiber ve yapıştırıcı kullanılıyor. Tişört dokumaktan pek
farklı değil. Üstelik bunları ürettikten sonra 5G üzerinden
istediğiniz yere gönderebilirsiniz.
Tabii korkup kuleleri yakmazsanız.
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TURİZMCİLER YILIN İKİNCİ
YARISINDAN UMUTLU
Koronavirüsün dünyada hızla
yayılması, Dünya Sağlık Örgütü’nün
pandemi ilan etmesi ve hava
sahasının durma noktasına gelmesi
turizm sektörünü olumsuz etkiledi.
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm
Örgütü (UNWTO) 2020 yılı için ilk
etapta uluslararası turist sayısında
yüzde 30 ve üzerinde kayıp
öngörürken, turizm gelirlerinde
de en az 300 ila 450 milyar dolar
arasında düşüş tahmin edildiğini
açıkladı. Türkiye’de ise turizmciler
üçüncü ve dördüncü
çeyrekle ilgili umutlu
olsa da sektörde 2020
yılında geçen yıla göre
yüzde 30-50 oranında
bir gelir kaybı olacağı
beklentisi hakim.
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TOURISM PROFESSIONALS
ARE OPTIMISTIC ABOUT THE
SECOND HALF OF THE YEAR
The rapid spread of Coronavirus in the world, the World Health
Organization’s announcement of the situation as Pandemic and
the fact that air transportation came to a halt had a negative
impact on the tourism industry. The United Nations World
Tourism Organization (UNWTO) predicted a 30 percent or
more loss in the number of international tourists for 2020, while
tourism revenues is predicted to fall at least $ 300 to $ 450
billion. The tourism sector professionals in Turkey are quite
optimistic about the third and fourth quarter of this year, even
though the sector in 2020 will have an income loss of 30-50
percent compared to last year.

LAST YEAR, 51.7 million tourists stayed in Turkey,
reaching a total revenue of $ 34.5 billion. The number
of tourists and revenue rose to an all-time high, while
occupancy rates were the best in the last three years.
The announcement at the end of the year was that 2020
would be the year of tourism in Turkey. However, due to
the fact that Coronavirus could not be controlled in our
country and on a global scale, the global recession, and
continuation of the situation for air traffic coming to a
halt had a negative impact in the tourism sector. At the
start of the year, the 2020 target in Turkey was set as 58
million visitors and more than 40 billion dollars in tourism
revenue. Today, according to the forecast about for the
rest of 2020, the tourism sector will experience a revenue
loss of around 15-20 billion dollars.
Although tourism professionals agree that tourism is
the sector most affected by this crisis but almost all of
them think that the sector that has the capacity to recover
the fastest with the return of everything to normal will
also be tourism.

THE INDUSTRY HAS STARTED THIS YEAR VERY WELL
In fact, Turkey had a good start to 2020 in terms of tourism
industry. In the first two months of the year, the number of
incoming visitors increased nearly 10 percent compared
to 2019, a record year, while the number of incoming
foreign visitors exceeded 3.5 million. But in March, due
to the outbreak, bookings abroad were completely cut,
followed by cancellations. All pre-bookings made in
November December January February were lost. Tourism
professionals advise people who want to travel to Turkey
to “not to cancel their reservations, postpone it to a later

GEÇEN YIL TÜRKIYE’DE 51.7 milyon turist ağırlanırken,
34.5 milyar dolarlık gelire ulaşıldı. Turist sayısı ve gelirde
tüm zamanların en yüksek rakamına çıkılırken, tesis doluluklarında da son üç yılın en iyi performansı sergilendi.
Yılın sonunda yapılan açıklamalar 2020’nin Türkiye’de turizm yılı olacağı yönündeydi. Ancak Koronavirüsün ülkemizde ve küresel çapta kontrol altına alınamaması, küresel
resesyonun devam etmesi ve durma noktasına gelen hava
trafiğinin açılma sürecinin uzaması turizm sektörünü tüm
dünyada olduğu gibi Türkiye’de de olumsuz etkiledi. Yıla
başlarken Türkiye’de 2020 hedefi, 58 milyon ziyaretçi sayısı,
40 milyar dolardan fazla turizm geliri olarak belirlenmişti.
Koronavirüs sonrasında bugün ise beklenti 2020 yılında
turizm sektörünün 15-20 milyar dolar civarında bir gelir
kaybı yaşayabileceği yönünde.
Ama turizmciler bu krizden en çok etkilenen sektör turizm olsa da her şeyin normale dönmesiyle yine en hızlı toparlanacak kapasiteye sahip olan sektörün de turizm olacağı
görüşünde hem fikirler.

SEKTÖR YILA İYİ BAŞLAMIŞTI
Esasen Türkiye turizm sektörü açısından 2020 yılına iyi
bir başlangıç yapmıştı. Yılın ilk iki aylık döneminde, gelen
ziyaretçi sayısı rekor yıl olan 2019’a göre yaklaşık yüzde
10’a yakın artış göstermiş, gelen yabancı ziyaretçi sayısı 3.5
milyonu geçmişti. Ancak Mart ayında salgın nedeniyle yurt
dışı rezervasyonları tamamen kesildi ve ardından iptaller
geldi. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat aylarında yapılan tüm ön
rezervasyonlar kaybedildi. Turizmciler Türkiye’ye seyahate
gelmek isteyen insanlara rezervasyonlarınızı iptal etmeyin,
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erteleyin, ileri bir tarihe öteleyin önerisinde bulunuyor. Hatta bu noktada TÜRSAB “Tatilini iptal etme, ertele” sloganı
ile bir kampanya da başlattı.
Salgının yayılımının durdurulması ve kontrol altına alınması kapsamında alınan önlemlerden biri de otellerin kapalı
oluşuydu. Nisan ayı sonunda bile otellerin birçoğu hizmet
vermiyor, açık olan oteller ise ülkelerine seyahat edemeyen
ziyaretçilere tahsis edilmiş durumda. Kısacası yılın ilk yarısı
doğrudan ve dolaylı 54 sektörü besleyen turizm açısından
kaybedilmiş durumda. Ancak turizmciler ikinci yarıya dair
umutlu. Dünyadan gelen bazı haberler de bu umutları besliyor.
Örneğin, Çin’de çok büyük otel grupları otellerini açmaya
başladı. Önümüzde ki dönemde Almanya, Avusturya, Danimarka ve Norveç’te de alınan tedbirlerin yumuşatılmasıyla
bu ülkelerde hayatın normale dönmeye başlaması ve beraberinde otellerin açılmasının gündeme gelmesi bekleniyor.
“SERTİFİKA BÜYÜK AVANTAJ SAĞLAYACAK”
Virüsün etkisinin azalması halinde mayıs sonunda özellikle
iç turizmde bir hareketlenme başlayacağını öngördüklerini
belirten TÜROFED (Türkiye Otelciler Federasyonu) Başkanı
Sururi Çorabatır, “Hava trafiğinin ülkeler arası açılmasıyla
yılın 3. çeyreği hareketlilik artacak 4. yani son çeyrekle birlikte
yılın 12 ayı açık olan otellerimiz ile kaybımız olan 2. çeyrek
dönemini telafi edeceğimizi umut ediyoruz” diye konuşuyor.
Çorabatır, iç pazar hareketliliklerine, haziran ayı sonlarında
Rusya ile başlayacağı öngörülen dış pazarların devreye girmesi, ziyaretçi sayısının da kademeli olarak artmasına olanak
sağlayacağı düşüncesinde. Çorabatır şöyle konuşuyor:
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date.” At this point, TÜRSAB also launched a campaign
with the slogan “Don’t cancel your holiday, just delay it”.
One of the measures taken within the scope of
stopping and controlling the spread of the outbreak was
the closure of hotels. Many of the hotels are out of service
even at the end of April, while open hotels are reserved
for visitors who cannot travel to their country. In short,
the first half of the year has been lost in terms of tourism,
which directly and indirectly feeds 54 sectors. But tourism
officials are hopeful about the second half. Some news
from around the world feeds those hopes.
For example, very large hotel groups in China have
started opening their hotels. In the coming period, life
in Germany, Austria, Denmark and Norway are expected
to start to return to normal with the softening of the
measures taken in these countries and the opening of
hotels with it will come on the agenda.

“CERTIFICATE WILL PROVIDE GREAT ADVANTAGE”
Sururi Çorabatır, the President of TUROFED (Turkey
Hoteliers Federation) states that in case of we see a
decrease by the means of the effects of the virus in
late May, he anticipates a revival especially in domestic
tourism and adds “With the opening of international
air transport, in the 3rd quarter the mobility will and
in the 4th and last quarter, we will compensate for the
losses from 2nd quarter period thanks to our hotels
that are open in all 12 months. Çorabatır believes that
the introduction of foreign markets, which are foreseen
to start their domestic market activities with Russia in
late June, will allow the number of visitors to increase
gradually. Çorabatır says:
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YENI NORMALIN PARAMETRELERI,
BORÇ YÜKÜNÜN YAPILANDIRILMASI OLMALI
THE PARAMETERS OF THE NEW NORMAL SHOULD BE THE
RESTRUCTURING OF THE DEBT BURDEN
YENİ YAPIYI ÇALIŞIYORUZ
Sektörün tarihi normallerine dönüşü
her durumda 2021 yılını bulacaktır
ve işletmeler yeni dönemi yeni
turizm normları ile tecrübe edecek
diye düşünüyorum. Turizm sektörü
salgın sonrasında önemli değişimleri
yaşayacaktır, normlar, kültürel
kaymalar, güvenlik önlemleri, sağlık
protokolleri gibi yeni parametreler
oluşacaktır. Bu şüphesiz… TTYD
olarak bu yeni yapıyı çalışmaya
gayret ediyoruz. Çünkü salgın
sonrası senaryoyu bu parametreler
belirleyecek.

WE’RE TRYING TO
UNDERSTAND THE NEW
STRUCTURE
In any case, the tourism industry
will not be able to return to its own
normal before the year 2021 and I
think that businesses will see new
tourism behaviors in the new period.
The tourism industry will experience
significant changes after the epidemic
and new parameters such as norms,
cultural shifts, security measures,
and health protocols will occur.
There is no doubt about that. As an
association, we strive to understand
this new structure. Because these
parameters will determine the postepidemic scenario.

TURİZMCİLERE ÖNERİLER
Bu dönemde turizmciler salgının
RECOMMENDATIONS FOR
seyrine odaklanarak, mevcut
TOURISM PROFESSIONALS
işletmelerin salgın sonrasında kalıcı
In this period, existing businesses,
bir hasar görmeden faaliyetlerine
which focus on the course of the
devam edebilmeleri için cari
epidemic in the tourism sector, should
Oya Narin Türkiye Turizm Yatırımcıları
giderlerini, devlet desteklerini de
manage their current expenses and
Derneği Başkanı
akıllıca kullanarak yönetmeli, borç
state aids wisely after the epidemic,
Oya Narin President of Turkish Tourism
Investors Association
and work on restructuring the debt
yükünün yeniden yapılandırılması
burden and consider the parameters
ile ilgili çalışmalar yapmalı ve
of the “new normal” that will occur
turizm sektöründe salgın sonrası
after the epidemic in the tourism industry.
oluşacak “yeni normalin” parametrelerini öngörmeli.
3 KOLDAN STRATEJİ BELİRLENMELİ
Hükümet süratle çok önemli ve yerinde tedbirler aldı
ve bu tedbirler her hafta gözden geçirilerek yenileri de
ekleniyor. Ancak sektörün kalkınmanın önemli bir taşıyıcısı
olduğu noktasından hareketle 3 koldan strateji belirlemek
gerekiyor. Birincisi tüm sektörlerde de gözlediğimiz üzere
cari dönem giderlerinin hafifletilmesine, ötelenmesine
yönelik önlemeler… Belli aksaklıklar olmasına rağmen
hükümet tarafından bu yönde atılan adımlar çok değerli
ve işlemeye başladı. İkinci alan sektörün yüksek borçluluk
düzeyine yönelik oluşturulması gereken bir ‘borç öteleme
ve yeniden yapılandırma’ politikası… Bu alanda TTYD
olarak çalışmaktayız. Üçüncü alan ise salgın sonrası turizm
sektöründe oluşacak yeni normların öngörülerek bu
yönde hazırlık yapılmasıdır ki bu alanda da TTYD olarak
hem kurum çalışanlarımız ve üyeler hem de uluslararası
paydaşlarımız ile birlikte mesai harcıyoruz.

NEW STRATEGIES SHOULD BE DETERMINED FROM
THREE WAYS
The government quickly took very important and
appropriate measures. Moreover, these measures are
reviewed and updated every week. However, considering
the tourism industry as an important carrier in terms of
development, it is necessary to determine 3 different
strategies. First, as we have observed in all sectors,
measures to reduce current period expenses and to
postpone them… Despite certain faults, the steps taken by
the government in this direction have become very valuable
and useful. The second point is a ‘debt postponing and
restructuring’ policy that should be created for the sector’s
high indebtedness level. As TTYD, we carry out studies in
this area. The third point is to prepare in this direction by
predicting new norms that will occur in the tourism industry
after the epidemic. We, as TTYD, spend a lot of time in this
field together with our corporate employees and members
as well as our international stakeholders.
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Pandemi sonrası solo
tatil, butik otel ve
kişilere özgü paketler
gibi taleplerin sayısında
artış olacak.

STRATEGY

After pandemic, the demand
for solo holiday, boutique
hotel and custom made
packages will rise.

“Doğu Avrupa, Slovakya, Polonya ve Çek Cumhuriyetlerinden gelen yabancı ziyaretçilerin 120 güne yayılan tatil
periyotlarını yakalayabileceğiz. Özellikle sağlık altyapısı
noktasında Avrupa ile ülkemizi kıyasladığımızda açık ara
önde olduğumuz göz önünde bulundurulduğunda yerli
turistin de bu sezon yurtdışı tatili eğilimi göstermeyeceği
düşüncesindeyim. Ayrıca karşılıklı ülkelerle dış trafiğe başlamadan önce Kültür ve Turizm Bakanımızın başkanlığında
turizm bölgelerinde uluslararası kabul gören sertifikasyon
sürecini başlatarak tatil için güvenli ülkeler sıralamasında
Türkiye’nin ilk sıralarda yer alacak olması bizler için de
büyük avantaj sağlayacak.”

“For foreign visitors from Eastern Europe, Slovakia,
Poland and the Czech Republic, we will be able to
catch holiday periods spanning 120 days. Especially
considering that we are far ahead in terms of health
infrastructure when we compare our country with
rest of Europe, I think that local tourists will not tend
to have a holiday abroad this season. Also, before
the air transportation between countries starts, the
internationally accepted certification process in tourism
regions will be initiated under the chairmanship of our
Ministry of Culture and Tourism. So it should take first
place in the ranking as a safe country for holidays Turkey
will provide great advantage for us. “

HİJYEN TEDBİRLERİ MALİYETLERİ ARTIRACAK
Salgın kısa dönemde kontrol altına alınırsa Temmuz ayında
turizmde bir hareketlenme olmasını beklediklerini söyleyen
TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ise Koronavirüsün insanların alışkanlıklarında ciddi değişiklik yaptığını ve yapmaya
devam edeceğinin altını çiziyor. Bu dönemde seyahat acentelerinin öneminin anlaşıldığının altını çizen Bağlıkaya,
sağlık ve hijyen hassasiyetinin bundan sonra daha da öne
çıkacağını da vurguluyor.
Buna paralel olarak örneğin, son yıllarda zaten artma
eğiliminde olan solo tatil, butik oteller, kişiye özel paketler
gibi taleplerin bu süreçle birlikte daha da ivme kazanması
bekleniyor. İnsanların kalabalık yerlerden uzak durma eğiliminde olmalarının bekleneceği bu süreçte, butik otel ya
da alakart restoranlar gibi insan sayısının daha az olduğu
tesis ve alanlara ilginin artacağını belirten Bağlıkaya, Her
şey dahil sisteminin devam edip etmeyeceği konusunda ise
şunları söylüyor:
“Koronavirüs salgını henüz Türkiye’de görülmeden önce
otellerimiz açık büfelerin kaldırılması yönünde kararı ivedilikle aldılar. Salgın kontrol altına alındıktan sonra tüm otellerimiz gerekli hijyen koşullarına azami dikkat ederek mevcut
sistemleri dahilinde faaliyetlerine devam edeceğine inanıyorum. Bu anlamda “Her şey Dahil” sistemi de devam edecektir.”
Peki Koronavirüs otel fiyatlarını nasıl etkileyecek? Bu konudaki beklentisini Sururi Çorabatır şu sözlerle paylaşıyor:
“Önümüzde ki sezon ise, misafirlerimizin hijyen konusunda ki beklentileri artacak. Dolayısıyla virüsün gelmesiyle
alınacak olan hijyen tedbirleri maliyetlerin de artmasına
neden olacak. Bu durum işletmelere ve talebe göre artışların
yaşanmasına da sebep olabilir.

COSTS WILL INCREASE DUE TO HYGIENE MEASURES
After stating that they expect an increase in tourism
in July, if the epidemic is brought under control in the
short term, TÜRSAB President Firuz Bağkaya underlines
that Coronavirus has brought along and will continue to
bring serious changes in people’s habits. Underlining the
importance of travel agencies is understood in this period,
Bağkaya emphasizes that the sensitivity of health and
hygiene will become more prominent from now on.
In parallel, demands for such as solo vacations,
boutique hotels, personalized packages, which have
already increased in recent years, are expected to gain
momentum with this process. Stating that in this period,
where people will be expected to stay away from crowded
places, Bagkaya said that the interest in the facilities and
areas where there are fewer people such as boutique
hotels or a la carte restaurants will increase and also here
are his comments on whether or the all-inclusive concept
will continue or not:
“Our hotels took the decision to remove the open
buffets before the outbreak of Coronavirus was seen
in Turkey. I believe that after the outbreak has been
brought under control, all our hotels will continue to
operate within their existing systems by paying maximum
attention to the necessary hygiene conditions. In this
sense, the “All-Inclusive” system will also continue.”
So how will Coronavirus affect hotel prices? Sururi
Çorabatır expresses his expectation on this issue with the
following words: “In the next season, the expectations of
our guests regarding to hygiene will increase. Therefore,
hygiene measures to be taken with the arrival of the virus
will cause the costs to increase. This can also lead to
price increases at different rates depending on hotels and
demand.”

Taptazebir ege aşkı

Denizin kıyısında, zeytin ağaçlarının gölgesinde
Mürver’in şefi Yılmaz Öztürk’ün yorumu ile eşsiz ege lezzetleri
Akfen Bodrum Loft, Demirbükü, Gölköy

/loftelia Rez: 0530 257 21 05
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LoftElia Restaurant Bodrum Loft’da kapılarını açtı
LoftElia Restaurant opens its doors in Bodrum Loft
BODRUM’UN EN YENI turizm tesisi olarak
Temmuz ayıyla birlikte tatilcileri ağırlamaya
başlayan Bodrum Loft’un içerisinde yer alan
LoftElia Restaurant kapılarını açtı. LoftElia’nın
menüsü, bulunduğu koyun mavi sularına eşlik
eden zeytin ve çam ağaçlarının huzur veren gölgesinden ilham alarak hazırlandı.
İstanbul Karaköy’de müdavim kitlesi yaratan Mürver Restaurant’ın şefliğini de eşzamanlı
olarak yürüten Yılmaz Öztürk’ün elinden günlük değişen menüde yerel tatların doğal ürünlerle hayat bulduğu LoftElia Restaurant, eşsiz
manzarasıyla unutulmayacak bir akşam yemeği
için konuklarını bekliyor.
Bodrum’un en yeni turizm tesisi olarak 1
Temmuz 2020 tarihinde tam dolulukla kapılarını açan Bodrum Loft misafirlerini ağırlarken, tatil köyünün içinde tüm bölgeye hizmet
verecek şekilde konumlandırılan LoftElia Restaurant da
zengin menüsünü tatilcilerle buluşturuyor.
Tatil cenneti Bodrum’da Göltürkbükü ile Torba arasındaki Cennet Koyu’na komşu bölgede yer alan LoftElia Restaurant adını yörenin simgesi ‘zeytin’den alıyor.
LoftElia Restaurant’ın başında, aynı zamanda İstanbul
Karaköy’de eşsiz lezzetleriyle önemli bir müdavim kitlesine
sahip Mürver Restaurant’ı da eşzamanlı olarak yöneten Şef
Yılmaz Öztürk bulunuyor.
Yılmaz Öztürk’ün Ege ve Akdeniz mutfağında yerel tatları doğal ürünlerle buluşturduğu LoftElia’nın menüsünde
atıştırmalık ve paylaşımlı başlangıçlarına açık ateş ve taş
fırından et, makarna ve tatlı lezzetleri eşlik ediyor.

TAZE ÜRÜNE GÖRE GÜNLÜK DEĞİŞEN MENÜ
LoftElia Restaurant’ın menüsünde atıştırmalık ve paylaşmalı seçenekler öne çıkarken, elde edilen taze ürünlere göre
menü günlük sürekli olarak yenileniyor.
LoftElia’nın ilk menüsünde Enginar & Bottarga, Tatlı Patates, Levrek Marine, Humus & Kuru Et, Semizotu Salatası
misafirlere servis ediliyor.
LoftElia’nın ana yemek kısmında açık ateşte közlenmiş
yaz sebzeleri salatası ile sunulan Ahtapot Izgara, odun ateşinde kabak çiçeği, balık kemiği sosu ile Sinarit & Kabak
Çiçeği ve közlenmiş sebzeler ile ağır ateşte pişirilmiş dana
ilik Antrikot Izgara misafirlere sunuluyor.
Trüf ve Porçini Mantarlı Risotto ile Linguine Makarna
& Istakoz Dilimleri de et seçeneklerine eşlik ediyor. Tatlı
kısmında ise Ilık Çikolatalı Kek ve Keçi Sütü Dondurma var.

LOFTELIA RESTAURANT, located in Bodrum
Loft, as Bodrum’s newest tourist resort
opened its doors in July. Loftelia’s menu
was inspired by the peaceful shade of olive
and pine trees that accompanied the blue
waters of the bay where it was found.
LoftElia Restaurant, where local tastes
come to life with natural products in the daily
changing menu from Yılmaz Öztürk, who
simultaneously conducts the chef of Mürver
Restaurant, which creates a regular audience
in Karaköy, Istanbul, awaits its guests for an
unforgettable dinner with its unique view.
Bodrum’s newest Tourism Resort,
Bodrum Loft, which opened its doors at full
occupancy on July 1, 2020, welcomes its
guests, while LoftElia Restaurant, which has a
location to serve the entire region within the
resort village, brings together its rich menu
with vacationers.
Holiday paradise Bodrum LoftElia Restaurant located in
the region adjacent to Paradise Bay between Göltürkbükü
and Torba takes its name from ‘olive’ that is the symbol of
the region.
The head of LoftElia restaurant is Chef Yılmaz Öztürk, who
also manages Mürver Restaurant, which has a distinguished
audience with its unique tastes in Karaköy, Istanbul.
In the menu of LoftElia, where Yılmaz Öztürk
combines local flavors with natural products in Aegean
and Mediterranean cuisine, snack and shared starters
accompany the tastes of meat, pasta and dessert from open
fire and stone oven.

DAILY CHANGING MENU ACCORDING TO FRESH
PRODUCTS
While the menu at LoftElia Restaurant features snacks and
sharing options, the menu is continuously renewed daily
according to the fresh producs obtained.
In the first menu of LoftElia, Artichoke & Bottarga,
Sweet Potato, Sea Bass Marinated, Hummus & Dried Meat,
Purslane Salad are served to guests.
As the main course of LoftElia, octopus grill, served with
a roasted summer vegetables salad on open fire, pumpkin
blossoms on wood fire, Sinarite & Pumpkin florets with
fish bone sauce and roasted vegetables and veal marrow
Antricote cooked over heavy fire are served to the guests at
LoftElia.
Linguine pasta & Lobster slices with Truffle and Porcini
Mushroom Risotto also accompany the meat options. The
dessert options are Warm Chocolate Cake and Goat Milk Ice
Cream.
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AKFEN’İN ADIM ADIM
BÜYÜYEN YEŞİL ENERJİSİ
Sadece yerli ve yenilenebilir enerji
alanlarında faaliyet göstermeyi
kendine ilke edinen Akfen,
buradan hareketle 2007 yılında
Türkiye’de bir ilk olacak enerji
platformunu hayata geçirdi.
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GREEN ENERGY GROWING
STEP BY STEP WITHIN AKFEN

Akfen, identifying itself with its
operations only in the domestic
and renewable energy, launched an
energy platform in 2007 which was
a first in Turkey.
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SON BIRKAÇ YILDIR tüm dünyayı tehdit eden küresel ısınmanın ‘gerçek’ olan etkileri iklim değişiklikleri ve hava kirliliği ile bir anda insanlığın karşısına dikilince, karar vericiler ve şirketler bu doğrultuda hızla adım atmaya adadılar
kendilerini…
Geleceğin yatırımlarını çok önceden görüp hayata geçirmek Akfen’in varoluş sebebi aslında. 1976 yılında temelleri
atıldıktan sonra Türkiye’nin önde gelen firmaları arasındaki
yerini alan Akfen Holding, yıllar yılı birçok sektörde boy
gösterdi. Büyüyen Türkiye’nin enerji ihtiyacını karşılamak
amacıyla 2000’li yılların başlamasıyla özel sektör tarafından
ardı ardına santraller hayata geçirilirken, Akfen de enerji
sektörüne iddialı ve farklı bir giriş yaptı.
Sadece yerli ve yenilenebilir enerji alanlarında faaliyet
göstermeyi kendine ilke edinen Akfen, buradan hareketle
2007 yılında Türkiye’de bir ilk olacak enerji platformunu
hayata geçirdi.
Küçük bir girişim olarak başlayan, yıllar geçtikçe yurtdışından yabancı şirketlerden de yatırım çekerek çığ gibi büyüyen milyar dolarlık değere sahip olan bir enerji platformu
haline gelen Akfen Yenilenebilir Enerji şirketi, Akfen’in ileri
görüşlülüğünü enerji sektörüne de yansıttı.

AS THE ‘REAL’ EFFECTS of global warming, which have

YABANCI DEV ORTAKLAR
AKFEN’İN ENERJİSİNE GELDİ
Hidroelektrik santraller ile işe başlayan Akfen Yenilenebilir
Enerji’nin projeleri art arda hayata geçmeye başladı. Akfen,
uzun vadeli olarak kurduğu oyun planında rüzgâr ve güneş
enerjisi santral projelerini Türkiye’nin birçok ilinde devreye
almaya başladı.
Akfen’in bu yatırımları ve gelecek vizyonu yenilenebilir
enerji şirketinin değerini artırırken, yurtdışındaki yabancı
şirketlerin de ilgisini çekti.
2016’nın Haziran ayında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası
(EBRD) ve Dünya Bankası kuruluşu IFC (Uluslararası Finans
Kurumu), Akfen Holding ile ortaklık sözleşmesi imzaladı.
İlk etapta yüzde 5’erlik hisseye sahip olan EBRD ve
IFC’nin payları 2019’un Aralık ayıyla birlikte yüzde 17’şer
ortaklığa yükseldi. Ortaklık gücünü arkasına alan Akfen
Yenilenebilir Enerji, kendisini Türkiye’nin önde gelen
yenilenebilir enerji şirketi haline getirecek yatırım planını
devreye soktu.

FOREIGN GIANT PARTNERS COME TO COOPERATE
WITH AKFEN’S ENERGY

threatened the whole world over the past few years,
have suddenly been brought before humanity by climate
changes and air pollution, decision makers and companies
have committed themselves to taking steps in this
direction quickly.
Actually, the reason for the existence of Akfen is to
see the future investments and realize them. After the
foundations were laid in 1976, Akfen Holding, one of
Turkey’s leading companies, has appeared for years in
many sectors. In order to meet the growing energy needs
of Turkey, the private sector started to implement the
power plants after the beginning of the 2000s, while
Akfen made an ambitious and different entry into the
energy sector.
Akfen, which has adopted the principle of operating
only in the fields of domestic and renewable energy, has
implemented an energy platform that will be the first in
Turkey in 2007.
Akfen Renewable Energy Company, which started as a
small venture and has attracted investments from foreign
companies over the years, has become a rapidly growing
billion-dollar energy platform, reflected Akfen’s forward
vision in the energy sector.

Akfen Renewable Energy which took the first steps in
that industry with hydroelectric power plants started to
implement new projects one by one. Akfen has started
commissioning wind and solar power plant projects in
several provinces of Turkey successively in its long-term
action plan.
While Akfen’s investments and vision for the future
increased the value of the renewable energy company, it
attracted the attention of foreign companies abroad.
In June 2016, the European Bank for Reconstruction
and Development (EBRD) and the World Bank organization
IFC (International Finance Corporation) signed a
partnership agreement with Akfen Holding.
The shaWPP of the EBRD and IFC, which had a 5% stake
in the first place, increased to 17% in partnership by
December 2019. Receiving such support, Akfen Renewable
Energy launched an investment plan that would make it the
leading renewable energy company in Turkey.
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Akfen Holding ve Akfen Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu Başkanı (Akfen Holding and Akfen Renewable Energy Chairman)

YENİLENEBİLİR ENERJİYE RAĞBET ÇOK DAHA FAZLA
DEMAND FOR RENEWABLE ENERGY IS TOO MUCH
“Yenilenebilir enerjiyi tercih etmemizin nedeni aslında
Holdingimizin genel stratejisi ile uyumlu olan bir şey. Yatırım
yaparken mutlaka ilerisini düşünerek yatırım yapmak
zorundasınız. İlerde bu işin değer artışı olan bir iş olması lazım.
Değer kaybeden bir işe yatırım yapmak yerine, değeri artan yere
yatırım yapmak önemli. Giderek popülerliğini kaybeden kömür
veya doğalgaz yerine güneşe, rüzgâra, hidroelektrik santrale,
jeotermale yatırım yapmak her zaman daha caziptir. Dünyanın
gidişatına baktığınız zaman Batı dünyasında bu tip assetlere çok
daha fazla rağbet olduğunu görüyorsunuz.
Çünkü assetlerinizin alıcısı sonuç itibariyle Batı dünyasıdır.
Batı dünyasının istediği gibi bir mal, bir asset üretmek
zorundasınız. Eğer bunu üretmezseniz çıkamazsınız, son sahibi
olursunuz elinizdeki assetin. Son sahibi olduğunuzda da giderek
para kaybetmeye başlarsınız. Onun için bizim holdingimizin
genel stratejisi ilerde daha fazla kıymet olabilecek, daha fazla
değer olabilecek assetlere yatırım yapmaktır. Yenilenebilir
enerji de bunlardan bir tanesidir. Dünyada şu anda diğer enerji
kaynaklarına göre yenilenebilir enerjiye rağbet çok daha fazla.”

“The reason we prefer renewable energy is that it is in
line with our Holding’s overall strategy. When investing,
you must invest in thinking ahead. In the future, this
business should be a business with an increase in value.
It is important to invest in an increasing value instead of
investing in a business that loses value. It is always more
attractive to invest in the sun, wind, hydroelectric power
plant and geothermal, instead of coal or natural gas, which
has become increasingly popular. When you look at the
course of the world, you see that there is much more
demand for these kinds of assets in the Western world.
Because the buyer of your assets is the Western world
as a WPPult. You have to produce a good, an asset, as the
Western world wants. If you do not produce it, you cannot
get out, you will be the last owner. When you are the last
owner, you start losing money. Therefore, the general
strategy of our holding is to invest in assets that can be
more valuable and more valuable in the future. Renewable
energy is one of them. Currently, there is much more
demand for renewable energy in the world compared to
other energy sources.”
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TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK YEŞİL ENERJİ
KREDİSİNE İMZA ATTI
Rüzgâr, güneş ve hidroelektrik olmak üzere sadece yerli ve
yenilenebilir kaynaklardan enerji üretmeye odaklanan ve bu
alanda 2020’ye kadar 1000 MW’lık “temiz kurulu güce” ulaşmayı hedef olarak belirleyen Akfen Yenilenebilir Enerji, 2018
yılında 530 milyon dolar değerindeki güneş ve rüzgâr enerji
projeleri için Türkiye’nin en büyük yeşil enerji kredisini aldı.
Akfen Yenilenebilir Enerji tarafından 9 güneş enerji santrali (GES) ve 4 rüzgar enerji santrali (RES) projelerinin hayata geçirilmesinde kullanılan toplam 363 milyon dolarlık
kredi için yerli-yabancı finans devleri güçlerini birleştirdi.
Buna göre 103 milyon dolarlık GES kredisini Avrupa
İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Türkiye İş Bankası
üstlendi. 260 milyon dolarlık RES kredisi ise Vakıfbank,
Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Türk İş Bankası’nın
garantörlüğünde Almanya merkezli KfW IPEX-Bank ve
EBRD tarafından sağlandı. Toplam güçleri 327 megavat
olan 13 santral planlandığı
gibi yaklaşık bir yıl içinde
tamamlandı ve tam 1,2
milyon kişinin yaşadığı
hanelerin elektriği tamamen doğal kaynaklardan
sağlanmış oldu.
773 MW’LIK ENERJİ
PORTFÖYÜNE ULAŞTI
Türkiye’nin en büyük yeşil
enerji kredisiyle devreye
giren 13 santralle birlikte 2007 yılında temelleri
atılan Akfen Yenilenebilir
Enerji şirketi, üzerinden
13 yıl gibi kısa süre geçmesine rağmen elektrik üretim santral toplamı 693 MW’a ulaştı. İnşaat aşaması ve geliştirme
halinde olan projelerle Akfen’in toplam portföyü 773 MW
olarak hesaplanıyor.
Bu dev gücünü tamamının yerli ve yenilenebilir enerji
kaynaklarından ulaştığının altını çizmek gerekiyor. Faaliyette olan santralleri şu anda toplam 1,4 milyar kWh’lik elektik
üreten bu yeşil portföy, yıllık 731 bin hanedeki 3 milyon kişiye kesintisiz enerji sağlıyor. Yine çalışan santrallerin tamamı
yıllık 1,2 milyon tonluk sera gazını azaltıyorlar.
GÜNEŞ, RÜZGAR VE SUDA DENGELİ ÜRETİM
Akfen Yenilenebilir Enerji’nin toplam portföyün 235,7
MW’ını faaliyette olan 13 adet hidroelektrik santrali oluşturuyor. Öte yandan 108,44 MW işletmede, 13,0 MW izin
aşamasında olmak üzere toplam 121,4 MW kurulu güce sahip
güneş enerji santrali Akfen’in yeni enerji yatırımlarının devamını oluşturuyor. Akfen’in bununla birlikte 348,9 MW’ı
devrede, 6,8 MW’ı inşaat halinde ve 60 MW’ı da geliştirme
aşamasında olmak üzere toplam 415,7 MW’lık rüzgar enerji
santrali portföyü de bulunuyor.
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TURKEY’S LARGEST GREEN ENERGY LOAN
AGREEMENT SIGNED
Only focusing on domestic and renewable energy sources
like wind, solar and hydropower and setting the goal of
reaching 1000 MW of “clean installed power” by 2020 in
this area Akfen Renewable Energy received the largest
green energy loan worth of 530 million USD in 2018 for
solar and wind energy projects in Turkey.
Domestic-foreign financial giants have joined forces
for a total of $ 363 million in loans for 9 solar power
plant (SPP) and 4 wind power plant (WPP) projects to be
implemented by Akfen Renewable Energy.
Accordingly, the European Bank for Reconstruction and
Development (EBRD) and Türkiye İş Bankası undertook
the $ 103 million loan for SPP projects. The $ 260 million
loan for WPP projects was provided by Germany-based
KfW IPEX-Bank and the EBRD, under the guarantee of
Vakıfbank, Garanti Bank, Yapı Kredi Bank and Türkiye
İş Bankası. 13 power plants with a total power of 327
megawatts were completed in about 1 year as planned
and the total electricity
of the households of
1.2 million people
was supplied from all
natural sources.

REACHED THE
ENERGY PORTFOLIO
OF 773 MW
Akfen renewable
energy, which started
its foundation in
2007 has reached
693 MW of green
power generation in
total in just 13 years
with 13 plants that
were commissioned by using the largest green energy
loan in Turkey. The total portfolio of Akfen is calculated
as 773 MW with the projects under construction and
development phase.
It is necessary to underline that this huge power is derived
entirely from domestic and renewable energy sources. This
green portfolio, whose plants currently in operation produce
electricity of 1.4 billion kWh, provides uninterrupted
energy to 3 million people in 731 thousand households
annually. Thus, all of the plants in operation reduce annual
greenhouse gas production of 1.2 million tons.

BALANCED PRODUCTION IN SOLAR, WIND AND
HYDRO POWER
235.7 MW of Akfen Renewable Energy’s total portfolio
consists of 13 hydroelectric plants which are running
operation. On the other hand, the solar power plant,
which has a total installed capacity of 121.4 MW with
108.44 MW in operation and 13.0 MW in permit phase,
is the other part of Akfen’s new energy investments.
Akfen also has a total wind power plant portfolio of 415.7
MW, of which 348.9 MW is in operation, 6.8 MW is under
construction and 60 MW is under development.

News / HABER
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Türkiye’deki kurulu enerji santralleri ve durumları
The installed power plants in Turkey and their state
SANTRAL (POWER PLANT)
Otluca HES (HPP)

KURULU GÜÇ,
MW (INSTALLED FAALIYETE GEÇIŞ TARIHI
POWER, MW)
(STARTING DATE)
48,8
7.04.2011 & 13.07.2011 &
16.09.2011
6,7
23.05.2009
3,5
17.01.2014 & 27.08.2015
28,5
1.04.2011
26,3
6.05.2011
8,7
3.08.2012 & 25.08.2012
11,4
29.03.2013
7,1
14.06.2013
9,2
27.11.2012
31,6
29.08.2014 & 12.09.2014
28,9
19.09.2014
18,1
2.06.2017 & 4.05.2018
7
26.09.2019
0,6
17.02.2014

BULUNDUĞU
İL (CITY)
Mersin

DURUM (CONDITION)
Faaliyette (In service)

Aydın
Muğla
Kayseri
Sivas
Denizli
Muğla
Erzurum
Trabzon
Sakarya
Giresun
Giresun
Artvin
Konya

Faaliyette (In service)
Faaliyette (In service)
Faaliyette (In service)
Faaliyette (In service)
Faaliyette (In service)
Faaliyette (In service)
Faaliyette (In service)
Faaliyette (In service)
Faaliyette (In service)
Faaliyette (In service)
Faaliyette (In service)
Faaliyette (In service)
Faaliyette (In service)

Denizli

Faaliyette (In service)

7,4

25.05.2015

Elazığ

Faaliyette (In service)

9,1

14.10.2016

Elazığ

Faaliyette (In service)

0,6

15.02.2016

Amasya

Faaliyette (In service)

11,2

12.08.2017 & 23.08.2017

Elazığ

Faaliyette (In service)

0,6

26.08.2017

Tokat

Faaliyette (In service)

5,6

19.10.2017

Van

Faaliyette (In service)

12,1

20.09.2018

Sırma HES (HPP)
Sekiyaka II HES (HPP)
Çamlıca III HES (HPP)
Saraçbendi HES (HPP)
Demirciler HES (HPP)
Kavakcalı HES (HPP)
Gelinkaya HES (HPP)
Yağmur HES (HPP)
Doğançay HES (HPP)
Doruk HES (HPP)
Çalıkobası HES (HPP)
Çiçekli 1-II HES (HPP)
Yaysun GES - Lisanssız
(SPP - Unlicensed)
Denizli Projeleri GES - Lisanssız
(SPP - Unlicensed)
Solentegre GES - Lisanslı
(SPP - Licensed)
Solentegre GES - Lisanssız
(SPP - Unlicensed)
Amasya GES - Lisanssız
(SPP - Unlicensed)
Karine GES - Lisanssız
(SPP - Unlicensed)
Tokat Projeleri (GES) - Lisanssız
(SPP - Unlicensed)
Omicron Engil GES - Lisanslı
(SPP - Licensed)
Omicron Erciş GES - Lisanslı
(SPP - Licensed)
Yaysun GES - Lisanslı (SPP - Licensed)
ME-SE GES - Lisanslı (SPP - Licensed)
MT Doğal GES - Lisanslı (SPP - Licensed)
PSİ GES - Lisanslı (SPP - Licensed)
IOTA GES - Lisanslı (SPP - Licensed)

Van

Faaliyette (In service)

12,1

21.09.2018

Konya
Konya
Konya
Van
Malatya

12,1
12,1
12,1
13
13

27.09.2018
27.09.2018
27.09.2018
25.07.2019

Kocalar RES (WPP)
Kocalar RES (WPP)

Çanakkale
Çanakkale

30,6
25

14.03.2019

Üçpınar RES (WPP)
Üçpınar RES (WPP)

Çanakkale
Çanakkale

112,2
10

10.05.2019 & 18.06.2019

Hasanoba RES - 1. ve 2. Faz
(WPP – 1st and 2nd Phase)
Hasanoba RES - 3. Faz
(WPP – 3rd Phase)
Denizli RES - 1. ve 2. Faz
(WPP - 1st and 2nd Phase)
Denizli RES (WPP)

Çanakkale

Faaliyette (In service)
Faaliyette (In service)
Faaliyette (In service)
Faaliyette (In service)
İnşaat aşamasında (Under construction)
Faaliyette (In service)
İzin aşamasında (Under
permission stage)
Faaliyette (In service)
İzin aşamasında (Under
permission stage)
Faaliyette (In service)

Denizli

Sarıtepe RES (WPP)
Demirciler RES (WPP)

Osmaniye
Osmaniye

Çanakkale
Denizli

İnşaat aşamasında
(Under permission stage)
Faaliyette (In service)
İzin aşamasında (Under
permission stage)
Faaliyette (In service)
Faaliyette (In service)
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02.08.2019 & 06.09.2019

6,8
74,8

13.09.2019 & 10.10.2019

25
57
23,3

25.08.2016
26.08.2016

#ibsgamechanger

Kahramanlar sizi virüsten korur.

Peki karşılaşabileceğiniz diğer riskler ?

Türkiye’nin Sigorta Brokeri
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KANADA
CANADA
%–42.8

MEKSİKA
MEXICO
%–46.5

ABD
U.S.
%–33.9

PANAMA
PANAMA
%–8.3

İZLANDA
ICELAND
%–34.3

YUNANİSTAN
GREECE
%–49.5

TÜRKİYE
TURKEY
%–38.4
S. ARABİSTAN
S. ARABIA
%–29.8

AVUSTURYA
AUSTRIA
%–51.0

KOLOMBİYA
COLOMBIA
%–58.3

ÇİN
CHINA
%–18.4

ALMANYA
GERMANY
%–39.1

BREZİLYA
BRAZIL
%–57.8

ARJANTİN
ARGENTINA
%–51.4

ŞİLİ
CHILE
%–49.1

İNGİLTERE
U.K.
%–42.3
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İSPANYA
SPAIN
%–38.4

GÜNEY KORE
SOUTH KOREA
%–40.6

İTALYA
ITALY
%–40.3
NİJERYA
NIGERIA
%–34.6

RUSYA
RUSSIA
%–50.8

U.A.E.
B.A.E.
%–36.6

JAPONYA
JAPAN
%–31.4
HONG KONG
HONG KONG
%–25.3

HİNDİSTAN
INDIA
%–42.5

ENDONEZYA
INDONESIA
%–48.0

TAYLAND
THAILAND
%–40.9
MALEZYA
MALAYSIA
%–29.8

AVUSTRALYA
AUSTRALIA
%–45.9

TANZANYA
TANZANIA
%–18.9
GÜNEY AFRİKA
SOUTH AFRICA
–46.3%

MISIR
EGYPT
%–37.9

2020’DE ENDEKS DEĞERİNDE DEĞİŞİM;
EN ÜSTTEN EN ALTA DOĞRU
CHANGE IN INDEX VALUE, FROM
HIGHEST TO LOWEST IN 2020
%–60 %–50 %–40 %–30 %–20 %–10

%0

Tüm dünyada şok dalgası A shock wave around the world
Dünyada hiçbir ülke borsası koronavirüs salgınının yol açtığı küresel satışlardan
muaf olmadı. Yatırımcıların en büyük darbeleri nerede aldıklarının şipşak bir
fotoğrafını çekebilmek için Bloomberg’in izlediği en büyük ve en çok işlem
yapılan 100 piyasayı inceledik. Üstte yer alan grafik, her bir ülkede belli başlı
borsa endeksinin bu yıl tepe noktadan en düşüğüne nasıl gerilediğini gösteriyor.
Şimdiye kadar, dünyanın en büyük ekonomilerindeki borsalar görece iyi bir
performans sergiledi. ABD’de korona vaka ve ölü sayısı diğer ülkelerinkine göre
daha yüksek olmasına rağmen borsası, örneğin, ekonomisi enerjiye bağımlı
Rusya’nınki kadar gerilemedi. Öte yandan, salgın Çin’de başlasa da, Pekin
yönetiminin krizi yönetmedeki başarısı piyasaya da yansıdı. Çin borsaları henüz
Ayı piyasasına girmiş değil.
Kaynak: Bloomberg; 1 Ocak ila 9 Nisan 2020 arası. Endeks fiyatları üzerinden ABD doları bazında hesaplanmıştır.

No country’s stock market has been immune to the global selloff spurred
by the coronavirus pandemic. To get a snapshot of where investors
have been hit hardest, we examined 100 of the largest and most heavily
traded markets tracked by Bloomberg. The graphic above shows how far
primary stock indexes in each have fallen this year—from their peak to
their lowest point. Thus far, stocks in the world’s biggest economies have
fared relatively well. The U.S., despite the most cases and deaths from the
virus of any country, didn’t plunge nearly as far as, for example, energydependent Russia. And though the pandemic originated in China, Beijing’s
success in managing the health crisis has translated to the market.
Chinese stocks have yet to hit bear territory.
Source: Bloomberg; Jan. 1 to Apr. 9, 2020. calculated from index prices in U.S. dollars.
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Fonksiyon grubuna göre aktiflerin dağılımı
Distribution of assets according to the function segments

Mevduat
Deposits

Sahiplik grubuna göre aktiflerin dağılımı
Distribution of assets according to ownership

Kalkınma ve
Yatırım
Development and
investment

Yerli özel
Local private

Kamu
Public

%7

% 87

%7

% 87

STRATEGY

Katılım
Participation
%6

Yabancı
Foreign
%6

Kaynak (Source): BDDK (Banking Regulation and Supervison of Agency)

2020 Mart döneminde, bankacılık sektörünün toplam
aktiflerine göre mevduat bankaları % 87, kalkınma ve
yatırım bankaları % 6 paya sahiptir.

According to the total assets of the banking industry, the deposit
banks own 87 per cent and the participatory and investment
banks own 6 per cent by March 2020.

Sahiplik grubu ayrımına göre; kamu bankaları % 41,
yerli özel bankalar % 33 ve yabancı bankalar % 26
paya sahiptir.

According to the distribution based on ownership, the public
banks have a share of 41 per cent, local private banks have a share
of 33 per cent and the foreign banks have a share of 26 per cent.

Seçilmiş sektörlerin toplam krediler içerisindeki payı (%)
Share of chosen industries within the total loans (%)
İnşaat
Construction
Elektrik, gaz ve su kaynakları ürt. dağt. san.
Electricity, gas and water resources production, distr. ind.
Toptan ticaret ve komisyonculuk
Total trade and brokerage
Araştırma danışmanlık reklam ve diğer faaliyetler
Research consultancy advertising and other operations
Tarım
Agriculture
Perakende ticaret ve kişisel ürünler
Retail trade and personal care products
Tekstil ve tekstil ürünleri san.
Textile and textile products ind.
Metal ana san. ve işlenmiş maden ürt. san.
Metallurgy industry and manufactured metals industry
Gıda, meşrubat ve tütün san.
Food, non-alcoholic beverages and tobacco ind.
Oteller
Hotels

8,13
7,27
6,66
3,80
3,73
3,64
3,51
3,48
3,05
2,64

Kaynak (Source): BDDK (Banking Regulation and Supervison of Agency)

Toplam krediler içerisinde, inşaat sektörünün payı
% 8,13; elektrik, gaz ve su kaynakları üretim dağıtım sanayi
sektörünün payı % 7,27'dir.
In the total borrowings, the share of the construction is 8,13
per cent and the share of electricity, gas and water resources
production distribution industry is 7,27 per cent.

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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ABD Click & Collect satışları 2018-2022
US Click-and-Collect Sales, 2018-2022

STRATEGY

Rakamlarla teknokentler
Technoparks with figures

5.638

Milyar ve % değişim
Billions and % change

74,24 $

% 74,7

Kaynak (Source): eMarketer.com

64,58 $
58,52 $

% 55,8

% 60,4
36,48 $
23,42 $

% 15,0

% 10,4
2018

2019

2020

Click&Collect satışları
Click-and-collect sales

2021

2022

% değişim
% change

Birinci mali çeyrek gelir değişimi First quarter revenue change

4.5

5.8

milyar $ milyar $
(billion) (billion)

15.1

17.7

milyar $ milyar $
(billion) (billion)

% +28

% +18

1. Mali Çeyrek 2019

35.0

milyar $ milyar $
(billion) (billion)

% +14
1. Mali Çeyrek 2020

75.5

58.0

41.2

36.3 milyar $
milyar $
(billion)

58.3

milyar $ milyar $
(billion) (billion)

59.7

milyar $
(billion)

milyar $
(billion)

(billion)

% +13
Kaynak: Şirket verileri; 2020 yılı 1. çeyrek itibariyle
Source: Company data; Data as of 1Q2020

% +1

% 45

%7

Yazılım, bilgisayar ve
iletişim teknolojileri
sektörlerinde faaliyet
gösteren firmaların oranı.
Percentage of companies
operating in software,
computer and communication
technologies industries.

Mühendislik
alanlarında faaliyet
gösteren firmaların
oranı.
Percentage of
companies operating
in the fields of
engineering.

57.713

Teknoloji devleri Kovid-19 süresince gelirlerinde
artış bildirdiler
Tech giants posted revenue growth during Covid-19
30.6

Faaliyette olan teknokentlerde Ar-Ge çalışmalarını
yürüten firmaların sayısı.
Number of companies engaged in R&D activities
in the operational technoparks.

% +26

Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki firmalarda 46 bin
882’si Ar-Ge personeli olmak üzere toplam istihdam sayısı.
Total employment in the companies operating in the
Technology Development Zones with 46 thousand 882
among them engaged in R&D.

44.891

Şubat 2020 itibariyle toplam Ar-Ge proje sayısı
(tamamlanmış ve devam eden).
Number of completed R&D projects by February
2020 (finished or ongoing).

4,6 MİLYAR $

BILLION $

ABD, Japonya, İsrail, İngiltere ve Almanya gibi
dünyanın en gelişmiş ülkelerine yapmış oldukları
teknolojik ürün ihracatı.
The technological product export to the most
advanced countries of the world like US, Japan, Israel,
Britain and Australia.

318

Yabancı/yabancı ortaklı
firma sayısı.
Number of foreign/foreign
partnership companies.

1.132

Tescil ettirilen patent sayısı
(Ulusal/Uluslararası).
Number of registered patents
(National/International)

Kaynak (Source): Deloitte
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Sistem performansı alt endeks göstergeleri puanları; Enerji Geçiş Endeksi 2020
Scores on system performance sub-index indicators, Energy Transition Index 2020
O ila 100 arası puanlanmıştır
Scaled from 0 to 100
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Kaynak: Türkiye Seyahat Acentaları Birliği - Turist Sayısı ve Turizm Geliri
Source: Association of Turkish Travel Agencies - Number of Tourists and Tourism Revenue

PM2.5 (PM2.5): Hava kirliliğine yol açan ince partiküller Fine particulate matter air pollutant
Kaynak (Source): Dünya Ekonomik Forumu World Economic Forum

Yurtiçi turizmde konaklama türüne
göre geceleme sayısı (1. Çeyrek)
34,5

milyar $*
$billion

Number of overnight stays according to the
domestic tourism accommodation type (1. Quarter)
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Kaynak: TÜİK-Hanehalkı Yurt İçi Turizm, 1. Çeyrek: Ocak-Mart, 2019
Source: Turkish Statistical Institute - Domestic Tourism , 1. Quarter January-March 2019
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STRATEGY

Küresel ortalama Enerji Geçiş Endeksi ve alt endeks puanları; 2015-2020
Global average Energy Transition Index and sub-index scores, 2015-2020
% 61

Kaynak (Source): Dünya Ekonomik Forumu World Economic Forum
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2016

2015
ETI puanı
ETI score

2017

2018

Sistem performans puanı
System performance score

Kredi kartları ve işlem adet/tutarları
Credit cards and number/total of transactions

Yerli kartların yurt içi kullanımı
Local transactions with local cards

Geçiş hazırlık puanı
Transition readiness score

İşlem adedi
Number of transactions
Nakit çekme
Cash drawing

İşlem tutarı, milyon TL
Total value of transactions; million TL
Toplam
Total

Alışveriş
Shopping

Nakit çekme
Cash drawing

Toplam
Total

350.848.284

8.851.428

359.699.712

69.996,11

7.994,19

77.990,29

Yerli kartların yurtdışı kullanımı
International transactions with local cards

9.519.478

50.977

9.570.455

2.047,05

50,89

2.097,94

Yabancı kartların yurt içi kullanımı
Local transactions with foreign cards

2.946.319

272.110

3.218.429

2.757,68

357,00

3.114,68

Yerli kartların yurt içi ve yurtdışı kullanımı
Local and international transactions with
local cards

360.367.762

8.902.405

369.270.167

72.043,16

8.045,08

80.088,24

Yerli ve yabancı kartların yurt içi kullanımı
Local transactions with local and foreign
cards

353.794.603

9.123.538

362.918.141

72.753,79

8.351,19

81.104,98

195.162.748

113.609.913

308.772.661

12.636,34

70.099,77

82.736,11

Yerli kartların yurtdışı kullanımı
International transactions with local cards

3.833.844

288.532

4.122.376

238,97

221,31

460,28

Yabancı kartların yurt içi kullanımı
Local transactions with foreign cards

3.087.078

804.531

3.891.609

4.476,57

1.230,06

5.706,64

Yerli kartların yurt içi ve yurtdışı kullanımı
Local and international transactions with
local cards

198.996.592

113.898.445

312.895.037

12.875,31

70.321,09

83.196,39

Yerli ve yabancı kartların yurt içi kullanımı
Local transactions with local and foreign
cards

198.249.826

114.414.444

312.664.270

17.112,91

71.329,84

88.442,75

Yerli kartların yurt içi kullanımı
Local transactions with local cards

Banka
kartı
Bank
card

2020

İŞLEM ADET VE TUTARLARI NUMBER AND TOTAL OF TRANSACTIONS

Alışveriş
Shopping

Kredi
kartı
Credit
card

2019

Kaynak (Source): BKM

G IF T CAR D
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
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0212 372 07 50
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Bulvar Loft, Ankara’da konut
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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.
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