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METAVERSE SADECE ARSA ALMAK MI?

IS THE METAVERSE ALL ABOUT COLLECTING LAND?

Tüm bu olumsuzluklar bir yana, şu anda içinde yaşadığımız zaman
dilimindeki bazı heyecan verici gelişmeler de bizi adım adım yeni bir
geleceğe hazırlıyor.
Pandemi döneminin hayatımıza getirdiği yeni uygulamalar olarak öne çıkan uzaktan çalışma ve iletişim, son yıllarda alanını genişleten kripto dünyası ile iç içe geçti. Şu anda emekleme aşamasında
olsa da, geleceğe dönük ipuçlarını almaya başladığımız bu kavram
Metaverse adıyla hayatımıza giriyor.
Yeniliklere uyum sağlama konusundaki yeteneğimizle Türk milleti olarak bu sonsuz kavrama şimdilik farklı platformlarda arazi
toplama yarışı ile ısınmaya başladık. Ancak Metaverse tabii ki sadece sanal evrende başımızı sokacağımız bir toprak parçasını satın
almak anlamına gelmiyor.
Strategy olarak bu sayımızın kapağına Metaverse kavramını taşıdık. Siz değerli okuyucularımıza, 2023 yılında 18 milyar doları aşarak, dünya nüfusunun yüzde 25’ini etkilemesi beklenen bu kavramın temelini anlatmayı amaçladık.
Hayal olmaktan çıkıp, dünyanın yeni normali haline gelmeye başlayan Metaverse evreni hakkındaki haberimizi okuyunca “olayın”
sadece arazi toplamaktan ibaret olmadığını farkına varacaksınız.
Yeni normalimiz olmaya başlayan dijital dünyada, yine dünyayı
etkisi alan Merkeziyetsiz Finans (Decentralized Finance ya da kısaltılmış ismiyle DeFi) alanındaki gelişmeleri içeren haberimizin
de ilginizi çekeceğini düşünüyoruz. Şant Manukyan’ın yazısı da bu
piyasaların nasıl büyüdüğünü gözler önüne seriyor.
Strategy dergimizde diğer bir önemli haber konusu olarak, Türkiye’nin Ekonomide Yeni Yol Haritası’nı işledik. Ülkemizin önde
gelen iki ekonomi yazarı; Abdurrahman Yıldırım ve Gökhan Şen’in
de görüşleriyle desteklediği haberde, ülkemizin resmi kurumlarının
gelecek dönemdeki ekonomi politikalarına ilişkin hedef ve ipuçlarını bulacaksınız.
Strategy’nin nostalji sayfalarında Akfen Grubu tarafından sosyal
sorumluluk 1999 yılında kurulan ve aradan geçen 23 yılda çocuk,
genç ve kadınları odağına alarak eğitim ve sağlık alanında 30 bin
kişiye ulaşan Türkiye İnsan Kaynakları, Eğitim ve Sağlık Vakfı’nın
(TİKAV) hikayesine yer veriliyor.
Dergimizin dolu içeriğinde sanat, yaşam tarzı ve teknoloji alanındaki güncel gelişmeler ve keyifli yazılar sizleri bekliyor.
Ve yazının sonunda Strategy okuyucuları için güzel bir haber:
2022 yılıyla birlikte Strategy dergisinde yer alan haberleri, Türkçe
ve İngilizce olarak ayrı ayrı “Strategy Mag Podcasts” isimli podcast
kanalımıza eklemeye başladık. Gelecek dönemde dergimizi her
alanda siz değerli okuyucularımızla buluşturmaya devam edeceğiz.
Sağlıklı günler dileklerimizle.

We are leaving behind almost two years in the shadow of the
pandemic period we have entered due to the coronavirus epidemic.
Yes, the pandemic period might be behind us with all its unknowns.
But topics such as new epidemics, poverty, income gaps,
economic uncertainties and global climate changes still stand before
us as the world’s issues in need of resolution.
All these negativities aside, some exciting developments in the
time period we live in are preparing us for a new future, step by step.
Remote work and communication, which stand out as new practices
entered into our lives with the pandemic, have been intertwined
with the crypto world, which has expanded its field in recent years.
Although it is in its infancy at the moment, this concept, from
which we have started to get clues for the future, enters our lives
under the name Metaverse. With our ability to adapt to innovations,
as the Turkish nation, we have started to warm up to this endless
concept with the land collection race on different platforms.
Of course, Metaverse is not just about buying a piece of land to
call it home in the virtual universe. For this issue of Strategy, we have
the concept of Metaverse on the cover. We aimed to explain to you,
our esteemed readers, the basis of this concept, which is expected to
exceed 18 billion dollars in 2023 and affect 25 percent of the world’s
population.
When you read our report on the Metaverse universe, which has
ceased to be a dream and has started to become the new normal of
the world, you will realize that “the issue” is not just about collecting
land.
Our report on the developments in the field of Decentralized
Finance (or DeFi for short) in the digital world, which has become our
new normal, will be of interest to you. Şant Manukyan’s article also
reveals how these markets are growing.
In Strategy, we covered Turkey’s New Roadmap in Economy as
another important news item. The report, supported by the views of
two of our country’s leading economy writers, Abdurrahman Yıldırım
and Gökhan Şen, you will find the targets and clues of the economic
policies of our country’s official institutions for the future.
Strategy’s nostalgia pages feature the story of the Turkish Human
Resources, Education and Health Foundation (TİKAV), which was
founded by Akfen Group as a social responsibility project in 1999
and has reached 30 thousand people in the field of education and
health by focusing on children, young people, and women in the past
23 years.
In our magazine, rich content of entertaining articles in the fields
of art, lifestyle, technology and current developments are waiting
for you.
And good news for Strategy readers: In 2022, we are uploading
articles from Strategy magazine to our podcast channel named
“Strategy Mag Podcasts” separately in Turkish and English.
In the coming period, we will continue to bring our magazine
together with you, our esteemed readers, in every medium.
We wish you healthy days.

Ünsal Ereke
Genel Yayın Yönetmeni / Editor in Chief
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Freelance
çalışanlar küresel
işgücünün
%35’ine sahip
ILO tahminlerine göre, sayıları 1 milyarı
aşan serbest çalışanlar, işlerini yaparken
zamana karşı yarışıyor. Giderek artan
teknolojik ve yenilikçi uygulamalar da
freelancer’ların daha hızlı ve verimli
çalışmasının altyapısını hazırlıyor.
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO)
verilerine göre, dünyada yaklaşık 1,1
milyar kişiden oluştuğu tahmin edilen
freelance çalışanlar, küresel işgücünün %
35’ini temsil ediyor. 2030 yılında küresel
işgücünün yüzde 80’inin freelance
işlerden oluşması bekleniyor.

STRATEGY

Deutsche Bank 2022’nin
En Önemli Risklerini Sıraladı
ALMAN DEUTSCHE BANK, küresel
para piyasalarında gelecek yıl izlenecek
en önemli riskleri sıraladı. Finans
piyasalarından 750 katılımcı ile aralık
ayı başında gerçekleştirilen Deutsche
Bank anketine göre, yüksek enflasyona
ilişkin riskler, ABD Merkez Bankası’nın
(Fed) sıkılaştırma adımlarının da önüne
geçerek 2022’nin en önemli riskleri
listesinde birinci sırada yer aldı. Ankete

göre Asya hariç bütün bölgelerdeki
katılımcılar enflasyon riskini öne
çıkarırken, Asya katılımcılarının
yüzde 61’i jeopolitik riskleri ilk sıraya
yerleştirdi. Avrupa’daki katılımcıların
ABD’dekilere kıyasla jeopolitik risklere
daha fazla dikkat çektikleri anket
sonuçlarında Amerika’da bulunan
katılımcıların iç politika konusundaki
kaygıları da öne çıkıyor.

Deutsche Bank'a göre 2022'de küresel para piyasalarında
izlenecek en önemli riskler (%)
Global money markets in 2022, according to Deutsche Bank
most important risks to watch (%)
Enflasyon - Inflation
Fed'in sıkılaştırma adımları - Fed's tightening steps
Aşıları bypass eden yeni varyantlar - New variants bypassing vaccines
Jeopolitik riskler - Geopolitical risks
Stagflasyon - Stagflation
Çin'de yavaşlama - Slowdown in China
Teknoloji balonu - Technology bubble
Beklenenin üzerinde tahvil getirileri - Above-expected bond yields
Mali politikalarda hızlı sıkılaştırma - Fast tightening in financial policies
Aşılamadaki eşitsizlikler - Inequalities in vaccination
Aşıların etkinliğinin azalması - Decreased effectiveness of vaccines
Covid'in yapısal etkileri - Structural effects of Covid
Borç yükü endişeleri - Debt burden worries
Siber saldırılar - Cyber attacks
İş politika riskleri - Business policy risks
ECB'den beklenmedik faiz artışı - Unexpected rate hike from ECB
Zayıf büyüme, resesyon - Weak growth, recession

Freelancers have
35% of the global
workforce
ACCORDING to ILO estimates, more than
1 billion freelancers are racing against
time while doing their jobs. Increasingly
technological and innovative applications
are also preparing the infrastructure
for freelancers to work faster and more
efficiently. According to the data of the
International Labor Organization (ILO),
freelancers, which are estimated to consist of
approximately 1.1 billion people in the world,
represent 35% of the global workforce. By
2030, 80 percent of the global workforce is
expected to be freelance jobs.

Diğer - Other
Extrem hava koşulları - Extreme weather conditions

Deutsche Bank's Most Important 2022
Outlined Its Risks
GERMAN DEUTSCHE BANK will enter
global currency markets next year. listed
the most important risks to watch. With
750 participants from financial markets
According to the Deutsche Bank survey
conducted at the beginning of December,
high risks related to inflation, the tightening
of the US Federal Reserve (Fed) It took the
first place in the list of the most important
risks of 2022. was ranked. Respondents

from all regions, except Asia, according to
the survey while highlighting the inflation
risk, 61 percent of Asian respondents put
risks first. Participants in Europe compared
to those in the USA According to the
survey results, they draw more attention to
geopolitical risks compared to The concerns
of the participants in the United States
about domestic politics also came to the
fore. it turns out.
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Fortune’un “Dünyayı Değiştir” listesi, toplumun karşılanmamış ihtiyaçlarını karşılamak için kâr amacı da dahil olmak üzere
kapitalizmin yaratıcı araçlarını kullanan şirketleri onurlandırıyor. Toplamda yedinci, COVID-19’un gölgesinde ise derlenen
ikinci liste olan 2021 listesi, toplumun bu ihtiyaçlarının bir kısmını ne kadar ihmal ettiğini acı bir biçimde öne çıkarıyor. Bu
yılın ödül sahiplerinin çoğu, gerek ön saflarda çalışanlar için ücret ve sosyal hakları destekleyerek (listede 3 numara), gerek
küçük çiftçilere hizmet vererek (listede 36 numara), veya hepsinden en acili, düşük ve orta gelirli ülkelerde COVID aşılarının
dağıtılması (listede 1 numara) gibi küresel ekonomik merdivenin alt basamaklarında bulunanları destekleyerek, işletmelerinin
uzun vadedeki selameti ve yaşanan ihmalleri tersine çevirmek için yatırımlar yaptı.

Fortune’s Change the World list honors companies that use the creative tools of capitalism—including the profit motive—to address
society’s unmet needs. The 2021 list, our seventh, is also the second compiled in the shadow of COVID-19, which has exposed how sorely
our society has neglected some of those needs. Many of this year’s honorees are battling to reverse that neglect, investing in the long-term
health of their businesses by supporting those on the lower rungs of the global economic ladder—whether by bolstering pay and benefits
for frontline workers (see entry No.3); serving small farmers (No.36); or most urgent of all, distributing COVID vaccines in low- and middleincome nations (No.1).
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The race to create coronavirus
vaccines was only the beginning.
These companies are striving to
make sure low-income nations don’t
get left out.

SALGINLA ILGILI bitmek bilmeyen bir endişe dalgası varken, bazen ne kadar ilerleyip,
ne kadar yol katettiğimizin farkına varamıyoruz. İlaç endüstrisinin bir değil birkaç
COVID-19 aşısını bu kadar hızlı geliştirmesi
ve bu hayat kurtaran dozların sadece birkaç
ay sonra halkın kullanımına sunulması, aslında çok dikkat çekici. İlk yasal onayların
üzerinden bir yıl bile geçmeden, küresel
nüfusun yüzde 30’undan fazlasının COVID-19’a karşı tam olarak aşılanmış olması
gerçekten tarihi ve alçakgönüllü bir başarı.
Yine de, bu başarıya gölge düşüren başka
bir nokta var. Daha fakir ülkeler, arzın çoğunu satın alan daha zengin ülkelerin çok
gerisinde kaldığından, aşıların piyasaya sürülmesinde büyük bir adaletsizlik yaşandı.
Yazar William Gibson’a göre, gelecek burada ama eşit olmayan bir şekilde dağılmış
durumda. Genellikle, büyük gelişmelerde
yaşanan budur. Ancak COVID aşıları söz
konusu olduğunda, bilim adamları ve ahlak
bilimciler eşitsizliğin iyi bir şey olmadığı konusunda hemfikir. Yetersiz aşılanmış popülasyonlar sadece daha fazla zarar görmekle
kalmaz, aynı zamanda virüsün aşıya dirençli
olacak şekilde evrimleşebilecek, hızlı hareket eden yeni varyantları için üreme alanı
olma riskini de taşırlar. Bugünün aşıları
buna nispeten iyi karşı koysa da, Delta varyantı (ve onu çevreleyen yoğun ekonomik
belirsizlik) bu potansiyel geleceği göz ardı
edemeyeceğimizi ortaya çıkardı. Dünyayı
Değiştir listesinin 1 numarasının arkasındaki düşünce budur. Geçen yılki liste, ilaç
endüstrisinin virüsü yenme konusundaki
benzeri görülmemiş işbirliğini onurlandırırken, bu yıl Fortune, özellikle güney
yarımkürede aşılara erişimi arttırmak için
yarışan şirketleri vurguluyor.

Liste, AstraZeneca ve Johnson&Johnson
ile başlıyor. Dayandıkları geleneksel aşı teknolojileri, her ne kadar güçlü olsalar da, Moderna ve BioNTech/Pfizer tarafından kullanılan messenger RNA (mRNA) tekniğinden
biraz daha az etkili. Ama en önemlisi, hem
AstraZeneca hem de J&J, aşı dozlarını maliyetine satıyorlar. Bu da onları, şu ana kadar
300 milyondan fazla Dünya Sağlık Örgütü
onaylı aşı dozunu, gelişmekte olan dünyaya
dağıtan COVAX girişiminin çabaları için çok
önemli hale getirdi. COVAX programı, Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarını, ayrıca
Batılı firmaların üretim sınırlamalarının
yarattığı boşluğu doldurmaya yardımcı olan
Çin’deki Sinopharm ve Sinovac tarafından
yapılan aşıları da içeriyor. (Çin aşılarının
etkinliği de mRNA aşılarından daha düşük
görünmekte.)
Dünya Sağlık Örgütü de dahil olmak
üzere birçok aşı-eşitliği savunucusu, üreticilerin fikri mülkiyetlerini ve teknik bilgilerini paylaşmaya zorlayarak üretimin en iyi
şekilde genişletileceğini ve sürdürülebilir
hale getirileceğini savunuyor. Bunu yapmanın bir yolu, Big Pharma ve Avrupa Birliği
tarafından kararlılıkla karşı çıkılıyor olsa
da, TRIPS anlaşmasındaki (küresel fikri
mülkiyet hakları anlaşması) feragat hükmünün etkinleştirilmesi. Ancak AB’nin tercihi olan, diğer üreticileri de gönüllü olarak
işin içine dahil etme alternatifi, giderek ön
plana çıkmaya başlıyor. Afrika’nın en büyük ilaç şirketi Aspen Pharmacare’in, J&J
aşı dozlarını Güney Afrika’da “doldurma
ve sonlandırma” sözleşmesi var. Pfizer ve
BioNTech, yine Güney Afrika’da bulunan
Biovac Enstitüsü ve Brezilya’daki Eurofarma Laboratórios ile benzer anlaşmalara sahipler. Güney Afrika’dan Numolux Group

IN THE CEASELESS tide of worry over the
pandemic, it’s easy to forget how far we’ve
come. It is nothing short of remarkable
how quickly the pharmaceutical industry
developed not one but several COVID-19
vaccines, and that those lifesaving doses
were introduced to the arms of the public
just a few months later. Not even a year after
the first regulatory approvals, more than
30% of the global populace has been fully
vaccinated against COVID-19—a
 historic and
humbling achievement.
Still, that success has been accompanied

by an unignorable asterisk. The vaccines’
rollout has been deeply inequitable, with
poorer countries left lagging far behind
richer counterparts that bought up most
of the supply. In the words of the author
William Gibson, the future is here but
unevenly distributed. Such is usually the
way with great innovations. But in the case
of COVID vaccines, scientists and ethicists
agree that unevenness is not good enough.
Not only do inadequately vaccinated
populations suffer more harm, they also risk
becoming breeding grounds for fast-moving

new variants of the virus that might evolve
to be vaccine-resistant. Although today’s
vaccines stand up against it relatively well,
the Delta variant—and the intense economic
uncertainty surrounding it—has provided an
unwelcome glimpse of that potential future.
That’s the thinking behind our No.1 entry
for the Change the World list. While last
year’s list honored the pharma industry’s
unprecedented collaboration on beating
the virus, this year Fortune is highlighting
companies that are racing to expand access
to vaccines, especially in the Global South.

Aşı Üreticileri
The Vaccine Makers
GLOBAL

COVID-19 Savaşı’nda,
Dünya Çapındaki
Mücadele
Koronavirüs aşısı üretme yarışı
sadece bir başlangıçtı. Bu şirketler,
düşük gelirli ülkelerin oyunun
dışında kalmamasını sağlamak için
çabalıyorlar.

Fighting the COVID-19
Fight, Worldwide

Story / DOSYA
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da, Sinovac ile bir doldurma ve sonlandırma
anlaşması imzaladı.
KUAISHOU
Bu anlaşmaların hiçbiri henüz, bir lisans sahibinin aktif aşı maddesini kendiPIONEERING,
sinin üretmesine izin vermiyor. Bu tür bir
AL UK
işbirliği modelinin
temeli, AstraZeneca ve
ENVISION ENERGY,
PINDUODUO
Hindistan Serum
Enstitüsü (SII) tarafından belirlendi.
sözleşme, Hindistan’da
O
RENEWBu
POWER
yaşanan korkunç pandemi dalgası SII’yi
YARA
(Serum Institute of India), ihracatı kendi
iç pazarına yönlendirmek zorunda bırakana kadar küresel arz için büyük bir umut
NSKA
olmuştu. Yine de anlaşma gelecekte hayati
DELSBANKEN
öneme sahip olabilir. Henüz COVAX kapRSK
samına dahil edilip edilmeyeceği konusu
GEMINI
belirsizliğini koruyor olmasına rağmen SII,
Brezilya’dan Beyaz Rusya’ya kadar ülkelerDAIMLER
deki bazı firmalar gibi, Rusya’nın Sputnik V
aşısını üretmek için imza attı. Adım adım,
dünya ARAB
çapında
BANK bir bağışıklığa doğru gidiyoruz. Gitmeliyiz de. Küreselleşme bağlamında pandemi, herhangi bir parçası yeniden
güvenli hale gelene kadar, tüm dünyayı bir
değişime zorluyor.
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BU YIL DÜNYAYI DEĞİŞTİREN ŞİRKETLERİN ANA MERKEZLERİ
HEADQUARTERS OF THIS YEAR’S CHANGE THE WORLD COMPANIES
ADOBE, AIRBNB,
ATHLETA, CHECKR,
HP, ILLUMINA,
LEVI STRAUSS,
PAYPAL, THREDUP
TEMPUS,
ADM

EXPERIAN, AON

COSTCO

KUAISHOU

PRUDENTIAL UK
ENVISION GROUP,
PINDUODUO

THE CHANGE
COMPANY
VESTAS, LEGO

RENEW ENERGY
GLOBAL
YARA
AMPCONTROL

ELANCO
ANIMAL
HEALTH

WALMART
INDEED

SVENSKA
HANDELSBANKEN

STRYKER

EASTMAN

MAERSK
SHOPIFY

INTERFACE

GEMINI

BUTTERFLY
NETWORK,
FLAGSHIP
PIONEERING,
GENPACT
VIATRIS

DAIMLER

NESTLÉ

ARAB BANK

BANK OF
AMERICA

SUNCOLOMBIA
AURECON

AURECON

That list begins with AstraZeneca
and Johnson & Johnson. The traditional
vaccine technologies on which they have
MTN, relied, while potent,
HELLO TRACTOR,
have been slightly
MULTICHOICE GROUP
GROUP
less effective KCB
than
the messenger RNA
(mRNA) technique employed by Moderna
and BioNTech/Pfizer. But significantly, both
AstraZeneca and J&J have been selling their
doses at cost. That has made them pivotal
to the efforts of the COVAX initiative, which
has so far distributed more than 300million
World Health Organization–approved
vaccine doses to the developing world.
The COVAX program also includes Pfizer/
BioNTech and Moderna’s vaccines, and those
made by China’s Sinopharm and Sinovac,
which have helped fill the gap created by
Western firms’ production limitations. (The
Chinese vaccines’ efficacy also appears to be
lower than that of mRNA vaccines.)
Many vaccine-equity advocates,
including the WHO, argue that production
would be best expanded and made
sustainable by forcing manufacturers
to share their intellectual property and
technical know-how. One way of doing
so—activating the waiver provision in
TRIPS, the global intellectual-propertyrights agreement—has been resolutely
opposed by Big Pharma and the European
Union. But the EU’s preferred alternative,
of voluntarily getting other manufacturers

CARRIER,
NEXTERA ENERGY

BANCO SANTANDER

L’ORÉAL,
SCHNEIDER ELECTRIC

MTN,
MULTICHOICE GROUP

HELLO TRACTOR,
KCB GROUP

Dünyanın en yüksek gelirli ülkelerindeki insanların yüzde 61,5’i, dünyanın en düşük
gelirli ülkelerindeki insanların ise yüzde 3,3’ü en az bir doz COVID aşısı oldu.
61.5% of people in the world’s highest-income countries have received at least one COVID vaccine dose
3.3% of people in the world’s lowest-income countries have received at least one dose
22 EYLÜL 2021 İTİBARIYLA. KAYNAK: UNDP / AS OF SEPT. 22, 2021. SOURCE: UNDP

on board, is gaining traction. Africa’s
largest pharmaceutical company, Aspen
Pharmacare, has a contract to “fill and
finish” J&J vaccine doses in South Africa.
Pfizer and BioNTech have similar pacts with
the Biovac Institute—also based in South
Africa—and with Eurofarma Laboratórios
in Brazil. South Africa’s Numolux Group has
also signed a Sinovac fill-and-finish pact.
None of these deals yet takes the extra
step of allowing a licensee to produce the
active vaccine substance itself. The model
for that kind of cooperation was set by
AstraZeneca and the Serum Institute of

India. That contract held great promise for
global supply until a terrible pandemic wave
in India forced SII to divert exports to its
domestic market. Still, the pact could prove
vital in the future. SII has also signed up to
make Russia’s SputnikV vaccine, as have
firms in countries from Brazil to Belarus,
though that vaccine’s inclusion in COVAX
remains uncertain.
Step by step, we’re getting to worldwide
immunization. And get there we must. In our
globalized context, this pandemic demands
change around the world for any part of it to
become truly safe again.
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NO. 2

NO. 4

Envision Group

Banco Sant ander
(Brezilya-Brazil)

Çin ve teknoloji dünyasının yeşil bir rota
belirlemesine yardımcı oluyor.
Helping China and the tech world set a green
course.
ŞANGHAY
Çin, 2060 yılına kadar net sıfır emisyon
değeri hedeflediğinden, Envision kilit bir rol
oynuyor. 2020’de dünyanın dördüncü en büyük
rüzgar türbini tedarikçisiydi. Aynı zamanda,
içlerinde Microsoft, Accenture ve Amazon Web
Services’in de olduğu teknoloji devleri dahil
olmak üzere 360’tan fazla müşterisine, enerji
yönetimi hizmetleri sunmakta. Aralık ayında
Envision, “yeşil” hidrojen (yenilenebilir enerji
kullanılarak üretilen hidrojen yakıtı) üretme
maliyetini, temiz yanan yakıtın uygulanabilir
bir fosil yakıt alternatifi haline gelebileceği
kilogram başına 2 doların altına çekmek için,
bir Ar-Ge girişimi ile diğer enerji üreticilerine
katıldı. Envision, üç yıl içinde bu hedefe
ulaşabileceğini tahmin ediyor.
As China aims for net-zero emissions by 2060,
Envision is playing a key role. It was the world’s
fourth-largest supplier of wind turbines in 2020.
It also provides energy management services to
more than 360 customers, including tech giants
Microsoft, Accenture, and Amazon Web Services.
In December, Envision joined other energy
producers in an R&D initiative to push the cost
of producing “green” hydrogen—hydrogen fuel
made using renewable energy—to below $2 per
kilogram, the point at which the clean-burning
fuel can become a viable fossil-fuel alternative.
Envision estimates it can get there in three years.

Bir ulusu fosil yakıtlardan
vazgeçirmek.
Weaning a nation from fossil
fuels.
SÃO PAULO
Santander Brasil, nüfus
bakımından dünyanın altıncı en
büyük ülkesinde yeşil enerjinin
finans makinesi. Brezilya’nın
rüzgar enerjisi projelerinin
yaklaşık üçte birini finanse
ederek veya yapılandırarak
2012’den bu yana yaklaşık
11 milyar dolarlık yeşil enerji
anlaşmasına dahil oldu.
Santander ayrıca, daha fazla
kullanıcıyı teşvik etmek için
daha uzun ödeme koşulları ve
yüzde 100’e varan finansman
ile güneş paneli kredilerini
daha cömert hale getirdi.
Santander Brasil is green
energy’s financial engine in the
world’s sixth-largest nation by
population. It has been involved
in about $11 billion worth of
green-power deals since 2012,
having financed or structured
roughly a third of Brazil’s windpower projects. Santander has
also made its solar-panel lending
more generous, with longer
payment terms and up to 100%
financing, to foster more users.
NO. 5

NO. 3

Costco Wholesale

Perakende iş gücü için daha güçlü bir
güvenlik ağı.
A stronger safety net for the retail workforce.
ISSAQUAH, WASH.

Viatris

Hayati önemi olan bir
HIV ilacına erişimin
kolaylaştırılması.
Expanding access to a vital HIV
drug.
CANONSBURG, PA.

Pandemi sırasında Costco Wholesale,
perakende savaşına yatırım yaptı. Ücretli
hastalık izni gibi teşviklerde zaten bir lider
olan Costco, Şubat ayında 200 binden fazla
kişiden oluşan işgücü için dahili asgari
ücreti 16 $’a yükseltti ve rakiplerinin kendi
işçilerine daha fazla ödeme yapmaları için
baskı hissetmelerini sağladı. Kısa bir sürenin
ardından, Amazon ve Walmart, yüz binlerce
işçisine zam yaptı. Costco çabalarının ödülünü,
satışlardaki çift haneli yüzde artışlarıylala
(pandemi nedeniyle yaşanan panik satın
almalarının yavaşlamasından çok sonra) ve her
zamankinden daha sadık müşterilerle aldı.

Mylan ve Pfizer’in Upjohn
biriminin birleşmesiyle oluşan
Viatris, düşük ve orta gelirli
ülkelerde virüsle yaşayan
milyonlarca insana HIV tedavisini
ulaştırdı. 2017’de, çok önemli
bir birinci basamak HIV ilacı
olan dolutegravir ile, yıllık
maliyeti 75 dolar olan ilk düşük
maliyetli antiretroviral ilacı
piyasaya sürdü. Viatris ayrıca
ilacı çocuklar için yutması daha
kolay, çözülebilir çilek aromalı
tabletler olarak formüle etti.

In the war for retail talent during the pandemic,
Costco Wholesale put its money where its mouth
is. Already a leader in incentives like paid sick
days, Costco in February raised the internal
minimum wage for its 200,000-plus–person
workforce to $16, keeping the pressure on
competitors to pay their own workers more.
Not long afterward, Amazon and Walmart each
gave raises to hundreds of thousands of their
workers. Costco’s reward for its efforts: doubledigit percentage increases in sales—long after
pandemic panic-buying eased—and customers
as loyal as ever.

Viatris, formed by the merger of
Mylan and Pfizer’s Upjohn unit,
has transformed HIV treatment
for millions living with the virus
in low- and middle-income
nations. In 2017 it introduced
the first low-cost antiretroviral
drug with dolutegravir, a crucial
first-line HIV treatment; it’s
priced at $75 a year. Viatris also
formulated the drug for kids, as
easier-to-swallow, dissolvable
strawberry-flavored tablets.

LİSTE
2–6

%6,3
2021’IN ILK
YARISINDA
ELEKTRIKLI VE
PLUG-IN HIBRIT
ARAÇLARIN KÜRESEL
YENI OTOMOBIL
SATIŞLARINDAKI PAYI
ELECTRIC AND
PLUG-IN HYBRID
VEHICLES’ SHARE OF
GLOBAL NEW-CAR
SALES, FIRST HALF
OF 2021

%100
ŞIRKETIN 2030 YILINA
KADAR TAMAMEN
ELEKTRIKLI OLMASINI
UMDUĞU YENI
MERCEDES-BENZ
OTOMOBILLERININ
PAYI
SHARE OF NEW
MERCEDES-BENZ CARS
THAT THE COMPANY
HOPES WILL BE ALLELECTRIC BY 2030

%66
1 OCAK 2021’DEN BU
YANA ÖNEMLI BIR EV
PIL BILEŞENI OLAN
KOBALT FIYATINDAKI
ARTIŞ
INCREASE IN THE PRICE
OF COBALT, A KEY EV
BATTERY COMPONENT,
SINCE JAN. 1, 2021
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Daimler

Temiz Arabaların
Kirli Sırrı
Tackling Clean Cars’
Dirty Secret
EV akü tedarik zincirindeki çocuk
işgücünü yok etmeyi hedefleyen bir
otomobil üreticisi.
An automaker aims to take child labor
out of the EV battery supply chain.
STUTTGART, ALMANYA - GERMANY

ISIYA DAYANIKLI kobalt metalinin erime noktası 1.493
°C’dir ki bu da, lityum iyon pillerin (dizüstü bilgisayarlarda,
cep telefonlarında ve iklim için
en önemlisi elektrikli araçlarda
bulunan türden) çalıştırıldıklarında yanmamasını sağlamak
için ideal bir malzemedir. Kobalt’ın değeri emtia piyasalarına Eylül ayında, 32 ayın en
yüksek seviyesi olan ton başına
51.500 doları aşarak yansıdı.
Dünyanın rafine edilmiş
kobaltının yüzde altmışı tek
bir yerden, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin güneyindeki, bakır ve kobalt kuşağı
olarak adlandırılan bölgeden
geliyor. Eğer kobalt için bir
başlangıç noktası varsa, o da
altına hücumda yaşanan canlılığa benzer şekilde dolup taşan maden şehri Kolwezi’dir.
Ancak elektrikli otomobil üreticilerinin “pil” sunumlarında
Kolwezi’den neredeyse hiç
bahsedilmiyor. Bunun bir nedeni var. Son on yıldır Kolwezi
ve DRC’deki (Democratic Republic of the Congo) madencilik, insan hakları ihlalleriyle
eş anlamlı hale geldi. Oradaki
kobalt rezervinin farkedilmesi
ise, Kongo toplumunun kay-
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nak açısından zengin topraklardan zorla
tahliye edilmesi aynı zamana denk geliyor.
Zanaatkar madenciler yasadışı bir şekilde,
çoğu zaman şiddetle gözaltına alındı. Aynı
zamanda, bölgenin açık kobalt madenlerinde şaşırtıcı sayıda çocuk çalışıyor.
Uluslararası Af Örgütü’nün Küresel
Sorunlar Programı Direktörü Mark Dummett Şubat ayında yaptığı açıklamada, işletmelere sadece etiğe uygun bir şekilde
çıkarılmış madenlerin tedarik zincirinde
yer almaları çağrısını yaparak, “Elektrikli
araçlar gibi teknolojiler fosil yakıtlardan
uzaklaşmak için gerekli olsa da, pil devrimi
insan hakları ve gezegen için kendi risklerini taşıyor” dedi.
Elektrikli otomobil konusunda hızlı adımlar atan bir şirket de, Mercedes-Benz’in ana şirketi Daimler. Alman
otomobil devi, 2030 yılına kadar tamamen
elektrikli otomobiller üretmek amacıyla
40 milyar Euro’luk (47 milyar dolar) yatırım yapacağını taahhüt ederek, bu yaz
manşetlerde yer aldı. Yılda 2 milyondan
fazla araç satan lüks bir otomobil markası
için bu çok fazla kobalt ihtiyacı anlamına

GEOLOGISTS say the fate of the world’s
low-carbon future rests with six metals. Of
those, cobalt may be the most precious and
the most controversial.
The heat-resistant metal has a melting
point of 1,493˚ C, making it an ideal material
to ensure lithium-ion batteries—the kind
found in laptops, mobile phones, and, most
important for the climate, electric vehicles—
don’t catch fire when we power them on.
Cobalt’s value is reflected on commodities
markets: It topped $51,500 per ton in
September, a 32-month high.
Sixty percent of the world’s refined cobalt
comes from one place: the copper-andcobalt belt in the south of the Democratic
Republic of the Congo. If there’s a ground
zero for cobalt, it’s the mining city of
Kolwezi, a place buzzing with gold-rush
vitality. But Kolwezi is rarely mentioned in
EV automakers’ “battery day” presentations.
There’s a reason for that. For the past
decade, mining in Kolwezi and the DRC
has been synonymous with human rights
abuses. The cobalt boom there coincided
with the forced eviction of Congolese
communities from resource-rich lands.
Artisanal miners were detained unlawfully,
often violently. And then there’s the
staggering number of children toiling in the
region’s open-pit cobalt mines.

geliyor.
Elektrikli otomobil hedefini belirli bir
noktaya koyan Daimler, aynı zamanda
gezegendeki kobalt kullanılan tüm işyerlerini (madenlerden eriticilere kadar)
haritalamak için bir çalışma başlattı. 31
Mart itibariyle, bunların 183’ünü tespit
etti. Madenlerde çocuk işçi olmaması ve
suya veya havaya bulaşan herhangi bir
kirletici madde bulunmaması da dahil
olmak üzere, her tedarikçinin kendi katı
standartlarını karşıladığını belgelemeyi
amaçlayan değerlendirme ekiplerini, tespit ettiği konumların üçte birine gönderdi.
Plan, bu denetimleri lityum ve nikel pil
bileşenleri için de yapabilir hale gelmek.
Daimler, denetimlerde uyumsuzluğu tespit edilen tedarikçilerle asla çalışmayacağını söylüyor.
Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) ku-

“While technologies like electric vehicles
are essential for shifting away from fossil
fuels, the battery revolution carries its own
risks for human rights and the planet,”
Mark Dummett, director of Amnesty
International’s Global Issues Program, said
in February, challenging business to create
supply chains that contain only ethically
extracted minerals.
One company stepping up is MercedesBenz parent company Daimler. The German
auto giant made headlines this summer for
its €40billion ($47billion) pledge to go allelectric by 2030. For a luxury-car brand that
sells more than 2million vehicles per year,
that’s a lot of cobalt.
But as it ramped up its EV ambitions,
Daimler also set out to map all the places on
the planet—from mines to smelters—that
handle cobalt for its batteries. As of March31,
it had identified 183. It has sent teams of
assessors to one-third of the locations,
aiming to certify that each supplier meets
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rumsal dünyaya yaptığı baskılar üzerine
Uluslararası Af Örgütü’nün 2017’de hazırladığı, şirketlerin kobalt kuşağındaki çocuk
işçiliği konulu karnelerinde, Daimler de
dahil olmak üzere çoğu otomobil üreticisi
düşük notlar almıştı. O zamandan bu yana,
sürdürülebilir, etik kaynaklı bir kobalt tedarik zincirinin oluşturulmasını sağlamayı
amaçlayan 60’tan fazla şirket, STK ve gözlem gruplarından oluşan bir konsorsiyum
olan Global Battery Alliance’ın kurulması
da dahil olmak üzere çok yol alındı.
Konsorsiyumun kamu politikaları ve
katılım direktörü Mathy Stanislaus, etik
satın almanın her derde deva olmadığına
dikkat çekiyor. “Sorunun ana sebebine
odaklanmalısınız” diyor. “Bu bir yoksulluk sorunu.” Bunu akılda tutarak, Daimler
2019’dan beri Kolwezi’ye de yatırım yapıyor. Bugüne kadar yaklaşık 5.000 çocuğu
madenlerden sınıflara taşıyan bir program
için 1 milyon euro kaynak ayırdılar. Aynı
girişim kadınları ve kızları çiftçi, terzi ve
işletme sahibi olmaları için eğitiyor. Kadınların ve çocukların çoğu kesin kararlı:
Madenlere geri dönmeyeceğiz!

its strict standards—including no kids in the
mines and no contaminants spewed into the
water or air. The plan is to extend the audits
to battery components lithium and nickel
too. Suppliers who don’t comply will get the
boot, Daimler says.
NGOs have pushed the corporate world
into this action: In 2017, when Amnesty put
out a report card on companies’ handling of
child labor in the cobalt belt, most carmakers,
including Daimler, got poor grades. Much
has happened since then, including the
formation of the Global Battery Alliance, a
consortium of over 60 companies, NGOs,
and monitoring groups, aiming to ensure the
creation of a sustainable, ethically sourced
cobalt supply chain.
Ethical procurement isn’t a panacea,
notes Mathy Stanislaus, director of public
policy and engagement for the alliance. “You
have to invest in the root cause,” he says.
“This is a poverty issue.” With that in mind,
since 2019 Daimler has also been investing
in Kolwezi. It has earmarked €1million
for a program that has so far moved
nearly 5,000 children out of the mines
and into classrooms. The same initiative
trains women and girls to be farmers,
seamstresses, and business owners. Many
of the women and children vow: They’re not
going back to the mines.
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PayPal

KCB Group

Bank of America

Flagship Pioneering

NAIROBI

CHARLOTTE

KCB, Kenya, Ruanda ve
Burundi gibi ülkelerde 22
milyondan fazla müşterisiyle,
Doğu Afrika’nın en büyük
ikinci yerli bankası. Banka,
en öncelikli iş olarak
COVID dolayısıyla sıkıntıda
olan borçluların 1 milyar
dolardan fazla tutan
kredi borçlarını yeniden
yapılandırarak, müşterilerinin
toparlanmasına yardımcı
oldu. KCB ayrıca yılda 10 bin
kadar gence mesleki burslar
sağlıyor.

ABD’de saatlik asgari ücret 7,25
dolarda kalmış olsa da, Bank of
America çıtayı yükseltti. 2020’de
saatlik asgari ücreti 20 dolara
çıkardı ve bu Mayıs ayında da,
2025 yılına kadar saatlik asgari
ücreti 25 dolara çıkaracağı sözünü
verdi. BofA ayrıca çalışanlar için
pandemi döneminde, bakım
ödemelerine 425 milyon dolar
harcadı. Bu yatırımların ödülünü
de, daha fazla çalışan BofA’yı
“tercih edilen işveren” olarak
görmeye başladığından, daha
sadık hale gelen çalışanları ile
aldı.

Siyahi ve Latinlerin uzun vadeli
servete kavuşabilmeleri üzerine
bir bahis.
A bet on Black and Latinx long-term
wealth.
SAN JOSE
George Floyd’un öldürülmesinden
bu yana PayPal, çoğunlukla
Siyahi ve Latinler’in sahip
olduğu finans kurumlarına para
yatırarak ve Siyahi ve Latin
yöneticiler tarafından yönetilen
erken aşamadaki VC fonlarını
destekleyerek ırksal servet
açığını kapatmak amacıyla, 510
milyon dolar harcadı. Amaç, hem
girişimciler hem de onlara destek
verenler için, zenginlik yaratan
girişimciliği destekleyerek, farklı
renklerden toplumlara daha fazla
sermaye vermek.
Since George Floyd’s murder, PayPal
has deployed $510 million toward
closing the racial wealth gap, mostly
by making deposits in Black- and
Latinx-owned financial institutions
and backing early-stage VC funds
led by Black and Latinx managers.
The goal is giving communities
of color more capital to support
entrepreneurship, which creates
wealth—for the entrepreneurs and
their backers alike.

Borçluları dalgalı sularda
idare ediyor.
Steering borrowers through
choppy waters.

KCB is East Africa’s secondbiggest homegrown bank, with
more than 22 million customers
across countries such as Kenya,
Rwanda, and Burundi. Job No. 1
is helping those customers
rebound from the pandemic:
The bank has restructured
more than $1 billion in loans
to accommodate COVIDdistressed borrowers. KCB also
funds vocational scholarships
for up to 10,000 youths a year.

Daha iyi maaş ve çalışan
bağlılığına yatırım yapıyor.
Investing in better pay and
employee loyalty.

Even as the U.S. minimum wage
languishes at $7.25 per hour,
Bank of America is raising the bar:
In 2020 it upped its minimum
hourly wage to $20, and this May it
promised to hike it to $25 by 2025.
BofA has also spent $425 million
on pandemic-era caregiving
reimbursements for employees. The
return on these investments: lower
turnover, as more staffers see BofA
as an “employer of choice.”

Temel ilaçlar için bir kuluçka
makinesi.
An incubator of essential drugs.
CAMBRIDGE, MASS.
Biyoteknoloji firması, şu anda
piyasa değeri 180 milyar doları
aşan 100’den fazla şirketin
kurulmasına yardımcı olarak
yeni ilaçların üreticilerini
finanse ediyor ve teşvik ediyor.
Ev sahibi bir isim değil, ancak
soyundan biri: Amiral gemisi
doğumlu Moderna, hayati önem
taşıyan RNA güdümlü COVID
aşısının üreticisi.
This biotech firm funds and
fosters creators of novel drugs,
having helped launch more
than 100 companies that now
total more than $180 billion in
market value. It’s no household
name, but one of its progeny
is: Flagship birthed Moderna,
maker of the vital RNA-driven
COVID vaccine. Another Flagship
startup, Laronde, is now aiming
to leverage “endless RNA” tech to
fight other diseases.
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ReNew Energy Global

The Change Company

Prudential UK

Hızla büyüyen enerji piyasasında güneş ve rüzgar enerjisi için güvenilir bir
dayanak noktası.
A foothold for solar and wind power in a fast-growing energy market.
GURUGRAM, HİNDİSTAN - INDIA
Hindistan’ın en büyük yenilenebilir enerji firması olan ReNew, dünyanın en
büyük üçüncü petrol ithalatçısı ve en hızlı büyüyen enerji tüketicilerinden
biri olan Hindistan’da, fosil yakıtlara alternatif oluşturmak için çok zor bir
göreve talip oldu. ReNew, dokuz Hint eyaletinde yaklaşık 400 bin kişiye
güneş ve rüzgar enerjisi sağlıyor, ancak güncel bağışlarla daha fazla büyüme
için de hazır. ReNew, Ekim 2020’den bu yana “yeşil” tahviller aracılığıyla
1,4 milyar dolar topladı ve Ağustos ayında, özel amaçlı bir satın alma şirketi
(SPAC) ile birleşme yoluyla Nasdaq’taki değerini 1 milyar doların üzerine
taşıdı.
As India's largest renewableenergy firm, ReNew has the
daunting task of building an
alternative to fossil fuels in the
nation that is the world’s thirdlargest oil importer and one
of its fastest-growing energy
consumers. ReNew provides
solar and wind power in nine
Indian states, reaching around
400,000 people, but it’s poised
for greater growth thanks to
recent fundraising. ReNew has
brought in $1.4 billion through
multiple tranches of “green”
bonds since October 2020, and
in August it raised more than
$1 billion on the Nasdaq via a
merger with a special purpose
acquisition company (SPAC).

ABD’de ev sahibi olma
oranını yükseltiyor.
Expanding U.S.
homeownership.
IRVINE, CALIF.
Serbest çalışan veya birden
fazla işe sahip olan milyonlarca
Amerikalı, aslında finansal
açıdan istikrarlı olmalarına
rağmen, kağıt üzerinde finansal
açıdan riskli gibi görünüyorlar.
The Change Company, haksız
yere hizmet alamayan bu gruba
makul fiyatlı ipotekler sağlıyor.
2020’de, yüzde 70’i Siyah, Latin
kökenli veya düşük gelirli olarak
tanımlanan yaklaşık 30 bin
müşteriye 7 milyar dolarlık kredi
verdi. Aynı zamanda, üst üste
üçüncü yılı da karlılıkla kapattı.
Millions of financially stable
Americans look like risky
borrowers on paper—because
they are freelancers, for example,
or have multiple jobs. The Change
Company provides fairly priced
mortgages to this underserved
group. In 2020 it originated
$7 billion in loans to some 30,000
customers, 70% of whom identify
as Black, Latinx, or low-income. It
also notched its third straight year
of operating profits.

Sağlık hizmetine ulaşmak
zorlaştığında devreye giren bir
uygulama.
An app steps up when health
care is hard to find.
LONDRA
2019’da, Asya ve Afrika odaklı
sigorta şirketi, kronik hastalıkları
yönetmek için kaynakların sınırlı
olduğu yerlerde sağlık katılımını
teşvik etmek için ücretsiz bir
sağlık uygulaması olan Pulse’u
piyasaya sürdü. (Uygulamada
kişilerin semptomlarını takip
eden ve selfie üzerinden genel
sağlık değerlendirmesi yapan
araçlar bulunuyor.) 17 ülkede 30
milyon kez indirilen Pulse, satışları
artırarak, 2020’de 211 milyon
dolar gelir elde etti.
In 2019 this Asia- and Africafocused insurer launched Pulse,
a free health app that uses A.I.,
gamification, and other phone
features to promote health
engagement in places where
resources to manage chronic disease
are limited. (Offerings include a
symptom tracker and a healthassessing selfie tool.) Downloaded
30 million times in 17 nations,
Pulse has boosted sales: In 2020 it
generated $211 million in revenue.
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Lego

Daha Çevreci Oyuncak
Parçaları Üretimi
Building a Greener Brick
Bir oyuncak şirketi, yakında atık
plastiği çocuk oyun odalarının bir
parçası haline getirebilir.
A toymaker could soon turn
discarded plastic into a staple of
kids’ playrooms.
BILLUND, DANİMARKA - DENMARK

SON ALTI YILDA, Lego merkezindeki 150’den fazla çalışandan oluşan bir ekip, kendileri
için adeta kutsal kâseye ulaşma çabası olan, geri dönüştürülmüş veya yenilenebilir
malzemelerden yapılmış bir
Lego parçası üretmek amacıyla, yüzlerce farklı plastik
formülasyonu test etti. Temmuz ayında Lego, atık PET
şişelerden elde edilen geri
dönüştürülmüş plastikten
yapılmış bir prototip buluşunu duyurdu. Araştırmacılar,
plastiği pul haline getirdiler ve
malzemeyi güçlendirmek için
katkı maddeleriyle birleştirdiler, böylece Lego parçalarının
çok bilinen “kavrama gücüne”
sahip oldular (yukarıdaki fotoğraf). Şirketin

hala yapması

gereken testler (örneğin parçaları nasıl doğru renge getireceklerini bulmak gibi) olmasına rağmen, yeni modeli 18 ila
24 ay içinde piyasaya sürmeyi
umuyor. Geçen yıl yaklaşık 7
milyar dolar gelir elde eden
Lego için etkileri çok büyük.
Şirket, her yıl ürettiği 100 mil-

yar Lego “elementinde” (Lego
parçalarından küçük plastik
insanlara kadar) 100 bin tondan fazla plastik kullanıyor ve
tek bir litrelik şişe, 10 adet ikiye-dört geçmeli Lego parçası
üretebiliyor. Aslında tüm bu
çabalar daha geniş bir taahhüdün parçası: Lego, 2020’de

sürdürülebilirlik çalışmalarına
üç yıl içinde 400 milyon dolar
yatırım yapacağını vaat etti.
Tek kullanımlık plastik poşet
ambalajlarından aşamalı olarak vazgeçiliyor ve esnek parçalar artık sürdürülebilir kaynaklı şeker kamışından elde
edilen plastikten yapılıyor.

OVER THE PAST SIX YEARS,
a team of more than
150employees at Lego’s
headquarters have tested
hundreds of different plastic
formulations as they worked
toward the holy grail: a Lego
brick made from recycled
or renewable materials.
In July, Lego announced a
breakthrough, unveiling a
prototype made from recycled

PET plastic sourced from
discarded bottles. Researchers
ground the plastic into flakes
and combined them with
additives to strengthen the
material so it had the “clutch
power” that Lego pieces are
known for (see the photo
above). The company still has
testing to do—like figuring
out how to get the bricks
the right color—but hopes

to have them on the market
within 18 to 24 months. The
implications are massive
for Lego, which last year
generated nearly $7billion
in revenue. The company
uses more than 100,000 tons
of plastic in the 100billion
Lego “elements” (from bricks
to little plastic people) it
produces annually, and a
single one-liter bottle can

produce 10 two-by-fourstud
Lego pieces. The efforts are
part of a broader commitment:
Lego said in 2020 it would
invest $400million over three
years in sustainability efforts.
Single-use plastic bags are
being phased out from its
packaging, and flexible pieces
are now made from a plastic
derived from sustainably
sourced sugarcane.
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Walmart

Checkr

Vestas

Elanco Animal Health

Eğitim çıtasını yükseltiyor.
Raising the bar on lower tuition.
BENTONVILLE, ARK.
2,3 milyon çalışanı ile dünyanın
en büyük şirketi olan Walmart,
büyük bir hamle yaptığında
genellikle diğer işletmeleri de
etkiliyor. Perakende devi bu yaz
tamamen ücretsiz bir eğitim
girişimini duyurduğunda (1,5
milyon çalışanına 2018’den
beri günde 1 dolar maliyetle
sunduğu üniversite eğitimi ve
kitap imkanlarının her ikisini
de artık ücretsiz sunacağını
duyurdu), Target ve ardından
Amazon, şartlara uygun 1 milyon
çalışanına aynı imkanı sunarak
Walmart’ı takip etti.
As the world’s largest company,
with 2.3 million employees,
when Walmart makes a big
move it often influences other
businesses. Sure enough, when
the retail giant announced a
debt-free education initiative
this summer—offering free
college tuition and books to
1.5 million associates (since
2018, it had offered both for $1 a
day)—Target, and then Amazon,
1 million eligible employees
between them, soon followed suit.

Çalışabilmek için adil bir fırsat
sunuyor.
Offering a fair chance to join
the workforce.
SAN FRANCISCO
İK teknoloji şirketi, sabıka
kaydı olan kişilerin daha adil
bir gelecek inşa etmelerine
yardımcı olmayı amaçlıyor.
Checkr, LYFT ve Netflix gibi
işverenlerin bir başvuru
sahibinin tutuklama veya
mahkumiyet geçmişinin
iş nitelikleriyle ilgili olup
olmadığını (araştırma sonuçları
çoğunlukla öyle olmadığını
gösteriyor) belirlemelerine
yardımcı olmak için yapay
zekayı, “hikaye modülleri”ni ve
insan analizini kullanıyor.
This HR tech company aims
to help people with criminal
records build a more equitable
future. Checkr uses A.I., “story
modules,” and human analysis
to help employers such as Lyft
and Netflix determine whether an
applicant’s arrest or conviction
history is relevant to his or her job
qualifications. (Often, it isn’t.) In
2020, Checkr helped “unblock”
1.5 million applications; this year,
the goal is 3 million.

Ölçeğini büyütmek için yeni yollar bulan
bir rüzgar enerjisi devi.
A wind power giant finds new ways to scale up.
AARHUS, DANİMARKA - DENMARK
Danimarkalı üretici ilk türbinini 1979’da sattı
ve kurulumunu yaptı. O zamandan beri, ABD,
Çin ve Almanya’da yaptığı önemli satışlarla,
kurulu kapasite anlamında dünyanın en
büyük rüzgar enerjisi şirketi haline geldi.
Pandeminin ortasında, nakliye gecikmeleri
ve tedarik zinciri karmaşaları maliyetleri
artırmış olmasına rağmen, 2020’de gelir,
üst üste üçüncü yıl artarak, yüzde 22 artışla
14,8 milyar Euro’ya (16,9 milyar $) yükseldi.
Vestas, şimdiye kadarki en büyük türbini ve
devasa kanatlarının geri dönüştürülmesine
olanak tanıyan teknolojiyi duyurmak da
dahil olmak üzere yeni teknik gelişmelerle
ivmesini devam ettirdi.
In 1979, the Danish manufacturer sold and
installed its first turbine. It has since grown
into the world’s largest wind energy company
by installed capacity, with substantial sales
in the U.S., China, and Germany. In 2020,
revenue rose for the third consecutive year,
climbing 22% to €14.8 billion ($16.9 billion),
though shipping delays and supply-chain
snarls have pushed up costs amid the
pandemic. Vestas has kept the momentum
going with new technical advances, including
announcing the l argest-ever turbine and
technology that allows its mammoth blades
to be recycled.

NO. 16

Airbnb

Küresel konaklama ağı, evsizlerle
barınma imkanı sağlıyor.
A global host network makes room
for refugees.
SAN FRANCISCO
2012’de meydana gelen Sandy
Kasırgası’ndan bu yana Airbnb,
mülteciler, sığınmacılar ve afet
nedeniyle evlerinden olmuş
kişiler için geçici konutların
düzenlenmesine yardımcı
olarak, şu ana kadar 75 bin
kişiye hizmet verdi. Ağustos
ayında Afganistan Taliban’ın
eline geçtiğinde, Airbnb’nin
kâr amacı gütmeyen kolu, ev
sahiplerine 20 bin Afgan’ı
barındırması için ödeme
yapacağını açıkladı.
Since Hurricane Sandy struck
in 2012, Airbnb has helped
organize temporary housing for
refugees, asylum seekers, and
people displaced by disaster;
it has served 75,000 people so
far. In August, as Afghanistan
fell to the Taliban, Airbnb’s
nonprofit arm said it would
pay for hosts to house 20,000
Afghans. In September, Airbnb
said that support from the host
community had helped exceed
that goal.

COOP COOPERATION Elanco veterineri Sylviah Achieng, Uganda’daki bir
tavuk çiftliğinde sağlık kontrolü yapıyor.
COOP COOPERATION Sylviah Achieng, an Elanco veterinarian, does a health
check at a chicken farm in Uganda.

Doğu Afrika’daki küçük
çiftçilere, hayvanlarını
yaşatmak için yardım ediyor.
Helping small farmers in East
Africa keep their livestock
alive.
GREENFIELD, IND.
Doğu Afrika’da, kümes
hayvanlarının yaklaşık
yüzde 70’ini ve süt
ürünlerinin yüzde 80’ini
küçük çiftçiler üretiyor.
Ancak hastalıklar, sahte
ürünlerle ilgili yanlış
bilgiler ve yanlış teşhisler
sebebiyle, hayvancılıkla
uğraşan çiftçiler büyük
zorluklarla karşı karşıya.
2017’de Elanco (o zamanlar
Eli Lilly’nin bir birimi), Bill
& Melinda Gates Vakfı’ndan
alınan bir hibe yardımıyla
East Africa Growth
Accelerator’u (EAGA) kurdu.
Misyonu ise, Tanzanya,
Kenya ve Uganda’daki
çiftçiler için sürekli olarak
uygun fiyatlı veteriner
ürünleri (aynı zamanda
doğru bilgi) tedarik etmek.
Dört yıl sonra Eli Lilly’den
ayrılan Elanco, yaklaşık 240
bin çiftçinin 2022 yılına
kadar EAGA aracılığıyla
milyonlarca tavuk ve ineği
tedavi etmesine yardımcı
olma yolunda ilerliyor.
Girişim hem sürdürülebilir
hem de öylesine kârlı oldu
ki Elanco, EAGA’yı 2021’in
başında ticari faaliyetlerine
dahil etti.
In East Africa, small farmers
produce an estimated 70%
of poultry and 80% of
dairy products. Yet between
diseases, misinformation
about fake products, and
misdiagnoses, livestock
farmers there face hefty
challenges. In 2017, Elanco
(then a unit of Eli Lilly) set
up the East Africa Growth
Accelerator with the help of a
grant from the Bill & Melinda
Gates Foundation. Its mission:
to create a steady supply
of affordable veterinarian
products (as well as accurate
information) for farmers
across Tanzania, Kenya, and
Uganda. Four years and a
spinoff from Eli Lilly later,
Elanco is on track to help
nearly 240,000 farmers treat
millions of chickens and
cows through EAGA by 2022.
The initiative has been both
sustainable and profitable,
so much so that Elanco
incorporated EAGA into its
business operations at the
start of 2021.
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Illumina

COVID-19’u hedefine koyan bir tıp teknolojisi
öncüsü.
A med-tech pioneer puts COVID-19 in its sights.
SAN DIEGO
Gen dizileme ve terapi teknolojisinde uzun
süredir ön saflarda yer alan Illumina, COVID
19 gibi bulaşıcı hastalıkların takibi de dahil
olmak üzere çeşitli tıbbi uygulamalarda DNA
dizilemenin yaygınlaşması sayesinde hız kazandı.
Illumina, şu anda koronavirüs örneklerini izlemek
ve analiz etmek için kendi teknolojisini kullanan
ve virüsün farklı varyantlara nasıl dönüştüğünü
izleyebilmeyi ümit eden yaklaşık 70 ülke
olduğunu söylüyor. Illumina, genetik dizileme
maliyetini keskin bir şekilde düşürmesine
benzer şekilde, biyoteknoloji şirketi Grail’i satın
alarak kanser teşhisi için de aynısını yapmayı
hedefliyor (her ne kadar anlaşma antitröst
düzenleyicilerinin incelemesiyle karşı karşıya
olsa da).

22

NO.
Long at the forefront of gene-sequencing and
-therapy technology, Illumina is picking up steam
thanks to the proliferation of DNA sequencing
across a variety of medical applications—including
tracking infectious diseases like C
 OVID-19. Illumina
says there are now some 70 countries using its tech
to monitor and analyze samples of the coronavirus,
hoping to track how it could mutate into variants.
Just as Illumina has helped sharply reduce the cost
of genetic sequencing, it aims to do the same for
cancer diagnostics via its acquisition of biotech
Grail (though the deal faces scrutiny from antitrust
regulators).

NO. 21

Eastman Chemical

Gezegenin plastik sorununu çözmek için yeni
teknolojiyi devreye alıyor.
Deploying new technology to address the planet’s plastic problem.
KINGSPORT, TENN.
2019’da Eastman, hammaddelerin moleküler
seviyeye ayrıldığı ve teorik olarak sonsuz geri
dönüştürülebilen ürünler yapmak için kullanıldığı
“karbon yenileme teknolojisi” ve “polyester
yenileme teknolojisi” olarak adlandırdığı
süreçlerde bazı fabrikaları, plastik atıkları
kabul edecek ve atık polyesteri tekrar ham
maddeye dönüştürülebilir hale getirecek şekilde
güncellemeye başladı. Moda perakendecisi H & M
de dahil olmak üzere yaklaşık 25 marka ve şirket
şu anda ambalaj ve halı elyafları da dahil olmak
üzere plastik atıklardan elde edilen Eastman
malzemeleriyle üretilen ürünleri satıyor. Eastman,
2030 yılına kadar yılda 225 milyon kilogramlık
plastiği geri dönüştürmeyi hedefliyor.
In 2019, Eastman began updating some plants to
accept plastic waste, in processes it calls “carbon
renewal technology” and “polyester renewal
technology," through which feedstocks are
broken down to the molecular level and used to
make products that can theoretically be infinitely
recycled, and waste polyester is made back into
raw material. Some 25 brands and companies,
including fashion retailer H&M, now sell products
made with Eastman materials derived from plastic
waste—including packaging and carpet fibers.
Eastman aims to recycle 500 million pounds of
plastic a year by 2030.

Levi Strauss

Tüketicilere Nadiren Yapılan Bir Çağrı: Lütfen Daha Az Satın Alın
A Rare Plea to Consumers: Please Buy Less
Alışveriş yapanları, anlık moda yerine dayanıklılığı seçmeye teşvik ediyor.
Urging shoppers to choose durability over of-the-moment fashion.
SAN FRANCISCO

HER YIL DÜNYA ÇAPINDA yaklaşık 150 milyar parça giysi üretiliyor, ancak üretildikten
sonraki birkaç yıl içinde, yüzde 60’tan fazlası atılıyor. Çabuk ve kolay atılabilir modaya
yönelik küresel iştahın ciddi çevresel sonuçları var ve Levi Strauss, Nisan ayında başlattığı
“Daha İyisini Satın Alın, Daha Uzun Giyin” kampanyasıyla bunu değiştirmeye çalışıyor.
Kot üreticisi, tüketicileri satın aldıkları giysiler konusunda daha düşünceli olmaya çağırarak, onları kot pantolonlarını ve diğer giysileri daha uzun süre giymeye ve daha az sıklıkta
yeni ürünler almaya teşvik ediyor; böylece uzun vadede potansiyel olarak daha az atık
üretiyor. (Kampanya aynı zamanda Levi’s’a kendi giysilerinin dayanıklılığını ve mağaza
içi terzi hizmetlerini tanıtma şansı veriyor, ki bunlar şirketin alıcıların özel bir ürün satın
aldıklarını hissetmelerini umduğu faktörler.) Levi’s, çevresel çabalarına ek olarak, perakende çalışanları için sekiz haftalık ücretli bir aile izni politikası uygulayarak işgücünü
desteklemeye ve elde tutmaya odaklandı. Bu, genellikle cimriliği ile tanınan bir sektörde
alışılmadık derecede cömert bir avantaj.
ROUGHLY 150BILLION pieces of clothing are produced globally each year, but more than
60% are thrown away within a few years of being made. The global appetite for fast,
throwaway fashion has serious environmental consequences, something that Levi Strauss
is attempting to change with the “Buy Better, Wear Longer” campaign it launched in April.
The denim-maker is encouraging consumers to be more thoughtful about the clothes they
purchase, urging them to wear their jeans and other apparel for a longer period and buy new
items less frequently—thus potentially producing less waste in the long run. (The campaign
also gives Levi’s the chance to tout its own apparel’s durability and in-store tailor services,
factors for which the company hopes buyers pay a premium.) In addition to its environmental
push, Levi’s has focused on supporting and retaining its workforce by rolling out an eightweek paid family leave policy for its retail workers—an unusually generous benefit in an
industry that’s often stingy.
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Indeed.com

Interface

Hızla büyüyen ve iş arayan bir nesil için oyun
alanını daha adil bir hale getiriyor.
Leveling the playing field
for a fast-growing generation of job-seekers.
AUSTIN
Indeed, dünyanın en büyük iş arama
platformlarından biri ve Great Resignation (Büyük
İstifa) olarak adlandırılan, COVID 19 sürecinde
ortaya çıkmış, çalışanların gönüllü olarak işten
ayrılmalarını ifade eden furyanın başlamasıyla, iş
arama sürecindeki önyargıları ortadan kaldırmaya
odaklanmış durumda. Mart ayında Indeed, 2,6
milyondan fazla kişinin iş görüşmesi planlamasına
yardımcı olan sanal bir işe alım platformunu
devreye aldı. Platformun teknolojisi, bir işin
kriterlerini karşılayan tüm adayların, isim, ırk veya
eğitime dayalı potansiyel önyargılara takılmadan,
iş görüşmesi yapabilmeleri seçeneğini sunuyor.
İş arayanlar için, Indeed’in İş Mutluluğu Puanı,
şirketleri esneklik, ücretlendirme ve kapsayıcılık
gibi konularda anket verilerine dayalı olarak
derecelendiriyor.
Indeed is one of the world’s largest hiring platforms—
and as the Great Resignation has kicked in, it has
focused on scrubbing bias out of the job-hunting
process. In March, Indeed launched a virtual hiring
platform that has helped more than 2.6 million
people schedule interviews. Its screening tech offers
all candidates who meet a recruiter’s criteria the
option to remotely interview—helping sidestep
potential biases based on name, race, or education.
For job-seekers, Indeed’s Work Happiness Score
grades companies based on survey data on issues like
flexibility, compensation, and inclusion.

Kelimenin tam anlamıyla ayaklar altına
alınan bir iklim değişikliği sorunuyla
mücadele ediyor.
Tackling a climate- change problem that’s
literally underfoot.
ATLANTA
Halı, ABD döşeme pazarının yüzde 60’ını
oluşturur ve çoğu toksik kimyasallar veya katkı
maddeleri ile muamele edilmiş ve karbon
yoğun, geri dönüştürülemeyen plastiklerden
yapılmıştır. Interface, dikkate değer bir istisna
olarak, iki yıl önce karbon nötr statüsüne
ulaştı ve 2020’de karbonu depolayan ve
atmosferden uzaklaştıran karbon negatif fayans
satmaya başladı. Interface, Afrika ve Latin
Amerika’da karbon azaltma ile ilgili çabalara
yatırım yaparak döşeme malzemelerinin
geri kalanından kaynaklanan emisyonları
dengelemeye çalışıyor.

MultiChoice Group

14 Afrika ülkesinde, yerel televizyon
programlarının gelişmesine yardımcı oluyor.
Nurturing homegrown television programming
in 14 African countries.
JOHANNESBURG, GÜNEY AFRIKA - SOUTH AFRICA
MultiChoice, 50 ülkede 20,9 milyon haneye
ulaşan DStv ve GOtv platformları ile, Afrika’nın
önde gelen izle-öde TV sağlayıcısı. Bu konumunu
korumasına yardımcı olmak için MultiChoice, yerel
tüketime yönelik ve yerel olarak yapılan Afrika
programlarının üretimine büyük yatırımlar yapıyor.
İnovasyon Fonu küçük işletmelere 17,8 milyon dolar
öderken, Yetenek Fabrikası akademileri 14 ülkede
200’den fazla hikaye anlatıcısı (film yapımcıları,
yazarlar ve editörler dahil) eğitti. Şirket, son mali
yılında yüzde 19 daha fazla yerel içerik üretirken,
yıllık yüzde 4’lük organik gelir artışını 3,28 milyar
$’a çıkardı.
MultiChoice is Africa’s leading pay-TV provider, with
its DStv and GOtv platforms reaching 20.9 million
households across 50 countries. To help it maintain
that position, MultiChoice invests heavily in the
production of African programming, made locally for
local consumption. Its Innovation Fund has disbursed
$17.8 million to small businesses, while its Talent
Factory academies have trained over 200 storytellers
(including filmmakers, writers, and editors) in 14
countries. In its last financial year, the company
produced 19% more local content, while tallying
year-on-year organic revenue growth of 4%, to
$3.28 billion.

35 kg
SIĞIR ETINDEN
100 GRAM PROTEIN
ÜRETMEK IÇIN
SALINAN ORTALAMA
CO2 EŞDEĞERI
MIKTARI
AVERAGE AMOUNT
OF CO2 EQUIVALENTS
EMITTED TO PRODUCE
100 GRAMS OF
PROTEIN FROM BEEF

0.4 kg
BEZELYEDEN
100 GRAM PROTEIN
ÜRETMEK IÇIN
SALINAN ORTALAMA
MIKTAR

Carpeting accounts for 60% of the U.S. flooring
market, and most of it has been treated with
toxic chemicals or additives and made out of
carbon-intensive, unrecyclable plastics. Interface
is a notable exception: Two years ago the
company achieved carbon-neutral status, and in
2020 it began selling carbon-negative tiles that
store carbon, removing it from the atmosphere.
Interface balances out emissions from the rest of
its carpeting by investing in carbon-reductionrelated efforts in Africa and Latin America.

AVERAGE AMOUNT
EMITTED TO PRODUCE
100 GRAMS OF
PROTEIN FROM PEAS
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PINDUODUO
ALIŞVERIŞ
UYGULAMASINI BIR
YILDA KULLANAN KIŞI
SAYISI

Pinduoduo
NO. 24

LİSTE
23–28

Çin’de daha güçlü bir “tarladan
tüketiciye” gıda zinciri oluşturuyor.
Building a stronger farm-to-customer food
chain in China.
SHANGAY - SHANGHAI
Bir online market devi olan Pinduoduo,
Haziran ayında, ilk çeyrek karını 374
milyon dolar (3.6 milyar dolarlık satış
üzerinden) olarak açıkladı. Ağustos
ayında şirket, çiftçilere teknoloji ve iş
eğitimi sağlamak, lojistik altyapısını
iyileştirmek ve tarımsal teknoloji
araştırma ve geliştirmeyi desteklemek
için 1,5 milyar dolarlık bir fon açıklayarak,
fonun tamamını (belki de daha fazlasını)
tarımla ilgili hayırseverliğe yatırma sözü
verdi. Pinduoduo, fonun tedarik zincirini
ve ürünlerini PDD uygulaması aracılığıyla
satan 12 milyon çiftçi ile olan ilişkisini
iyileştirecek bu cömertlikten fayda
sağlamayı umuyor.
Pinduoduo, an online-grocery giant,
recorded its first quarterly profit of
$374 million (on $3.6 billion in sales)
in the three months ended in June. In
August the company pledged to invest it
all—and more—into agriculture-related
philanthropy, announcing a $1.5 billion
fund to provide tech and business training
to farmers, improve logistics infrastructure,
and support agri-tech research and
development. Pinduoduo expects that it
will benefit from this generosity, since the
funding will improve its supply chain and
its relationship with farmers—12 million of
whom sell their produce via the PDD app.

850

MİLYON

ANNUAL USERS OF THE
PINDUODUO GROCERY
APP
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ADM

Daha az karbon ayak izi
ile protein üretiyor.
Making protein with a
smaller carbon footprint.
CHICAGO
ADM, 1950 lerden bu yana
etin yerine bitkileri koyma
arayışında ve aynı zamanda
da soya köftesinin
mucidi. Bugün, küresel
gıda markalarına tedarik
sağlayan 64 milyar dolarlık
bir içerik şirketi olarak, hiç
duymadığınız en büyük
bitki bazlı protein üreticisi
olabilir. 10 ortak girişimi ve
bu kategorideki yatırımları,
hayvan hücrelerinden
et yetiştirmekten,
fermantasyon yoluyla
protein oluşturmaya ve
dünyanın en büyük böcek
proteini üretim tesisini
kurmaya (sinekleri hayvan
yemine dönüştürmek
için tasarlanmış) kadar
uzanmakta. Bu anlaşmalar,
ADM’nin kendisini tarım
devi bir emtia mahsulü
üreticisinden daha
fazlası haline getirme
çabasının göstergesi. ADM,
tüketiciler diyetlerinin
çevre üzerindeki
etkisi konusunda daha
fazla endişe duymaya
başladıkça, önümüzdeki
on yılda 10 milyar dolarlık
bitki-protein sektörünün
boyutunun üç katına
çıkmasını bekliyor.
ADM has been on a quest
to turn plants into meat
substitutes since the
1950s, and claims the
title of inventor of the soy
veggie patty. Today, as
a $64 billion ingredient
company supplying global
food brands, it may be the
biggest plant-based protein
producer you’ve never heard
of. Its 10 joint ventures and
investments in the category
range from growing meat
from animal cells to
creating protein through
fermentation to building
the world’s largest insect
protein production facility
(it’s designed to convert flies
into animal feed). These
deals are key to ADM’s effort
to remake itself into more
than an agri-giant processor
of commodity crops. ADM
expects the $10 billion
plant-protein sector to triple
in size over the next decade
as consumers become
more concerned about the
impact of their diets on the
environment.
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Nestlé

“Bitki Bazlı Trend” Hız Kazanıyor
The ‘Plant-Based Party’ Scales Up
Ağırlığını et ve süt alternatiflerinden “Bitki Bazlı Trend”e kaydırarak, ölçeğini artıran küresel bir yiyecek ve içecek imparatorluğu.
A global food and beverage empire throws its weight behind meat and dairy alternatives.
VEVEY, İSVİÇRE - SWITZERLAND

NESTLÉ, Impossible Foods ve Beyond Meat gibi ürünleri endüstrinin gözdesi haline getiren bitki bazlı trende katılmakta geç kalmıştı.
Ancak şimdi yiyecek ve içecek devi, geniş portföyünde hem tüketicilerin hem de gezegenin sağlığını iyileştirme potansiyeline sahip; vegan KitKat’lar; ton balığı ve süt yerine bezelye bazlı alternatifler; böcekler ve bakla ile yapılan Purina evcil hayvan maması gibi ürünleri
agresif bir şekilde piyasaya sürerek kaybedilen zamanı telafi ediyor. İsviçreli çokuluslu şirketin, Ar-Ge çalışanlarının yaklaşık yüzde
10’u, şirket için yıllık 1 milyar dolara yaklaşan bitki bazlı ürünler üzerinde çalışıyor. Nestlé’nin devasa ölçeği ve dağıtım ağı, şirket için
et ve süt ürünleri alternatiflerinin satışlarında çift haneli büyüme sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda tüm kategorinin dünya çapında
yaygınlaşmasına da yardımcı oluyor.
NESTLÉ was late to the plant-based party that turned the likes of Impossible Foods and Beyond Meat into industry darlings. But now the food
and beverage titan is making up for lost time, aggressively launching products across its vast portfolio that have the potential to improve both
consumers’ health and the planet’s: vegan KitKats; pea-based alternatives to tuna and milk; Purina pet food made with insects and fava beans.
The Swiss multinational has about 10% of its R&D employees working on plant-based goods, which are now approaching $1billion in revenue
annually for the company. Nestlé’s massive scale and distribution network is not only driving double-digit sales growth of meat and dairy
alternatives for the company, but also helping mainstream the entire category worldwide.
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Yara International

Shopify

Svenska Handelsbanken

OTTAWA

STOCKHOLM

E-ticaretin çevresel etkisinin ince elenip sık
dokunmaya başlandığı bir zamanda Shopify, ticari
müşterilerinin karbon ayak izlerini azaltmalarına
yardımcı oluyor. Shopify, hem kendi platformunda
hem de Google ve Facebook üzerinden satış yapan
satıcılara hizmet veren Shop Pay ödeme servisini,
her bir siparişin ürettiği karbonu dengeleyen
programlara otomatik olarak katkıda bulunacak
şekilde tasarladı. Bu ödemelerin çoğu, 2022’ye
kadar Senegal’de 4,6 milyon mangrov ağacı dikecek
bir programa gidiyor. Bu sayı, 2021 ve 2022’de Shop
Pay’de ödemesi yapılan tüm siparişlerin nakliye
emisyon salınımlarını dengelemeye yetecek.

Kanıtlanmış olan cinsiyetler arasındaki ücret farkı
adaletsizliği gibi, cinsiyetler arasındaki servet farkı
da bir gerçek. OECD ülkelerinde 65 yaş üstü kişiler
arasındaki erkekler, kadınlara göre yüzde 26 daha fazla
emekli maaşı veya emeklilik tasarrufu elde etti. İsveç’te
ise bu oran neredeyse yüzde 30. İsveç’in en büyük
bankası Svenska Handelsbanken, servet kazanımında
kadınların erkeklerle eşit hale gelmesine yardımcı
olmak için 500 mali danışmanı yeniden eğitti. Farklı
kariyer seçimlerinin uzun vadeli finansal etkilerine
dikkat çekerek, danışmanlarını yarı zamanlı çalışan,
ebeveyn izni alan veya serbest çalışanlardan oluşan
müşterilerinin tasarruflarını daha iyi yönetmelerini
teşvik etmeyi öğretiyor.

En çok ihtiyaç duyulduğunda,
gübre ve tavsiyeler.
Fertilizer and advice where they
are needed most.
OSLO
Haziran 2020’de, Birleşmiş
Milletler’in yıl sonuna
kadar dünya çapında
265 milyon insanın açlık
tehlikesiyle karşı karşıya
olduğuna dair yıkıcı bir
uyarı yayınlamasının
ardından, Yara International
mücadeleye başladı.
Action Africa adlı bir plan
kapsamında, bölgenin
mısır üretimini üç katına
çıkaracağını ve bir yıl
boyunca 1 milyon insanı
besleyeceğini tahmin ettiği
40 bin metrik ton gübreyi
hızla Afrika’ya gönderdi.
Toplamda 250 bin küçük
ölçekli çiftçi bağışlarla
desteklendi. Doğal olarak
amaç, hayırseverlikten öte
aynı zamanda büyüyen bir
müşteri tabanını destekleme
çabasıydı. Ayrıca Action
Africa, çiftçilere ürün
yetiştirme mevsimi boyunca
ücretsiz tavsiye sağlamak
için yeni bir dijital platform
da oluşturdu. Temmuz
2020’de başlatılan platform,
şimdiden 2 milyon katılımcı
çiftçiye sahip ve Yara’nın
kırsal Afrika topluluklarından
artan bir gelir akışı
sağlamasına yardımcı oluyor.
In June 2020, on the heels of
the United Nations releasing
a devastating warning that
265 million people worldwide
were at risk of starvation
by the end of the year, Yara
International jumped into
the fray. Under a plan called
Action Africa, it quickly
shipped out 40,000 metric
tons of fertilizer to Africa,
which the company estimated
would help triple the region’s
maize production and end up
feeding 1 million people for
one year. In total, 250,000
smallholder farmers were
supported by the donation.
The gift was more than just
philanthropy, however: It
was also an effort to support
a growing customer base.
Action Africa has created
a new digital platform as
well to provide farmers with
free advice throughout the
growing season. Launched
in July 2020, it already
has 2 million participating
farmers, and it’s helping Yara
generate a growing stream of
revenues from rural African
communities.

E-ticaretin iklim etkisini dengeliyor.
Offsetting the climate impact of e-commerce.

At a time when e-commerce is being heavily
scrutinized for its environmental impact, Shopify is
helping its merchant customers reduce their carbon
footprint. Shopify has designed its Shop Pay checkout
service, which operates both on its own platform and
for merchants who sell via Google and Facebook, to
automatically make contributions to programs that
offset the carbon generated by each order. Many
of those payments are going to a program to plant
4.6 million mangrove trees by 2022 in Senegal—
enough to offset the shipping emissions of all orders
paid for on Shop Pay in 2021 and 2022.

Cinsiyetler arası varlık eşitsizliği ile mücadele.
Tackling the gender wealth gap.

Just as the gender pay gap has proved incredibly stubborn,
so too has the wealth gap. Among people over 65 in OECD
countries, men have accumulated 26% more pension or
retirement savings than women. In Sweden, the gap is
nearly 30%. Svenska Handelsbanken, Sweden’s biggest
bank, has retrained 500 financial advisers to help women
match men in amassing wealth. It’s drawing attention to
the long-term financial impact of different career choices,
teaching employees to better promote savings for clients
who have worked part-time, taken parental leave, or
worked as freelancers.
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Aon

Yetersiz eğitim alanlar için
yeni bir düzenleme.
A new pipeline for the
underserved.
DUBLIN
2017 yılında, Anglo-Amerikan
finans devi, üniversite
diploması olmayan kişileri
kurumsal eğitim hattına
dahil etmek için ilk büyük
çabalardan biri olan Chicago
Apprentice Network’ü başlattı.
Programın azınlık olarak
adlandırılan ilk mezunlarının
yüzde 75’i, katılımcı firmalar
tarafından işe alındılar.
Oranın çok yüksek olması ve
programın başarısı nedeniyle,
o zamandan beri yaklaşık yüz
işveren, şu anda yedi ABD
şehrinde bin çırağı içeren
programa katıldı.
In 2017, the Anglo-American
financial giant launched the
Chicago Apprentice Network,
one of the first major efforts to
bring people without college
degrees into the corporate
training pipeline. Retention
rates among the first graduates,
75% of whom identify as
minorities, have been sky-high;
about 100 employers have
since joined the program, which
now includes 1,000 apprentices
in seven U.S. cities.
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Hello Tractor

Experian

“Traktörler için Uber” hayati
öneme sahip bağlantılar kuruyor.
The “Uber for tractors” makes
vital connections.
NAIROBI

Hello
Tractor, ekipmanı olmayan
çiftçileri, ekipmanı olup da kiralamak
isteyenlerle buluşturuyor. Tarım
makinelerine sahip olma oranlarının
(ve genellikle mahsul veriminin)
düşük olduğu 17 Ülkede faaliyet
göstermekte. ”Traktörler için Uber”
pandemi sırasında, Afrika’daki 160
bin çiftçiye ekipman sağladı ve
bugüne kadar toplamda 500 binden
fazla kişi için kiralama işlemini kolay
hale getirdi.
Hello Tractor connects farmers
without equipment to those who
own some and want to rent out their
services. It operates in 17 countries, in
regions plagued by low rates of farm
machinery ownership (and often by
low crop yields). During the pandemic,
the “Uber for tractors” provided
equipment to 160,000 farmers in
Africa, and to date it has facilitated
rentals for more than 500,000 in all.
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Tüketicilerin, güvenilir borçlular olmalarına yardımcı
olmak.
Helping consumers become better borrowers.
DUBLIN
2019’da, kredi raporlama şirketi, kredi notu düşük
olan tüketicilerin kredi puanlarını yükseltmelerine
yardımcı olmak amacıyla, ücretsiz bir araç olan
Experian Boost’u piyasaya çıkardı. Kullanıcılar,
aylık faturalar için zamanında yaptıkları ödemeleri
uygulama üzerinden raporlayabiliyor ve böylece
ipotek ve daha büyük kredilere hak kazanmak
için çok önemli olan daha güçlü kredi geçmişleri
oluşturabiliyorlar.
In 2019, the credit-reporting company launched
Experian Boost, a free tool that helps consumers with
poor credit improve their credit scores. Users can
report on-time payments on recurring bills like utilities
and streaming services, thus building stronger credit
histories—crucial for qualifying for mortgages and
larger loans. Over 7 million people have used Boost,
Experian says, and 70% have upped their credit scores.
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Aurecon / Ampcontrol

Kavrulmuş topraklarda suyu temizliyor.
Cleaning water in parched lands.
M E L B O U R N E / T O M A G O , A U S T R A L I A
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Butterfly Network

MTN

NextEra Energy

RANDBURG, SOUTH AFRICA

JUNO BEACH, FLA.

Zengin ülkelerin küresel
COVID aşı tedarikinin çoğunu
satın aldığı bir dönemde,
telekom devi MTN, Malavi,
Gana, Nijerya ve Güney
Sudan gibi ülkeler için 7
milyon doz aşı karşılığında
25 milyon dolar ödeyerek,
sağlık çalışanlarına gerekli
korumayı sağlamaya
yardımcı oldu. MTN ayrıca,
uzak topluluklara anti-COVİD
önlemleri hakkında bilgi
yaymak için SMS mesajları
göndermek üzere Afrika CDC
ile ortaklık kurdu.

Piyasa değerine göre
dünyanın en büyük kamu
hizmeti şirketi, 14 milyar
dolardan fazlası 2020’de
olmak üzere, son on yılda
temiz enerji altyapısına
yaklaşık 100 milyar dolar
yatırım yaptı. NextEra
memleketi Florida’da,
kömürle çalışan son tesisini
kapatarak, bu yıl, Disney
World’ü yedi saat boyunca
çalıştırmak için yeterli
enerjiyi depolayabilen,
dünyanın en büyük güneş
enerjili pil tesisi üzerinde
çalışmaya başladı.

Doktorlar için taşınabilir
görüntüleme.
Portable insights for doctors.
GUILFORD, CONN.
Muhtemelen, bu şirketin
tıbbi görüntüleme
cihazı olan ve şu anda
çoğu büyük ABD sağlık
sisteminde kullanılan
iQ+ ultrason aletiyle
karşılaşmışsınızdır.
Cihaz ve cihazın yapay
zeka bulut platformu,
doktorların muayene
odasında tam vücut
görüntüleme yapmasına
yardımcı olarak hantal,
kırılgan eski görüntüleme
makinelerine olan ihtiyacı
ortadan kaldırıyor.
You’ve probably
encountered this
company’s medical
imaging device, the iQ+
ultrasound wand, now
used in most major U.S.
health care systems. The
device and its A.I. cloud
platform help doctors
conduct full-body imaging
right in the exam room—
which, by nixing the need
for clunky, fragile legacy
imaging machines, saves
significant money and time
for hospitals and patients.

Aşılar ve COVID’in ön
saflarından bilgiler.
Vaccines and information on
COVID’s front line.

At a time when rich countries
had bought up most of the
global supply of COVID
vaccines, telecom giant MTN
paid $25 million to secure
7 million doses for countries
such as Malawi, Ghana,
Nigeria, and South Sudan—
helping provide essential
protection for health workers.
MTN has also partnered with
the Africa CDC to send SMS
messages to spread the word
about anti-COVID measures to
far-flung communities.

Güneş enerjisi depolama
konusunda çok kritik riskler alıyor.
Making a crucial bet on solar
storage.

The world’s biggest utility
company by market cap has
invested some $100 billion in
clean energy infrastructure
over the past decade, including
more than $14 billion in 2020.
In Florida, its home state,
NextEra has closed its last
coal-fired plant; it began work
this year on what will be the
world’s largest solar-powered
battery facility, capable of
storing enough energy to run
Disney World for seven hours.

Avustralya’nın kurumuş taşralarında yeraltı suyu
bulunuyor, ancak yüksek tuzluluğu ve mineral
içeriği onu çoğu zaman içilemez kılıyor. Aynı
zamanda, bölgedeki birçok küçük topluluk için,
su arıtma tesislerinin inşa edilmesi son derece
pahalı. Bir mühendislik ve tasarım firması olan
Aurecon ve bir elektronik üreticisi olan Ampcontrol,
Gilghi adını verdikleri (Avustralya’nın Barkindji
yerli dilinde “suyun yeri” anlamına geliyor) bir
çözüm tasarlamak için bir araya geldi. Gilghi, ters
ozmoz yoluyla suyu filtreleyen, tek bir nakliye
konteynerine sığacak kadar hafif ve basit, sadece
iki gün içinde kurulabilen ve günde 250 bin
litreye kadar su işleyebilen, güneş enerjili bir
arıtma sistemi. Gillen Bore’nin Northern Territory
mezrasındaki ilk Gilghi sistemi, neredeyse hiç
kesinti olmaksızın iki yıldır başarılı bir şekilde
çalışıyor. Yaratıcıları, sistemi kuraklıktan etkilenen
diğer bölgelerde, kirlenmiş yeraltı suyuna sahip
bölgelerde ve ada topluluklarında (Gilghi deniz
suyunu tatlı suya dönüştürebiliyor) yeniden
yaratmayı hedefliyor.
There is groundwater in Australia’s desiccated
outback, but its high salinity and mineral content
often make it undrinkable. And for the region’s
many tiny communities, water treatment facilities
are prohibitively expensive to build. Aurecon and
Ampcontrol, an engineering and design firm and an
electronics manufacturer, respectively, teamed up
to devise a solution called Gilghi (“place of water”
in Australia’s Barkindji indigenous language). Gilghi
is a solar-powered treatment system that filtrates
water through reverse osmosis; it’s lightweight and
simple enough to fit in a single shipping container,
can be installed in just two days, and can process up to
250,000 liters of water a day. The first Gilghi system,
in the Northern Territory hamlet of Gillen Bore, has
now been running successfully for two years with
virtually no downtime. Its creators aim to re-create the
system in other drought-stricken areas, in regions with
contaminated groundwater, and in island communities
(since Gilghi can convert seawater into fresh water).
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Kuaishou

SunColombia

Adobe

Athleta

Video aracılığıyla çiftçileri
pazarlara bağlıyor.
Linking farmers to markets,
via video.

Uzak iç bölgelere yeşil
enerji götürüyor.
Bringing green power to
remote hinterlands.

Kamu görevlilerinin dijital erişimini
artırmalarına yardımcı oluyor.
Helping public servants amplify their
digital reach.

BEIJING

BOGOTÁ

SAN JOSE

Bu TikTok benzeri video
uygulaması, öncelikle
kırsal Çin’deki içerik
oluşturuculara hitap
ediyor. Ve çoğu eğlence
için kullanırken, bazıları
ise uygulamayı ekonomik
bir cankurtaran olarak
görüyor. Kuaishou’nun
canlı yayın e-ticaret işlevi,
çiftçilere 1 milyardan
fazla aktif kullanıcıya
ulaşmak için doğrudan satış
platformu sunuyor. 2020’de
uygulamadaki satıcılar, çoğu
tarımsal ürün olmak üzere
50 milyar dolar değerinde
mal sevk etti. Kuaishou’nun
komisyon oranı ise yüzde
1’in altında.

SunColombia,
yenilenebilir enerji
kullanarak Amazon’un
uzak köşelerine elektrik
götürüyor. B Corp, evler,
kamusal alanlar ve su
arıtma merkezleri için
uygun, kendi kendine
yeten güneş enerjisi
sistemleri geliştiriyor.
Daha büyük enerji
şirketlerinin yardımıyla
dağıttığı ürünler şu anda
3 binden fazla evde ve
kırsal alanlarda, binden
fazla okulda kullanılıyor
ve toplamda 100 binden
fazla yaşamı aydınlatıyor.

En çok Photoshop ile tanınıyor
olabilir, ancak Adobe, COVID-19
salgını sırasında devlet kurumları
için hayati hale gelen oldukça büyük
bir dijital analitik işi de kurdu.
Örneğin, Hastalık Kontrol ve Önleme
Merkezleri, vatandaşların web
sitesinde ne aradığını anlamak için
Adobe yazılımını kullandı ve böylece
daha doğru zamanlama ile amaca
uygun aşı bilgilerinin yayılmasını
sağladı. Adobe ayrıca, Nüfus Sayım
Bürosu’nun eski sitesini modernize
etmesine ve 2020 için ilk çevrimiçi
nüfus sayımını başlatmasına yardımcı
oldu ve milyonlarca insanın postane
gibi kamusal alanlardan kaçındığı bir
zamanda, online bir anket göndererek
sayıma katılmalarına olanak sağladı.

This TikTok-like video app
caters primarily to content
creators in rural China. And
while most use the app
for fun, for some it’s an
economic lifeline. Kuaishou’s
livestream e-commerce
function offers farmers a
direct-sales platform to
reach over 1 billion active
users. In 2020, the app’s
sellers shipped $50 billion
worth of goods—most of
it agricultural produce.
Kuaishou’s commission: less
than 1%.

SunColombia is
electrifying the far
reaches of the Amazon
using renewable energy.
The B Corp develops selfcontained solar power
systems suited for homes,
public spaces, and water
purification hubs. Its
products, distributed with
help from bigger energy
companies, are now in
more than 3,000 homes
and more than 1,000
schools in rural areas,
brightening over 100,000
lives in all.

It may be best known for Photoshop, but
Adobe has also built a sizable digital
analytics business—one that became
vital to government agencies during
the COVID-19 pandemic. The Centers
for Disease Control and Prevention,
for example, used Adobe software
to understand what citizens were
searching for on its website, enabling
it to disseminate more timely and
relevant vaccine information. Adobe also
helped the Census Bureau modernize its
antiquated site and launch the first-ever
online census for 2020—enabling
millions of people to send in surveys at a
time when many shunned public spaces
like the post office.
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Schneider Electric

Net sıfıra ulaşmak
net kazançlar sağlıyor.
Going net zero offers net gains.
RUEIL-MALMAISON, FRANCE
Schneider, 2050 yılına kadar değer
zincirinde karbon nötr olmayı
hedefliyor, bu da tedarikçilerin
emisyon salınımlarını da ortadan
kaldırmalarını istediği anlamına
geliyor. Neyse ki Schneider,
taahhüdünü yerine getirerek gelir
elde edebilecek kadar, enerji
yönetimi konusunda uzmanlaşmış
durumda. İklim Değişikliği
Danışmanlık Hizmetleri paketi ile,
en çok kirliliğe neden olan 900’den
fazla tedarikçisine ücretli olarak
izleme araçları, danışmanlık ve
temiz enerji teçhizatı sunuyor.
Schneider aims to be carbon neutral
across its value chain by 2050,
meaning it wants suppliers to negate
their emissions too. Fortunately,
Schneider specializes in energy
management—so it can earn revenue

by meeting its pledge. Its Climate Change Advisory Services
package offers monitoring tools, consulting, and clean-energy
gear—and over 900 of its most-polluting suppliers are paid clients.

Kadınları güçlendirmek için spor
sponsorluklarını yeniden tasarlıyor.
Reimagining sports sponsorships to empower
women.
SAN FRANCISCO
Jimnastik süperstarı Simone Biles, Tokyo
Olimpiyatları’nda zihinsel ve fiziksel sağlığını
öne sürerek yarışmadan çekildiğinde, köşesinde
bir destekçisi vardı: sponsoru, son çeyreteki 340
milyon dolarlık satışıyla, kadın spor giyim markası
Athleta. Athleta CEO’su Mary Beth Laughton
Fortune’a, ”Desteğimizin devamlılığı konusunda
asla tereddüt etmedik” diyor. “Onu bir marka
olarak nasıl destekleyeceğimiz çok açıktı.”
Bu tür bir empati, spor sponsorları arasında
sık görülen bir şey değildir. Ancak bu, Gap Inc.
markasının sponsorluk arenasına pist yıldızı
Allyson Felix ile imza atarak girdiği 2019’dan
beri Athleta’nın geliştirdiği bir olgu. O zamandan
beri, sporcu-sponsor ilişkisini yeniden tanımladı
ve sporcuların yalnızca şampiyonluklarına değer
vermek yerine, “insani değerlerine” odaklanarak
çalıştı. Bu yaklaşım, Biles’in genç kızlardan oluşan
hayran kitlesine ulaşmasına yardım etmeyi ve
Felix ile birlikte Olimpiyat ve Paralimpik sporcu
annelere 200 bin dolarlık çocuk bakımı hibesi
sağlamak için çalışmayı içeriyordu.
Athleta, kadın sporcular için, erkek rakiplerinin
anlaşmaları ile karşılaştırıldığında, kısa bir süre
önce verilmeye başlanan yeni bir fırsat tanıdı.
(Hem Biles hem de Felix, Gap Inc’e gelmeden
önce Nike ile sözleşmelerini iptal etmişlerdi.)
Gerçekten de, marka, kadın sporlarının artan
izleyici kitlesi ile onlara sağlanan kurumsal
destek arasında büyük bir boşluk olduğunu
belirledi ve ardından ilk iki sporcusuna sponsor
olmaya karar verdi. Strateji meyvesini veriyor gibi
görünüyor. Athleta’nın marka bilinirliği bu yıl altı
puan arttı ve ilk çeyrek satışları 2019’a kıyasla
yüzde 56 yükseldi.
When gymnastics superstar Simone Biles dropped
out of competition at the Tokyo Olympics,
citing her mental and physical health, she had a
supporter in her corner: her sponsor Athleta, the
women’s activewear brand with $340 million
in sales in its most recent quarter. “We never
hesitated about our continued support,” Athleta
CEO Mary Beth Laughton tells Fortune. “It was
so clear how we were going to support her as a
brand.”
That kind of empathy isn’t typical among sports
sponsors. But it’s something that Athleta has
cultivated since 2019, when the Gap Inc. brand
entered the sponsorship arena by signing track star
Allyson Felix. Since then, the label has redefined the
athlete-sponsor relationship, working with athletes
as “holistic people” rather than valuing only their
championships. That approach has included
helping Biles reach her fan base of young girls and
working with Felix to provide $200,000 in childcare
grants to Olympic and Paralympic athlete moms.
Athleta has also opened up a new kind of
opportunity for female athletes, often given short
shrift compared with the deals on the table for male
competitors. (Both Biles and Felix left contracts
with Nike before coming to Gap Inc.) Indeed, the
brand decided to sponsor its first two athletes after
identifying a gap between rising viewership of
women’s sports and lagging corporate support.
The strategy appears to be paying off. Athleta’s
brand awareness was up six points this year, and
first-quarter sales were up 56% compared with
those in 2019.

Story / DOSYA

STRATEGY

23

NO. 44

Gemini Corp.

Çöplük arazisinden plastik
kurtarıyor.
Salvaging plastic from the landfill
wasteland.
ANTWERP, BELÇİKA
Her yıl tüketiciler ve şirketler, çoğunun
sonu çöplükte biten yaklaşık 300
milyon ton plastik kullanıyor. Geri
dönüştürülmüş ürünleri tedarik etme
ve dağıtma konusunda uzmanlaşan
Gemini, çöplüklerden daha fazla plastik
çıkarmak için çalışıyor. 2020 yılında,
Hindistan’daki hurda satıcıları ile
ortaklık kurarak, geri dönüştürülebilir
maddeleri çöplerden güvenli bir şekilde
ayırmalarına yardımcı olacak ekipman
ve eğitim sağlamaya başladı. Projenin
başlangıcından sonraki üç ay içinde
kârlı olduğu ortaya çıktı ve Gemini,
ekiplerinin Hindistan kıyılarının yaklaşık
30 mil içindeki sahalardan 4 bin tondan
fazla plastik atığı geri dönüştürdüğünü
ve okyanuslara plastik sızıntısını
azalttığını söyledi.
Each year, consumers and corporations
use about 300 million tons of plastic,
most of which ends up in landfills.
Gemini, which specializes in sourcing and
distributing recycled goods, is working
on fishing more plastic out of landfills.
In 2020, it began partnering with scrap
dealers in India, providing them with
equipment and training to help them
safely separate recyclables from trash.
The project proved profitable within three
months of inception, and Gemini says its
teams have recycled more than 4,000 tons
of plastic waste from sites within about
30 miles of India’s coast, reducing plastic
leakage into the oceans.

NO. 45

Genpact

İşletmelerin COVID testi muammasını
çözmesine yardımcı oluyor.
Helping business solve the COVID-test
conundrum.
NEW YORK CITY
İşyerlerinin yeniden açılması için COVID
testi tedarik etmek, özellikle küçük
işletmeler için lojistik bir baş ağrısı
olmuştur. Ocak ayında danışmanlık
şirketi Genpact, Kanada’daki şirketlerin
maliyetleri düşürmek için test rejimleri
oluşturmasına ve kaynak havuzu
oluşturmasına yardımcı olacak Hızlı
Eylem Konsorsiyumu’nu başlattı.
Genpact, Nisan ayında uygulamayı
ABD’de de devreye aldı.
Providing COVID testing to enable
workplaces to reopen has been a logistical
headache for businesses, especially small
ones. In January, consultancy Genpact
launched a Rapid Action Consortium to help
companies in Canada set up testing regimes
and pool resources to keep costs down.
Genpact expanded the approach to the
U.S. in April; it has helped more than 500
employers administer some 650,000 tests.

NO. 46

NO. 47
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Maersk

ThredUp

Nostaljik bir yaklaşımla kıyafet
israfını engelliyor
Curbing clothing waste with a
vintage approach.

L’Oréal

CO2’yi kozmetik tedarik
zincirinden çıkarıyor.
Stripping CO2 out of the cosmetics
supply chain.

COPENHAGEN, DANİMARKA

OAKLAND

CLICHY, FRANSA

Dünyanın en büyük konteyner
taşımacılığı şirketi olan Maersk’i
net sıfıra ulaşma yarışında önemli
bir oyuncu yapıyor. Maersk, 2024
yılına kadar kısmen biyoyakıtlara
dayanan sekiz gemiyi denize
indirmeyi ve onları karbon
nötrlüğü için yola çıkarmayı
hedefliyor. Maersk ayrıca Amazon
ve Levi Strauss gibi yüksek hacimli
nakliyeciler de dahil olmak
üzere 200 müşterisine karbon
ayak izlerini azaltma konusunda
tavsiyelerde bulunuyor.

Tüketiciler modanın
sürdürülebilirliği konusunda
daha fazla endişe duydukça, eski
giysiler satan “yeniden ticaret”
satıcıları çoğaldı. ThredUp
en büyüklerden biri olarak,
Gap, Abercrombie & Fitch ve
Walmart gibi perakendecileri
kullanılmış giysi satıcıları veya
toplayıcıları sıfatıyla ikinci el
pazarına dahil etmek için onlarla
birlikte çalışıyor. Sonuç: Geri
dönüştürülmüş giysiler pazara
daha hızlı ulaşıyor ve daha fazla
kabul görüyor.

Kozmetik devi, 2005’ten 2020’ye
kadar, yerinde güneş panelleri
ve daha iyi enerji verimliliği
sayesinde fabrikalarındaki ve
dağıtım merkezlerindeki CO2
emisyonlarını yüzde 81 oranında
azalttı. L’Oréal, 2025 yılına kadar
yalnızca yeniden kullanılabilir,
geri dönüştürülebilir veya
kompostlanabilir plastik ambalaj
üreteceğini ve o zamana kadar
çoğu şirketin taahhüt ettiğinden
çok daha erken bir zamanda
karbon nötr olacağını iddia
ediyor.

As consumers grow more
concerned about the sustainability
of fashion, “re-commerce” vendors
that sell vintage clothing have
proliferated. ThredUp, one of the
biggest, works with retailers like
Gap, Abercrombie & Fitch, and
Walmart to involve them in the
secondhand market, as sellers or
gatherers of used apparel. The
result: Recycled clothes reach
the market faster and gain wider
acceptance.

From 2005 to 2020, the cosmetics
giant reduced CO2 emissions
in its factories and distribution
centers by 81%, with the help of
on-site solar panels and better
energy efficiency. L’Oréal is now
setting a far higher bar: It says
that by 2025, it will produce
only reusable, recyclable, or
compostable plastic packaging—
and that by then, far sooner than
most companies have pledged, it
will be carbon neutral.

Kargo taşımacılığı için yeşil bir rota
arıyor.
Seeking a green route for cargo
shipping.

Oceangoing ships rely on
particularly dirty fuels—which
makes Maersk, the world’s largest
container-shipping company, a key
player in the race to net zero. By
2024, Maersk will launch eight ships
that rely in part on biofuels, putting
them on track for carbon neutrality.
Maersk is also advising 200 of its
customers, including high-volume
shippers like Amazon and Levi
Strauss, on reducing their carbon
footprints.

NO. 49

Carrier

Pandemi kaygısının
ortasında havayı
temizliyor.
Clearing the air amid
pandemic anxiety.
PALM BEACH GARDENS, FLA.

COVID-19 daha iyi hava filtrasyonu ihtiyacına yol açtığında, Carrier yardım etmeye
hazırdı. Sağlıklı bina teknolojisi, HVAC sistemleri üreticisinin merkezi odak noktası.
Sunduğu ürünler arasında, sağlık hizmeti sağlayıcılarına herhangi bir alanı bulaşıcı
hastalığa karşı izolasyon odasına dönüştürme imkanı sağlayan, viral partiküller tarafından
potansiyel olarak kirlenmiş havayı tutmak ve uzaklaştırmak için portatif tasarlanmış.
When COVID-19 sparked demand for better air filtration, Carrier was poised to help. Healthybuilding tech is a central focus for the HVAC-systems maker. Among the products it introduced:
Portable equipment designed to contain and remove air potentially contaminated by viral
particles—giving health care providers the means to turn any space into an infectious disease
isolation room.
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Stryker

Tempus

HP

Arab Bank

KALAMAZOO

CHICAGO

Hastanelerin kazaları
önlemesine yardımcı oluyor.
Helping hospitals eliminate
accidents.
Bazen tıpta, bir hastanın
vücudunun yanlış bir
kısmından ameliyat olması
veya hala içinde yabancı
bir cisim varken hastaya
dikiş atılması gibi korkunç
hatalar yaşanır (yalnızca
ABD’de yılda yaklaşık 4 bin
500 ila 6 bin kez). Yılda bir
milyon kez meydana gelen
düşmelere karşı koruma
sağlayan ProCuity yatakları
ve yılda 2,5 milyondan
fazla hastayı etkileyen
ve enfeksiyona ve ölüme
yol açabilen basınç
yaralanmalarını önlemek
için tasarlanmış yeniden
konumlandırma ürünleri.
Uygun eğitimi ve daha iyi
sonuçları teşvik etmek
için Stryker, risk paylaşımı
anlaşmaları yapıyor ve bu
tür olaylarda bir azalma
görmezlerse müşterilere
geri ödeme sunuyor.
Sometimes terrible errors
happen in medicine—a
patient gets surgery on the
wrong body part, or stitched
up with a foreign object still
inside them (an estimated
4,500 to 6,000 times a year
in the U.S. alone). Other
times, mundane accidents
lead to fatal results. Stryker,
the medical-device maker,
partners with hospitals
to prevent such “never
events” and make the
patient experience safer.
Its $6.4 billion medical
and surgical divisions sell
products like the SurgiCount
Safety-Sponge System (to
ensure no sponges are left
behind in a patient’s body),
ProCuity beds (to protect
against falls, a milliontime-per-year accident),
and repositioning products
designed to prevent pressure
injuries, which affect more
than 2.5 million patients
a year, and can lead to
infection and death. To
encourage proper training
and better outcomes,
Stryker makes risk-sharing
agreements, offering
customers reimbursements
if they don’t see a reduction
in such events.

Çığır açan ilaçlar için
yolculuğu kısaltıyor.
Shortening the journey for
breakthrough drugs.
Kritik olmalarına rağmen,
klinik deneyler genellikle
tıbbi buluşlar için darboğazlar
oluşturur. İnsanların yüzde 70’i
bu tür denemelere katılacaklarını
söylese de, kayıt işlemleri
lojistik olarak karmaşık ve
coğrafi olarak sınırlı olduğu
için fayda sağlayabilecek çok az
gönüllü bunu yapabiliyor. Bu tür
engeller, neden yetişkin kanser
hastalarının sadece yüzde 3’ünün
araştırma tedavisi alabildiğini
ve ilaç denemelerinin neden bu
kadar uzun sürüp bu kadar pahalı
hale geldiğini açıklıyor.
Bu talihsiz verimsizliğin
üstesinden gelmek için, hassas bir
ilaç şirketi olan Tempus, hastaları,
sağlayıcıları ve ilaç şirketlerini
hızla birbirine bağlayan ve
yeni yerlerde (hastanın evine
yakın) klinik deney başlatmayı
kolaylaştıran TIME programını
oluşturmak amacıyla büyük
veri araçlarını devreye soktu.
2019’dan bu yana Tempus,
denemeler için 5 binden fazla
hasta belirledi ve bu hastaların
deneme alanlarını, endüstrinin
20 haftalık ortalamasına kıyasla
yaklaşık 10 gün içinde aktif hale
getirebiliyor. Bu, Tempus ağına
katılmak için ödeme yapan ilaç
şirketleri ve kanser hastaları için
çok değerli bir zaman.
Critical as they are, clinical trials
are often bottlenecks for medical
breakthroughs. While 70% of
people say they would participate
in such trials, few who could
benefit do so, because enrollment
is logistically complicated and
geographically limited. Such
hurdles help explain why just 3%
of adult cancer patients get an
investigational therapy, and why
drug trials end up taking so long
and becoming so expensive.
To tackle this unfortunate
inefficiency, Tempus, a precision
medicine company, unleashed
its big-data tools to create the
TIME trial program, which quickly
connects patients, providers,
and pharma companies, and
facilitates clinical trial initiation
in new locations (that is, close to
a patient’s home). Since 2019,
Tempus has identified more than
5,000 patients for trials—and it
activates those patients’ trial sites
in roughly 10 days, compared with
the industry’s 20-week average.
That’s precious time for drug
companies, who pay to participate
in Tempus’s network, and for
cancer patients alike.

Yazıcıların, kağıtların ve dizüstü
bilgisayarların gezegensel ayak
izini hafifletiyor.
Lightening the planetary footprint of
printers, paper, and laptops.
PALO ALTO
Kişisel bilgisayar ve yazıcı devi,
ürünlerinin çoğunda plastik kullanıyor
ve bu plastiğin giderek artan bir kısmı
geri dönüştürülüyor. HP, her ikisi de
okyanusa bağlı plastikler kullanılarak
üretilen Elite Dragonfly dizüstü
bilgisayarı ve karbon nötr sertifikalı bir
yazıcıyı piyasaya sürdü; ayrıca Haiti’de
ürünleri için malzeme kaynağına
yardımcı olacak bu tür plastikler için
bir geri dönüşüm tesisi açtı. HP, yılda
binlerce ton sattığı markalı baskı
kağıdının ormansızlaşmaya neden
olmayan kaynaklardan gelmesini
sağlama hedefine de ulaştı. Şirket bu
çabanın bir parçası olarak 2020’de 1
milyon ağaç dikti.
The personal computer and printing
giant relies on plastics for many of its
products—and an ever-growing share
of those plastics is recycled. In 2019 HP
released the Elite Dragonfly laptop and a
carbon neutral–certified printer, both built
using ocean-bound plastics; it also opened
a recycling facility for such plastics in
Haiti that will help source materials for
its products. HP has also met its goal of
ensuring that its branded printing paper,
of which it sells thousands of tons per
year, comes only from zero-deforestation
sources; the company planted 1 million
trees in 2020 as part of that effort.

Fosil yakıtların mabedinde yeşil
enerjiyi finanse ediyor.
Financing green energy in the
heartland of fossil fuels.
AMMAN, ÜRDÜN
91 yıllık banka, Orta Doğu’da, özellikle
de yeşil enerji potansiyeli açısından
zengin, ancak yine de büyük ölçüde
fosil yakıt enerjisi ithalatına bağımlı
olan ana üssü Ürdün’de, yeşil projelerin
ve yenilenebilir enerjinin önemli bir
finansörü. Banka, bu bağımlılıktan
kurtulmak için, 2012’den bu yana yeşil
alt yapıyı destekleyen 267 milyon
dolarlık kredi ve finansman sağladı.
Arap bankası, Ürdün ve Mısır’daki büyük
rüzgar ve güneş projelerinin yanı sıra
Ürdün gibi dünyanın en çok su kıtlığı
olan ülkelerinden birinde önemli bir
kaynak olan As-Samra Atıksu Arıtma
Tesisine destek verdi. Arap bankası,
Ürdün’ün elektrik şebekesine yıllık
1.350 megavattan fazla yenilenebilir
enerji kapasitesi eklenmesine yardımcı
olurken, bölgenin yılda 905 bin ton sera
gazı emisyonunu önlemesine yardımcı
olduğunu hesaplıyor.
The 91-year-old bank is a major financier
of green projects and renewable energy
in the Middle East, especially in its
home base, Jordan—a nation rich in
green-power potential but still heavily
dependent on fossil-fuel energy imports.
To help move that needle, the bank has
provided $267 million in loans and other
financing to support green infrastructure
since 2012. Arab Bank has backed major
wind and solar projects in Jordan and
Egypt, as well as Jordan’s As-Samra
Wastewater Treatment Plant—a crucial
resource in one of the most waterscarce countries in the world. Arab Bank
calculates that it has helped the region
avoid 905,000 tons of greenhouse gas
emissions annually, while helping add
more than 1,350 megawatts of annual
renewable energy capacity to Jordan’s
power grid.

METAVERSE
ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK
EVRENİNE DOĞRU

Araştırmalara göre 2023’te artırılmış gerçeklik pazarı 18 milyar doları
aşacak ve dünya nüfusunun yüzde 25’i artırılmış gerçeklik kullanıcısı
olacak. Bu yüzden şirketler dijital dünyanın getirdiği mecburiyetlere
hızlıca adapte oluyor. Sanal Gerçeklik (Virtual Reality), Artırılmış
Gerçeklik (Augmented Reality), Genişletilmiş Gerçeklik (Extended Reality),
Karma Gerçeklik (Mixed Reality), yapay zeka, blok zinciri, 5G, giyilebilir
teknolojiler, sensör teknolojileri ve işlemci mimarileri gibi teknolojiler her
biri kendi başına bir işlev içeriyor. Metaverse evreni hayal olmaktan çıkıp,
dünyanın yeni normali haline geliyor.

METAVERSE
TOWARDS THE UNIVERSE OF AUGMENTED REALITY
According to research, the augmented reality market will exceed $ 18 billion in 2023 and 25 percent of the
world’s population will be augmented reality users. Therefore, companies quickly adapt to the obligations
of the digital world. Technologies such as Virtual Reality, Augmented Reality, Extended Reality, Mixed
Reality, artificial intelligence, blockchain, 5G, wearable technologies, sensor technologies and processor
architectures, each on its own contains a function. The Metaverse universe ceases to be a dream and
becomes the new normal of the world.
ROBERT HACKETT - ŞULE LALELI
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DÖNEM DÖNEM tüm dünyayı etkisi altına
alan kavramlar, teknolojiler, ürünler ortaya
çıkar ve ülkeden ülkeye konuşularak insanlığın gündelik yaşantısındaki normaller arasındaki yerini alır ya da kaybolur
giderler. Son günlerde bilhassa teknoloji
dünyasının gündemini işgal eden kavram
ise Metaverse olarak öne çıkıyor. Hayatın
normalleri arasında yerini ne kadar çabuk
alacak, tahmini zor. Metaverse artık gündelik hayatınızın vazgeçilmezi olmuş olan dijital ve sosyal dünyada birleştirici bir yenilik olarak şimdiden üzerinde düşünülmesi
gereken fırsatlar ve değişimler vaat ediyor.
Yunanca, “sonra, ötesi” anlamlarına gelen Meta ve İngilizce’de “evren” anlamına
gelen Universe kelimeleri ile türetilen kavram, fiziksel dünya ile dijital dünyanın iç içe
geçtiği, tüm dijital evrenlerin birleştiği bir
kurgusal sanal evreni ifade ediyor.
Günümüzün internet kullanıcıları çeşitli
platformlar üzerinden birbiriyle iletişim
kurabiliyor ve çeşitli topluluklara katılarak etkileşim oluşturabiliyor. Geliştirilmesi
planlanan yeni evrende ise iletişimin sanal
gerçeklik ve artırılmış gerçeklik uygulama-

ları ile bir deneyime dönüştürülmesi, fiziksel varlığımızı sanallaştırılarak adeta bir
dijital ikizimizin (avatar) bu yeni evrende
gezmesi, oyun oynaması, çalışması, alışveriş yapması, hatta eğlenmesi yani fiziksel
hayatta yaptığı her şeyi bu sanal evrende
yapabilmesi hedefleniyor. Günümüz teknolojisi ile tüm bunlar henüz gerçekleşme
aşamasında bir hayal olsa da Metaverse
düşüncesi akıllara ilk düştüğü günden bu
yana hiç bu kadar sahici gelmemişti bana…
Bunun hayalperestlik olduğunu söyleyenler geleceği tahmin edenler olmayacaktır.
Metaverse kavramıyla ilk olarak ödüllü bilim kurgu yazarı Neal Stephenson’ın
Türkçe’ye de Parazit adıyla tercüme edilen
Snow Crash adlı romanında karşılaşılmış.
Matrix, Tron, Total Recall, Black Mirror filmlerinde, dizilerde bu yeni evreni
tanımlamaya yönelik kurgular mevcut.
Metaverse tanımını en anlaşılır şekilde
zihinlerimizde canlandıran film 2018 yılında vizyona giren ve yönetmenliğini Steven Spielberg’in yaptığı Ready Player One
(Başlat) filmiydi. Filmde fiziksel dünyada
yaşadığı sıkıntılardan uzaklaşmak için sa-

nal gerçeklik evreni Oasis’e giden bir gencin
hikayesi anlatılıyordu. Hikaye genel olarak
klasik iyi kötü mücadelesi olsa da hikayenin
geçtiği evren önümüzdeki yıllarda fiziksel
gerçekliği dahi yutma potansiyeli bulunan
Metaverse aleminin zihinlerimizde canlandırılmasını kolaylaştıracak türdendi.
Metaverse dünyasını yaratmak için yıllık 10 milyar dolar gibi bir bütçe ayıran Zuckerberg, internetin geleceğinin Metaverse
konseptinde olduğunu, mevcut içerikleresadece erişilebildiğini fakat bu konsept
ile karma gerçeklik sayesinde internetin
somut, ulaşılabilir olacağını söylüyor. 2014
yılında sanal gerçeklik başlıkları ve yazılımları konusunda uzmanlaşan Oculus VR
şirketini 2 milyar Amerikan dolarına satın
alan Zuckerberg sonraki dönemlerde de AR
gözlükleri ve bilekliklerine yatırımın yanı
sıra BigBox VR gibi oyun stüdyosunu da
satın alarak bu alanda şirkete derinlik kazandıracak hamleler yapmıştı. Oculus VR
2. versiyonun daha başarılı olduğu ve uzun
süre kullanımda daha az başağrısı yaptığı
söyleniyor.
Zuckerberg’in internetin geleceği ola-

CONCEPTS, technologies and products

platforms and interact by joining various
communities. In the new universe
that is planned to be developed, the
transformation of communication into
an experience with virtual reality and
augmented reality applications, virtualizing
our physical existence, almost as if a digital
twin (avatar) travels in this new universe,
plays games, works, shops, even has fun,
that is, everything he does in physical life,
in this virtual world. It is aimed to be able
to do it in the universe. Although all this
is still a dream in the process of being
realized with today’s technology, the idea
of Metaverse has never seemed so real to
me since the day it first came to mind...
Those who say this is delusional will not be
those who predict the future.
The concept of metaverse was first
encountered in the award-winning science
fiction writer Neal Stephenson’s novel
Snow Crash, which was translated into
Turkish as Parasite. There are fictions to
define this new universe in Matrix, Tron,

Total Recall, Black Mirror movies and
TV series. The movie that most clearly
enlivened the definition of Metaverse in
our minds was the movie Ready Player
One (Start), which was released in 2018
and directed by Steven Spielberg. The film
tells the story of a young man who goes
to the virtual reality universe Oasis to get
away from the troubles he experiences
in the physical world. Although the story
is generally a classical struggle between
good and evil, the universe in which the
story takes place was of a kind that would
make it easier to visualize the Metaverse
realm, which has the potential to swallow
even physical reality, in our minds in the
coming years.
Zuckerberg, who allocates an annual
budget of 10 billion dollars to create the
Metaverse world, says that the future of
the internet is in the concept of Metaverse,
existing content can only be accessed,
but with this concept, the internet will be
tangible and accessible thanks to mixed

that affect the whole world from time to
time emerge and are spoken from country
to country, taking their place among the
normals in the daily life of humanity
or disappearing. The concept that has
occupied the agenda of the technology
world, especially in recent days, stands
out as Metaverse. It is difficult to predict
how quickly it will take its place among the
normals of life. As a unifying innovation in
the digital and social world, which has now
become an indispensable part of your daily
life, Metaverse promises opportunities and
changes that should be considered already.
The concept, which is derived from
the Greek words Meta meaning “after,
beyond” and Universe meaning “universe”
in English, expresses a fictional virtual
universe where the physical world and the
digital world are intertwined and all digital
universes are united.
Today’s internet users can communicate
with each other through various
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rak ifade ettiği bu yeni evreni günümüzdeki
deneyimlerimizle karşılaştıracak olursak;
günümüzde internet üzerindeki veriler/
içerikler kullanıcılar ve yayıncılar arasında karşılıklı olarak paylaşılıyor. Fakat yeni
evrende salt metin veya video içeriklerinin
ötesinde 3 boyutlu içeriklerle doğrudan etkileşime girilmesi ve okumanın, görmenin
ötesinde içeriğin deneyimlenebilir olması
düşünülüyor.
Medya teorisyeni ve yazar Douglas Rushkoff, kısa süre önce yayınlanan bir makalesinde10 metaverse’ün insanlar üzerinde
olumsuz etkiler yaratacağı görüşünü savundu. Ona göre, sosyal medyanın insan
etkileşimini ne kadar etkilediğine dair
eleştiriler zaten var; öte yandan şirketlerde

çalışanlar artık bir arada değil. İnternetin
insan türünün yaşamı üzerindeki olumsuz etkisi inkâr edilemez. Tüm fiziksel
etkileşimler neredeyse sanal bir alandaki
etkileşime indirgenmiş durumda. Hayatını kameralar önünde geçirenler var. Tüm
bunlar, yerel bağlar kurulmadan küresel
bağlantılara sahip olmak için yapılıyor.
Pandemi boyunca depresyon, anksiyete ve intihar vakalarının sayısı çok arttı.
Dünyada akıl sağlığı sorunu yaşayanların
sayısı hiç olmadığı kadar fazla. İnsan etkileşiminin olmaması, bir odaya kapatılmış
olmak ve izolasyon hissi zihinsel sorunlara
yol açıyor. Metaverse’ün yaratılması, bu tür
sorunlara hayal bile edilemeyecek kadar
olağanüstü bir düzeye çıkarabilir.
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Metaverse
Hayalini
Gerçekleştirenler
∫ Metaverse ile ilgilenen kurumlar
arasında Facebook (artık Meta) ve
Microsoft ön plana çıkıyor, fakat bu
teknolojiye yatırım yapan sadece bu iki
teknoloji devi değil. Metaverse’ün oyun
dünyasını da uçtan uca değiştireceğine
inanan Epic Games CEOsu Tim
Sweeney’in de şirketin Metaverse
vizyonunu paylaşarak yatırımcılardan
1milyar dolar yatırım topladı.
∫ Kullanıcıların yeni oyunlar
programlamasına ve diğer kullanıcıların
bu oyunları oynamasına imkan
sağlayan bir çevrimiçi oyun geliştirme
platformu olan Roblox’ta da Metaverse
hareketliliği yaşanıyor. Özellikle
ekosisteme şimdiden yatırım yaparak
Z kuşağını ıskalamamayı amaçlayan
Nike, sanal ürünleri için Patent ve Ticari
Marka Ofisine başvuruda bulunarak
ürünlerinin tescil edilmesini istedi.
Ayrıca Nike, Gucci ve Lego gibi küresel
markalar Roblox platformunda sanal
mağaza deneyimleri sunmaya başladı.

Metaverse
Dream Makers
reality. In 2014, Zuckerberg bought Oculus
VR, which specializes in virtual reality
headsets and software, for $2 billion.
In the following periods, in addition to
investing in AR glasses and wristbands, he
also bought a game studio such as BigBox
VR and made moves to add depth to the
company in this area. Oculus VR version
2 is said to be more successful and less
headache in long-term use.
If we compare this new universe, which
Zuckerberg refers to as the future of the
internet, with our current experiences;
Today, data/content on the internet is
mutually shared between users and
publishers. However, in the new universe,
it is thought that beyond pure text or video
content, direct interaction with 3D content
and content beyond reading and seeing
can be experienced.

Media theorist and author Douglas
Rushkoff argued in a recent article10 that
the metaverse will have negative effects on
people. According to him, there are already
criticisms of how much social media
influences human interaction; On the other
hand, employees in companies are no
longer together. The negative impact of the
Internet on the life of the human species
cannot be denied. All physical interactions
are almost reduced to interaction in a
virtual space. There are people who spend
their lives in front of the cameras. All this
is done in order to have global connections
without establishing local bonds.
During the pandemic, the number of
cases of depression, anxiety and suicide
has increased tremendously. The number
of people with mental health problems
in the world is more than ever before.

∫ Facebook (now Meta) and Microsoft
stand out among the institutions
interested in the Metaverse, but these
two technology giants are not the
only ones investing in this technology.
Epic Games CEO Tim Sweeney, who
believes that Metaverse will change
the game world from end to end, also
shared the company’s Metaverse
vision and collected 1 billion dollars of
investment from investors.
∫ There is also Metaverse activity in
Roblox, an online game development
platform that allows users to program
new games and other users to play
these games. Aiming not to miss the
Z generation, especially by investing
in the ecosystem already, Nike applied
to the Patent and Trademark Office for
its virtual products and asked for their
products to be registered. In addition,
global brands such as Nike, Gucci and
Lego have started to offer virtual store
experiences on the Roblox platform.
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Ulaşım ve yeme-içme sektörüne olası
etkilerini bir düşünün. Yemek masanızda
otururken sanal ortamda arkadaşlarınızla
akşam yemeği yiyorsunuz… Yemek sektörü
bundan büyük zarar görebilir. İşe, yemek
yemeye, öğrenmeye, hatta okumaya veya
gezmeye bile gidip gelenler olmazsa ulaşım
ve havacılık sektörü nereye varır? Yatak
odanızın rahatlığında sanal bir tatilin keyfini çıkarırken neden bir tatil için binlerce
dolar harcayasınız ki?
O zaman şu soru ortaya çıkıyor: Teknoloji mi bizim gerçekliğimize uygun şekilde
‘artırılıyor’, yoksa biz mi kendimizi teknolojiye uydurmak için ‘artılıyoruz’? Douglas Rushkoff, metaverse’ün yaratılmasının
daha çok insanları ve doğanın gerçekliğini
teknolojiye uyacak şekilde ‘artırıldığını’ savunuyor. Teknoloji, insan doğasının özünü
ortadan kaldırırsa günlük yaşamlarımıza
yardımcı olmak için icat edilmişken, metaverse sosyal bir insanı neye indirger?
Metaverse’ün günlük yaşamlarımızla
etkileşime girme şekliyle birlikte daha fazla eleştiri gelecektir. İnsan etkileşimi üzerindeki etkisi de büyük olacaktır. Ancak

Lack of human interaction, being locked
in a room, and feeling of isolation lead
to mental problems. The creation of the
Metaverse could raise such problems to an
unimaginably extraordinary level.
Think about the possible effects on the
transportation and food and beverage
industry. While you are sitting at your
dinner table, you are having dinner with
your friends in a virtual environment… The
food industry can suffer from this. Where
would the transportation and aviation
industry go if there were no people
commuting to work, to eat, to learn, even
to study or travel? Why spend thousands
of dollars on a vacation when you can
enjoy a virtual vacation in the comfort of
your bedroom?
The question then arises: Is technology
‘augmenting’ to suit our reality, or are we
‘augmenting’ ourselves to fit technology?
Douglas Rushkoff argues that the creation
of the metaverse is more “augmented”
the reality of people and nature to suit
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metaverse’ü durdurmak mümkün değil.
Aksine, yakın gelecekte daha da büyüyecek. Varlıkların daha fazla sanal mülkiyeti
olacak ve kripto para birimleri gelecekte
gündelik yaşamın bir parçası haline gelebilir. Her aktörün sanal olarak bir araya
geldiği ‘evren-ötesi’ bir platform, çok uzak
bir fikir gibi görünüyor, ama ulaşılamayacak bir şey değil. Pazara girecek metaverse
teknoloji cihazlarının yanı sıra, metaverse’ü kimin kontrol ettiği ve böyle bir alanın
gelirini kimin kazandığı konusunda daha

fazla gürültü koparacak görüşler dile getirilecek. Metaverse aracılığıyla olası bir
senaryo, sanal alanın veya sanal ortamın
demokratikleştirilmesi olabilir. Bu, metaverse’ün bireyler ve taraflarca erişilebilir
olacağı anlamına gelir. Gelişmekte olan
ülkelerin ekonomisine, gelişmiş ülkeleri
yakalamaya fırsat veren bir etkisi olacaktır. Metaverse’ün gelecekte ne getireceği
daha çok tahmin ediliyor ve hayatımıza
ne gibi etkiler getireceğini ise beklemeli
ve izlemeli.

Metaverse dünyasını yaratmak için yıllık 10
milyar dolar bütçe ayıran Zuckerberg, internetin
geleceğinin Metaverse olduğunu söylüyor.
Zuckerberg, who allocates an annual budget of 10
billion dollars to create the Metaverse world, says
that the future of the internet is Metaverse.
technology. What does the metaverse
reduce a social person to when technology
is invented to help our daily lives if it takes
away the essence of human nature?
More criticism will come with the way
the Metaverse interacts with our daily
lives. The impact on human interaction
will also be huge. But it is not possible
to stop the metaverse. On the contrary, it
will grow even larger in the near future.
Assets will have more virtual ownership
and cryptocurrencies may become a
part of everyday life in the future. A
‘post-universe’ platform where every
actor comes together virtually seems a
far-fetched idea, but it’s not out of reach.

In addition to the metaverse technology
devices that will enter the market, there
will be more noisy opinions about who
controls the metaverse and who earns
the income of such a space. One possible
scenario through the Metaverse would
be the democratization of the sandbox or
virtual environment. This means that the
metaverse will be accessible to individuals
and parties. It will have an effect on the
economy of developing countries, giving
an opportunity to catch up with developed
countries. What the Metaverse will bring
in the future is more predictable and what
effects it will bring to our lives should wait
and watch.

Xxxxxxxxxx / XXXXXXXXXX
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YASİN KAPLAN
Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu
Digital Marketing School Founder
“METAVERSE EVRENI dijital

pazarlama yatırımlarını 3’e katlayacak.
Metaverse evreninin hayatımıza
girmesiyle dijital pazarlama sektöründe
de önemli hareketlenmelere yol açacak.
Gerçek dünyanın reklam seçenekleri
dijital dünyaya taşınacak ve dijital
pazarlamada seçenekler artacak.
Örneğin, dijital pazarlama ile ambalajlar
görünür olacak. Gerçek dünyadan
sanala promosyon çalışmalarını
göreceğiz. Açık hava reklamcılığı dijitale
taşınacak ve dijital dünyada billboardlar
göreceğiz. Dijital pazarlamada içerikler
ve görseller ön planda olacak.”

“THE METAVERSE universe will triple its

investments in digital marketing. With the
introduction of the Metaverse universe
into our lives, it will lead to significant
movements in the digital marketing
industry. Real-world advertising options
will be transferred to the digital world and
options in digital marketing will increase.
For example, packaging will be visible with
digital marketing. Promotion from the real
world to the virtual. Outdoor advertising
will be moved to digital and we will see
billboards in the digital world. Content and
visuals will be at the forefront in digital
marketing.”

BURAK DALGIN
Kurucu Ortak, Structured Capital
Partners
Co-Founder, Structured Capital
Partners
“KOLOMB’UN ‘yenidünya’yı
keşfetmesinden beş asır sonra, iki
yenidünyanın kapısını aralıyor olabiliriz:
biri uzay, diğeri ise ‘kurgusal evren’
diyebileceğimiz metaverse. Metaverse
bir bilim-kurgu konusu değil, zira
şimdiden hayatımızda. Kripto paralar
bu yeni evrenin en bilinen üyeleri. Tabii
konu burada bitmiyor. Mesela Dolce
& Gabana’nın sadece dijital avatarlar
tarafından giyilebilen kreasyonu fiziki
olarak bulunmuyor, ancak dijital varlık
(NFT, non-fungible token) olarak
satılıyor. Fiziki dünyaya en has şeylerden
biri olan parfümlerin bile dijital

versiyonu çıkıyor (L’Eau de Distance).
Disney’in kuluçka merkezi metaverse
odaklı erken aşama girişimlere özel
program yapıyor. Adeta yeni bir kıtanın
keşfi, hatta kolonizasyonu gibi ilerleyen
ve henüz tam şekillenmeyen bu alanı
tarif etmek hayli zor. Matthew Ball’un
öne sürdüğü bazı özellikler fikir verebilir:
Dijital-fiziksel hayat arası geçişkenlik
(gerçek para-sanal tecrübe, artırılmış
gerçeklik)Kendi ekonomisinin olması
(başkalarının kıymet verdiği herhangi
bir ürün, hizmet veya yatırım aracının
serbestçe sunulabilmesi; örneğin
avatarlar için kıyafetler, kripto paralar)
Veri, içerik ve mali varlıkların iç içe
girmesi (Counter-Strike oyunundaki
bir varlığın Fortnite oyununda da
kullanılması ve bir Facebook arkadaşına
hediye edilebilmesi; bunun kimlik,
para, eşya için de kullanılabileceğini
düşünebiliriz) Pek çok uygulamayı
Apple, Google veya Facebook
adımızla kullanmamız, metaverse
kimliklere ilk adım olabilir. Hızla
ilerleyen bu alanın hukuki, finansal ve
düzenleme-denetleme yanları hızla
karmaşıklaşabilir. Metaverse’de hangi
kanunlar geçerli, suç nedir, hangi para
birimleri kullanılır, bunların değeri
nasıl belli olur gibi konular ancak
zamanla şekillenecek. Şirketlerimiz
açısından şimdilik önemli olan husus,
bu alanın farkında olmak. İşe alımlarda
yenidünyaya adapte olabilecek kişilere
şans vermek, bazı iç süreçlerde (örneğin
toplantılar) bu kabiliyetleri test etmek
veya token çıkarmak gibi alanlar
düşünülebilir. Zira dünya şekillenirken
dışında kalmanın bedeli çok ağır.”
“FIVE CENTURIES after Columbus
discovered the ‘new world’, we may be
opening the door to two new worlds: one
is space and the other is the metaverse,

which we can call the ‘fictional universe’.
The metaverse is not a science-fiction
issue, because it is already in our lives.
Cryptocurrencies are the most well-known
of this new universe. Of course, the matter
does not end here. For example, Dolce &
Gabana’s creation that can only be worn by
digital avatars does not exist physically, but
is sold as a digital asset (NFT, non-fungible
token). Even perfumes, which are one of the
most unique things in the physical world,
have a digital version ( L’Eau de Distance.)
Disney’s incubation center has a special
program for metaverse-focused early-stage
ventures. It is difficult to describe this area,
which is progressing like the discovery or
even colonization of a new continent, and
which is not yet fully formed. Some of the
features that Matthew Ball put forward may
give an idea:
Pass-through between digital and
physical life (real money-virtual experience,
augmented reality) Having its own
economy (free offering of any product,
service or investment tool valued by
others; for example, clothes for avatars,
cryptocurrencies) Data, content and
financial assets intertwined (An asset
in the Counter-Strike game can also be
used in Fortnite and can be gifted to a
Facebook friend; we can think that it can
also be used for identity, money, goods)
Using many applications with our Apple,
Google or Facebook name can be the first
step towards metaverse identities. The
legal, financial and regulatory-supervision
aspects of this rapidly advancing field can
quickly become complex. Issues such as
which laws are valid in the Metaverse, what
is the crime, which currencies are used, and
how their value will be determined will
only be shaped over time. The important
thing for our companies for now is to be
aware of this area. Areas such as giving
a chance to people who can adapt to the
new world in recruitment, testing these
capabilities in some internal processes (for
example, meetings) or issuing tokens can
be considered. Because while the world is
taking shape, the price of staying outside is
very heavy.”
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Metaverse’e Hoş Geldiniz
Welcome to Metaverse
Nate LANXON
VIDEO KONFERANS Minecraft ister
Roblox, cryptocurrencies, e-posta,
sanal gerçeklik gibi oyunlar, sosyal
medya ve dahil olmak üzere dijital
teknolojilerin karışımları yönleri canlı
akış sanal bir dünya. Gelin hep beraber
Metaverse hakkında birkaç detayla
akıllardaki sorulara cevap verelim.

bir kopyası. Microsoft Word’de bir
belge oluşturup iPad’de okuması için
Gmail aracılığıyla bir iş arkadaşınıza
gönderebileceğiniz gibi, meta veri
deposundaki öğeler de değerlerini ve
işlevlerini koruyarak rakip ürünlerden
oluşan bir ekosistemde hareket
edebilmelidir.

Meta veri deposu nedir?
Tarif etmesi zor çünkü henüz
gerçekten var değil. İlk önce ne
olmadığını söyleyerek kavramı
kavramak daha kolay olabilir: Tek bir
ürün değil, bir oyun değil ve tek bir
şirket tarafından oluşturulmuyor.
Aksine, işletmelerin, bilgi ve iletişim
araçlarının kapsamlı ve birlikte
çalışabilir olduğu bir 3B dünya çapında
ağa benzer. Bir bakıma, fiziksel
dünyada nasıl yaşadığımızın dijital

Orada ne yapacaksınız?
Çalış ve oyna. Örneğin, Facebook veya
Microsoft Teams içinde bir 3B avatar
oluşturup, bunu sanal toplantılarda
kullanabilirsiniz. İşten sonra
arkadaşlarınızla sanal bir müzik şovuna
katılabilirsiniz. Müzik biter ve grup
“T-shirt almayı unutma!” der. Jane, tıpkı
Amazon’da yaptığı gibi sanal bir durakta
tasarımlara göz atar. Bu basit senaryo,
kurumsal iletişim araçlarını, canlı
etkinlik akışını, e-ticareti ve değerli bir

VIDEOCONFERENCING is a virtual
world that mixes aspects of digital
technologies including games,
social media and live streaming like
Minecraft or Roblox, cryptocurrencies,
email, virtual reality. Let’s answer the
questions in mind with a few details
about Metaverse.

can create a document in Microsoft
Word and send it to a colleague via
Gmail to read on an iPad, items in the
metadata store must be able to move
through an ecosystem of competing
products while retaining their value
and functionality.

What is a metadata store?
It’s hard to describe because it doesn’t
really exist yet. It might be easier to
grasp the concept by saying what it
isn’t first: It’s not a single product, it’s
not a game, and it’s not created by a
single company. Rather, it resembles a
3D world wide web where businesses,
information and communication tools
are comprehensive and interoperable.
In a way, it’s a digital copy of how we
live in the physical world. Just as you

What will you do there?
Work and play. For example, you can
create a 3D avatar in Facebook or
Microsoft Teams and use it in virtual
meetings. After work, you can attend a
virtual music show with your friends.
The music ends and the band says
“Don’t forget to buy a T-shirt!” says.
Jane browses designs in a virtual stall,
just like she does on Amazon. This
simple scenario includes corporate
communication tools, live event
streaming, e-commerce and sharing

şeyin paylaşılmasını içeriyor.
Oyunda kimler var?
Zuckerberg meta veri tabanında büyük
bir umut görüyor ve bu, şirketinin
Oculus sanal gerçeklik başlığı gibi
ürünlere yaptığı yatırımın arkasında
yatan bir faktör. Bilgisayar grafik
çip üreticisi Nvidia Corp., yazılım
üreticisi Unity Software’in yaptığı
gibi, Omniverse platformunun temel
çerçevenin bir kısmına güç vermesini
istiyor. Roblox Corp. gibi video oyunu
geliştiricileri ve Epic Games Inc. ve
Microsoft Corp. gibi yapımcıların hepsi
pastadan pay istiyor. TikTok’un sahibi
ByteDance Ltd., VR kulaklık üreticisi
Pico ve mobil oyun üreticisi Reworld.
Şirketlerin meta veriye geçmesine
yardımcı olmak için İngiltere merkezli
Dubit gibi uzman danışmanlıklar var.

something valuable.
Who is in the game?
Zuckerberg sees great hope in the
metadata, and it’s a factor behind his
company’s investment in products
like the Oculus virtual reality headset.
Computer graphics chip maker Nvidia
Corp. wants the Omniverse platform
to power some of the core framework,
as does software maker Unity
Software. Roblox Corp. video game
developers such as Epic Games Inc.
and Microsoft Corp. Producers like
you all want a piece of the pie. TikTok
is owned by ByteDance Ltd., VR
headset maker Pico and mobile game
maker Reworld. There are specialist
consultancies such as UK-based
Dubit to help companies transition to
metadata.
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Geleceğe Bahisler Açıldı
Betting on The Future
Felicia HO
DAHA FAZLA INSAN, meta veri tabanına
gömülü bir geleceğe bahis yapmaya
başladıkça, işletmeler bu dijital alanda
yeni girişimler başlatmaya başladı bile.
“32 yaşında, dijital çağda büyümüş
biri olarak, teknolojideki en son
yenilikleri oldukça iyi kavradığımı
düşünmek hoşuma gidiyor. Ama
metaverse’e girmek konusunda bana
ilk yaklaşıldığında, bunun ne olduğu
ve hatta nasıl başlayacağım konusunda
hala kafamın karıştığını itiraf
etmeliyim. Meta veri deposu esasen
sanal, artırılmış ve fiziksel gerçekliğin
bir birleşimi ve çevrimiçi ve gerçek
hayattaki etkileşimleriniz arasındaki
çizgiyi bulanıklaştırıyor. Ancak daha
basit bir şekilde parçalanırsa, Sandbox,
Mirandus ve Decentraland gibi
insanların farklı şekillerde etkileşime
girebileceği bir avuç platform.
Mark Zuckerberg, Facebook’un
adını Meta olarak değiştireceğini ve

metaverse için en az 10 milyar dolar
harcayacağını açıkladığından beri buna
ilgi arttı. Ve daha fazla insan, meta
veri tabanına gömülü bir geleceğe
bahis yapmaya başladıkça, işletmeler
bu dijital alanda yeni girişimler
başlatmaya başladı bile.
Dünyadaki kullanıcılar için en
popüler metaverse platformlarından
biri olan Decentraland’a girebildim.
Sandbox gibi bu tür platformların
çoğuna katılmak için kendi kripto
cüzdanınıza ve bir Windows PC’ye
ihtiyacınız olacak. İkisi de yoktu,
ancak bir şey satın almak veya satmak
istemediğim için MacBook’umda
misafir olarak sanal dünyayı yavaş
yavaş keşfedebiliyordum. Ancak tam
metaverse deneyimi arıyorsanız, bir
dizüstü bilgisayar yeterli olmayabilir.
Akıllı telefonlar ve bilgisayarlar
Fortnite ve Animal Crossing
gibi çok oyunculu oyunları idare

edebilirken, işlem güçleri milyonlarca
kullanıcının olduğu tüm evrenleri
idare edemeyecek kadar sınırlı olabilir.
Bu nedenle Facebook’un metaverse
vizyonu, Oculus VR kulaklıkları veya
artırılmış gerçeklik gözlükleri olan
kullanıcıları içeriyor.
Wonder Mine Crafting Game
oynarken bazı avatar arkadaşlarımla
sohbet etme fırsatı buldum. Meta
evrende olmak istediğiniz herhangi
biri olabilmenize rağmen, gördüğüm
tüm avatarların erkek olarak
sunulduğunu fark etmeden edemedim.
“Metaverse hakkında en çok neyi
seviyorsunuz?” Sohbet kutusunda
sordum. “Metaverse özgürlük sunuyor.
Gerçek dünyayı kripto dünyasıyla
evlendirmek büyük olasılıkla bizim
köprümüz olacak. Ve hepsi için çok
heyecanlıyım. Harika zamanlarda
yaşıyoruz,” diye coşkuyla yanıtladı
biri.”

AS MORE PEOPLE begin to bet on a
future embedded in the metadata,
businesses are already starting new
ventures in this digital space.
“As a 32-year-old, grown up in
the digital age, I like to think that
I have a pretty good grasp of the
latest in technology. But when I was
first approached about entering the
metaverse, I must admit that I was
still confused about what it was and
even how to get started. The metadata
store is essentially virtual. , a fusion
of augmented and physical reality
and blurring the lines between your
online and real-life interactions. But
broken down more simply, a handful
of platforms like Sandbox, Mirandus,
and Decentraland where people
can interact in different ways. Mark
Zuckerberg said Facebook would

change its name to Meta and Interest
has grown since it announced that it
would spend at least $10 billion on the
metaverse, and businesses are already
starting new ventures in this digital
space as more people start betting on a
future embedded in the metaverse.
I was able to get into Decentraland,
one of the most popular metaverse
platforms for users in the world. You
will need your own crypto wallet
and a Windows PC to join most such
platforms like Sandbox. I didn’t have
either, but as I didn’t want to buy or
sell anything, I was able to slowly
explore the virtual world as a guest
on my MacBook. But if you’re looking
for the full metaverse experience,
a laptop may not be enough. While
smartphones and computers can
handle multiplayer games like

Fortnite and Animal Crossing,
their processing power may be too
limited to handle entire universes
with millions of users. That’s why
Facebook’s metaverse vision includes
users with Oculus VR headsets or
augmented reality glasses.
While playing Wonder Mine
Crafting Game, I had the opportunity
to chat with some of my avatar friends.
Although you can be anyone you want
to be in the meta universe, I couldn’t
help noticing that all the avatars I’ve
seen are presented as male. “What do
you like most about the Metaverse?” I
asked in the chat box. “The metaverse
offers freedom. Marrying the real
world with the crypto world will likely
be our bridge. And I’m so excited for
all of them. We live in great times,”
someone replied enthusiastically.
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Dijital İş Göçü ve Geleceğin
İş Modelleri
Küresel salgın olan Covid-19 etkisiyle içinde bulunduğumuz bu yeni dönem, bizlere teknoloji ve dijital dönüşümün
yalnızca bireyler ve kurumlar için değil aynı zamanda ülkeler için de bir ihtiyaç olduğunu göstermiş oldu. Bu
dönemde uzaktan çalışma koşullarından hibrit çalışma düzenine geçiyor olsak bile en önemli konunun halen
verimlilik ve beyin göçü olduğunu görüyoruz. Özellikle Türkiye’de ve dünyada yaşanan enflasyon artışının
yarattığı etkilerle “dijital iş göçü” dalgası yaşanıyor.

Digital Business Migration and Future Business Models
The new era we are experiencing with the effects of the global epidemic Covid-19 has shown us that technology
and digital transformation are necessities not only for individuals and institutions, but also for countries. Even
though we are moving from remote working to hybrid working, we see that the most important issue is still
efficiency and brain drain. There is a wave of “digital labor migration”, especially with the effects of the increase in
inflation in Turkey and in the world.

Levent KIZILTAN

TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı
TUBISAD Chairman of the Board

SEKTÖRDE her dönem bir sorun olarak yer alan nitelikli
insan kaynağı açığının pandemi sırasında önemi daha fazla
arttı. Fiziksel mekandan bağımsız çalışma arzusu, yurtiçinde
farklı alanlarda yüksek ücret skalaları, yurt dışı iş imkanları
“dijital iş göçü” konusunu daha da derinleştiriyor. Oysa ki
nitelikli teknoloji profesyonelleri ülkemizin geleceğidir.
Sektörün sağlıklı büyümesi, hizmet ve teknoloji ihracatı
kapasitesinin artırılabilmesi için, gençlere doğru eğitim
olanakları sunulmalı, şirketler gerekli koşulları iyileştirmeli,
teknolojide çalışan insan kaynağını etkileyen uzaktan
çalışma ortamının genel ve yaygın bir uygulama halinde
işletmelerin kendi güncel ihtiyaçları doğrultusunda serbest
bırakılması için somut bir yaklaşım içinde yepyeni bir
düzenleme yapılmalıdır. Devlet ve ülkece dijitalleşme çağına
uyumlu hale gelmeliyiz, bu potansiyel Türkiye’de fazlasıyla
bulunuyor.
Türkiye ekonomisi ve toplumunun dijitalleşme
konusunda ne durumda olduğunu ortaya koymak üzere
bu yıl ikincisini hazırladığımız TÜBİSAD “Türkiye’nin
Dijital Dönüşüm Endeksi Raporu”nu çok yakın bir zamanda
kamuoyu ile paylaşacağız.
Değerli Üniversite hocalarımızın yaptığı analizler
sonucunda ve pandemi etkisi de göz önünde bulundurularak

THE SHORTAGE of qualified human resources, which
has always been a problem in the sector, has increased in
importance during the pandemic. The desire to work location
independent jobs, high wage scales in different fields in
the country, and job opportunities abroad deepen the issue
of “digital labor migration”. However, qualified technology
professionals are the future of our country. In order for
the sector to grow healthy and to increase its service and
technology export capacity, the right training opportunities
should be offered to the youth; companies should improve
the necessary conditions, a brand new arrangement should
be made in a concrete approach so that the remote working
environment, which affects the human resources working in
technology, is accepted as a general and common practice
in line with the current needs of the companies. We have to
adapt to the age of digitalization as a state and a country,
this potential is abundantly found in Turkey.
We will soon share with the public the TUBISAD “Turkey’s
Digital Transformation Index Report”, the second of which
we have prepared this year, in order to reveal the state of the
Turkish economy and society regarding digitalization.
According to our report, which was prepared with the
analyzes made by our esteemed university professors and
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taking into account the effect of the pandemic, and which
reveals Turkey’s Digital Index, there is an increase in the
index compared to the previous year. However, considering
the country’s potential, it is obvious that a much higher leap
is needed. While technology is very much needed today, the
main problems in the sector are still increasing infrastructure
investments, raising awareness of digital transformation in
society, and encouraging companies, especially SMEs, to
transform.
In 2022, digitalization will be one of the most important
agenda items and the industry will continue to grow in this
direction. In 2022, we will talk more about digital business
models.
From production to education, from health to
infrastructures, the future is shaped by the opportunities
offered by information and communication technologies in
every field that concerns human and social life. In a future
where natural resources, financial resources and all human
beings must be protected, new generation technologies
excite the whole world with their potential to cause
continuous change and improvement.
The contributions of technology to the sustainability of
life are now too common in our everyday lives to be picked
out by the naked eye. Most importantly, technology has
now shortened the path between imagination and reality.
The process from the germination of an idea to a product or
solution that will change lives is happening faster and more
comprehensively than ever before.
Working groups of TUBISAD, one of the most important
non-governmental organizations of the informatics sector,
will continue to work in this direction; topics such as
Digitalization and Transformation, Artificial Intelligence,
Big Data, Robotic Technologies, Internet of Things, Cloud
Infrastructures, Blockchain, Crypto, Fintech-Open Banking
Applications, Cyber Security, 5G, Gaming Technologies, 3D
Printers and Virtual Reality will be on our agenda.
In addition, the distance covered by e-commerce with its
increasing share in society will continue to be an important
business model for the post-pandemic period.
Finally, I would like to reiterate that, in order to avoid an
acute “human crisis”, it is very important that we start to
establish an order that puts people at the center of an era
where technology determines the future. As components
of the informatics ecosystem, we can analyze all the
parameters that shape our industry, and exhibit the most
productive examples of the coexistence of technology and
people in the new world. We need to change our education
programs and train people according to the competencies
that qualified people will need today and in the future, and
keep the talent in the country.
We, the informatics, who dream, plan, develop, produce
and carry technology to the future, need to take perhaps
more of the responsibilities we take in all humanitarian
crises in the future, when the need for speed, efficiency and
sustainability is at the highest level.
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hazırlanan ve Türkiye’nin Dijital Endeksi’ni ortaya koyan
raporumuza göre; bir önceki yıla kıyasla endekste bir
artış söz konusu. Fakat ülkenin potansiyeli göz önünde
bulundurulduğunda çok daha yüksek bir sıçramaya ihtiyaç
duyulduğu da aşikâr. Günümüzde teknolojiye bu kadar
ihtiyaç duyulurken sektördeki sıkıntıların başında halen;
altyapı yatırımlarının artırılması, toplumda dijital dönüşüm
farkındalığının yükseltilmesi, KOBİ’ler olmak üzere
şirketlerin dönüşüme teşvik edilmesi gibi konular yer alıyor.
2022’de de dijitalleşme en önemli gündem
maddelerinden biri olacak ve sektör bu doğrultuda
büyümeye devam edecek. 2022 yılında daha da çok dijital iş
modellerini konuşacağımız bir yıl olacak.
Üretimden eğitime, sağlıktan altyapılara kadar insan
ve toplum yaşamını ilgilendiren her alanda gelecek, artık
bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu imkânlarla
şekilleniyor. Doğal kaynakların, finansman kaynaklarının
ve bütünüyle insanın koruması gereken bir gelecekte
yeni nesil teknolojiler sürekli bir değişime ve iyileşmeye
neden olabilecek potansiyelleriyle tüm dünyaya heyecan
veriyorlar.
Teknolojinin yaşamın sürdürülebilirliğine sunduğu
katkılar artık gözle görülemeyecek kadar yaygın
hayatımızda. En önemlisi de teknoloji artık, hayal gücü ile
gerçek arasındaki yolu da kısalttı. Bir fikrin filizlenmesi ile
yaşamları değiştirecek bir ürüne ya da çözüme dönüşmesine
kadar geçen süreç hiç olmadığı kadar hızlı ve kapsamlı
gerçekleşiyor.
Bilişim sektörünün önemli sivil toplum kuruluşlarından
olan TÜBİSAD’ın çalışma gruplarının da çalışma hedefleri
bu doğrultuda devam edecek; Dijitalleşme ve Dönüşüm,
Yapay Zeka, Büyük Veri, Robotik Teknolojiler, Nesnelerin
İnterneti, Bulut Altyapıları, Blokzinciri, Kripto, FintechAçık Bankacılık Uygulamaları, Siber Güvenlik, 5G, Oyun
Teknolojileri, 3D Printerlar ve Sanal Gerçeklik gibi konular
ağırlıklı olarak gündemimizde yer alacak.
Ayrıca e-ticaretin kat ettiği yol da toplamdaki artan
payı ile pandemi sonrası için önemli bir iş modeli olmayı
sürdürecek.
Son olarak tekrar belirtmek isterim ki; akut bir “insan
krizi” yaşamamak adına, teknolojinin geleceği belirlediği
çağın merkezine insanı koyarak düzeni kurmaya
başlamamız bugün dünden çok daha önemli anlamlar
taşıyor. Bilişim ekosisteminin bileşenleri olarak bizler de
sektörümüzü şekillendiren tüm parametreleri iyi analiz
ederek, teknoloji ile insanın yeni dünyadaki birlikteliğinin
en verimli örneklerini sergileyebiliriz. Nitelikli insanların
bugün ve gelecekte ihtiyaç duyacağı yetkinlikler neyse
eğitim programlarımızı değiştirip insanları buna göre
yetiştirmemiz ve yeteneği ülkede tutmamız lazım.
Teknolojiyi hayal eden, planlayan, geliştiren, üreten ve
geleceğe taşıyan biz bilişimciler, insani krizlerin tamamında
aldığımız sorumlulukların belki de daha fazlasını, hız,
verimlilik ve sürdürülebilirliğe ihtiyacın azami seviyede
olduğu yarınlarda almamız gerekiyor.
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HIZ VE BANKACILIK İŞLEMLERİ

“MERKEZİYETSİZ FİNANS”IN ARKASINDAKİ KRİPTO ASİLERİ, DÜNYANIN BORÇ
ALMA, BORÇ VERME VE TASARRUF ETME YÖNTEMLERİNİ SİLBAŞTAN İNŞA ETMEK
İSTİYORLAR. WALL STREET BUNA AYAK UYDURABİLECEK Mİ?

Move Fast And Bank Things
The crypto rebels behind “Decentralized Finance” want to remake the way the world borrows, lends,
and saves. Can wall street keep up?
ROBERT HACKETT
FORTUNE TEKNOLOJİ EDİTÖRÜ
FORTUNE TECHNOLOGY EDITOR

BU YAZ, bir “degen” olma yolundaki ilk adımlarımı attım.
“Dejenere kumarbaz” ın kısaltması olan kelime, 1.5 trilyon
dolarlık çılgın kripto para dünyasından geliyor ve bu dünyanın arsız spekülatörleri tarafından bir sevgi sözcüğü olarak
kullanIlıyor. Günün birinde bankanızın yerini almaktan
mutluluk duyacak, sadece dijital dünyada var olan bir organizasyonun düzenlediği bir havuz partisine ucundan da olsa
katılarak, klübe girmiş sayılır mıyım acaba?
Sözünü ettiğim olay, PoolTogether adlı bir uygulama tarafından organize edilen “kayıpsız piyango” etkinliği. Projeyi
iki yıl önce hayata geçiren Leighton Cusack, aktivite için
farklı bir isim kullanmayı tercih ediyor: ödül bağlantılı tasarruf hesabı. Geleneksel tasarruf hesapları düşük bir faiz
getirisini bütün mevduat sahipleri arasında pay ederken,
PoolTogether düzenli olarak, sadece bir avuç şanslı katılımcıya büyük bir oranda ödeme yapıyor.
Temmuz ayının sonunda, uygulamanın toplam mevduatı
yaklaşık 200 milyon dolara ulaşmıştı ve haftada yaklaşık
100.000 dolar ödül paylaşıyordu. Her ne kadar kulağa bir
kumarhaneden bahsediliyormuş gibi gelse de, aslında PoolTogether’ın çoğu faaliyeti daha çok bankacılıkla örtüşüyor.
Uygulama, mevduat kabul ediyor, borç veriyor ve faiz ödüyor. (Piyango faaliyeti bile bankaya benziyor: Birçok banka
ve kredi kuruluşu ödüle bağlı hesaplar kullanmakta.)
Ama bu bir banka değil. Çelik ve beton kasalar, vezne-

THIS SUMMER i took my first step toward becoming a
“degen.” The word—short for “degenerate gambler”—
comes from the zany, $1.5trillion cryptocurrency world,
where cheeky speculators have embraced it as a term of
endearment. My toe dip into the club? A pool party held by
a digital-only organization that would be happy, someday, to
replace your bank.
The event was a “loss-less lottery” run by an app called
PoolTogether. Leighton Cusack, who cocreated the project
two years ago, prefers a different name for the game: a prizelinked savings account. While traditional savings accounts
spread meager interest among all depositors, PoolTogether
regularly delivers a big payday to a handful of winners.
At the end of July, the app had almost $200million in
total deposits and was sharing nearly $100,000 in prizes
per week. While that makes PoolTogether sound a bit like a
casino, most of its activities involve acting like a bank. The
app takes deposits, lends money, and pays interest. (Even
the lottery is banklike: Many banks and credit unions use
prize-linked accounts.)
But it isn’t a bank. There are no steel-and-concrete vaults,
no tellers, and no executives in charge. Indeed, there is no
company in control. The incredible thing about PoolTogether
is that the system runs entirely on software. Cusack and a
band of online collaborators whipped up the application
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darlar ve sorumlu yöneticiler yok. Gerçekte, kontrolde olan
bir şirket de yok. PoolTogether ile ilgili inanılmaz olan şey,
sistemin tamamen yazılım üzerinde çalışması. Cusack ve
bir grup çevrimiçi işbirlikçi, açık kaynak kodu ve kripto para
birimi parçalarını kullanarak uygulamayı geliştirdi, albenili
bir web sitesi oluşturdu ve hepsini ether altyapısı üzerinde
kullanıma açtı. Program, her hafta faiz ve ödülleri dağıttığı
bir ledger (donanımsal cüzdan) veya blockchain (eşler arası
ağ)’i toplu olarak tablolayan küresel bir bilgisayar ağı olan
Ethereum ağında çalışıyor.
PoolTogether, hayaller yıkacak seviyede değişkenlikler
gösteren kripto ekonomisinin gelişmekte olan “merkezi
olmayan finans” ya da başka bir deyişle DeFi kısmına en
iyi örnek. PoolTogether ve benzeri projeler, teknoloji meraklılarını, kripto paraya daha erken adapte olmuş kişileri,
olaylara dışarıdan bakabilenleri, ve evet zaman zaman da degenleri, borç alıp verebilecekleri, tasarruf yapabilecekleri ve
kendi kendilerini sigortalayabilecekleri, aynı zamanda tüm
bunların kurallarını da kendileri belirleyebilecekleri alternatif ve büyük ölçüde bağımsız bir finansal sisteme çekiyor.
En büyük DeFi projesi olmasa da PoolTogether’ın yapısı
bu gelişen dünyanın tipik bir örneği. Yatırımcılar, kendilerine PoolTogether’ın geleceği hakkında oylamaya katılma
hakkı veren kripto para (“havuz” olarak adlandırılmaktadır)
formunda sadakat puanları kazanırlar. Tasarruf sahipleri,
piyango çekilişini hiç kazanmamış olsalar bile, hesaplarında
zaman içinde daha fazla kripto para birikir. İnsanlar bu biriken kripto paraları kripto borsalarında kar elde etmek için
satabilirler, ki bu da benzer projelere yatırım yapmak için
teşvik edicidir. (Benim kıyısından katılmaya cüret ettiğim sıralarda, havuzda Mart Ayı’nda 32 USD değeri olan bir kripto
para değer kaybederek, yaklaşık 10USD’den işlem görmeye
başlamıştı) Tamamen kripto evrenine özgü olarak: Hemen
hemen tüm DeFi projelerinde, mevduatlar ve kazançlar,
asla herhangi bir para biriminde değil, kripto para cinsinden
ifade edilir. Ayrıca, bir DeFi uyarısı: Bu projelerdeki varlıklar
federal sigorta rejiminin koruma kapsamında değildir.
Kripto para ekonomisinin hemen hemen hiç bir kurala
bağlı olmayan bir parçası olarak DeFi, Bitcoin ve Ethereum
gibi kripto para birimlerine olan taleple birlikte patlama
yaptı. DeFi faaliyetlerinin büyük kısmı, ikinci en büyük kripto ağı olan, Solidity gibi tümleşik bir blok zincir programlama dili ile birlikte gelen ve merkezi olmayan uygulamalar
oluşturmayı kolaylaştıran Ethereum’da gerçekleşiyor. Şimdilik ekosistem, öncelikle tüm riskleri ve yasal belirsizliğine
rağmen kripto konusunda rahat olanlardan son derece tutkulu olanlara kadar değişen insanlar tarafından oluşuyor.
Ancak bu ayrım uzun sürmeyebilir. DeFi, dijital paraları
işletmek anlamında uyumlu, kitle kaynaklı bir çabayı temsil
ederek, insanlara yalnızca fiyat hareketleri üzerinden spekülasyon yapmanın ötesinde kripto parayı ellerinde tutmak
için finansal nedenler de sunuyor. Kripto piyasasının ilk büyük yatırımcılarından biri olan Olaf Carlson-Wee, kripto için
“sonuçta sadece yeni bir altın veya yeni bir para türü değil”
diyor. DeFi’yi “dünyayı sarsan önemde” olarak tanımlıyor
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using open-source code and cryptocurrency parts, built
a pretty website, and launched it all into the ether. The
program runs on Ethereum, a global network of computers
that collectively tabulate a ledger, or blockchain, through
which it dispenses interest, and jackpots, every week.
PoolTogether is a prime example of “decentralized
finance,” or DeFi, a booming part of the neck--breakingly
volatile crypto economy. PoolTogether and similar projects
are drawing a generation of tech-savvy tinkerers, crypto-coin
early adopters, outside-the-box thinkers, and, yes, occasional
degens to an alternative and largely independent financial
system, one where they can borrow, lend, save, and insure
themselves—based on rules they make themselves.
While not the biggest DeFi project, PoolTogether’s
structure is typical of this burgeoning world. People
who deposit assets earn loyalty points in the form of
tokens—called “pool” in this case—that let them vote on
PoolTogether’s direction. Savers accrue more tokens over
time, even if they never win a lottery drawing. People
can sell these tokens for a profit on crypto exchanges,
an additional incentive to participate. (At the time of my
dabbling, a pool token traded for about $10, down from
a high of $32 in March.) It’s an all-crypto universe: In
virtually all DeFi projects, deposits and earnings alike are

LIDERLIKTEN VAZGEÇEREK LIDERLIK YAPMAK
Borç verme protokolü Compound’un kurucu ortağı Robert
Leshner, projenin kontrolünü, projenin katılımcılarına
devretti. Bu, o zamandan beri DeFi projeleri için model haline
gelen bir hareket.
LEADING BY RESIGNING
Robert Leshner, cofounder of lending protocol Compound,
turned over control of the project to its token holders—a move
that has since become the norm for DeFi projects.
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“Para, kendisine en iyi
davranıldığı yere gider.
Eğer %5’lik bir getiri
elde edebilirseniz ve bu
yeteri kadar güvenliyse,
o zaman para oraya
akacaktır.”
Money goes where it’s treated best. If
you can get a 5% yield and it’s pretty
safe, then money will move.”
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DEFI OLARAK KİLİTLİ TOPLAM DEĞER (USD)
TOTAL VALUE LOCKED (USD) IN DEFI
90 Gün
90 Day

TVL (USD)

Kasım
November

Aralık
December

Ocak
January

STUART SOPP
Dijital Bir “Yenilikçi” Banka Olan Current’in Ceo’su
CEO of Current, a digital “challenger” bank
denominated in crypto, never in fiat currency. Also, caveat
DeFi-or: Assets aren’t covered by the federal insurance
regime that protects “normie” accounts.
As a largely unregulated part of the economy, DeFi has
exploded in tandem with demand for cryptocurrencies
like Bitcoin and Ethereum. Most of the action takes
place on Ethereum, the second-biggest crypto network,
whose blockchain comes with a built-in programming
language, Solidity, that makes it easy to build so-called
decentralized apps. For now, the ecosystem is populated
primarily by people who range from comfortable with to
rabidly passionate about crypto-—with all its risk and legal
uncertainty.
But that insularity may not last. DeFi represents a
concerted, crowdsourced effort to put digital coins to work,
offering people financial reasons to hold crypto beyond
merely speculating on price movements. Crypto “is finally
not just about a new gold or a new kind of money,” says
Olaf Carlson-Wee, one of the crypto market’s earliest major
investors. He ranks DeFi as being of “earth-shattering level
of importance” and adds: “This isn’t just about the assets”—
like Bitcoin and Ethereum—“it’s about all of the financial
instruments.”
And that fact, in turn, could pave the way to mainstream
consumption. In the not-too-distant future, people expect
the Federal Reserve to decide whether to mint digital dollars
of its own, or to bless such issuances by private industry.
Either move could open blockchain-based services to the
masses—and today’s evolving DeFi infrastructure could
shape a new financial order.
That possibility (bulls would say it’s a certainty) is drawing
a growing roster of established financial players to dabble in
DeFi. What began as a mere plaything—fans call DeFi tools
“money Legos” because they’re so easily assembled—is
wrenching the broader business world into its orbit. In this

ve ekliyor: “Bu sadece (Bitcoin ve Ethereum gibi) varlıklarla
ilgili değil, bütün finansal araçlarla ilgili.”
Ve bu gerçek, sırası geldiğinde, ana akım tüketime giden
yolu açabilir. Çok uzak olmayan bir gelecekte, insanlar Federal Rezerv’in kendi dijital dolarlarını basıp basmayacağına
veya bu tür bir olayın özel sektör tarafından benimsenip
benimsenmeyeceğine karar vermesini bekliyorlar. Her iki
girişim de block zincir tabanlı hizmetleri kitlelere açabilir
ve günümüzün gelişen DeFi altyapısı yeni bir finansal düzen
oluşturabilir.
Bu olasılık (bazılarına göre olasılıktan öte, kesin), DeFi
yatırımı olan belli finansal oyuncuların listesinin giderek
büyümesine sebep oluyor. Sadece bir oyun olarak başlayan şey (hayranları DeFi için “para Lego’su” diyorlar çünkü
parçaları kolayca toplanıp birleştirilebiliyor) daha geniş iş
dünyasını yörüngesine çekiyor. Servetin bu büyük yeniden
yapılanmasında, inek öğrenci tabir edilen kişiler sorumluluk
alıyor; Brooks Brothers marka takım elbiselerinden çıkıp,
blok zincir için çalışmaya başlıyorlar. Yazılım, en sonunda
finansı yutuyor.
DEFI, blok zinciri adeta sapan olarak kullanıp Wall Street’in devlerine taşlar fırlatıyor. DeFi teknolojisinin vaadi
daima, aracıları ortadan kaldırarak herkesin izleyebileceği
şekilde paylaşılan, anında güncellenen bir dijital cüzdan
sayesinde işlemleri daha az maliyetli, daha verimli ve daha
adil hale getirmek oldu.
Bankaların mesai saatleri ve takip ettikleri bir tatil planları varken, DeFi asla uyumaz. Kurumlar kararlar vermek
için evrakları ve kurulları kullanırken, DeFi algoritmalara
güvenir. “OldFi” banka havaleleri ve hisse senedi alım satım işlemleri günler alabilirken, Ethereum tabanlı işlemler
nispeten anlıktır ve nihai onaya ulaşmak genellikle yaklaşık
beş dakika sürer. Şu anda bir kripto yatırım ve finansal hizmetler şirketi olan Galaxy Digital’i yöneten eski bir yatırım
fonu sağlayıcısı Mike Novogratz, DeFi için “Hızlı, açık, izinsiz, şeffaf” tanımlamasını yapıyor. Daha az aracının, daha
az sistemik risk anlamına da geldiğini belirten Novogratz,
“Eğer o zamanlar, bir blok zincirinde paylaşılan bilgilerin
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sadece bir halkasını görebiliyor olsaydık, Bear Stearns’in
ipotek riskini görebilirdik ve 2007’de yaşanan ipotek krizini
yaşamazdık.” diyor
Her geleneksel, merkezi finansal ürüne karşılık gelen,
mevcut veya yapım aşamasında olan, kripto ilişkili bir DeFi
ürünü vardır. Sadece kripto para ile mi ilgileniyorsunuz?
Uniswap’ın merkeziyetsiz borsasında e-para alım satımı
yapabilirsiniz. Borç paraya mı ihtiyacınız var? Aave’nin
“flash kredilerine” bir göz atabilirsiniz. Sigorta ihtiyacınız
mı var? Nexus Mutual sizin yanınızda. Yüksek getirili tasarruf enstrümanları mı arıyorsunuz? PoolTogether’ın da
güvendiği yatırım protokollerinden biri olan Compound’dan
yararlanabilirsiniz.
Bu operasyonların merkezinde JPMorgan Chases veya
Nasdaq yok; hepsi de sadece yazılım kodları. Bu gösteriyi
yazılım geliştiricileri ve kripto para sahipleri (çeşitli kripto
projeleri tarafından dağıtılan sanal paralara sahip olan kişiler) yönetiyor. Aave’nin genel danışmanı Rebecca Rettig,
DeFi’nin vaadinin, “bireylere kendi finansal refahları üzerinde özerklik vermek” olduğunu söylüyor.
DeFi, değerleri oldukça değişken olan dijital para birimleri
üzerine kurulu bir system olduğundan, hala çok sancılı. Mayıs
ayında, DeFi projelerinde “kilitlenen toplam değer” 90 milyar
dolarlık bir zirveye ulaştı, ardından kripto para birimi fiyatları
düştükçe düştü. Yine de, “akıllı sözleşmeler” olarak adlandırılan bu blok zinciri tabanlı programlara yatırılan mevduat,
2020’nin başında 1 milyar dolardan az iken, Temmuz ayı sonunda 60 milyar doları aştı. DeFi uygulamalarının tamamını
tek bir banka olarak kabul edecek olsaydık, yönetim altındaki
varlıklar açısından ABD’de ilk 50’de yer alırdı.
DeFi projelerinin tam olarak katılımcı sayısını söyleyebilmek çok zor. Herhangi bir projenin pasaportu anlamına da
gelen bir blockchain cüzdanı oluşturmak için, kimlik kartı
gerekmez (birçok kanun yapıcıyı dehşete düşüren ve alarma
geçiren bir özellik) ve birçok kullanıcının birden fazla cüzdanı vardır. Bununla birlikte, Dune Analytics’e göre, DeFi
protokolleriyle etkileşime giren cüzdan sayısı geçtiğimiz yıl
yaklaşık 300.000’den 3 milyonun üzerine çıktı. Bir cüzdan
sağlayıcısı olan MetaMask, Temmuz ayında dünya çapında
8 milyondan fazla aktif cüzdan saydığını açıkladı.
Kripto borsası Binance.US’nin CEO’su Brian Brooks,
DeFi’nin risk fonlarından, yatırımcıların ceplerinden ve
perakende tutkunlarından ne kadar sermayeyi çektiği göz
önüne alınırsa, DeFi için “artık göz ardı edilemez” diyor.
Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki son yılında, Amerika’daki
en iyi bankacılık düzenleyicisi olarak kabul edilen Brooks,
geçmişte İnternet ve Amazon’un perakendecilere yaptığını
(ya teknoloji odaklı rekabet et ya da yok ol), şimdi blok zinciri uygulamalarının bankalara ve borsa komisyoncularına
yapacağına inanıyor. Brooks, “Bu, finans alanında artık aracı
kurumlara gerçekten ihtiyacımız olup olmadığı sorusunu
gündeme getiriyor.” diyor. “Bank of America’nın başkanı
olsaydım, endişelenirdim.”
Büyük bankaların CEO’ları endişeliyse de, bunu kamuoyu önünde pek dile getirmiyorlar. Ancak yerleşik kurumlar,
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grand rewiring of wealth, the nerds are taking charge; they’re
swapping out the Brooks Brothers suits for blockchains.
Software is finally eating finance.
DEFI flings rocks at the Goliaths of Wall Street, using
blockchain as its slingshot. The tech’s promise has always
been to make transactions less costly, more efficient, and
more equitable by replacing intermediaries with a shared,
instantaneously updated ledger that anyone can monitor.
While banks have office hours and observe holidays,
DeFi never sleeps. Whereas institutions use paperwork and
committees to reach decisions, DeFi relies on algorithms.
Whereas “OldFi” wire transfers and stock-trading
settlements can take days, -Ethereum-based transactions
are comparatively instantaneous, usually taking about five
minutes to reach final confirmation. “It’s fast, it’s open, it’s
permissionless, it’s transparent,” says Mike Novogratz, a
former hedge funder who now runs Galaxy Digital, a crypto
investment and financial services firm. Fewer intermediaries
also means less systemic risk, he says. “We wouldn’t have
had a mortgage crisis in 2007 if we could have just looked
on chain”—at information shared on a blockchain—“and
seen Bear Stearns’s mortgage exposure.”
For every traditional, centralized financial product there
is a crypto-related, DeFi version either available or in
the works. Just getting into crypto? Buy some e-coins on
Uniswap’s decentralized exchange. Borrowing money? Check
out Aave’s “flash loans.” Insurance? Nexus Mutual has you
covered. Seeking high-yield savings? Tap into Compound,
one of the lending protocols PoolTogether relies on.
At the center of these operations, there are no JPMorgan
Chases, no Nasdaqs; it’s all just code. Communities of
software developers and token holders—people who own
the virtual coins dispensed by various crypto projects—run
the show. The promise of DeFi, says Rebecca Rettig, general
counsel at Aave, is “to give back autonomy to individuals
over their own financial well-being.”
DeFi is still very much undergoing growing pains—not
least because it’s built on digital currencies whose values
are notoriously volatile. The “total value locked” in DeFi
projects reached a $90billion peak in May, then plummeted
as cryptocurrency prices tanked. Still, deposits into these
blockchain-based programs—called “smart contracts”—
amounted to more than $60billion as of late July, up from
less than $1billion at the start of 2020. If the totality of DeFi
apps was considered a bank, it would rank in the top 50 in
the U.S. by assets under management.
It’s difficult to tell exactly how many people are
participating. Creating a blockchain wallet, the passport to
any project, requires no ID card (a feature that alarms and
appalls many regulators), and many users own multiple
wallets. That said, the number of wallets interacting with
DeFi protocols has soared from nearly 300,000 to more
than 3million in the past year, according to Dune Analytics;
MetaMask, a wallet provider, counted more than 8million
active wallets worldwide in July.
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61,9 MİLYAR / BILLION $
Temmuz ayı sonu itibariyle DeFi finansal projelerindeki dijital paraların piyasa değeri. Bu değer, Mayıs’ta 90 milyar dolarlık toplama göre gerilemiş
olsa da, 2020’nin başında 1 milyar doların dahi altındaydı.

The market value of digital coins committed to DeFi financial projects as of late July. That’s up from under $1 billion at the beginning of 2020—but down from
a peak of $90 billion in May.

Given how much capital DeFi is attracting from hedge
funds, deep-pocketed investors, and retail enthusiasts,
“it can’t be ignored anymore,” says Brian Brooks, chief
executive of the crypto exchange Binance.US. Brooks, who
was America’s top banking regulator during Donald Trump’s
last year in office, believes blockchain apps will do to banks
and brokers what the Internet and Amazon did to brickand-mortar retailers—forcing them either to compete in
a new tech-driven game or perish. “It raises the question
of whether we truly need those institutions anymore to
perform those intermediary functions,” Brooks says. “If I
were the head of Bank of America, I’d be worried.”
If big bank CEOs are worried, they aren’t saying so
publicly. But established institutions are beginning
to explore DeFi—under the assumption that younger
customers, comfortable with both crypto and app-driven
financial services, will eventually demand it. Fintech
companies are already convinced of the clamoring to come.
In a June blog post, Brian Armstrong, CEO of Coinbase, the
U.S.’s biggest crypto exchange, wrote, “The products that the
most crypto-forward people are using today will be used
by mainstream customers in a year, and by institutions a
few years after that.” Payments giant Square announced in
July that it is ginning up a DeFi business focused on Bitcoin.
“We are in the middle of a major shift,” says Dan Schulman,
CEO and president of PayPal. “The time is ripe to modernize
financial systems” using crypto tech.
The old guard is joining in too. JPMorgan Chase, Wells
Fargo, and Goldman Sachs are some of the companies
hedging their bets for the possibility of a bankless future by
funneling millions of dollars into crypto startups. Visa, the
credit-card era behemoth, has partnered with Anchorage,
one of the newest federally chartered banks, to accept
business payments made in privately issued digital coins,
like the dollar-pegged USD Coin. (Mastercard has inked
similar deals.) Companies may start increasingly transacting
with such portals to the DeFi-verse, even as they keep their
own operations entirely in U.S. dollars.
Diogo Monica, cofounder and president of Anchorage,
says banks “want the relationship with these millennials, the
next generation that is about to inherit I-don’t-know-howmany trillions of dollars from baby boomers...That age range

yavaş yavaş hem kripto hem de uygulama odaklı finansal
hizmetler konusunda kendilerini çok daha rahat hisseden
genç müşterilerinin, eninde sonunda talep edeceği varsayımıyla DeFi’yi keşfetmeye başlıyor. Fintech şirketleri ise
şimdiden, kopacak fırtınaya ikna olmuş durumda. ABD’nin
en büyük kripto borsası Coinbase’in CEO’su Brian Armstrong, Haziran ayındaki bir blog yazısında: “Bugün kripto
ile erken tanışmış olanların kullanmakta olduğu ürünler,
gelecek yıl tüm ana akım müşteriler tarafından, bir kaç
yıl içerisinde de kurumlar tarafından kullanılmaya başlanacak” dedi. Ödeme devi Square, Temmuz ayında Bitcoin
odaklı bir DeFi işi başlattığını duyurdu. PayPal CEO’su ve
başkanı Dan Schulman, “Büyük bir değişimin ortasındayız”
diyor. “Kripto teknolojisini kullanarak finansal sistemleri
modernize etmenin zamanı geldi”.
Sektörün eskileri de furyaya katılmaya başladı. JPMorgan
Chase, Wells Fargo ve Goldman Sachs, milyonlarca doları
kripto girişimlerine akıtarak bankasız bir gelecek olasılığı için kendilerini korumaya çalışan şirketlerden bazıları.
Kredi kartı çağının devi Visa, dolara sabitlenmiş USD Coin
gibi özel olarak çıkarılan dijital paralarla yapılan ticari ödemeleri kabul etmek için, en yeni federal bankalardan biri
olan Anchorage ile ortaklık kurdu. (Mastercard da benzer
anlaşmalar imzalıyor.) Şirketler, faaliyetlerini tamamen
ABD doları cinsinden sürdürseler bile, DeFi evrenine giden bu tür yöntemlerle, giderek daha fazla işlem yapmaya
başlayabilirler.
Anchorage’ın kurucu ortağı ve başkanı Diogo Monica,
“Bankaların Y kuşağıyla, yani bir önceki nesilden trilyonlarca doları miras almak üzere olan yeni nesille ilişki kurmak
istediğini söylüyor... Bu yaş aralığının geleneksel finansa ve
merkezi kurumlara büyük bir güvensizliği var.” Bankaların
eninde sonunda DeFi teknolojisini anlamaktan başka seçenekleri kalmayacak, “Bu sadece hangi projeye, nasıl ve ne
zaman girecekleri meselesi.”
Taraflar arası borçlanma hesapları, dolar değeri üzerinden
DeFi pazarının yaklaşık yarısını oluşturur. Aynı zamanda,
mevduatları krediye dönüştürülen tasarruf sahipleri için
daha yüksek getiri anlamına gelen ve pazarın en çekici satış
noktalarından birini de oluşturmaktadır. DeFi faizi, kripto
para değer artışı ve borç vermeden elde edilen pasif gelirin
bir kombinasyonundan kaynaklanır ve çift haneli yüzde-
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lere ulaşabilir. Çift haneli yüzdelere ulaşmayıp, tek haneli
yüzdelerde kalan getiriler bile, ulusal bankaların geleneksel
tasarruf hesaplarında dağıttığı ortalama %0,06 olan oranı
hayli aşmaktadır.
Yenilikçi bir banka olan Current’in CEO’su Stuart Sopp,
Fortune’a, şirketinin Compound ile entegre olarak daha
yüksek getirili tasarruflar elde etmeyi planladığını söyledi.
Sopp’a göre bu, kripto ile ilgili dedikodulara kulak asmadan basitçe matematik ile açıklanabilecek bir karar. Sopp,
“Para, bir paralı askerdir” diyor. “Kendisine en iyi davranıldığı yere gider. Eğer %5’lik bir getiri elde edebilirseniz ve
bu yeteri kadar güvenliyse, o zaman para oraya akacaktır.”
Bununla birlikte, bu DeFi getirilerinin arkasındaki mekanizma biraz karmaşık ve düzensizdir. Buradaki göz kamaştırıcı oranlar, esas olarak bankaların riskten kaçınma
stratejileri, teknolojiye mesafeli duruşları ve kripto söz
konusu olduğunda mevzuat ile ilgili endişelerinden kaynaklanmaktadır. Çoğunlukla, bankalar kripto para sahiplerine kredi vermezler; bir Bitcoin milyarderi bile dijital
paraları teminat olarak kullanmakta sorun yaşamaktadır.
Bu, özellikle birçok kripto “balinasının” daha fazla kripto
para kazanmak için kaldıraçlı işlemler yapmaya istekli
olduğu göz önüne alındığında, arz talep dengesini sarsar.
Sahne arkasında, kripto dostu yatırım fonları da dahil
olmak üzere yeni zenginler, Compound ve Aave gibi DeFi
protokollerinden ve likidite amaçlı DeFi projelerine dönüşen kripto işletmeleri BlockFi ve Celsius gibi özel borç
verenlerden kredi almak için prim ödüyor. Borç alan için,
nispeten yüksek faiz ödemek (mesela %10), kripto varlıklarını satmaktan veya %37 ve daha fazlasına varan kısa vadeli
sermaye kazancı vergilerine maruz kalmaktan çok daha iyi
bir anlaşma. Bu arada yüksek faizli bir kredi, DeFi mudileri
için normalden çok daha iyi bir getiri anlamına da geliyor.
Burada bir çelişki var. Kripto ve DeFi olgunlaştıkça, bu
kadar yüksek getiriler muhtemelen uzun sürmeyecek: Bankalar, büyüyen dijital para varlıklarının etkisiyle rahatladıklarında, kripto yatırımcıları daha düşük oranlarla borçlanmaya daha kolay erişebilecek. Bu arada, “yüksek getiri
avcıları” nın, sunulan en yüksek oranları yakalamak için
hızla hareket ettiği bir DeFi dünyasında, riskten kaçınmanın
bir ödülü de yoktur. Kripto dünyasında hızla hareket eden
para, kripto para birimlerinin fiyatlarında büyük dalgalanmalar olması anlamına gelebilir.
Genellikle, DeFi kredilerinden elde edilen büyük kazançları vurgulayan, arz-talep tuhaflıkları ve saçma fiyat spekülasyonlarının körüklediği reklamlar görmek nadir değildir.
Bir girişim olan Iron Finance, kısa süre önce “Titan” isimli
kripto paranın muazzam getirilerini duyurmuştu. Ancak
Titan’ın fiyatı, 16 Haziran’da 16 saat boyunca gizemli bir
şekilde 64 dolardan neredeyse sıfıra düştü. (Olayın kurbanları arasında kripto para fanı, Shark Tank programının
yıldızı, yatırımcı ve NBA’deki Dallas Mavericks’in sahibi
Mark Cuban da vardı. Cuban daha sonra Twitter’da “Herkes
gibi ben de yıkıldım” diye yakındı.) Iron Finance “dünyanın
ilk büyük ölçekli kripto bankası batışının” kurbanı oldu-
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has a big distrust of these traditional-finance, centralized
institutions.” Banks will have no choice but to get DeFiliterate, he concludes: “It’s just a matter of how, when, and
where they enter.”
Peer-to-peer lending accounts for about half of the
DeFi market in dollar value. It also drives one of its most
alluring selling points: higher yields for the savers whose
deposits get converted into loans. DeFi interest derives from
a combination of token accrual and passive income from
lending, and it can reach into double-digit percentages. Even
yields in the single digits trounce the national average rate
on traditional savings accounts, which is just 0.06%, per
Bankrate.
Stuart Sopp, CEO of Current, a challenger bank, tells
Fortune that his business plans to get higher-yield savings by
integrating with Compound. For Sopp, it’s a simple decision
that has nothing to do with crypto buzz and everything to do
with math. “Money is mercenary,” Sopp says. “It goes where
it’s treated best. If you can get a 5% yield and it’s pretty safe,
then money will move.”
The mechanism behind those DeFi yields is, however, a
little chaotic. The eye-popping rates are mainly due to banks’
risk aversion, tech lag, and regulatory apprehensions when
it comes to crypto. For the most part, banks won’t extend
credit to crypto borrowers; even a Bitcoin billionaire has
trouble using digital coins as collateral. That puts supply
and demand out of whack—especially given that many
crypto “whales” are eager to make leveraged bets on more
cryptocurrency.
Behind the scenes, the nouveaux riches, including
crypto-friendly hedge funds, pay a premium to take out
loans from DeFi protocols like Compound and Aave—and
from specialized lenders, like crypto businesses BlockFi
and Celsius, that turn to DeFi projects for liquidity. For the
borrower, paying relatively high interest—think 10%—is a
far better deal than selling crypto holdings and getting hit
with short-term capital gains taxes of 37% or more. A highinterest loan, meanwhile, means a far-better-than-normal
return for DeFi depositors.
There’s a paradox here. As crypto and DeFi mature,
such high yields likely won’t last: Crypto investors will
find it easier to borrow at lower rates as banks grow more
comfortable with digital coin assets. In the meantime, in a
DeFi world where “yield farmers” move fast to hunt down
the juiciest rates on offer, there’s no divorcing reward from
risk. Rapidly moving money, in the crypto world, can mean
major fluctuations in token prices.
It’s not uncommon to see advertisements for outsize
gains from DeFi lending, often fueled by supply-anddemand quirks and screwy price speculation. One venture,
Iron Finance, recently showed stupendous returns on its
“titan” token. But titan collapsed, mysteriously, over the
course of 16 hours on June16, its price crashing from $64 to
nearly zero. (The victims of the crash included Mark Cuban,
the crypto-loving Shark Tank star, investor, and owner of the

Technology / TEKNOLOJİ

STRATEGY

NBA’s Dallas Mavericks. “I got hit like everyone else,” Cuban
later lamented on Twitter. “Bam.”) Iron Finance claims it
was the victim of “the world’s first large-scale crypto bank
run”—blaming whales for initiating mass withdrawals. But
forums for crypto chatter like Reddit, Telegram, and Discord
brimmed with accusations of mischief.
Crypto and misbehavior aren’t strangers: People have
lost $6.5billion to crypto-related fraud and cybercrime
from 2019 through April 2021, according to data from
CipherTrace, a blockchain analytics firm. Sen. Elizabeth
Warren (D-Mass.) calls crypto “the Wild West of investment.”
The perils are magnified, she tells Fortune, when it comes
to DeFi, “where anonymous developers can scam investors
with rug pulls, pump and dumps, and other schemes without
transparency or accountability.”
In a community where decentralization is a philosophical
pillar, accountability is a major issue to iron out. Back in
2019, Robert Leshner, cofounder of Compound, used to
wake up in a cold sweat, worried about his liability. What if
the code had a bug? Could he and his team cover losses? “I
was afraid to leave the house because I thought there was
a risk that somebody would kidnap me to try to steal all the
money in Compound,” Leshner tells Fortune.
Leshner’s solution was to retire, sort of. His team
created a governance token, Comp, and turned control of
the protocol over to the Compound community, to people
who earned and owned Comp tokens. Now liability is a
collective concern.
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ğunu iddia ediyor ve kripto balinalarını toplu para çekme
işlemlerini başlatmakla suçluyor. Ancak Reddit, Telegram
ve Discord gibi kripto sohbet forumları kötü niyet suçlamalarıyla dolup taşıyor.
Kripto ve dolandırıcılık yabancı değil: Bir blokh zincir
analiz firması olan CipherTrace’in verilerine göre, insanlar
2019’dan Nisan 2021’e kadar kripto ile ilgili dolandırıcılık
ve siber suçlardan 6,5 milyar dolar kaybetti. Senatör Elizabeth Warren (D-Mass.) kriptoyu “yatırımın Vahşi Batısı”
olarak adlandırıyor. Fortune’a, DeFi söz konusu olduğunda,
anonim geliştiricilerin yatırımcıları şeffaflık veya hesap
verebilirlik olmadan türlü yöntemlerle dolandırabileceğinden bahsedilerek tehlikelerin büyütüldüğünü söylüyor.
Merkeziyetsizliğin, bir toplum felsefesi haline geldiği bir ortamda, hesap verebilirlik çözülmesi gereken çok
önemli bir konudur. 2019’da Compound’un kurucu ortağı
Robert Leshner, kodda bir hata olması ihtimali yüzünden
soğuk terler içinde uyanıyor ve sorumluluğundan endişe
ediyordu Ya kodda bir hata varsa, o ve ekibi kayıpları karşılayabilir miydi? Leshner, Fortune’a “Evden çıkmaktan bile
korkuyordum çünkü birinin beni kaçırıp Compound’daki
tüm parayı çalmaya çalışma riskinin olduğunu düşünüyordüm” dedi.
Leshner, çözümü kendisini sorumluluktan emekli etmekte buldu. Leshner’ın ekibi, bir denetim kripto para birimi
olan Comp’u buldu ve denetleme kontrolünü tüm Compound
ailesine yani Comp kripto para birimine sahip olan herkese
devretti. Böylece, sorumluluk kolektif bir endişe haline geldi.

Finansal Yük selişler / F inancial Ups t ar t s

KESİNLİKLE YIKICI
“Merkezi olmayan finans” veya DeFi’de, projeler artık 60 milyar dolardan fazla sermayeye sahip. (Ve birkaçının bu ay Fortune’un kapağında yer alan
maskotları var.) İşte aralarından bilmeniz gerek beş tanesi.

Defi-Nitely Disruptive
“Decentralized finance,” or DeFi, projects now hold more than $60 billion in capital. (And a few have mascots that are making an appearance on Fortune’s cover
this month.) Here are five to know.

METAMASK
Ethereum tabanlı, ConsenSys
tarafından oluşturulan popüler
bir dijital cüzdan. Bir uygulama
ve web tarayıcı uzantısı olarak
mevcut olan MetaMask, insanları çeşitli DeFi uygulamalarını
kullanmaya yönlendiriyor.
A popular digital wallet created by
ConsenSys, an E thereum startup
studio. Available as an app and
web browser extension, MetaMask
guides people down the rabbit
hole to using various DeFi apps.

UNISWAP
Geleneksel borsalar tarafından tercih
edilen elektronik emir defterlerinin yerini
otomatik piyasa oluşturma algoritmaları ile değiştiren, merkezi olmayan bir
borsa veya DEX. Teklifleri ve istekleri
eşleştirmek yerine, Uniswap kullanıcılarının likidite havuzları olarak adlandırılan
ortamlar ile bağlantı kurmalarına izin
verir.
A decentralized exchange, or DEX, that
replaces electronic order books, favored
by traditional exchanges, with automated
market-making algorithms. Instead of
matching bids and asks, Uniswap lets users
tap so-called liquidity pools.

SUSHISWAP
Ağustos 2020’de Uniswap’ın
açık kaynak kodunu klonlayan
rakip bir DEX. Bazı avantajları
kullanan yeni şirket, insanların
“vampir saldırısı” olarak adlandırdığı yöntemle rakibinden
milyarlarca dolarlık varlığı
kendine çekti.
A rival DEX that cloned Uniswap’s
open-source code in August 2020.
Using perks, the upstart lured
billions of dollars in assets from
its competitor in what people
dubbed a “vampire attack.”

CHAINLINK
DeFi’de kullanılan “akıllı
sözleşmeler”, örneğin sigorta
ödemelerini belirlemek için genellikle harici veri kaynaklarına
erişim konusunda yardıma ihtiyaç duyar. Chainlink, güvenilir
bilgileri iletmek için oracles adı
verilen bir veri sağlayıcıları ağını
teşvik eder.
The “smart contracts” used in DeFi
often need help accessing external
data sources—say, for determining
insurance payouts. Chainlink
incentivizes a network of data
providers, called oracles, to relay
trusted information.

AAVE
2017 yılında ETHLend olarak
başlayan Aave (Fince, “hayalet” demek), en eski DeFi borç
verme protokollerinden biridir.
Kripto arbitraj tüccarları arasında popüler olan teminatsız
“flaş kredileri” ile bilinir.
Started as ETHLend in 2017,
Aave ( Finnish for “ghost”) is
one of the o ldest DeFi lending
protocols around. It’s known for
its uncollateralized “flash loans,”
popular among crypto arbitrage
traders.
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DEFI, GIRIŞIMCILERIN VE KRIPTO
SEVERLERIN GÖZÜ ÖNÜNDE BÜYÜYOR
DeFi konusu Türkiye’de büyük ölçüde stabil-koinler çerçevesinde biliniyor olsa da çok hızlı ilerlemeler olduğunu
ve bu koinlerin artık “yaşlı” bir örnek olarak sınıflandırılabileceğini söyleyebiliriz.

DEFI grows in front of entrepreneurs and crypto lovers
Although DeFi is mostly known in Turkey within the framework of stablecoins, we can say that there has been
rapid progress and these coins can now be classified as an “old” example.

Şant MANUKYAN

İş Yatırım Uluslararası Piyasalar – Hisse Senedi ve Türev Müdürü
IS Investment International Markets, Equities and Derivatives Manager

YERLEŞIK FINANS DÜNYASINDA iş modellerinin saldırı
altında olduğunu görüyoruz. Bir süredir RobinHood gibi
yatırımcılarından komisyon almayarak aracılık hizmeti
veren kurumlar Wall Street’in gündemini oluşturuyor.
Araştırma veya kurumsal finansman gibi geleneksel
diğer hizmetleri dışarıda tutarak sadece aracılık hizmeti
veren bu kurumlar son zamanlarda çok popüler ve yeni
açılan hesaplara da büyük oranda ev sahipliği yapıyor.
Bu iş modelinin ne oranda sağlıklı olduğu tartışılır ancak
klasik Wall Street kurumlarını zorladığı bir gerçek. Diğer
bir gerçek ise merkeziyetsiz finansı yani DeFi konusunun
piyasanın gözlerinden uzak ama girişimcilerin ve kripto
severlerin gözü önünde büyüyor olması.
DeFi konusu Türkiye’de büyük ölçüde stabil-koinler
çerçevesinde biliniyor olsa da çok hızlı ilerlemeler
olduğunu ve bu koinlerin artık “yaşlı” bir örnek olarak
sınıflandırılabileceğini söyleyebiliriz. Yeni şirketler,
ki bunları yeni nesil bankacılık veya finans kurumları
olarak tanımlamak gerek ancak Türkiye dahil pek çok
ülkede regülasyonlar geriden geliyor, artık mevduat ve
kredi konusunu merkeziyetsiz bir ortama taşıyor. Reel
getirilerin eksi, nominal getirilerin sıfır seviyesinde
olduğu günümüzde pek çok yatırımcı parasını artırmak
için spekülasyona yönlenmek zorunda. DeFi ortamında
ise kriptopara, henüz sadece birkaç tanesinde, tutanlar ve
borçlanmak isteyenler bir araya geliyor. Ortada bir aracı
yani 3. partiden ziyade bir akıllı kontrat var. Faiz oranları
tamamen arz ve talep dinamikleri uyarında günlük olarak
belirleniyor. Paranızı vadeli bağlamak zorunda değilsiniz.

WE SEE BUSINESS models under attack in the
established finance world. For a while, institutions such
as RobinHood, which provide brokerage services by not
taking commissions from their investors, have been on
the agenda of Wall Street. These institutions, which only
provide brokerage services, excluding other traditional
services such as research or corporate finance, are very
popular lately and host a large number of newly opened
accounts. It is debatable to what extent this business
model is healthy, but it is a fact that it forces classic
Wall Street institutions. Another fact is that the topic of
decentralized finance, namely DeFi, is growing away from
the eyes of the market, but in front of entrepreneurs and
crypto lovers.

Although DeFi is mostly known in Turkey within the
framework of stablecoins, we can say that there has been
rapid progress and these coins can now be classified as an
“old” example. New companies, which should be defined
as new generation banking or financial institutions, but
regulations lagging behind in many countries, including
Turkey, are now moving the issue of deposits and loans
to a decentralized environment. With real returns
minus zero nominal returns, many investors have to
speculate to raise their money. In the DeFi environment,
cryptocurrencies, only a few of them, come together with
those who hold and those who want to borrow. There is
an intermediary, namely a smart contract rather than a
3rd party. Interest rates are determined daily in line with
the dynamics of supply and demand. You do not have to

STRATEGY

Dahası CDP olarak tanımlanan bir uygulama ile
işlemler teminatlı şekilde yapılıyor.
Bankacılık sektörü dışında bir mevduat- kredi
pazarı oluşumuna şahit oluyoruz. Şayet bu “Pazar”
yatırımcıların dikkatini çekerse kriptopara piyasasına
ve bu işlemlerin üzerinde gerçekleştiği Ethereum
zincirine talebin ciddi oranda artacağını ön görebiliriz.
Ancak her yeni piyasa gibi bu piyasa da henüz yolun
başında ve banka mevduat müşterisi için çok karışık.
Öncelikle cüzdan, akıllı kontrat gibi kavramların
netleşmesi, banka-kripto kurumu-DeFi ilişkisini çok
daha kuvvetlenerek basitleşmesi gerekiyor. “Fed para
basıyor” konusu etrafında dönüp duran Bitcoin/ kripto
para tartışmalarına artık derinlik vermek ve oluşan
yeni modelin neler getirip götüreceğini iyi analiz etmek
için doğru zamandayız.
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bind your money in futures. Moreover, with an application
defined as CDP, transactions are made in a secured manner.
We are witnessing the formation of a deposit-credit
market outside the banking sector. If this “Market”
attracts the attention of investors, we can predict that the
demand for the cryptocurrency market and the Ethereum
chain on which these transactions take place will increase
significantly. However, like every new market, this market
is just at the beginning and it is very complicated for bank
deposit customers. First of all, concepts such as wallet and
smart contract need to be clarified and the bank-crypto
institution-DeFi relationship needs to be strengthened and
simplified. Now is the right time to give depth to the Bitcoin/
crypto money debates that revolve around the issue of “Fed
is printing money” and to analyze what the new model will
bring and take.
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EKONOMIDE YENI YOL HARITASI
2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’ın onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı,
2022 yılına ilişkin büyüme yüzde 5 olarak belirlenirken, 2023 ve 2024 için de yüzde 5,5’lik büyüme
hedefi kondu. Bu yıla ilişkin büyümede gerçekleşme tahmini yüzde 9 oldu.

New Roadmap in Economy
The President’s Decision regarding the approval of the Medium Term Program covering the period of
2022-2024, while the growth for 2022 was determined as 5 percent, a growth target of 5.5 percent was set
for 2023 and 2024. The realization forecast for this year’s growth was 9 percent.

BUNA GÖRE, sanayi, ticaret, ulaştırma, çevre ve enerji
alanlarında yeşil dönüşüm ve döngüsel ekonomiye geçişi
destekleyici yeni yaklaşımlar, dış finansman imkanları da
dikkate alınarak destek, kredi teşvik mekanizmaları çerçevesinde hayata geçirilecek. Başta geri dönüşüm teknolojileri olmak üzere verimlilik artıran ve sera gazı emisyon
artışını sınırlamayı hedefleyen yatırımlar desteklenerek,
uluslararası ticaret alanında iklim değişikliği politikalarıyla uyumlu ihracatın rekabet gücü artırılacak.

ACCORDINGLY, new approaches supporting the transition
to green transformation and circular economy in the fields
of industry, trade, transportation, environment and energy
will be implemented within the framework of support and
credit incentive mechanisms, taking into account foreign
financing opportunities. By supporting investments that
increase efficiency, especially in recycling technologies,
and aim to limit the increase in greenhouse gas emissions,
the competitiveness of exports in line with climate change
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policies in the field of international trade will be increased.
While 12 percent unemployment is foreseen in 2022 in
the program, the unemployment target of 11.4 percent in
2023 and 10.9 percent in 2024 has entered the program.
Regarding inflation, a target of 9.8 percent was set for the
end of 2022. This target for 2023 was 8 percent, and for
2024 it was 7.6 percent. The 2021 year-end realization
forecast was determined as 16.2%. While the ratio of
current account deficit to gross national product is foreseen
as 2.2 percent for 2022 in the Medium Term Program, this
ratio was 1.5 percent for 2023 and 1 percent for 2024.

INCOME PER CAPITA EXPECTED TO EXCEED $11,000
BY 2024
In the program, it is foreseen that the gross national product
in dollars will increase to 850 billion dollars for 2022,
this figure will be 925 billion dollars in 2023 and exceed
1 trillion dollars in 2024. Following these figures, the
per capita income of 9 thousand 947 dollars in 2022, 10
thousand 703 dollars in 2023 and 11 thousand 465 dollars
in 2024 entered the target. Expectations regarding gross
national product in TL and USD in the Medium Term Program
also revealed the government’s projections regarding the
USD/TL exchange rate. Accordingly, the forecast for the
exchange rate for 2021 was 8.30, 9.27 for 2022, 9.77 for
2023 and 10.26 for 2024.

IMPORTS EXPECTED TO EXCEED $300 BILLION BY THE
END OF THE PROGRAM
Looking at the targets in the foreign trade program, it is seen
that the export target for 2022 is 230.9 billion dollars, and
255 billion dollars for 2024, the last year of the program.
Thus, by the end of the program, it is aimed to realize the
foreign trade deficit of 54 billion dollars.

EXPECTATIONS REGARDING THE PUBLIC BALANCE
In the Medium Term Program covering the period of 20222024, it was predicted that there would be an upward
momentum in the budget deficit until the end of the
program in terms of public finance targets. Accordingly,
while the budget deficit is expected to be 230 billion TL in
2021, the target for 2022 is 278.4 billion TL, 290.2 billion TL
for 2023 and 294 billion TL for 2024.

DOMESTIC BORROWING IN FOREIGN CURRENCY AND
GOLD WILL BE REDUCED
In the New Medium-Term Program covering the 20222024 period, it was stated that one of the strategic goals of
borrowing would be to gradually reduce domestic FX and
gold borrowings within the framework of market conditions.

YOUTH EMPLOYMENT NATIONAL STRATEGY
DOCUMENT WILL BE IMPLEMENTED
In the program, it was envisaged to expand internship
and other talent management activities for students and
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Programda 2022’de yüzde 12 işsizlik öngörülürken,
2023’de yüzde 11,4, 2024’de ise yüzde 10,9’luk işsizlik
hedefi programa girdi. Enflasyona ilişkin olarak ise 2022
yıl sonu için yüzde 9,8’lik hedef kondu. 2023 için bu hedef
yüzde 8, 2024 için ise yüzde 7,6 oldu. 2021 yıl sonu gerçekleşme tahmini ise yüzde 16,2 olarak belirlendi. Orta Vadeli
Program’da cari açığın gayrisafi milli hasılaya oranı 2022
için yüzde 2,2 olarak öngörülürken, bu oran 2023 için
yüzde 1,5, 2024 için ise yüzde 1 oldu.
2024 KIŞI BAŞINA GELIRIN 11 BIN DOLARIN ÜZERINE
ÇIKMASI BEKLENIYOR
Programda 2022 için dolar cinsinden gayrisafi milli
hasılanın 850 milyar dolara çıkması, 2023’de bu rakamın
925 milyar dolar olması, 2024’te ise 1 trilyon doları aşması
öngörüldü. Bu rakamları takiben kişi başına düşen gelirin
2022’de 9 bin 947, 2023’de 10 bin 703 ve 2024’te de 11 bin
465 dolar olması hedefe girdi. Orta Vadeli Program’da TL
ve dolar cinsinden gayrisafi milli hasılaya ilişkin beklentiler, hükümetin Dolar/TL kuruna ilişkin öngörülerini de
ortaya koydu. Buna göre 2021 için kura ilişkin öngörü 8,30,
2022 için 9,27, 2023 için 9,77 ve 2024 için 10,26 oldu.
İTHALATIN PROGRAM SONUNDA 300 MILYAR DOLARI
AŞMASI BEKLENIYOR
Dış ticarete ilişkin programdaki hedeflere bakıldığında
2022 için ihracat hedefinin 230,9 milyar dolar, programın
son yılı olan 2024 için ise 255 milyar dolar olduğu görülüyor.İthalat tarafına bakıldığında ise 2024’te ithalatın
309 milyar dolar olması bekleniyor. Böylelikle program
sonunda dış ticaret açığının 54 milyar dolarda gerçekleşmesi hedefleniyor.
KAMU DENGESINE ILIŞKIN BEKLENTILER
2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’da
kamu maliyesine ilişkin hedeflerde program sonuna kadar
bütçe açığında yükseliş ivmesi yaşanacağı öngörüldü. Buna
göre 2021’de bütçe açığının 230 milyar TL olması beklenirken, 2022 için hedef 278,4 milyar TL, 2023 için 290,2 milyar
TL ve 2024 için de 294 milyar TL olarak belirlendi.
DÖVIZ VE ALTIN CINSINDEN IÇ BORÇLANMA
AZALTILACAK
2022-2024 dönemini kapsayan Yeni Orta Vadeli Program’da yurtiçi döviz ve altın cinsi borçlanmaların piyasa
koşulları çerçevesinde kademeli olarak azaltılmasının borçlanmanın stratejik hedeflerinden biri olacağı belirtildi.
GENÇ İSTIHDAM ULUSAL STRATEJI BELGESI HAYATA
GEÇIRILECEK
Programda öğrencilere yönelik staj ve diğer yetenek
yönetimi faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve mesleki
rehberliğin desteklenmesi öngörüldü. Bununla birlikte
öğrencilerin iş hayatına geçiş öncesi kariyer farkındalıklarının kariyer merkezleri ile güçlendirilerek reel sektörün
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talep ettiği becerilerin sağlanması hedeflere girdi. Kadınlar, gençler ve engelliler gibi özel politika gerektiren
grupların işgücü piyasasına girişlerini ve kalıcı olmalarını
hedefleyen İş Kulübü programlarının yaygınlaştırılması
öngörüldü.
YENI NESIL ENDÜSTRI VE TEKNOLOJI BÖLGELERI
KURULACAK
2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’da
büyümeye ilişkin politika ve tedbirler arasında teknolojiye ilişkin hedefler de yer aldı. Bu hedeflerden biri yüksek
teknolojili ürünlerin üretileceği yeni nesil endüstri ve
teknoloji bölgeleri kurulması oldu.Ekonominin 3 yıllık
yol haritası niteliğindeki Orta Vadeli Program’da teknolojik ürün üretimine ilişkin politika ve tedbirler de yer
aldı. Resmi Gazete’de yayımlanan programa göre yüksek
teknolojili ürünlerin üretileceği, büyük ölçekli yerli ve
yabancı yatırımcıların yer alacağı, yeni nesil endüstri ve
teknoloji bölgeleri kurulacak. Programda teknoloji ile
ilgili olarak Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nın
uygulanmasına devam edileceği de açıklandı. Çığır açıcı
teknolojilere yönelik yeni Ar-Ge projelerinin başlatılacağı, kuantum, yapay zeka, biyo teknoloji, genetik ve yeni
nesil nükleer enerji gibi alanlarda öncül araştırmaların
destekleneceği belirtildi. Teknoloji geliştirme bölgelerinin
niteliğinin artırılması ve teknolojik standartların belirlendiği yurtdışı komitelerde özel sektörün daha fazla temsil
edilmesi teşvik edilecek.
LOJISTIK KORIDORLARI IYILEŞTIRILECEK
Programda yüksek katma değerli üretimin canlandırılması ve ihracatı destekleme amacıyla yeni pazarlara erişimi
kolaylaştıracak ana ulaştırma ve lojistik koridorlarının da
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to support vocational guidance. In addition, it was aimed
to provide the skills demanded by the real sector by
strengthening the career awareness of the students before
the transition to business life with career centers. It is
envisaged that the Job Club programs aiming at the entry of
groups that require special policies such as women, youth
and the disabled to enter the labor market and to become
permanent, will be expanded.

NEW GENERATION INDUSTRY AND TECHNOLOGY
ZONES WILL BE ESTABLISHED
In the Medium Term Program covering the 2022-2024
period, technology-related targets were also included
among the policies and measures regarding growth. One
of these goals was the establishment of new generation
industry and technology zones where high-tech products
will be produced. Policies and measures regarding the
production of technological products were also included in
the Medium Term Program, which is a 3-year roadmap of the
economy. According to the program published in the Official
Gazette, new generation industry and technology zones will
be established, where high-tech products will be produced,
large-scale domestic and foreign investors will take part.
In the program, it was also announced that the Technology
Oriented Industry Move Program would continue to be
implemented regarding technology. It was stated that new
R&D projects for breakthrough technologies will be initiated,
and pioneering research in areas such as quantum, artificial
intelligence, biotechnology, genetics and new generation
nuclear energy will be supported. Increasing the quality of
technology development zones and greater representation
of the private sector in overseas committees where
technological standards are determined will be encouraged.
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geliştirilmesi ve iyileştirilmesi hedefi kondu.Düşük teknolojili ürünlerin yoğun olduğu sektörlerde kalite, tasarım ve
markalaşmayı sağlayacak politikaların izlenerek ihracatın
katma değerinin artması da hedeflendi.

LOGISTICS CORRIDORS WILL BE IMPROVED
In the program, it was aimed to develop and improve the
main transportation and logistics corridors that will facilitate
access to new markets in order to stimulate high valueadded production and support exports.

YEŞIL DÖNÜŞÜM IÇIN AR-GE ÇALIŞMALARI
DESTEKLENECEK
Yeşil dönüşümü hızlandırmak amacıyla Ar-Ge çalışmaları
desteklenerek yeşil üretim için gerekli teknolojiler geliştirilecek ve yaygınlaştırılacak.Yeşil OSB ile yeşil endüstri
bölgesi sertifikasyon sistemi tamamlanarak, çevreye duyarlı, sürdürülebilir sanayi ve döngüsel ekonomi alanları
oluşturulmasına hız verilecek.Finansal sektörün düzenleyici çerçevesi sanayinin yeşil dönüşümünü kolaylaştıracak
şekilde geliştirilecek.

R&D STUDIES WILL BE SUPPORTED FOR GREEN
TRANSFORMATION
In order to accelerate green transformation, R&D studies
will be supported and necessary technologies for green
production will be developed and expanded. Green OIZ and
green industrial zone certification system will be completed
and the creation of environmentally friendly, sustainable
industry and circular economy areas will be accelerated. The
regulatory framework of the financial sector will be designed
to facilitate the green transformation of the industry. will be
developed.

SIFIR ATIK UYGULAMALARI YAYGINLAŞTIRILACAK
Çevreye duyarlı yatırımların finansmanı amacıyla uluslararası standartlarla uyumlu rehber hazırlanarak yeşil
tahvil ve sukuk ihraçları teşvik edilecek. Küresel iklim
değişikliğinin olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla
enerji ve üretim kaynaklarını verimli şekilde kullanan,
çevre dostu üretime yönelik yatırımlar desteklenecek.
Sıfır atık uygulamaları hane halkını da kapsayacak şekilde
yaygınlaştırılacak.Üretimin kritik alanlarındaki ihtiyacın
dışında kalan atık ithalatının azaltılmasına yönelik tedbirler alınacak.

ZERO WASTE PRACTICES WILL BE EXPANDED
Green bond and sukuk issuances will be encouraged by
preparing a guide in line with international standards in
order to finance environmentally sensitive investments.
In order to minimize the negative effects of global climate
change, investments in environmentally friendly production
that use energy and production resources efficiently will be
supported. Zero waste practices will be expanded to include
households.

ORTA VADELİ PROGRAMA GÖRE BÜYÜME TAHMİNLERİ (%)
Growth Forecasts By Medium Term Program (%)
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GÜNEY KORE MODELİ
Son günlerde ülkemizde sıklıkla konuşulan ekonomik kalkınma modellerinden biri de Güney Kore’ye ait
model. Güney Kore, son 50 yıl içerisinde 10 bin dolar kişi başına milli gelir okulundan mezun olup gelişmiş ülke
kategorisine atlayan, sayıları bir elin parmaklarını geçmeyen ülkelerden biri. Ben kısaca bu modelin ne olduğunu,
nasıl hayata geçirildiğini, başlangıç şartlarını ve ekonominin bugününü inceleyeceğim.

SOUTH KOREA MODEL
One of the economic development models that has been talked about frequently in our country lately is the
South Korean model. South Korea is one of the countries that have graduated from a national income school of 10
thousand dollars per capita in the last 50 years and jumped into the developed country category, whose numbers
do not exceed the fingers of one hand. I will briefly examine what this model is, how it was put into practice, the
initial conditions and the current economy of the economy.
GÖKHAN ŞEN
Ekonomi Yazarı - Economy Author

DAHA SONRA DA acaba bu kıyafet bize uyar mı sorusuna
cevap arayacağım. Bu yazıyı bir araya getirirken, hem
Doğu hem Batı kaynaklarından faydalanmaya çalıştım. Bu
bakımdan, ortaya konan fikirlerin tek tarladan toplanmadığını bilmenizi isterim.
Güney Kore, 50’lerde kendi Kuzey’i ile çetin bir iç savaştan çıkmıştı. Bölgesinde müthiş bir komünist baskı vardı.
Ülkenin ‘yanlış tarafta yer almasını’ engellemek için ABD
adına daha verimli bir toprak olamazmış sanırım. 50-60 arasında ABD’nin Kore’ye yardımları o kadar kuvvetli ki birkaç
veriyi paylaşmam yerli yerinde olacak. Bu yıllar arasında
her ne kadar minik bir bütçeleri olsa da Kore’nin bütçe
giderlerinin yaklaşık yarısı ABD tarafından hibe ediliyordu.
Yardımlar o kadar uzun yıllar sürdü ki bütçenin Kore tarafından öz kaynaklarından finanse edilmesi yıllar aldı. 70’lere
gelindiğinde ülkenin bütçesel anlamda kendine yeterlik
oranı ancak % 94 olabilmişti. Japon kolonyalizmi, iç savaş
derken Kore demokrasisi çok yorulmuştu. 60’taki tartışmalı
seçimlerden sonra ülkenin zinde gücü yönetime el koyacak
ortamı bulmuştu. Ardından 26 yıllık askeri yönetim geldi.
Bütçeyi finanse eden ABD için yeni yönetimin anti-komünist niteliği yeterliydi.

ORDU, DISIPLIN DEMEKTI
Kalkınmanın tek yolunun üretim ve ihracat olduğu
kanaatine varıldı. Keza Kore kişi başı 155 dolarlık milli
gelire sahip bir tarım toplumuydu. Ancak henüz o yıllarda
%95’lere varan temel eğitim ülkenin fevkalade bir değeri
olarak anılmayı hak ediyor. Konfüçyüsçü yetiştirilme tarzı,
iradeye ve hiyerarşiye kolaylıkla boyun eğen kültürel yapı
ve generallerin disiplinli planları ile bir ulus aynı yöne baktı.
Hedef basitti. 5 yıllık planlar çizilecekti. Tüm gelirler sınai
kalkınma için seferber edilecek, insan emeği fabrikaları
büyütmekte sermaye olacaktı. Üretimin odağı ihracattı.

THEN I will look for an answer to the question of whether

this outfit will fit us. While putting this article together, I
tried to benefit from both Eastern and Western sources. In
this regard, I want you to know that the ideas put forward
are not collected from a single field.
South Korea had emerged from a bitter civil war with
its North in the 50s. There was tremendous communist
oppression in his region. I don’t think there could have
been a more fertile soil for the USA to prevent the country
from being ‘on the wrong side’. Between 50 and 60, the
USA’s aid to Korea is so strong that it would be appropriate
to share a few data. Between these years, although
they had a small budget, about half of Korea’s budget
expenditures were donated by the USA. The aid took so
many years that it took years for the budget to be financed
by Korea from its own resources. By the 1970s, the
country’s budgetary self-sufficiency rate was only 94%.
When talking about Japanese colonialism and civil war,
Korean democracy was very tired. After the controversial
elections in 60, the vigorous power of the country found
the environment to seize the government. Then came
26 years of military rule. The anti-communist nature of
the new administration was sufficient for the US, which
financed the budget.

THE ARMY MEANT DISCIPLINE
It was concluded that the only way of development was
production and export. Likewise, Korea was an agricultural
society with a national income of 155 dollars per person.
However, basic education, which reached 95% in those
years, deserves to be mentioned as an outstanding value
of the country. With its Confucian upbringing, cultural
structure easily yielding to will and hierarchy, and the
disciplined plans of the generals, a nation looked in the
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Kalburüstü bürokratik yapı ise doğru planlama ve
regülasyonda kullanılacaktı. Burada devreye yine ABD
ve onun doğal bölgesel ortağı Japonya giriyor. Kore’nin
ihracatının alıcıları çoğunlukla bu iki ülke olmuştur.
Hazır Pazar gelişmek için yol gösterici olmuştur. Elbette
bu planları çizerken nasıl bir kurumsal yapıya güvenileceği ve kimlerin dış satımı yapacakları da düşünülmüştür. Kolonyal dönem sonrasında benzer kalkınma yolları
gösteren ancak bambaşka metotlar izleyen iki ülkeden
biri olan Tayvan’da örneğin KOBİ’ler yerlilere aitken,
büyük yapılar Japonların elindeydi. Kore’de durum tam
tersiydi. KOBİ’ler Japonların ancak büyük işletmeler
Koreli büyük ailelerindi. Chaebol denilen bu aileler
bugün hala pek çoğumuzun bildiği sanayi devleridir
aynı zamanda. Samsung, LG, Hyundai gibi. Devlet bu
ailelerin önünü açıyor, onlar bol teşvikle ve ucuz iş gücü
ile ihracata yöneliyorlardı. Bu yöntemle Kore 61-80 arasında yaklaşık 20 yıl boyunca ortalama %8,9 büyüdü.Ta
ki sistem artık başka bir şeye dönüşme ihtiyacı duyana
kadar.Bu kısım kalkınmanın ayrıntılarını barındırmadığı için hızlı şekilde ileri saracağım. Ancak bilinmeli ki
arada bir demokratik düzene geçiş, 94 Asya Krizi, IMF
yardımı ve bol de-regülasyonla piyasa ekonomisine geçiş
dönemidir. Kore modelinin başı ne kadar hızlı büyüme
ve devlet eliyle kalkınma ise devamı bir o kadar serbest
piyasa ve sürdürülebilir büyümedir. Kore modeli denen
olgunun 60 yıla yayıldığını ve zaman içerisinde olgunlaştığını görmek gerekir.Kurumların inşasından çok
mikro yönetime dayanan, insanın omuzlarında yükselmiş bir modeldir. Bizzat Kore insanının doğasına uygun
şekilde olduğunu düşünülerek tasarlanmıştır. ABD’nin
başından sonuna gözetiminde mümkün kılınmıştır.
Devamlılığı ise demokratik değerlere bir yolculuk
hikâyesidir. Ülkenin şartlarından ötürü aileler üstünden
yürümüştür. Bugün Kore 25 bin dolarlık kişi başı milli
geliri ancak %100’e varan yüksek oranlarda hane halkı
borçluluğu ile adeta hem gıpta edilecek noktadadır hem
de 60 yıl önce köle gibi çalışan bireylerin bugün borçlanarak acısını çıkardıkları garip bir şekle bürümüştür.
Netflix’te inanılmaz ilgiye mahzar olan Squid Game de
aslında borçlu insanların hayatlarını ve borçlarını ödeyebilmek için ölümü göze almalarını işlemektedir.
Çok soru geldiği için bu modelin Türkiye’ye uygulanabilirliği konusunda fikir beyan etmeye gayret edelim.
Görüldüğü üzere, kendine has bir tarihi kendine has
şekilde yaşayıp bugüne gelen bir topluma ve onun
ekonomisine dikkat kesilmiş oluyoruz aslında Kore’ye
bakınca. Doğal olarak kültürel şartlar, başlangıç koşulları, demokratik fazların farklılığı ve dönemsel etkiler gibi
kıyaslanamaz ayrışmalar söz konusu.
‘A ülkesinin modelini alabilir miyiz’ demek sanki
laboratuvar ortamında tarihi ve tarihsel bir toplumu
canlandırıp farklı bir devam yolu yazabilir miyiz demek
gibi geliyor bana.
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same direction. The goal was simple. 5-year plans would
be drawn. All revenues would be mobilized for industrial
development, human labor would be capital in growing
factories. The focus of production was export. The top-notch
bureaucratic structure would be used in correct planning and
regulation. Here again, the USA and its natural regional partner
Japan come into play. The buyers of Korea’s exports were
mostly these two countries. The Ready Market has been a
guide for development. Of course, while drawing these plans,
it was also considered what kind of institutional structure
to trust and who would make the export. In Taiwan, one of
the two countries that showed similar development paths
after the colonial period but followed different methods, for
example, SMEs were owned by locals, while large structures
were in the hands of the Japanese. In Korea, the situation
was the opposite. The SMEs were owned by the Japanese,
but the large enterprises were by the large Korean families.
These families, called Chaebol, are also industrial giants
that most of us still know today. Like Samsung, LG, Hyundai.
The state paved the way for these families, and they tended
to export with ample incentives and cheap labor. With this
method, Korea grew by an average of 8.9% over the course
of about 20 years between 61-80. Until the system no longer
needed to be transformed into something else. Since this
section does not contain the details of development, I will
fast forward. However, it should be known that the transition
to a democratic order is a period of transition to a market
economy with the help of the 94 Asian Crisis, IMF assistance
and abundant de-regulation. The faster growth and statesponsored development is the beginning of the Korean
model, the more free market and sustainable growth is its
continuation. It is necessary to see that the so-called Korean
model has spread over 60 years and matured over time. It
has been designed with the in mind that it is in accordance
with the nature of the Korean people themselves. It has been
made possible under the full supervision of the United States.
Its continuity is a journey to democratic values. Due to the
conditions of the country, families walked over it. Today,
Korea’s per capita income of 25 thousand dollars is almost
at an enviable point with household indebtedness at a high
rate of up to 100%, and it has taken on a strange form that
individuals who worked like slaves 60 years ago today get into
debt by borrowing. Squid Game, which has received incredible
attention on Netflix, actually deals with the lives of people in
debt and the risk of death to pay off their debts.
Since there are many questions, let’s try to express an
opinion on the applicability of this model to Turkey. As you
can see, when we look at Korea, we pay attention to a society
that has lived its own history in its own way and has come to
this day, and its economy. Naturally, there are incomparable
divergences such as cultural conditions, initial conditions,
differences in democratic phases and periodic effects. Saying
‘Can we take the model of country A’ seems to me as if we
can revive history and a historical society in a laboratory
environment and write a different continuation path.
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ALTIN VE DÖVİZ KAZANDIRDI
Son yıllardaki gelenek bozulmadı, 2021’de de döviz ve altın kazandırdı. 2021’i geçmiş yıllardan ayıran temel unsur
ise enflasyon tırmanırken faizlerin suni bir şekilde düşürülmesi sonucu faizlerin tarihin en negatif dönemine
girmesidir. Mevduatta yüzde 12’yi, Hazine tahvillerinde yüzde 14’ü bulan negatif getiriler veya kayıplar 1986
yılından bu yana izlediğimiz yatırım araçları getirisi serisinin en yükseği oldu.

GOLD AND FOREIGN CURRENCY
The tradition in recent years has not been broken, and it has earned foreign currency and gold in 2021. The main
factor that distinguishes 2021 from previous years is that interest rates entered the most negative period in history
as a result of artificially lowering interest rates as inflation climbed. Negative returns or losses, which amounted
to 12 percent in deposits and 14 percent in Treasury bonds, were the highest of the investment instrument return
series we have followed since 1986.
ABDURRAHMAN YILDIRIM
Ekonomist / Gazeteci - Economist / Journalist

HATTA negatif faizin büyüklüğü anlamında 1980‘e
kadar gidildi. 1971’de çift haneye yükselen enflasyon
tırmanışını sürdürerek 1980’de TÜİK’e göre yüzde
101.4’e (DPT raporunda % 107.2) kadar çıktı. Aynı
yılın mevduat faizi oranı ise yüzde 10’du. Gerçekleşen
enflasyonun 10’da biri kadar faiz veriliyordu. Negatif
faiz yüzde 45’i bulmuştu. Durum 1981’de hem kısmen
faizlerin serbest kalması ve yükselmesi hem de
enflasyonun düşmesiyle düzeldi.
Türk tasarruf sahipleri o dönemde enflasyona karşı
korunmaya çalışırken dövizi keşfetti. Üstelik döviz
taşımanın ve bankalarda döviz hesabı açmanın yasak
olmasına karşılık. Bu yasak da 1984’te kaldırıldı. Altını
ve gayrimenkulü ise halkımız geçmişten beri tanıyordu.
2021 yılının yurtiçi gelişmeler bakımından belirleyici
olayı Merkez Bankası’nda başkan değişimi ve eylül
ayından itibaren enflasyonla başa baş giden faizlerin
düşürülmesiydi. 5 puana varan indirim sürecinde faizde
negatif getiri büyüdükçe döviz kurları sıçradı.
Sonunda faiz indirim sürecini kapsayan 4 ayda dolar
kuru yüzde 121.5 artınca 20 Aralık’taki operasyon gündeme geldi. Kur korumalı 3 ay ve üzeri vadeli TL mevduat enstrümanı açıklandı. Aynı anda kamu kesiminin
de içinde yer aldığı belirtilen yüklü döviz satışı yapıldı.
Sonuçta Türkiye’de ve dünyada enflasyon yükselirken
Merkez Bankası’nın dünyanın tersine faiz düşürmesiyle rayından çıkardığı döviz kuru kontrol altına alındı.
Geriye yüksek enflasyon, yükselmiş kurlar, kayıplı TL
yatırımcıları, Hazine garantili kur korumalı TL mevduat
uygulaması, artan dolarizasyon, bozulan bilançolar ve
beklentiler kaldı.

FATURA MEVDUAT, TAHVİL VE FONLARA
Böylece yüzde 12-14 arasına yükselen negatif faiz 1980

IN FACT, it went up to 1980 in terms of the size of the

negative interest rate. Inflation, which rose to double digits
in 1971, continued its climb and reached 101.4 percent
according to TUIK (107.2% in the SPO report) in 1980.
The deposit interest rate for the same year was 10%.
Interest was paid at the rate of one-tenth of the actual
inflation. Negative interest had reached 45%. The situation
improved in 1981, both partly due to the liberalization and
rise of interest rates and lower inflation.
Turkish savers discovered foreign currency while trying
to hedge against inflation at that time. Moreover, despite
the fact that it is forbidden to carry foreign currency and
open foreign currency accounts in banks. This ban was
lifted in 1984. Our people have known gold and real estate
since the past. The decisive event of 2021 in terms of
domestic developments was the change of chairman at
the Central Bank and the reduction of interest rates, which
were at par with inflation as of September. Exchange rates
jumped as the negative yield in interest grew during the
reduction process of up to 5 points.
Finally, when the dollar rate increased by 121.5 percent
in the 4 months covering the interest rate cut process, the
operation on 20 December came to the fore. Currency
protected TL deposit instrument with a maturity of 3
months or more was announced. At the same time, a large
amount of foreign exchange sales were made, which
was stated to include the public sector. As a result, while
inflation rose in Turkey and in the world, the exchange
rate, which the Central Bank derailed by lowering interest
rates unlike the rest of the world, was brought under
control. High inflation, high exchange rates, losing TL
investors, Treasury-guaranteed FX-protected TL deposits,
increasing dollarization, deteriorating balance sheets and
expectations remained.
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sonrasının en derin negatif faizi oldu. Faturası ise
parasını TL mevduatta veya TL enstrümanlarda
tutanlara çıktı. Tasarruflar da kur artışı ile büyüdü. Yatırım fonlarına kaçış olduysa da, 20 Aralık
operasyonu ile yenilen darbe buradaki karı da aldı
götürdü. TL enstrümanların içinde Hazine tahvilleri ile özel sektör tahvilleri var. Yatırım fonları ve
bireysel emeklilik fonları bu enstrümanları yoğun
olarak kullanıyor. Nitekim fonların getirisi yıl
sonuna doğru vurgun yedi. Faiz indirimi sırasında
döviz kurlarındaki artış ekim ve kasım aylarında
baz etkisi kaynaklı beklenen enflasyon düşüşünü
tersine çevirdi. Faiz düşüşü başlamadan önce ağustos ayında enflasyon yüzde 19.25 idi. Eylül ayında
açıklanan 2022 Cumhurbaşkanlığı Programı’nda
2021 sonu enflasyon tahmini yüzde 16.2 alınmıştı.
Gerçekleşme ise yüzde 36.08 ile iki katı düzeyinde
oldu.
BU YILIN TEKRARI YOK
Günün sorusu şu: Yıl sonuna doğru gerçekleşenlerle
2021 tasarruf sahiplerine büyük kazanç ve kayıplar
yaşattı, bu yıl da tekrarlanır mı?
Cevap: Hayır. 2021 para sahipleri ve piyasaları
hazırlıksız yakalayıp gafil avladığından yakın tarihte
bir daha tekrarlanması çok zor. Aradan birkaç 10 yıl
geçmesi gerekiyor.
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INVOICE DEPOSIT, BOND AND FUNDS
Thus, the negative interest rate rising to 12-14 percent became
the deepest negative interest rate after 1980. The invoice
was issued to those who kept their money in TL deposits or
TL instruments. Savings also grew with the exchange rate
increase. Although there was an escape to investment funds,
the blow defeated by the December 20 operation took away
the profits here. TL instruments include Treasury bonds and
private sector bonds. Mutual funds and private pension funds
use these instruments extensively. As a matter of fact, the
returns of the funds took a hit towards the end of the year.
The increase in exchange rates during the rate cut reversed
the expected decline in inflation due to the base effect in
October and November. Inflation was 19.25 percent in August
before the rate cut began. In the 2022 Presidential Program
announced in September, the inflation forecast for the end
of 2021 was 16.2 percent. Realization, on the other hand,
doubled with 36.08 percent.

NO REPEAT THIS YEAR
The question of the day is: What happened towards the end of
the year, 2021 caused great gains and losses to savers, will it
be repeated this year?
Answer is no. It is very unlikely to be repeated in the near
future, as 2021 catches money holders and markets by surprise
and catches them by surprise. It takes a few 10 years.
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GLASGOW
COP26
COP VE PARIS ANLAŞMASI
“Hepimiz kendi mezarımızı kazıyoruz.” Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio
Guterres’in COP26’nın açılış konuşmasında söylediği sözdü. Peki bu kadar önemli olan
ne olabilir ki biz kendi mezarımızı kazıyoruz? COP dediğimiz oluşum nedir peki?

COP and the Paris Agreement
“We are digging our own graves.” Those were the words United Nations Secretary General Antonio
Guterres used during the opening speech of COP26. What can be so important that we are digging our
own graves? What is this organization we call COP?
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NASIL ŞIRKETLERIN yönetim kurulları ana karar alıcı organsa uluslararası çevre anlaşmalarının ana karar alma
organı ise COP’lardır. COP (Conference of Parties) dediğimiz ‘’Tarafların Konferansı’’dır. Yani taraflar bir konferans vesilesi ile bir araya gelir ve anlaşmanın maddeleri ve
uygulanmasıyla ilgili ikili ve çok taraflı müzakerelerle ve
tek taraflı beyanlarla karar alırlar. Bu yıl Glasgow’da düzenlenen büyük iklim konferansı ise Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşme’sinin (UNFCCC) altında
2015 yılında imzalanan Paris İklim Anlaşması’nın taraflar
konferansı. Burada devletler ulusal katkı beyanı olarak da
geçen NDC’lerini (Nationally Determined Contributions)
sunacaklar ve iklim değişikliği ile mücadele etmek için
kararlar alacaklar.

JUST AS THE BOARDS of directors of companies are the

COP26’NIN VE PARIS İKLIM ANLAŞMASI’NIN ÖNEMI
Bu yıl İskoçya’nın Glasgow kentinde 12 Kasım’a kadar devam eden 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) Birleşik Krallık ev sahipliğinde gerçekleşti.
Dünya liderleri dahil on binlerce müzakereci, hükümet
temsilcisi, işletme ve vatandaş on iki gün süren görüşmeler için İskoçya’ya geldi. COP26 sıradan bir uluslararası
zirve değil. Çoğu uzman, COP26’nın benzersiz bir aciliyeti
olduğuna inanıyor.

THE IMPORTANCE OF COP26 AND THE PARIS
CLIMATE AGREEMENT

PARIS ANLAŞMASI
2015 yılında Paris’te COP21 gerçekleşti. COP21’de çok
önemli bir gelişme oldu: her ülke küresel ısınmayı 2 derecenin altında sınırlamak ve hatta 1,5 dereceye sabitlemeyi
hedeflemek, değişen iklimin etkilerine uyum sağlamak ve
bu hedeflere ulaşmak için finansman sağlamak için birlikte
çalışmayı kabul etti. Böylece Paris Anlaşması doğmuş oldu.
1.5 dereceyi hedefleme taahhüdünün hayati bir önemi var
çünkü 1 dereceye kadar ısınmanın ötesine geçilecek her
an daha fazla can kaybına ve geçim kaynaklarının zarar
görmesine neden olmakta. Paris Anlaşması uyarınca ülkeler, Ulusal Katkı Beyanları veya “NDC’ler” olarak bilinen,
emisyonlarını ne kadar azaltacaklarını belirleyen ulusal
planları öne sürmeyi taahhüt ettiler.Paris Anlaşmasının
imzalandığı 2015 yılından itibaren her beş yılda bir, o yılın
olası en yüksek taahhütlerini yansıtacak güncellenmiş bir
planla geri döneceklerini kabul ettiler
PARIS İKLIM ANLAŞMASI KURALLAR KITABI:
Paris Anlaşması uluslararası eylem için bir çerçeve sağlarken, Kurallar Kitabı bu anlaşmanın tam, adil ve etkili
bir şekilde uygulanmasını sağlayacak araçları ve süreçleri
ortaya koymayı amaçlar.
KARBON PIYASALANDIRMASI
Karbon piyasaları, emisyon salıcıların ya da kirleticilerin
ticaret ya da dengeleme yoluyla bir fiyat karşılığında seragazı salmaya devam etmesine izin verir. Bugüne kadar
olan verilere göre karbon piyasası düzeneklerinin emisyon
salımlarını azalttığına ilişkin bir kanıt yok.

main decision-making bodies, the main decision-making
bodies of international environmental agreements are
the COPs. COP means the Conference of Parties. In other
words, the parties come together on the occasion of a
conference and decide on the articles and implementation
of the agreement through bilateral and multilateral
negotiations and unilateral declarations. The major
climate conference held in Glasgow this year is the
conference of the parties for the Paris Climate Agreement
signed in 2015 under the United Nations Framework
Convention on Climate Change (UNFCCC). Here, states will
present their NDCs (Nationally Determined Contributions),
and will make decisions to combat climate change.

This year, the 26th United Nations Climate Change
Conference (COP26), which lasted until 12 November,
was hosted by the United Kingdom in Glasgow, Scotland.
Tens of thousands of negotiators, including world leaders,
government representatives, businesses and citizens,
arrived in Scotland for discussions that lasted for twelve
days. COP26 is not just an ordinary international summit.
Most experts believe COP26 has a unique urgency.

THE PARIS AGREEMENT
COP21 took place in Paris in 2015. There was a crucial
development at COP21: Each country agreed that they
would aim to limit global warming to less than 2 degrees
Celsius or even stabilize it at 1.5 degrees Celsius, adapt
to the effects of a changing climate, and work together
to secure funding to achieve these goals. Thus, the Paris
Agreement was born. Governments committing to 1.5
degrees is vital because every moment beyond 1-degree
warming causes more deaths and damage to livelihoods.
Under the Paris Agreement, countries have committed
to putting forward national plans, known as National
Declarations of Contribution, or “NDCs,” that determine
how much they will reduce their emissions. They agreed
to return with an updated plan to reflect the highest
possible commitments for that year, every five years since
the Paris Agreement was signed in 2015.

PARIS CLIMATE AGREEMENT RULEBOOK
While the Paris Agreement provides a framework for
international action, the Rulebook aims to set out the
tools and processes that will ensure the full, fair and
effective implementation of this agreement.

CARBON MARKETS
Carbon markets allow emitters or polluters to continue to
emit greenhouse gases for a price, either through trade or
offset. According to data to date, there is no evidence that
carbon market mechanisms reduce emissions.
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TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY
An Enhanced Transparency Framework (ETF) has been
established under the Paris Agreement. In the ETF process,
which is expected to start in 2024, the parties will have
to transparently report the preventions and actions they
take, their climate change struggles, adaptation measures
and the support they provide and/or receive.

HOW WILL THE DECISIONS TAKEN AT COP26 AFFECT
US?
COP26 concluded with the Glasgow Climate Pact. This
pact has 4 main outputs:
After nearly two weeks of debate over how much global
warming can be limited, how to talk about fossil fuels,
and whether there are countries that are being affected
worse by the climate, nearly 200 countries in Scotland on
Saturday accepted the Glasgow Climate Pact at COP26.
Some call it success, some call it failure; but most call it
neither a success nor a failure.
1. Fossil fuels were mentioned for the first time: The
agreement talks about the role of fossil fuels in the
climate crisis in an unprecedented way. This is something
that even the landmark Paris Agreement failed to achieve.
The Glasgow Climate Pact calls for the phasing out of
non-reducing coal and inefficient fossil fuel subsidies. The
language was stronger at first, but was changed several
times. Towards the end, India, with Iran’s support, agreed
to accept the article with one subtle nuance - that coal
should be “reduced” rather than phased out, in what some
observers see as an out that will allow continued use of
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ŞEFFAFLIK VE HESAP VERILEBILIRLIK
Paris Anlaşması kapsamında bir Güçlendirilmiş Şeffaflık
Çerçevesi (ETF) oluşturulmuş durumda. 2024 yılında başlaması öngörülen ETF sürecinde, taraflar aldıkları önleme
ve uyguladıkları eylemler ile iklim değişikliği mücadelelerini, uyum önlemlerini ve sağladıkları ve/ya da aldıkları
destekleri şeffaf bir biçimde bildirmek zorunda olacaklar.
COP26’DA ALINAN KARARLAR BIZI NASIL ETKILEYECEK?
COP26, Glasgow İklim Paktı ile sona erdi. Bu paktın 4 temel
çıktısı bulunmaktadır:
Yaklaşık iki hafta boyunca küresel ısınmanın ne kadar
sınırlandırılacağı, fosil yakıtlar hakkında ne söyleneceği
ve iklimden en kötü etkilenen ülkeler olup olmadığı konusunda yaklaşık iki hafta süren tartışmaların ardından
cumartesi günü İskoçya’da yaklaşık 200 ülke COP26 olarak
bilinen görüşmelerde Glasgow İklim Paktı’nı kabul etti.
Bazıları buna başarı diyor, bazıları başarısızlık ve çoğu ise
ne başarı ne de başarısızlık olduğunu söylüyor.
1. Fosil yakıtlardan ilk kez bahsedildi: Anlaşma, iklim
krizinde fosil yakıtların rolünden daha önce görülmemiş
bir şekilde söz ediyor. Bu, dönüm noktası olan Paris Anlaşması’nın bile başaramadığı bir şey. Glasgow İklim Paktı,
azalmayan kömür ve verimsiz fosil yakıt sübvansiyonlarının aşamalı olarak kaldırılması çağrısında bulunuyor. Dil
başlangıçta daha güçlüydü, ancak birkaç kez sulandırıldı.
Sonlara doğru, İran’ın desteğiyle Hindistan, dili tek bir
ince nüans ile kabul edeceğini söyledi - bazı gözlemcilerin
kömürün sürekli kullanımına izin verecek bir çıkış maddesi
olarak gördükleri şeyde, kömürün aşamalı olarak “devre
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dışı bırakılması” değil, “azaltılması” gerektiğini söyledi.
Greenpeace Uluslararası İcra Direktörü Jennifer Morgan
bile, anlaşmanın tamamı hakkında fikri sorulduğunda,
kömürün dahil edilmesini iklim için bir kazanç olarak
gördü. “Uysal, zayıf ve 1.5C hedefi sadece canlı, ancak kömür çağının sona erdiğine dair bir sinyal gönderildi. Ve bu
önemli” dedi.
2. 2022 yılı dünyanın harekete geçmesi için belirlendi:
Paris Anlaşması uyarınca ülkeler sadece her 5 yılda bir
hedeflerini güncellemekle yükümlüydü. Fakat burada
önemli bir değişiklik oldu ve tarafların 2030 yılına kadar
sera gazı emisyonlarını nasıl azaltacaklarına dair güncellenmiş planlarını 2025 yerine bir sonraki yıl 2022’de
Mısır’da düzenlenecek olan COP27’de sunmaları talep
edildi. Bu ülkelerin bir an önce harekete geçmesi için
önemli bir karar.
3. ‘’Yeşil İklim Fonu’’ sorumluluğu sınıfta kaldı: Bu, pek
çok gelişmekte olan ve iklime duyarlı ülkenin hayal kırıklığına uğrayacağı bir nokta. İklim krizinin en çok etkilenen
ülkelere getirdiği zarar ve yıkımı ödemek için özel bir fonun kurulacağına dair büyük umutlar vardı. Fikir, zengin
ulusların buna ödeme yapması ve bir ülke sel gibi evleri yok
eden bir olay yaşarsa, bu para onların yeniden inşasına yardımcı olabilmesi içindi. Anlaşma, kayıp ve hasarın önemini
kabul ediyor ve etkilenen ülkelere teknik yardımı artırmayı
kabul ediyor. Ancak, tahsis edilmiş bir fonu kabul etmek
yerine, daha fazla diyalog çağrısı yapıyor, yani gerçek bir
fon durumun aciliyetine rağmen yıllar sonra oluşabilir.
4. Altı yıl sürdü ama sonunda bir Paris kural kitabı bitti:
“6. Madde” olarak bilinen ve son beşyılda dünyanın ifade
ve özü üzerinde anlaşamadığı kadar teknik olan karbon
emisyonu piyasalarının yaratılması konusunda endişeler
vardı. Bazı ülkelerin bu durumun oluşturduğu boşlukla
ilgili endişeleri vardı. Fakat ülkelerin birbirleriyle karbon
kredisi ticaretine izin veren kurallar üzerinde anlaşmaya
varıldı. Ancak bu kurallar kabul edilirken, teknik olarak
hala üzerinde anlaşmaya varılmamış ayrıntılar hala mevcut. Conservation International’ın küresel politika ve hükümet işlerinden sorumlu başkan yardımcısı James Roth,
“COP26’ya katılan ülkelerin küresel karbon ticaretinin iklim eylemini hızlandırmak için nasıl çalışacağı konusunda
anlaşmalarından son derece memnunuz. Glasgow’da kaydedilen ilerleme, küresel ortalama sıcaklık artışını 1.5C’nin
altında tutmak için çok önemli bir adımdır’’, dedi.
Glasgow İklim Paktı dışında COP26 pek çok yeni oluşuma, teşvike ve ittifaka şahit oldu. Bunlardan bazıları:
ABD Başkanı Bide, 2024’te ABD Kongresi ile birlikte çalışarak gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğine uyum
sağlamalarına ve yerel olarak yönetilen önlemler yoluyla
iklim değişikliğinin etkilerini yönetmelerine yardımcı olmayı amaçlayan 3 milyar dolarlık bir program başlatmayı
planladığını belirtti.
ABD, İngiltere ve AB, Güney Afrika’nın kömürden çıkışını finanse etmeye yardımcı olacak ve gelişmekte olan
dünya için bir model sunacak. İngiltere Başbakanı Boris
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coal. Even Greenpeace International Executive Director
Jennifer Morgan, when asked for her opinion on the entire
deal, saw the inclusion of coal as a win for the climate.
“It’s meek, it’s weak, and the 1.5 C goal is only just alive,
but a signal has been sent that the era of coal is ending.
And that matters,” she said.
2. 2022 is set as the year for the world to act: Under the
Paris Agreement, countries were only required to update
their goals every 5 years. But there has been a significant
change and the parties have been requested to present
their updated plans on how to reduce their greenhouse
gas emissions by 2030 at COP27, which will be held
in Egypt in 2022 instead of 2025. This is an important
decision urging countries to act as soon as possible.
3. “Green Climate Fund” failed: This is a topic that
will disappoint many developing and climate-sensitive
countries. There were high hopes for a special fund to
be set up to pay for the damage and devastation brought
on by the climate crisis to the countries most affected.
The idea was for the wealthy nations to pay for it, and
if a country had a destructive event, such as a flood,
that money could help them rebuild. The agreement
recognizes the significance of loss and damage and
agrees to increase technical assistance for affected
countries. However, instead of accepting a dedicated
fund, it calls for more dialogue, meaning establishing
a real fund might take years despite the urgency of the
situation.
4. It took six years but finally the Paris Rulebook is
completed: There have been concerns about the creation
of carbon emissions markets, known as “Article 6”, which
have been so technical that the world has failed to agree
on the wording and substance over the past five years.
Some countries were concerned about the vacuum
created by this situation. But an agreement has been
reached to allow countries to trade carbon credits with
each other. While these rules are adopted, technically
there are still some un-agreed details. James Roth, Vice
President for Global Policy and Government Affairs at
Conservation International, said: “We are extremely
pleased that the countries participating in COP26 have
agreed on how global carbon trading will work to speed
climate action. The progress made in Glasgow is a crucial
step toward keeping global average temperature rise
below 1.5C.”
Apart from the Glasgow Climate Pact, COP26 has
witnessed many new formations, incentives and alliances.
Some of these are:
US President Biden has stated that he plans to launch a
$3 billion program in 2024, working with the US Congress,
aimed at helping developing countries adapt to climate
change and manage the effects of climate change through
locally managed measures.
The US, UK, and EU will help finance South Africa’s exit
from coal and provide a model for the developing world.
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British Prime Minister Boris Johnson has said the initial
$8.5 billion partnership will help South Africa decarbonize
its coal-intensive energy system.

Johnson, 8.5 milyar dolarlık ilk ortaklığın Güney Afrika’nın
kömür yoğun enerji sistemini karbondan arındırmasına
yardımcı olacağını söyledi.

SO HOW DO WE KNOW IF COP26 WAS A SUCCESS?
1. 1.5 Degree Target:

PEKI COP26’NIN BIR BAŞARI OLUP OLMADIĞINI NASIL ANLAYACAĞIZ?
1. 1.5 Derece Hedefi:
Paris İklim Anlaşması’nın ana hedefi olan küresel ısınmayı 2
derecenin altında ve mümkünse 1.5 derecede sabitlemektir.
Bu IPCC raporu tarafından yapılan bilimsel analizin sonucudur. Bu kapsamda, devletlerin sunduğu Ulusal Katkı Beyanlarının (NDC’ler) bu hedefe yönelik olması gerekmektedir.
COP26 kapsamında şu ana kadar verilen taahhütler Climate
Action Tracker’ın bilimsel analizine göre 2.4 derecedir.
2. Yeşil İklim Fonu:
2010 yılında belirlenen ve gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan
ülkelere yönelik sorumluluğu olarak gözüken 100 milyar dolarlık fonun aktif hale getirilmesidir. Bu fonun 2023’e kadar
100 milyar doları toplayamayacağı karar olarak COP26’da
alınmıştır.
3. Net Sıfır Emisyon:
Ülkelerin 2050’ye kadar net sıfır emisyona geçmesi yaşanılabilir bir dünya için elzemdir. Bu kapsamda 120’den fazla
ülke ki bunlara Suudi Arabistan gibi büyük petrol devleri de
dahil olmak üzere net sıfır emisyon için tarih belirledi. Fakat
net sıfır emisyona geçiş için stratejik politikaların olması bu
konudaki kararlılığı gösterecektir.
4. Karbon Piyasalandırması:
Paris Anlaşması’nın karbon piyasalarına olan ihtiyacı ortaya
koyan 6. Maddesinin ayrıntılarına ilişkin emisyon ticaretini
yönetmesi gereken kurallar üzerinde bir fikir birliği bulmak.
Buradaki fikir, emisyon azaltma hedeflerine ulaşmak için
mücadele eden ülkelerin gelecekte, emisyonlarını taahhüt
ettiklerinden daha fazla azaltmış olan ülkelerden emisyon
azaltımları satın alabilmeleridir. Böylelikle çifte sayımı ve
dünyanın en büyük kirleticilerinin gerçek azalmalara odaklanmak yerine emisyon ticaretine bel bağlamasını önlemektir.
5. Fosil Yakıtlardan Çıkış:
Karbon emisyonları azaltmak için en etkili izlenecek yol

The main goal of the Paris Climate Agreement is to stabilize
global warming below 2 degrees Celsius and, if possible,
at 1.5 degrees. This is the result of scientific analysis
by the IPCC report. Therefore, National Declarations of
Contribution (NDCs) submitted by states should be geared
towards this goal. Commitments made so far under COP26
are 2.4 degrees, according to scientific analysis by Climate
Action Tracker.

2. Green Climate Fund:
It is the activation of the 100 billion dollar fund determined
in 2010, seen as the responsibility of developed countries
towards developing countries. It was decided at COP26 that
this fund would not be able to raise $100 billion by 2023.

3. Net Zero Emissions:
Countries’ transition to net zero emissions by 2050 is
essential for a livable world. In this context, more than 120
countries, including big oil giants like Saudi Arabia, have
set dates for net zero emissions. However, strategic policies
to ensure the transition to net zero emissions will show
determination in this regard.

4. Carbon Markets:
Finding a consensus on the rules that should govern
emissions trading on the details of Article 6 of the Paris
Agreement, lays out the need for carbon markets. The
idea is that countries struggling to meet their emission
reduction targets may in the future purchase emission
reductions from countries that have reduced their
emissions more than they have promised. This is to avoid
double counting and to keep the world’s biggest polluters
from relying on emissions trading rather than focusing on
real reductions.

5. Exiting Fossil Fuels:
The most effective way to reduce carbon emissions is to
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fosil yakıtları terk etmektir. Küresel ısınmayı arttıran
büyük oranda sera gazlarıdır. Sera gazlarının başında da
karbondioksit gelmektedir. Karbondioksit salımına sebep olanlar ise kömür, petrol ve doğal gazdan oluşan fosil
yakıtlardır.
6. Adaptasyon, kayıp ve hasar:
Özellikle en savunmasız olan küçük ada ülkeleri için en mühim mesela adaptasyon yani uyum konusunda etkili kararlar
alınmasıdır. İklim değişikliğinin yıkıcı etkileri bu ülkelerin
hayatta kalıp kalmamasını belirlemektedir.
7. Kapsayıcılık:
İklim değişikliği ve küresel ısınma ile mücadele için tüm
grupları ve kesimleri kapsayan kararlar alınmalıdır. Bu hem
ülkelerin içindeki azınlık ve marjinal grupların haklarını
güvence altına almayı halletmek.

abandon fossil fuels. It is greenhouse gases that increase
global warming to a large extent. The most significant
greenhouse gas is carbon dioxide; and fossil fuels
consisting of coal, oil and natural gas cause carbon dioxide
emissions.

COP26 JARGONUNU ANLAYABILMEK IÇIN COP26 SÖZLÜĞÜ
COP: Conference of the Parties
Türkçe anlamıyla “Taraflar Konferansı”. 1994 yılından itibaren her yıl taraflar iklim krizinin etkilerini ve bununla
nasıl mücadele edileceğini görüşmek üzere bir araya gelirler.
Taraflar, İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ni imzalayan
191 ülke ve Avrupa Birliği’ni içermektedir.
UNFCCC: United Nations Framework
Convention on Climate Change”, Türkçe anlamıyla Birleşmiş
Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, Birleşmiş
Milletler öncülüğünde imzalanan küresel ısınmaya yönelik
hükümetlerarası ilk çevre sözleşmesidir.
NDC: Nationally determined contributions
Türkçe anlamıyla “Ulusal olarak belirlenmiş katkılar”, Paris
Anlaşması’nda alınan karara göre her ülkenin ulusal emisyonları azaltma ve iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlama çabalarını somutlaştırdığı ulusal planlarıdır. Her 5 yılda
bir taahhütlerin güçlendirilerek sunulması gerekmektedir.
IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change
Türkçe anlamıyla “Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli”, 1988 yılında Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) ve
Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından,
iklim değişikliği konusunda mevcut bilimsel, teknik ve
sosyoekonomik bilgi ve çalışmaların değerlendirilmesi,
bilimsel çıktılar ışığında iklim değişikliğiyle mücadele ve
iklim değişikliğine uyum konularında karar vericilere yol
göstermek üzere kuruldu. Her 5 ila 7 yılda bir, dünyanın
iklim sisteminin bugün geldiği durum ile ilgili derledikleri Değerlendirme Raporları basın ve karar vericilerle
paylaşılıyor.
Yeşil İklim Fonu
Gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelere
iklim krizine yenilikçi çözümler sağlamak, değişen iklimin etkilerini azaltmak ve değişikliklere uyum için sağladığı fondur.
Rio Konferansı
“Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı” olarak
da bilinen Rio Konferansı sonucunda BM Biyolojik Çeşitlilik
Sözleşmesi – UNCDB ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği
Çerçeve Sözleşmesi – UNFCCC ortaya çıktı.

COP26 GLOSSARY TO UNDERSTAND COP26 JARGON
∫ COP: Conference of the Parties

6. Adaptation, loss and damage:
Especially for the most vulnerable small island countries,
the most important issue is to make effective decisions
on adaptation. The devastating effects of climate change
determine the survival of these countries.

7. Inclusiveness:
In order to combat climate change and global warming,
decisions should include all groups and segments. This
will also take care of securing the rights of minority and
marginalized groups within countries.

Every year since 1994, the parties have come together
to discuss the effects of the climate crisis and how to
combat it. Parties include the 191 countries that signed
the Framework Convention on Climate Change and the
European Union.

∫ UNFCCC: United Nations Framework Convention on
Climate Change
It is the first intergovernmental environmental agreement
on global warming signed under the leadership of the
United Nations.

∫ NDC: Nationally determined contributions
These are national plans that showcase each country’s
national efforts to reduce emissions and adapt to the
effects of climate change, according to the decision taken
in the Paris Agreement. Every 5 years, commitments need
to be strengthened and presented.

∫ IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change
It was established in 1988 by the World Meteorological
Organization (WMO) and the United Nations Environment
Program (UNEP) to evaluate existing scientific, technical
and socioeconomic information and studies on climate
change, and to guide decision makers in combating and
adapting to climate change in the light of scientific outputs.
Every 5 to 7 years, the Evaluation Reports compiled on the
current state of the world’s climate system are shared with
the press and decision makers.

∫ Green Climate Fund
It is the fund provided by the developed countries for
the developing and underdeveloped countries to support
innovative solutions to the climate crisis, to reduce the
effects of the changing climate and to adapt to the changes.

∫ Rio Convention
The UN Convention on Biological Diversity – UNCDB
and the United Nations Framework Convention on
Climate Change – UNFCCC emerged as a result of the Rio
Convention, also known as the “United Nations Conference
on Environment and Development”.
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‘Yeşil Kalkınma Devri Başlayacak’
‘Green Development Age Will Begin’
Murat Kurum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı
Minister of Environment, Urbanization and Climate Change

“COP26’yı ülkemiz adına en verimli şekilde geçirdik. Gelinen
süreçte dünyamız 1,2 santigrat derece ısındı. Bu sıcaklığın 1,5
santigrat derecede kalabilmesi adına tüm dünya ülkeleri bir
mücadele içine girdiler. Türkiye olarak biz de bu mücadelenin
en önemli ülkelerinden biriyiz. Unutulmamalıdır ki iklim
değişikliği hepimizin ortak sorumluluğudur. Türkiye, yeşil
kalkınma devrimi ve 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda tüm imkanlarıyla çalışmalarını bir üst aşamaya taşımaya gönüllü ve bu konuda önemli bir kapasiteye sahip bir ülke.
İklim değişikliğinin verdiği zararın dünyanın birçok yerinde
sel, kasırga, kuraklık, yangın gibi felaketlere neden olduğunu görüyoruz. 100 yıl öncesine göre küresel ısınma kaynaklı
yangınlar yüzde 30, hava sıcaklığının 50 santigrat derecenin
üzerine çıktığı gün sayısı da son 40 yılda iki kat arttı. İklim
değişikliğinin olumsuz etkileri Akdeniz Havzası’nda yer alan
Türkiye’de de özellikle son yıllarda deprem, sel, orman yangını, müsilaj gibi felaketlerle kendini gösterdi.”

“We spent COP26 in the most efficient way on behalf of our
country. Our world has warmed by 1.2 degrees Celsius in the
process. All the countries of the world have entered into a
struggle to keep this temperature at 1.5 degrees Celsius. As
Turkey, we are one of the most important countries of this
struggle. It should not be forgotten. “Climate change is a
common responsibility of all of us. Turkey is a country that is
willing and has an important capacity to take its work to the
next level with all its means in line with the green development
revolution and the net zero emission target of 2053. The damage
caused by climate change in many parts of the world, such as
floods, hurricanes, droughts, We see that it causes disasters such
as fire. Compared to 100 years ago, global warming-related fires
have increased by 30 percent and the number of days when the
air temperature exceeds 50 degrees Celsius has doubled in the
last 40 years. In recent years, disasters such as earthquake, flood,
forest fire, mucilage showed up.”

‘Enerji Politikalarını Gözden Geçirmek Gerek’
‘Energy Policies Need To Review’
Özlem Katsöz

CAN Europe Türkiye İklim ve Enerji Politika Koordinatörü
CAN Europe Turkey Climate and Energy Policy Coordinator

“Kömür belki bu toplantıda tarihe gömülmedi
ama ilk defa müzakerelerde kararlara geçti. Resmi
müzakerelerin dışında, kömür başta olmak üzere fosil
yakıtlara politik ve finansal desteğin sona erdirilmesine
dair pek çok platform oluştuğunu gördük. Türkiye’nin
şimdilik yer almadığı bu platformlar katılımcılar
için temiz enerjiye geçiş için finansal ve teknolojik
kaynakların yaratılması ve kalkınma yolundaki ülkelere
aktarılması için müzakerelerin yapılacağı mecralar
olacak. Müzakerelerde iklim eylemi konusunda kararlı
bir tutum sergileyen Türkiye, 2030 iklim hedeflerinin
iyileştirilmesi için çalışmaya bir an önce başlayacağını
ve COP26 kararlarının ülkenin iklim politikasında
belirleyici olacağını söyledi. Bunun için Türkiye’nin eve
dönüşte atacağı ilk adım enerji politikalarını gözden
geçmek, yeni kömür yapmama kararını açıklamak,
yenilenebilir enerji hedeflerini yükseltmek ve
kömürden çıkış tarihini açıklamak olmalı.”

“Coal may not have gone down in history at this meeting,
but for the first time, it took decisions in the negotiations.
Apart from the official negotiations, we have seen that many
platforms have emerged to end the political and financial
support for fossil fuels, especially coal. These platforms,
where Turkey is not present for now, will be the channels
where negotiations will be made for the creation of financial
and technological resources for the transition to clean energy
for the participants and their transfer to the developing
countries. Taking a determined stance on climate action in
the negotiations, Turkey said that it will start working on
improving the 2030 climate targets as soon as possible and
that the COP26 decisions will be decisive in the country’s
climate policy. For this, the first step that Turkey will take
on the way home should be to review its energy policies,
to explain its decision not to make new coal, to raise its
renewable energy targets and to announce the exit date from
coal.”
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EKO-YATIRIMCILAR IÇIN
KAYGAN ZEMIN
Bitkisel süt üreticisi favorilerinden Oatly'yi de içeren bir tartışma, garip bir soruyu gündeme getiriyor:
Hissedarlar hangi şirketlerin gerçekten "yeşil" olduğunu nasıl anlayabilir?

Shaky Foundations for Eco-Investors
A controversy involving alt-milk favorite Oatly raises an awkward question: How can shareholders tell
which companies are truly “green”?

TEMMUZ AYINDA bir ÇARŞAMBA günü, halka açıldıktan iki
aydan daha kısa bir süre sonra, İsveçli kült-favori yulaf sütü
üreticisi Oatly, “Yulaf Yalanları” nı yaymakla suçlandığı bir
raporla itham edildi ve kendisini tahmin etmediği bir dönüm
noktasında buldu.
Raporun yazarı, New York merkezli yatırım şirketi Spruce
Point Capital Management, gelir enflasyonu ve kötü muhasebe iddiaları, Oatly’nin liderliğine yönelik saldırılar ve
Oatly’nin hızla büyüyen yulaf sütü pazarında Nestlé ve Chobani gibi ağır sıklet rakiplerle rekabet edip edemeyeceğine
dair sorulardan oluşan bir dizi eleştirisini okuyucularıyla
paylaştı. Ancak manşetlerde en çok yer bulan saldırısı Oatly
markasını merkezinden sarstı. Spruce Point, ESG (çevresel,

ON A WEDNESDAY IN JULY, less than two months after going
public, the cult-favorite Swedish oat-milk maker Oatly
reached a different milestone: It got clobbered by a shortseller’s report, one that accused it of spreading “Oat-LIES.”
The report’s author, New York–based investment firm
Spruce Point Capital Management, ran readers through a
litany of critiques: allegations of revenue inflation and bad
accounting, attacks on Oatly’s leadership, and questions
about whether Oatly could compete with heavyweight
rivals like Nestlé and Chobani in the fast-growing oat-milk
market. But its most headline-grabbing attack struck at
the core of Oatly’s brand. Spruce Point alleged that Oatly
“doesn’t practice what it preaches” when it comes to ESG—
environmental, social, and governance measures—and
especially to sustainability. The world’s hottest vegan milk, it
insinuated, just isn’t that green.
In a world awash in buzzy, venture capital–backed
companies pitching themselves to young, socially conscious
customers, Oatly has distinguished itself by building a
quirky, off-the-cuff brand that puts its green mission front
and center—ceaselessly reminding consumers that oat milk
is more earth-friendly than cow’s milk. Oatly quantifies its
carbon footprint on its cartons and plasters merchandise
with slogans declaring the rise of a “post-milk generation.”
“We don’t even look at ourselves as an oat-milk maker,” CEO
Toni Petersson told Fortune in June. “We are a people and
sustainability company.”
The Spruce Point report sought to tarnish that green
aura. The company had produced abnormally high levels of
wastewater at a New Jersey plant, it alleged. And what about
the environmental impact of transportation? Oatly, after all,
had been shipping oat milk halfway around the world—from
Sweden to China, most notably—in a feverish grab for new
customers.
Since July, Oatly has refused to discuss Spruce Point’s
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allegations with the media. In an August earnings call with
analysts, Petersson said an investigation had found the
report was “false and misleading.” (The company declined
to make anyone available for an interview.) But at least
some on Wall Street have been swayed. The stock has fallen
21% since the report was published; the short position
against it, as of late September, had risen to just over $300
million, or 3.3% of Oatly’s total float, according to S3
Partners, which tracks short-selling. There are other reasons
for investors to be skeptical of the company. Some claim
that oat milk is easy to make, for example, so Oatly doesn’t
have a competitive “moat.” Still, the claim that Oatly is
“greenwashing”—-marketing itself as greener than it really
is—has struck a chord.
So how can investors decide for themselves whether
Oatly—or any company—is truly “green”? That question, it
turns out, opens a messy can of free-range organic worms.
Even as demand for sustainable mutual funds and “ethical”
stocks reaches record heights, the available data for judging
companies is wildly inconsistent—with competing ratings
firms offering contradictory scores based on opaque
criteria. “We don’t have a very good way to measure
ethical behavior,” says Roberto Rigobon, a professor at the
MIT Sloan School of Management and a member of the
Aggregate Confusion Project, which tracks dissonance in ESG
ratings. Depending on which lens observers use, and what
kind of “ethical” behavior they prioritize, the same company
can look like a hero or a villain.
The stakes are high, especially for green investors. At the
end of the second quarter of 2021, assets in “sustainability
labeled” funds reached $2.24 trillion, 2.4 times the amount
three years earlier, according to Morningstar; there are
now a record 4,929 funds in that category. As money
pours in, critics warn that greenwashing is becoming
endemic, as companies spin their behavior to attract ESG
investors’ dollars. Eyebrow-raising corporate maneuvers
have helped fan the skepticism, from a deep-sea mining
company rebranding itself as “green” to French energy giant
TotalEnergies buying carbon credits in Zimbabwe so it could
call a tanker of liquefied natural gas “carbon neutral.”
But regulatory efforts to define sustainability are still
in their infancy. The European Union is entangled in a
yearslong effort to set clearer standards; in the U.S., the
Securities and Exchange Commission has formed a task
force to investigate cases where ESG definitions have been
abused, but it’s far from imposing uniform rules.
In the absence of such guidance, investors are left to
consult a motley array of ESG ratings agencies. There are
roughly 30 major providers around the globe, according
to KPMG, among whose products fund managers pick and
choose to help shape their investment decisions. And even
the most conscientious of those agencies are grappling with
an inconsistent patchwork of disclosures from companies.
In 2019, Rigobon and two other researchers at MIT
released a paper that found that agencies’ ratings varied
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sosyal ve yönetimsel tedbirler) ve özellikle sürdürülebilirlik söz konusu olduğunda Oatly’nin “kendisinin telkinde
bulunduğu şeyleri, kendisinin uygulamadığını” iddia etti.
Dünyanın en gözde vegan sütünün, aslında o kadar da yeşil
olmadığı ima edildi.
Kendilerine genç, sosyal açıdan bilinçli müşterileri hedef
alan, risk sermayesi destekli şirketlerle dolu bir dünyada,
Oatly kendisini diğerlerinden, yeşil misyonunu ön plana
çıkaran ve tüketicilere sürekli, yulaf sütünün inek sütünden
daha fazla çevre dostu olduğunu hatırlatan ilginç, doğaçlama
bir marka oluşturarak ayrıştırdı. Oatly, kullandığı karton
kutulardaki karbon ayak izini ölçüyor ve ürünlerin üzerlerini
“süt sonrası neslin” yükselişini ilan eden sloganlarla kaplıyor. CEO Toni Petersson Haziran ayında Fortune’a verdiği
demeçte, ”Kendimize yulaf sütü üreticisi olarak bakmıyoruz
bile” dedi. “Biz bir insan ve sürdürülebilirlik şirketiyiz.”
Spruce Point’in raporu raporu bu yeşil havayı lekelemeye
çalıştı. Şirketin, New Jersey’deki bir tesiste anormal derecede
yüksek düzeyde atık su ürettiği iddia edildi. Peki ya nakliyenin çevresel etkisi? Neticede Oatly, yeni müşteriler için
hummalı bir şekilde dünyanın dört bir yanına “en önemlisi
İsveç’ten Çin’e” yulaf sütü gönderiyordu.
Temmuz ayından bu yana Oatly, Spruce Point’in iddialarını medya ile tartışmayı reddetti. Analistlerle Ağustos’ta yaptığı bir görüşmede Petersson, raporun “yanlış ve yanıltıcı” olduğunu ortaya çıkaran bir araştırmadan bahsetti. (Şirketten
kimsenin, bu konuda herhangi bir röportaj vermesi uygun
görülmedi.) Bu arada, Wall Street’te olayın etkisi bir miktar
hissedildi. Raporun yayınlanmasından bu yana hisse senedi
%21 düştü; Açığa satışları takip eden S3 Partners’a göre, Eylül
ayı sonunda Oatly’e karşı açık pozisyon, 300 milyon doların
biraz üzerine ya da Oatly’nin toplam arzının %3,3’üne yükseldi. Yatırımcıların şirket hakkında şüpheci olmaları için başka
nedenler de var. Örneğin, bazıları yulaf sütü üretmenin kolay
olduğunu ve Oatly’nin mücadele etmesi gereken bir zorluk
olmadığını iddia ediyor. Yine de, Oatly’nin greenwashing
(kendisini olduğundan daha yeşil olarak pazarlama stratejisi)
iddiası bir sempati topladı.
Peki yatırımcılar Oatly’nin — veya herhangi bir şirketin
- gerçekten “yeşil” olup olmadığına nasıl karar verebilirler?
Görünüşe göre bu soru, gizemlerle ve belirsizliklerle dolu bir
kutunun kapağını açıyor. Sürdürülebilir yatırım fonlarına
ve “etik” hisse senetlerine olan talep rekor seviyelere ulaşsa
bile, şirketleri değerlendirmek için mevcut veriler gerçekten
tutarsız. (Derecelendirme şirketleri, geçerliliği kanıtlanmamış kriterlere dayalı çelişkili puanlar sunuyorlar. MIT Sloan
School of Management’ta profesör ve ESG derecelendirmelerindeki uyumsuzluğu izleyen Toplu Karışıklık Projesinin bir
üyesi olan Roberto Rigobon, ”Etik davranışı ölçmek için çok
iyi bir metodumuz yok” diyor. Gözlemcilerin konuya hangi
pencereden baktığına veya ne tür “etik” davranışlara öncelik
verdiğine bağlı olarak, aynı şirketi bir kahraman gibi de, suçlu
gibi de görmeleri mümkün.
Menfaatler, özellikle yeşil yatırımcılar için yüksek. Morningstar’a göre, 2021’in ikinci çeyreğinin sonunda, “sürdürülebi-
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lirlik etiketli” fonlardaki varlıklar, üç yıl önceki miktarın 2,4
katı olan 2,24 trilyon dolara ulaştı; şu anda bu kategoride bir
rekor olan 4.929 fon bulunuyor. Para akarken, bir yandan da
eleştirmenler, şirketlerin davranışlarını ESG yatırımcılarının
dolarlarını çekmek için değiştirdikleri ve “greenwashing” söylemlerinin şirketler arasında bir salgın gibi yayıldığı konusunda uyarıyorlar. Kendisini “yeşil” olarak yeniden adlandıran bir
derin deniz madenciliği şirketinden, sırf bir sıvı doğal gaz tankerini “karbon nötr” olarak adlandırabilsin diye Zimbabwe’de
karbon kredisi satın alan Fransız enerji devi TotalEnergies’e
kadar, göz kamaştıran bir takım kurumsal manevralar, bu
konudaki şüphelerin körüklenmesine yardımcı oluyor.
Ancak sürdürülebilirliği tanımlamaya yönelik düzenleyici
çabalar hala emekleme aşamasındalar. Avrupa Birliği, daha
net standartlar belirlemek için yıllarca süren bir çaba içindeyken; ABD’de, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu,
ESG tanımlarının kötüye kullanıldığı durumları araştırmak
için bir görev tanımı oluşturdu, ancak tüm bu çabalar henüz
belli bir standart kurallar silsilesi içermekten çok uzak.
Böyle bir rehberliğin yokluğunda, yatırımcılar çok çeşitli
ESG derecelendirme kuruluşlarına danışmak zorunda kalıyorlar. KPMG’YE göre, ürün fon yöneticilerinin yatırım
kararlarını şekillendirmeye yardımcı olan dünya çapında
yaklaşık 30 büyük sağlayıcı firma var. Ve bu firmaların en
dürüst olanları bile şirketlerden gelen tutarsız bilgilendirmelerle boğuşuyor.
2019’da Rigobon ve MIT’den iki araştırmacı, ajansların
derecelendirmelerinin neyin ölçüldüğüne, bu ölçümlerin
ağırlığına ve ilk etapta nasıl ölçüldüğüne bağlı olarak büyük
ölçüde değiştiğini tespit eden bir makale yayınladı. Örnek
olarak, Rigobon, şirketlerin kadın çalışanlara yönelik tutumlarının derecelendirmesi sözkonusu olduğunda, bunun
kimin puan verdiğine veya hangi kriteri puanladığına bağlı
olarak (örn; personel devir hacmi, üst yönetimdeki cinsiyet
çeşitliliği veya resmi çalışan şikayetleri vb.) muhtemelen
farklı sonuçlar doğuracağından, hatta iki farklı ajansın aynı
şirket için yaptığı derecelendirmede bir ajanstan en iyi %10
içerisinde, diğerinde en kötü %20 içerisinde yeralmak gibi
tuhaf farklılıkların olabileceğinden bahsediyor.
Bu karmaşaya ek olarak, birçok ajans, şirketleri sektörler
arası değil, kendi sektörü içerisinde puanlıyor. Bu da örneğin, bazı derecelendirme kuruluşlarının, dünyanın en büyük
petrol üreticilerinden biri olan BP’ye, misyonu petrole olan
bağımlılığı ortadan kaldırmak olan Tesla’dan daha yüksek
ESG puanları vermesi gibi durumlara yolaçıyor.
Rigobon’un ortak yazarlarından biri olan ve şu anda Zürih
Üniversitesi’nde doktora sonrası eğitim veren Julian Kölbel,
derecelendirme bilmecesini farklı çerçevede değerlendiriyor. Bir analist Tesla’nın hissesinin yükseleceğini veya düşeceğini söylerse, sonunda bu tahminin doğru olup olmadığı
netlik kazanacaktır. Buna karşılık, “ESG derecelendirmeleri
daha çok bir müzakerenin olduğu, farklı şekillerde kanıtların
toplanabileceği, ve en sonunda da bir mahkeme sürecinin
ardından karar verilebilen yapıdadır” diyor. “Nihai gerçeği
asla bilemezsiniz.”
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enormously depending on what was measured, the weight
of those measurements, and how they were measured in
the first place. As an example, Rigobon describes ratings
of companies’ treatment of female employees. Depending
on who was scoring, that might be measured by employee
turnover, by gender diversity in upper management, or by
official labor complaints—all with potentially different
results. Competing ratings thus could show bizarre
divergences, with the same company getting a score in
the top 10% from one agency, and the bottom 20% from
another.
Adding to the confusion, many agencies score companies
within industries, rather than across sectors. That’s one
reason some ratings bodies give BP, one of the world’s
biggest producers of petroleum, higher ESG scores than
Tesla, whose mission is to make petroleum obsolete.
Julian Kölbel, one of Rigobon’s coauthors and now a
postdoc at the University of Zurich, frames the ratings
conundrum a different way. If an analyst says that Tesla’s
stock will rise or fall, it will eventually become clear whether
that prediction was correct. By contrast, “ESG ratings are
more in the nature of a court proceeding, where there’s
a deliberation, where you can take in various forms of
evidence, and then you make a call,” he says. “You never
know the ultimate truth.”
For oatly, there aren’t even any scores to appeal to:
Because it only recently went public, the company doesn’t
yet have published ESG ratings from major agencies. More so
than for better-established companies, its greenness is in the
eye of the beholder.
The company’s central claim—that oat milk is less
emissions-intensive than cow’s milk—isn’t in doubt. Dairy
is a tough industry to decarbonize, in part because cows
emit—as in, fart—methane, a greenhouse gas many times
more potent than CO2. An analysis created for the BBC found
that oat milk ounce-for-ounce accounts for around one-third
as many greenhouse gas emissions as dairy milk. “The more
people we can help make the switch from cow’s dairy … the
more we can drive down greenhouse gas emissions,” Oatly
CEO Petersson said in a written statement to Fortune.
Even Ben Axler, the founder and chief investment officer
of Spruce Point, admits that he has no quibble with oat milk.
His critique focuses on Oatly’s operations—-particularly on
the environmental strains of shipping. Axler argues that in
rushing products and ingredients around the world to chase
new markets, Oatly has put the pursuit of growth ahead of its
values: “Do I think Oatly’s veered a little bit from its mission
while it’s grown rapidly? I do.”
Another high-profile critic of Oatly’s climate impact:
Oatly itself. The company has been transparent about the
downsides of growth—it called its 2020 sustainability
report Confessions of an Oat Company. From 2019 to 2020,
it says, its carbon emissions jumped 111%, outstripping its
81% increase in production over the same period. Oatly
attributed the jump partly to better carbon accounting,
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but also to having to ship oats from Europe to Asia; it also
struggled to source renewable energy in some new markets.
Both those problems will dissipate, Oatly expects, as it builds
more regional factories, including one opening in China this
year.
Oatly’s self-assessment highlights an irony that other
ESG-minded companies may soon grapple with. Some
watchdogs and regulators want to improve ESG standards
in part by urging companies to be more forthcoming with
details about their emissions and supply chains. Oatly seems
to have done just that—indeed, doing so is part of its ethical
brand. But its candor has given ammunition to Spruce Point
and other critics (including plaintiffs’ attorneys: As often
happens after a short-seller report, multiple law firms have
filed class-action suits against Oatly).
For now, the oat-milk maker expects its rapid growth to
continue. By 2023, it plans to have nine plants worldwide,
more than tripling its production capacity. Its carbon
footprint will presumably also grow, at least in absolute
terms. Whether that makes Oatly a success story or an ESG
cautionary tale may depend on who’s keeping score.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SATIŞLARI
Özellikle Avrupa'daki yatırımcılar son birkaç yılda
esg fonlarına akın etti. Ancak fonların popülariteleri,
şirketlerin yatırımcıların dolarlarını cezbetmek için
çevresel kayıtları hakkında yalan söyleme ihtimallerini de arttırabileceği korkusunu körüklüyor.
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Oatly için, henüz itiraz edebileceği bir puanlama bile sözkonusu değil: Daha yeni halka açıldığından dolayı, şirket henüz büyük ajansların ESG derecelendirmelerini yayınlamadı.
“Yeşil” olma konusu şimdilik, Oatly’e ne gözle baktığınız ile
alakalı bir konu.
Şüphesiz şirketin temel iddiası yulaf sütünün inek sütünden daha az emisyon yoğun olduğu. Mandıracılık, karbondan
arındırılması zor bir endüstridir, çünkü inekler, CO2’den
çok daha güçlü bir sera gazı olan metan gazının yayılmasına
neden olurlar. BBC için yapılmış bir analiz, yulaf sütünün
ons başına, inek sütünün yaklaşık üçte biri kadar sera gazı
emisyonunu oluşturduğunu ortaya çıkardı. Oatly CEO’su
Petersson, Fortune’a yaptığı yazılı açıklamada, “ Ne kadar
çok insana inek mandırasından vazgeçmeye yardım edebilirsek … sera gazı emisyonlarını o kadar fazla azaltabiliriz” dedi.
Spruce Point’in kurucusu ve baş yatırım sorumlusu Ben
Axler bile yulaf sütüyle hiçbir sorunu olmadığını itiraf ediyor.
Eleştirisi Oatly’nin operasyonlarına, özellikle de nakliyenin
çevresel etkilerine odaklanıyor. Axler, yeni pazarlar peşinde
koşmak için dünyanın dört bir yanında hızla ürün ve içerik
üretirken, Oatly’nin büyüme ihtirasını, değerlerinin önüne
koyduğunu savunuyor: “Sizce, Oatly’nin hızla büyürken misyonundan biraz saptığını mı düşünüyorum ? Aynen öyle. “
Oatly’nin iklim üzerindeki etkilerinin bir başka büyük
eleştirmeni de Oatly’nin kendisi. Şirket, büyümenin olumsuz
yönleri konusunda şeffaf davranarak, 2020 sürdürülebilirlik
raporuna Bir Yulaf Şirketinin İtirafları adını verdi. 2019’dan
2020’ye kadar, üretimdeki artış %81olmasına ragmen, aynı
dönemdeki karbon emisyonlarının %111 arttığını açıkladı
Oatly, aradaki farkı kısmen karbon emisyonunu daha doğru
hesaplamalarına, ancak aynı zamanda Avrupa’dan Asya’ya
yulaf nakletmeye mecbur olmasına ve ayrıca bazı yeni pazarlarda yenilenebilir enerji kaynağı bulmakta zorlanmasına
bağladı. Oatly, bu yıl Çin’de açılışını yapacağı bir fabrika da
dahil olmak üzere daha fazla bölgesel fabrika inşa ettiği için
bu sorunların da ortadan kalkacağını umuyor.
Oatly’nin yapmış olduğu öz değerlendirme, diğer ESG
odaklı şirketlerin de çok yakında mücadele etmeleri muhtemel olan bir ironiyi vurguluyor. Bazı gözlemciler ve düzenleyiciler, şirketleri emisyonlar ve tedarik zincirleriyle ilgili
ayrıntılar konusunda daha açık sözlü olmaya teşvik ederek
kısmen ESG standartlarını iyileştirmek istiyor. Oatly yaptığı
öz değerlendirme ile tam da bunu yapmış gibi görünüyor
ki gerçekte bunu yapmak markasının etik değerlerinin bir
parçası. Ancak açık sözlülüğü, Spruce Point’in ve diğer eleştirmenlerin ellerine koz vermis oldu. (Bir açığa satış raporundan sonra sıklıkla görüldüğü gibi, birden fazla hukuk firması
Oatly’ye karşı toplu dava açtı).
Şimdilik, yulaf sütü üreticisi hızlı büyümesinin devam
etmesini bekliyor. 2023 yılına gelindiğinde, üretim kapasitesini üç katından fazla artırarak dünya çapında dokuz tesise
sahip olmayı planlıyor. Karbon ayak izi de en azından mutlak
anlamda büyüyecek. Bunun Oatly’yi bir başarı hikayesi mi
yoksa bir ESG uyarıcı hikayesi mi yapacağı, muhtemelen
kimin puan tuttuğuna bağlı olacak.
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GIYILEBILIR TEKNOLOJILER,
ZIHNIMIZIN SINIRLARINI GENIŞLETEBILIR MI?

LEVENT DAŞKIRAN
FORTUNE TEKNOLOJİ EDİTÖRÜ / FORTUNE TECHNOLOGY EDITOR

Son 15 yıldır akıllı telefonların yaptığına benzer bir şekilde, yapay zeka ve
bağlantılı teknolojilerin yardımıyla insan beyninin ve fonksiyonlarının bir
uzantısı gibi kullanabileceğimiz giyilebilir teknolojiler etrafımızı çevreliyor.
Acaba sahip oldukları zengin özellikler eşliğinde bir hevesten daha fazlası
olduklarını kanıtlayabilecekler mi?

CAN
WEARABLE
TECHNOLOGIES
EXPAND THE
BOUNDARIES
OF OUR
MINDS?
We are surrounded by wearable
technologies that we can use as an
extension of the human brain and
functions with the help of artificial
intelligence and connected technologies,
just like smartphones have done for the
last 15 years. I wonder if they will be able
to prove that they are more than a whim,
accompanied by the rich features that
they have?
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YAZI YAZARKEN kolumdaki saat titriyor. Bakıyorum,
ekrandaki animasyon 1 saatten uzun süredir yerimde
oturduğumu ve kalkıp biraz yürümem gerektiğini hatırlatıyor. Aşağıdaki kırmızı kalp simgesine takılıyor gözüm, dakikada 70 civarı gösteriyor. Telefonum çalıyor,
koyduğum yeri bulmaya üşenip kolumdan cevaplıyorum.
Kalkıp biraz yürüsem kaç adım attığımdan kaç kilometre
gittiğime kadar takip ediyor. Hadi birlikte biraz koşalım
diyorum, öncesinde ısıtıp sonrasında soğutup aferin ha
gayret diye diye ter attırıyor. Günde 10 bin adım atarsam
beni parlak rozetlerle ödüllendiriyor. Asistana gün içinde yağmur yağacak mı diye soruyorum, öğleden sonra
yağacak diyor. Hava basıncının bir anda hızla düştüğünü fark ederse saatler öncesinden fırtına geliyor diye
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WHILE TYPING, the watch on my wrist is vibrating. The
animation on the screen reminds me that I have been sitting in
my place for more than 1 hour and that I need to get up and walk
a little. My eye is caught by the red heart icon below, it shows
around 70 per minute. My phone rings, I'm too lazy to find where
I put it, and I answer it with my wristwatch. If I get up and walk
a little, it tracks from how many steps I have taken to how many
kilometers I have gone. If I want to run a little, first it warms me
up, encourages me to sweat by saying well done, then cools me
down. It rewards me with shiny badges if I take 10 thousand
steps a day. I ask the assistant if it will rain during the day, it
says “Yes, it will rain in the afternoon”. If it notices that the air
pressure is dropping rapidly, it warns that the storm will come,
hours before. It has control of my music, It has my notifications.
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uyarıyor. Müziğimin kontrolü onda, bildirimlerim onda.
Daha menüsünün derinlerine girip kurcalamaya fırsat bulamadığım, koşullar gerçekleşmediği için keşfedemediğim
pek çok özelliği var. Kolumdaki ufacık cihazın kadar çok
şey yapabildiğini bunları buraya yazarken fark ediyorum.
Piyasadaki en göze çarpan örneğini akıllı saatlerin oluşturduğu giyilebilir teknolojiler, başta sağlıklı yaşam olmak
üzere sundukları fonksiyonlarla daha kaliteli bir hayat sürmenizi sağlama vaadiyle ortaya çıkan bir kategori. Geçmişi 2000’li yılların ortalarına kadar uzansa da güç tüketimi
düşük yonga ve sensörlerin üretilmesi, taşınabilir batarya
verimliliğinin artması, yüksek çözünürlüklü ekranların
ucuzlaması ve sürekli bağlantının yaygınlaşmasıyla kendi
yolunu açmaya başladı.
Üstelik iş sadece akıllı saatlerle de sınırlı değil. Giyilebilir
teknolojiler söz konusu olduğunda endüstrinin önünde büyük bir potansiyel var.
SAĞLIKLI YAŞAM ODAĞINDA HIZLA BÜYÜYEN BIR
PAZAR
2014'ten bu yana 100 milyondan fazla giyilebilir ürünü pa-
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It has many features that I haven't had a chance to dig
deeper into its menu yet, and I couldn't discover because the
conditions didn't happen. I notice that the tiny device on my
arm can do so many things as I type them here.
Wearable technologies, the most prominent example of
which are smart watches, is a category that has emerged
with the promise of providing you with a better quality of
life with the functions it offers, especially healthy living.
Although its history dates back to the mid-2000s, it started
to pave its way with the production of chips and sensors
with low power consumption, the increase in portable
battery efficiency, the cheapening of high-resolution screens
and the widespread use of continuous connectivity.
Moreover, the business is not limited to smart watches.
The industry has great potential when it comes to wearable
technologies.

A FAST GROWING MARKET FOCUSED ON HEALTY
LIFESTYLE
Murat Sungur Özkan, Turkey Country Manager of Amazfit,
which has brought more than 100 million wearable products

“Dünyada ve Türkiye’de gelecek
giyilebilir teknolojilerle ilerleyecek”
"Turkey Is Following the Wearable
Technology Sector 3 Years Behind”
AMAZFIT TÜRKIYE Ülke Müdürü Murat Sungur Özkan, giyilebilir

cihaz kullanımında Çin ve ABD’nin başı çektiğini söylüyor. Özellikle
Çin’in bu alanda kendini farklı bir pozisyonda konumlandırdığına
dikkat çeken Özkan, “Çin’de Telefondan ve bilgisayardan bağımsız
olarak, sadece akıllı saat ve kulaklık vasıtasıyla tüm hayatını idame ettiren insanların sayısı her geçen gün artıyor. Günlük hayatın
içerisindeki tüm aktiviteler dijitale taşınarak giyilebilir teknolojiler
vasıtasıyla daha hızlı, daha mobil, daha güvenli bir hale büründü. NFC
teknolojileriyle ulaşımın gerçekleştirilmesi, QR kod okutmaları, giyilebilir teknolojiler vasıtasıyla para aktarımı, eSIM gibi teknolojiler
artık Çin gibi ülkelerde günlük hayatın olağan akışı olarak karşımıza
çıkıyor” diyor. Türkiye’nin teknolojik ve sosyoekonomik koşullardan
dolayı giyilebilir teknoloji sektörünü bir miktar geriden takip ettiğini
ifade eden Özkan, şu tespitte bulunuyor: “Aldığım eğitim ve sektör
tecrübeme dayanarak Türkiye’nin sektörü 3 yıl geriden takip ettiğini
söyleyebilirim. Ancak gelecek, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de
giyilebilir teknolojiler üzerinden ilerleyecek. Değişen dünya koşullarına göre ihtiyacın şekillenmesi giyilebilir cihazlar pazarına olan
talebi daha da artıracak. İleri bir teknolojiyle kurulan yeni bir iletişim
çağına tanık olacağız.”

MURAT SUNGUR ÖZKAN
Amazfit Türkiye Ülke Müdürü
Amazfit Turkey Country Manager

AMAZFIT TURKEY Country Manager Murat Sungur
Özkan says that China and the USA lead the way in the
use of wearable devices. Pointing out that China has
positioned itself in a different position in this field,
Özkan said, “The number of people living independently
of phones and computers, only with smart watches and
headphones, is increasing day by day. All activities in
daily life have been transferred to digital and become
faster, more mobile and safer through wearable
technologies. Technologies such as the transportation
with NFC technologies, QR code readings, money
transfer via wearable technologies, eSIM are now the
usual flow of daily life in countries such as China.”
Stating that Turkey lags behind the wearable technology
sector due to technological and socioeconomic
conditions, Özkan makes the following determination:
“Based on my education and sector experience, I can say
that Turkey follows the sector 3 years behind. However,
the future will progress through wearable technologies
in Turkey as well as in the world. The shaping of the
need according to the changing world conditions will
further increase the demand for the wearable devices
market. We will witness a new era of communication
established with advanced technology.”
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to the market since 2014, says, “Even though businesses,
military forces and healthcare teams have been actively
using wearable technologies for years, these technologies
have only recently begun to be used in the private
consumer market.” Özkan summarizes the world market
size in this field as follows: “Research predicts that the
wearable technology market is US$ 28 billion worldwide
in 2019, and the industry will grow by 15.51% annually
between 2020-2027. The growth in this field is due to the
continuous technological development of wearable devices,
the increasing popularity of the internet of things (IoT), the
emergence of new generation smart interfaces, the rise of
the healthy lifestyle trend and the increasing demand for
innovative accessories.”
The IDC figures shared by Allen Yao, Country Manager
of Huawei Turkey Consumer Electronics Group, are more
optimistic. Yao says, “When we look at the global data of
IDC, we see that the market size of wearable devices reached
114.2 million in 2021, and the global product shipments
increased by 32.3% on an annual basis,” and he explains the
reason as follows: The enrichment of the product features
and variety of products at different prices in the different
segments ensures the growth of the market in the world
and in Turkey. Despite the economic negativity caused by
the pandemic, especially consumers who want to closely
monitor their health data are turning more to these products.
Especially in the earphone and smart watch category, there
is a 39% growth on a quarterly basis. When we look at smart
watches only, we observe a 10% increase compared to last
year.”

TRAVELING WITH YOUR OWN HEALTH LAB ON YOUR
WRIST
Monitoring health data stands out as the most advantageous
aspect of wearable technologies today. Accordingly, the
most important segment of the global wearable device
industry is smart watches and smart bands that directly
contact with the skin. The functions they offer not only
provide health parameters to those who want to monitor
during sports activities, but also have the potential to
provide healthcare professionals with real-time information
about the current status of patients. Thanks to the sensors
that high-end smartwatches have today, you can access
the number of steps you take, the calories you burn,
body temperature, heart rhythm, even blood pressure
and ECG data. With the addition of regular blood glucose
measurement to this list soon, it is only a matter of time
before the devices turn into an early diagnosis laboratory
where common chronic diseases can be detected and kept
under control.
The collected data provides extremely important clues
for a healthy life. For example, an abnormal increase in body
temperature or a sharp decrease in blood oxygen saturation
may indicate that the symptoms of Covid-19 infection are
getting serious. An ECG that you take with your wrist watch
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zarla buluşturan Amazfit’in Türkiye Ülke Müdürü Murat
Sungur Özkan, “İşletmeler, askeri kuvvetler ve sağlık ekipleri yıllardır giyilebilir teknolojileri aktif olarak kullansa da bu
teknolojiler özel tüketici pazarında nispeten yeni yeni kullanılmaya başlandı” diyor. Özkan, bu alanda dünyadaki pazar
büyüklüğünü şöyle özetliyor: “Araştırmalar giyilebilir teknoloji pazarının dünya genelinde 2019 yılında 28 milyar ABD
doları büyüklüğünde olduğunu, 2020-2027 yılları arasında
sektörün yılda %15,51 büyüme kaydedeceğini öngörüyor. Bu
alandaki büyüme giyilebilir cihazların teknolojik anlamda
sürekli geliştirilmesine, nesnelerin internetinin (IoT) artan
popülaritesine, yeni nesil akıllı arayüzlerin ortaya çıkışına,
sağlıklı yaşam trendinin yükselmesine ve yenilikçi aksesuarlara olan talebin artmasına bağlı.”
Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Allen Yao’nun paylaştığı IDC rakamları daha iyimser.
“IDC’nin global verilerine baktığımızda 2021'de giyilebilir
cihazların pazar büyüklüğü 114,2 milyona ulaşırken, küresel
ürün sevkiyatlarının yıllık bazda %32,3 oranında arttığını
görüyoruz” diyen Yao, bunun sebebini şöyle açıklıyor: “Ürün
özelliklerinin ve farklı segmentlerde, farklı fiyatlarda ürün
çeşitliliğinin zenginleşmesi dünyada ve Türkiye’de pazarın
büyümesini sağlıyor. Pandeminin getirdiği ekonomik olumsuzluklara rağmen özellikle sağlık verilerini yakından takip
etmek isteyen tüketiciler bu ürünlere daha çok yöneliyor.
Özellikle kulaklık ve akıllı saat kategorisinde çeyrek bazında %39 oranında büyüme söz konusu. Sadece akıllı saatler
özelinde baktığımızdaysa geçtiğimiz yıla oranla %10 artış
gözlemliyoruz.”
SAĞLIK LABORATUVARINI BILEĞINIZDE
GEZDIRMEK
Sağlık verilerinin izlenmesi, günümüzde giyilebilir teknolojilerin en avantajlı yönü olarak öne çıkıyor. Buna bağlı olarak
küresel giyilebilir cihaz endüstrisinin en önemli segmentini
de doğrudan cilde temas eden akıllı saatler ve akıllı bantlar
oluşturuyor. Bunların sundukları fonksiyonlar sadece spor
yapanlara takip altına almak istedikleri sağlık parametrelerini sunmakla kalmayıp, aynı zamanda hastaların güncel
durumları hakkında sağlık profesyonellerine gerçek zamanlı
bilgi akışı sağlama potansiyeline de sahip. Bugün üst seviye
akıllı saatlerin sahip olduğu sensörler sayesinde attığınız
adım sayısından yaktığınız kaloriye, vücut sıcaklığından kalp
ritmine, hatta tansiyon ve EKG verilerine dahi ulaşabiliyorsunuz. Düzenli kan şekeri ölçümünün de yakında bu listeye
eklenmesiyle, cihazların yaygın görülen kronik hastalıkların
tespit edilerek kontrol altında tutulabileceği birer erken
teşhis laboratuvarına dönüşmesi an meselesi.
Toplana bu verilerin sağlıklı bir yaşam için sağladığı
ipuçları yabana atılmayacak cinsten. Örneğin vücut sıcaklığındaki anormal artış veya kan oksijen doygunluğundaki
keskin azalma, Covid-19 enfeksiyonu belirtilerinin ciddiye
gittiğinin habercisi olabiliyor. Kol saatinizle 15 saniyede
çekeceğiniz bir EKG Atriyal fibrilasyon, yani kalp ritmi düzensizliği işaretlerini yakalayabiliyor. Vücudunuzdaki yağ
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oranını ölçebiliyorlar, lavaboda elinizi yıkadığınızı anlayıp
20 saniye sayacını başlatabiliyorlar, aniden sert bir şekilde
yere düştüğünüzü fark edip yardım çağırabiliyorlar.
Genişleyen ekosistemin sağladığı veriler eşliğinde giyilebilir cihazlara dair toplumsal farkındalık da giderek artıyor.
Örneğin 2021 yılının Temmuz ayında Huawei ve IPSOS,
Türkiye’de 18-56 yaş arası bireyler arasında bir araştırma
gerçekleştirmiş. Araştırma pandeminin uyku kalitesi ve
iş-yaşam dengesi üzerinde belirgin olumsuz etkilere neden olduğunu ortaya koyarken, katılımcıların yüzde 70’i bu
dönemde çeşitli sağlık semptomlarının ağırlaştığını, fiziksel aktivitelerden vazgeçmek zorunda kaldıklarını ve kilo
aldıklarını ifade etmiş. Bunların yaklaşık yarısı akıllı saat
ve bilekliklerin kilo verme hedefine ulaşmayı kolaylaştıracağına, yarısından fazlası akıllı cihazların stresi azaltmaya
yardımcı olacağına inanıyor.
Giyilebilir teknolojilere dair yükselen talebin bir diğer
sebebi de bunların aynı zamanda hayatın her anına eşlik
eden teknolojik bir aksesuar olması. Günlük hayatın yoğun temposunda bildirimlerle ve hatırlatmalarla size yardımcı oluyor, telefonunuzu yanınıza almasanız da sizi bağlı
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in 15 seconds can detect signs of atrial fibrillation, that is,
heart rhythm irregularity. They are able to measure your
body fat, understand that you are washing your hands and
start the 20-second counter, notice that you suddenly fell
hard and call for help.
With the data provided by the expanding ecosystem,
social awareness of wearable devices is also increasing. For
example, in July 2021, Huawei and IPSOS conducted a study
among individuals aged 18-56 in Turkey. While the research
revealed that the pandemic had significant negative effects
on sleep quality and work-life balance, 70 percent of the
participants stated that various health symptoms worsened,
they stopped physical activity and gained weight during this
period. About half of them believe that smart watches and
wristbands will make it easier to achieve the goal of losing
weight, more than half believe that smart devices will help
reduce stress.
Another reason for the rising demand for wearable
technologies is that they are also a technological accessory
that accompanies every moment of life. They help you with
notifications and reminders at the busy pace of daily life,

“Daha Akıllı Bir Yaşam Beklentisi
Ürün Seçiminde Tercih Sebebi”
“A Smarter Life Expectancy is the
Reason for Choosing a Product”
GÜNÜMÜZÜN en önemli gündemlerinden birinin sağlık olduğuna dikkat çeken Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü
Allen Yao, “Yapay zekanın son dönemde özellikle akıllı saatlerimizde
örneği sıkça görüldüğü üzere bu kategoride daha gelişmiş çözümler
sunacağını öngörüyoruz” diyor. Yao, sözlerini şöyle sürdürüyor:
“Sağlığın yanı sıra eğitim, spor aktiviteleri, iş yaşamına yönelik çözümler, seyahat çözümleri gibi alanlarda da yapay zeka teknolojileri
adından sıkça söz ettirecek. Tüm bu segmentlerde giyilebilir teknolojilerin ve ilgili ürünlerin de önemi de artacaktır. Artık son derece
hızlı akan günlük hayatta, yeni nesil giyilebilir teknoloji ürünleri,
farklı değer teklifleriyle yanımızda olmaya devam edecek. Huawei’de
ürünlerimizin farklılık yarattığı en önemli nokta Ar-Ge yatırımları.
Kurulduğumuz günden bu yana Ar-Ge Huawei gelirlerinden önemli
bir pay alıyor. Yapay zeka da Huawei Ar-Ge merkezlerinin önemli
odak noktalarından biri. Yapay zeka, kullanıcının yerine düşünerek
ona en iyi seçenekleri sunan, zaman kazandıran ve kullanım sırasında
deneyimi artıran bir unsur. Daha akıllı bir yaşam ve daha akıllı bağlantı teknolojileri bugün kullanıcıların ürün seçimlerinde önemli bir
tercih sebebi. Huawei’de sahip olduğumuz Ar-Ge gücüyle, en güncel
teknolojileri ürünlerimize uyarlama konusunda önemli bir yetkinliğe
sahibiz.”

ALLEN YAO
HuaweI Türkiye Tüketici
Elektroniği Grubu Ülke Müdürü
Country Manager of Huawei Turkey
Consumer Electronics Group

POINTING out that health is one of the most important
agendas of today, Huawei Turkey Consumer Electronics
Group Country Manager Allen Yao says, “We foresee that
artificial intelligence will offer more advanced solutions in
this category, as it is frequently seen in our smart watches
in recent years.” Yao continues his words as follows: “In
addition to health, artificial intelligence technologies will
be mentioned frequently in fields such as education, sports
activities, solutions for business life, and travel solutions.
The importance of wearable technologies and related
products will also increase in all these segments. Now, in
extremely fast-flowing daily life, the next generation of
wearable technology products will continue to be with
us with different value propositions. At Huawei, the most
important point where our products make a difference is
R&D investments. Since the day we were founded, R&D
has taken a significant share of Huawei revenues. Artificial
intelligence is also one of the important focal points of
Huawei R&D centers. Artificial intelligence is an element that
thinks in place of the user, offers the best options, saves time
and improves the experience during use. A smarter life and
smarter connection technologies are an important reason for
users to choose their products today. With the R&D power
we have at Huawei, we have an important competence in
adapting the most up-to-date technologies to our products.”
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keep you connected even if you don't take your phone with
you, and adapt to the outfit you are wearing that day with
their customizable appearance. “Wearable technologies
that we can have with us at any time now offer brand
new experiences in entertainment, work, socialization,
information retrieval, education, security and more,”
says Murat Azdemir, Deputy General Manager for Sales
and Marketing of Samsung Mobile Business Unit. “These
products save time by allowing us to do many jobs at the
same time. It gives users the opportunity to become more
mobile. Instead of long texts and messages, it facilitates
communication with advanced voice detection systems.”

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IS CATCHING UP WHEN
SENSORS ARE NOT ENOUGH
In addition to collecting data with the help of sensors,
wearable technologies also have rich possibilities that
they can reveal by processing this data with the help of
artificial intelligence. Moreover, these things can come
across even today in unexpected situations. For example,
the headphones can capture and analyze the reflections of
the sound they send with the help of an in-ear microphone
and dynamically reconfigure the equalizer settings to suit
your ear structure. Thus, it helps you to hear the sound in
the same quality as it was recorded. Another one leaves you
alone with your music by analyzing and removing ambient
noise. There are even models that instantly translate what
the other person says in a different language into your own
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tutuyor, özelleştirilebilir görünümleriyle o gün giydiğiniz
kıyafete uyum sağlıyorlar. Samsung Mobil İş Birimi Satış
ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat
Azdemir, “Her an yanımızda bulundurabildiğimiz giyilebilir
teknolojiler artık eğlence, iş, sosyalleşme, bilgi alma, eğitim,
güvenlik ve daha pek çok konuda yepyeni deneyimler sunuyor” diyor. “Bu ürünler birçok işi aynı anda yapabilmemize
imkân sağlayarak zaman kazandırıyor. Kullanıcıların daha
mobil hale gelmesine fırsat veriyor. Uzun yazılar ve mesajlar yerine, gelişmiş sesli algılama sistemleriyle iletişimi
kolaylaştırıyor.”
SENSÖRLERIN YETMEDIĞINDE YAPAY ZEKA
YETIŞIYOR
Giyilebilir teknolojilerin sensörler yardımıyla veri toplamanın ötesinde, yapay zeka yardımıyla bu verileri işleyerek
ortaya koyabilecekleri zengin olasılıklar da mevcut. Üstelik
bunlar bugün bile ummadığınız yerlerde karşınıza çıkabiliyor. Mesela taktığınız kulaklık, kulak içine bakan bir
mikrofon yardımıyla gönderdiği sesin yansımalarını yakalayıp analiz ederek ekolayzer ayarlarını sizin kulak yapınıza
uygun olacak şekilde dinamik olarak yeniden yapılandırıyor.
Böylece sesi kaydedildiği haline en yakın şekliyle duymanıza
yardımcı oluyor. Bir diğeri dış ortam gürültüsünü analiz
ederek ortadan kaldırıp sizi sadece müziğinizle baş başa
bırakıyor. Karşınızdaki kişinin farklı dilde konuştuklarını
anında kendi dilinize çevirip kulağınıza fısıldayan modeller
bile var. Babil balığını kulağınızın içine sokmak gibi.

72

HABER / News

Haklı olarak gizlilik konusunda endişelere yol açsa da,
giyilebilir cihazların en önemli potansiyeli akıllı gözlüklerde
yatıyor. Sürekli bağlı kalarak yapay zeka yoluyla görüntü
işleyebilen ve bilgisayar görüntüsünü gerçek görüntüyle
birleştirebilen gözlükler sayesinde pek çok uygulamayı hayata geçirmek olası. Karşılaştığınız biriyle nerede ne zaman
tanıştığınızı hatırlamak, bir bakışta tabaktaki yemeğin kalorisini saymak, görme engellilere çevresindeki dünyayı aktarmak, duygu analiziyle otizmli bireylerin topluma uyumunu
kolaylaştırmak, işaret dilini çevirmek gibi pek çok uygulama
şu an araştırmacıların ve girişimcilerin radarında.
Fakat burada asıl sorun veri işleme değil. Zira yukarıda
saydığım şeylerin bazılarını şu an cebinizde taşıdığınız akıllı
telefonlarla hali hazırda yapabiliyorsunuz. Sorun gerçek
dünyayı bilgisayar görüşüyle birleştirecek, piliyle, işlemcisiyle, optik bileşenleriyle komple bir yapının pratikte günlük
kullanıma uygun olacak şekilde bir araya getirmenin zor
olması. En azından bugünkü teknolojiyle karşınızdakine
android gibi görünmeden bunu yapamıyorsunuz. Google
Glass ile bunu sokağa indirmeyi denedi, beceremedi.
Yine de iş ortamında nasıl göründüğü önemli olmayanlar
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language and whisper in your ear. It's like putting a babel fish
in your ear.
Although it rightfully raises concerns about privacy, the
smart glasses have the most important potential of wearable
devices. It is possible to carry out many applications with
glasses that can process images with artificial intelligence
and combine the computer image with the real image by
establishing a continuous connection. Many applications
such as remembering where and when you met someone
you have met before, counting the calories of the food on
the plate at a glance, explaining the environment to the
visually impaired, facilitating the adaptation of individuals
with autism to society with emotion analysis, and translating
sign language are now on the radar of researchers and
entrepreneurs.
But the real problem here is not data processing. Because
you can already do some of the things I mentioned above
with the smartphones you carry in your pocket. The problem
is that it is difficult to put together a complete structure with
battery, processor, optical components that will combine the
real world with computer vision in a way that is suitable for

Giyilebilir Cihazlar Zekayla İletişim Kuran
Dünyanın Bir Parçası Olacak
"Wearable Devices Will Be a Part of the World that
Communicates with Intelligence”

MURAT AZDEMIR

Samsung Mobil İş Birimi Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Deputy General Manager for Sales and Marketing, Samsung Mobile Business Unit

COVID-19 salgınıyla birlikte ortaya çıkan yeni trendlerin, geleceğe damgasını vuracak teknolojiler üzerine yeni planlar yapmayı
gerektirdiğine dikkat çeken Samsung Mobil İş Birimi Satış ve
Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Azdemir,
şunları söylüyor: “Geçtiğimiz 20 yılda akıllı cihazlar, yapay zekâ
ve nesnelerin interneti sayesinde bağlanabilirlik adına büyük
gelişmeler yaşadık. Bu alandaki gelişmeler giyilebilir teknolojilerin gelişiminde daha fazla rol oynayacak. Samsung olarak 2000’li
yıllarda ‘ürün inovasyonu’ dönemine, 2010’lu yıllarda nesnelerin
interneti ve yapay zekâ yatırımlarıyla ‘bağlantılı hayat’ dönemine
öncülük ettik. 2020‘li yıllarda ise gelişmiş sensörler, öğrenebilen
yapay zekâ ve robot teknolojilerimizle ‘deneyim çağına’ öncülük
ediyoruz. Yapay zekâ ve 5G gibi gelişmekte olan teknolojilere
önümüzdeki üç yıl için 22 milyar dolar yatırım bütçesi ayırdık.
Giyilebilir ürünlerimiz dahil olmak üzere Samsung cihazlarımızın
büyük bir kısmını nesnelerin internetine hazır hale getirirken aynı
zamanda yapay zekâyla akıllandırıp, tüketicilerin ihtiyaçlarına
daha uygun hale getiriyoruz. Böylece ‘zeki şekilde iletişim kuran
bir dünya’ vizyonunu gerçeğe dönüştürüyoruz.”

NOTING that the new trends emerging with the
Covid-19 pandemic require new plans on technologies
that will mark the future, Murat Azdemir, Deputy General
Manager for Sales and Marketing of Samsung’s Mobile
Business Unit, says: “Over the past 20 years, we have
experienced great improvements in connectivity thanks
to smart devices, artificial intelligence and the Internet
of things. Developments in this area will play a greater
role in the development of wearable technologies. As
Samsung, we led the ‘product innovation’ era in the
2000s and the ‘connected life’ era in the 2010s with
investments in the internet of things and artificial
intelligence. in the 2020s, we are leading the ‘age
of experience’ with our advanced sensors, learning
artificial intelligence and robot technologies. We have
allocated an investment budget of 22 billion dollars
for the next three years to emerging technologies such
as artificial intelligence and 5G. While making most of
our Samsung devices, including wearables, ready for
the internet of things, we also make them smarter with
artificial intelligence and make them more suitable for
the needs of consumers. Thus, we are making the vision
of an “intelligently communicating world” a reality.”
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practical daily use. At least with today's technology, you can't
do this without looking like an android. Google tried to offer
this technology to end users with Google Glass but failed.
However, there are industrial solutions developed in this
direction for those who do not care how they look in the
business environment. For example, you can try to repair
a machine with a small screen placed on the band on your
forehead and at the same time see which screws you need to
tighten and loosen from the repair guide on that screen.
It is also possible to process the data collected from these
devices for different purposes. For example, some insurance
companies use the health data they receive from wearable
technologies to separate individual insurance premiums.
They give you a smart band, determine the number of steps
per day, and provide a discount on your health insurance
premium if you complete the determined step regularly.

TOWARDS A FUTURE THAT READS YOUR THOUGHTS
Even today, it seems like science fiction to me that a device
on your wrist can measure your blood pressure, take an ECG,
and answer every question you ask with its smart assistant.
However, we are still at the beginning of the way. Wearable
devices may soon appear in the form of necklaces, rings, and
belts with different functions. They can even use messages
coming directly from your nervous system as an interface.
The device that you wear on your arm can read the electrical
messages in the nerves, understand that you will lift your
finger, and edit its interface and function accordingly. In this
way, brand new ways of using can be brought up where you
can manage small screens, even devices without a screen, at
the speed of thought with a few small movements.
With the help of artificial intelligence and connected
technologies, a new category of devices which we will use as
an extension of our brains and its functions and expand the
boundaries of our minds is slowly surrounding us, similar to
what smartphones have done for the last 15 years. Moreover,
they have a trump card that is always win, like healthy living.
Although they are not spreading as fast as smartphones, if
they can prove to be more than a whim we will all see where
the world is going with these devices together.
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için bu yönde geliştirilmiş endüstriyel çözümler mevcut.
Örneğin alnınızdaki banda yerleştirilmiş ufak bir ekranla
makinenin karşısına geçip, bir yandan aleti tamir ederken,
bir yandan ekrandaki tamir kılavuzu üzerinden hangi vidaları sıkıp gevşetmeniz gerektiğine göz atabiliyorsunuz.
Bu cihazlardan toplanan verilerin belli silolarda farklı
amaçlarla işlenmesi de söz konusu. Örneğin bazı sigorta
şirketleri, giyilebilen teknolojilerden aldıkları sağlık verilerini bireylere özel sigorta primi ayrıştırması yapmak için
kullanıyor. Size bir akıllı bant veriyorlar, günlük adım sayısı
belirliyorlar, belirlenen adımı düzenli olarak tamamlarsanız
sağlık sigortası priminizde indirim sağlıyorlar.
DÜŞÜNCELERINIZI OKUYAN BIR GELECEĞE DOĞRU
Bileğinizdeki bir cihazın tansiyon ölçüp EKG çekebilmesi,
sorduğunuz herhangi bir soruyu akıllı asistanıyla cevaplayabilmesi bugün bile bana bilim kurgu öğesi gibi geliyor. Oysa
daha yolun başındayız. Giyilebilir cihazlar yakında farklı
fonksiyonlar eşliğinde kolye, yüzük, kemer gibi şekillerde
de karşımıza çıkabilirler. Hatta arayüz olarak doğrudan sinir sisteminizden gelen iletileri kullanabilirler. Kolunuza
taktığınız cihaz sinirlerdeki elektrik iletilerini okuyarak
parmağınızı kaldıracağınızı anlayıp arayüzünü ve fonksiyonunu buna göre düzenleyebilir. Böylece küçük ekranları,
hatta ekranı olmayan cihazları birkaç ufak hareketle düşünce hızında yönetebildiğiniz yepyeni kulanım biçimleri
gündeme gelebilir.
Son 15 yıldır akıllı telefonların yaptığına benzer bir şekilde, yapay zeka ve bağlantılı teknolojilerin yardımıyla insan
beyninin ve fonksiyonlarının bir uzantısı gibi kullanacağımız, zihnimizin sınırlarını genişleteceğimiz yeni bir cihaz
kategorisi yavaşça etrafımızı çevreliyor. Üstelik sağlıklı yaşam gibi herkesin kupona gözü kapalı yazabileceği bir ata
oynuyorlar. Akıllı telefonlar kadar hızlı yaygınlaşmasalar da,
eğer bir hevesten daha fazlası olduklarını kanıtlayabilirlerse
dünyanın bu cihazlar eşliğinde nereye gittiğini hep birlikte
göreceğiz.
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GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİLER
∫ Küresel ölçekte, pazarın 2021-2025 dönemi için
%17.12’lik artışla 2025’te 116.88 milyar ABD doları
değerine ulaşması bekleniyor.
∫ Teknoloji alanında en fazla sıçramayı yapacağı
düşünülen bu alanın pazar büyüklüğünün 2025’te 78
milyar dolara çıkması bekleniyor.
∫ 2025 yılında yüzde 17,6’lık bir büyüme göstermesi
planlanıyor. Bu büyüme rakamına ulaşılması halinde
sektörün Pazar büyüklüğü 74 milyar dolara ulaşacak.
Giyilebilir cihaz sayısının 2022 yılında 1,1 milyara çıkacağı
öngörüldü.
∫ Akıllı saatler satışının yıllık büyüme rakamı yüzde 19,9’a
çıktı.
∫ Fitness ve spor bölümünün giyilebilir teknoloji
pazarındaki pasta payı 40’la ilk sırada. .
∫ Bu alanda eğlence ve oyun sektörü yüzde 35,7’lik büyüme
ile ikinci sırada.
∫ Sağlık alanında IoT kullanımının 2025 yılına kadar 534,3
milyar dolara çıkması bekleniyor.
∫ 2025 yılına kadar sağlıkta giyilebilir teknolojilerin yüzde
30 büyüyeceği öngörülüyor.
∫ Bu teknoloji alanında 2022 yılında satılması beklenen
ürün sayısı 1,1 milyar
∫ 2025 yılında sektörün 74 milyar dolarlık büyüklüğe
ulaşacağı tahmin ediliyor.

NUMBERS TO BE ADDED TO WEARABLE TECHNOLOGIES
∫ Globally, the market is expected to reach a value of US$116.88
billion in 2025, up 17.12% for the period 2021-2025.

∫ The Wearable Technology industry reached $28 Billion in 2019.

The market size of this field, which is thought to make the biggest
leap in the field of technology, is expected to reach 78 billion
dollars in 2025.
∫ According to the researches, the sector is expected to grow by
17.6 percent in 2025. If this growth figure is reached, the market
size of the sector will reach 74 billion dollars. It is predicted that
the number of wearable devices, which was 593 million in 2018,
will increase to 1.1 billion in 2022.
∫ What Do the Numbers Say About Wearable Technology?
∫ Google bought Fitbit for $2.1 billion in November 2019. The
company launched its new product, the Pixel Watch, this year.
∫ The annual growth figure of smart watches sales reached 19.9
percent.
∫ The pie share of the fitness and sports division in the wearable
technology market is in the first place with 40. .
∫ In this field, the entertainment and game industry ranks second
with a growth of 35.7%.
∫ The use of IoT in healthcare is expected to reach $534.3 billion
by 2025.
∫ It is predicted that by 2025, wearable technologies in health will
grow by 30 percent.
∫ The number of products expected to be sold in this technology
field in 2022 is 1.1 billion
∫ It is estimated that the sector will reach a size of 74 billion
dollars in 2025.

Devioe Türü
Devioe Type

2019

2020

2021

2022

Akıllı Saat
Smartwatch

18,501

21,758

25,827

31,337

Bileklik
Wristband

5,101

4,987

4,906

4,477

Kulaklık
Ear-worn

14,583

32,724

39,220

44,160

Başa Takılan Ekran
Head-mounted display

2,777

3,414

4,054

4,573

Akıllı Giysiler
Smart clothing

1,333

1,411

1,529

2,160

Akıllı Bantlar
Smart patches

3,900

4,690

5,963

7,150

Toplam / Total

46,194

68,985

81,499

93,858

Kaynak / Source: Gartner (January 2021)

Dünya Çapında Giyilebilir Cihaz Türlerine Göre Son Kullanıcı Harcamaları,
2019-2022 (Milyon Dolar)
Worldwide Wearable Devices End-User Spending by Type, 2019-2022 (Millions of Dollars)

Öğle Arası
Mürver Molası

Mevsimin ruhuna uygun olarak açık ateşte
hazırladığımız lezzetler, artık yalnızca akşamları
değil öğle yemeklerinde de sizinle.

MÜRVER RESTAURANT
NOVOTEL İSTANBUL BOSPHORUS
Kemankeş Karamustafa Paşa Cad. No: 57 - 59, Novotel İstanbul Bosphorus Teras Katı, 34425, Beyoğlu / İstanbul
Telefon: +90 0212 372 07 50 - info@murverrestaurant.com
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E-Ticaret Sektörü Tüketici
Beklentilerine Göre Şekilleniyor
“Dijital dünyadaki yenilikçi teknolojik gelişmeler, bütün sektörlerdeki iş süreçlerinin daha hızlı ve verimli olarak
hayata geçirilmesini sağlıyor. Pandeminin etkisiyle daha da yaygınlaşan dijital dünya araçları, e-ticarette de sıklıkla
kullanılmaya başlandı. E-ticaretin hayatın içinde daha fazla yer bulması, insanların satın alma alışkanlıklarına
paralel olarak gelişimini sürdürüyor. E-ticaret sektörü, tüketicilerin beklentilerine göre şekillenmenin yanı sıra
deneyimlerin de değişmesini ve dönüşmesini beraberinde getiriyor.

The e-commerce sector is shaped by consumer
expectations
Innovative technological developments in the digital world enable business processes in all sectors to be
implemented faster and more efficiently. Digital world tools, which have become more widespread with the
pandemic, have also started to be used frequently in e-commerce. E-commerce’s significant place in daily life
continues to develop alongside people’s purchasing habits. The e-commerce industry is shaped according to the
expectations of consumers, as well as changing and transforming experiences.

Emre EKMEKÇI

ETİD Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of the Board of ETID

E-TICARET sektöründeki yenilikler, yeni trendlerin
oluşmasına katkı sağlarken, rekabetçi olmayı ve devamlılığın
sağlanmasını zorunlu kılıyor. Bütün bu faktörlerin ortaya
çıkardığı sonuçların yansımalarını gerçekleştirilen
araştırma raporlarında da görmek mümkün oluyor.
Elektronik Ticaret Bilgi Platformu’nun son raporuna göre
2021 yılı ilk 6 ayı itibarıyla ülkemizde e-ticaret hacmi bir
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 75,6’lık artışla 161
milyar TL olarak gerçekleşti. 2021 yılı ilk 6 ayında sipariş
adetleri yüzde 94,4 artış ile 850,7 milyon adetten 1 milyar
654 milyon adede yükseldi. Aynı dönemde e-ticaretin genel
ticarete oranı ise yüzde 17,6 olarak gerçekleşti. Bu oranın en
yüksek olduğu ay yüzde 20,2 ile mayıs ayı oldu. E-ticaretin
148 milyar TL ile yüzde 91,9’u yurt içinde gerçekleşti.
E-ticaret sektörünün büyümesini yılsonuna kadar
devam ettirmesini, tüketici taleplerine yönelik yapılacak
yatırımlarla yılsonunda işlem hacminin 400 milyar TL’yi
geçeceğini öngörüyoruz. Dünya geneline baktığımızda
ise e-ticaret sektörü büyümesini sürdürürken, etki alanı
da genişliyor. 2020 yılında dünya çapında perakende
e-ticaret satışlarının 4,2 trilyon dolara ulaştı. E-perakende
gelirlerinin 2022 yılında ise 6,54 trilyon dolara yükselmesi
öngörülüyor.

INNOVATIONS in the e-commerce sector, while
contributing to the formation of new trends, necessitate
continuity and being competitive. It is possible to see
the reflections of the results of all these factors in the
research reports. According to the latest report of the
Electronic Commerce Information Platform, as of the first
6 months of 2021, the e-commerce volume in our country
increased by 75.6 percent compared to the same period
of the previous year and reached 161 billion TL. In the
first 6 months of 2021, the number of orders increased by
94.4 percent from 850.7 million to 1 billion 654 million.
In the same period, the ratio of e-commerce to general
trade was 17.6 percent. The month with the highest rate
was May with 20.2 percent. With 148 billion TL, 91.9%
of e-commerce sales were domestic. We foresee that the
e-commerce sector will continue to grow until the end
of the year, and that the transaction volume will exceed
400 billion TL with the investments made according to
consumer demands. When we look at the world, while
the e-commerce sector continues to grow, its sphere of
influence is also expanding. In 2020, worldwide retail
e-commerce sales reached $4.2 trillion. E-retail revenues
are expected to rise to $6.54 trillion in 2022.
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THE E-COMMERCE OF THE FUTURE WILL CHANGE
WITH AR, MOBILITY, METAVERSE AND IOT
As a result of all these developments, it is safe to say
that most e-commerce purchases are made in the food,
personal care, technology, furniture and textile sectors.
The companies that did not want to lag behind the times
quickly adapted to these innovations and contributed
greatly to the acceleration of development. When we
look at the future predictions of e-commerce, we see
that AR (Augmented Reality), mobility, metaverse, IoT
(Internet of Things) come to the fore. Metaverse will
be a part of our daily life in the coming period and
will be seen as the newest technology platform. We
can say that Metaverse will be the new version of the
web. We can also say that e-commerce will find its
right place in this system. Since there is a very new and
creative environment in the metaverse world, creative
solutions will emerge in e-commerce. In addition, with
the development of IoT, a world equipped with sensors
will emerge and it will be possible to reach customers
instantly.
Of course, all these developments will lead to the
necessity of protecting personal data very well and
the awareness on this issue to increase. Consumers
will accept the sharing of their personal data, but they
will also demand increased control over the sharing.
We can say that it is essential for institutions to take
a position according to expectations and apply this to
all their strategies. Brands that listen to the voice of
consumers and provide transparency will be the winners
of e-commerce in the future.
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GELECEĞIN E-TICARETI; AR, MOBILITE, METAVERSE
VE IOT ILE DEĞIŞECEK
Bütün bu gelişmeler sonucunda e-ticaret alışverişlerinin
özellikle gıda, kişisel bakım, teknoloji, mobilya ve tekstil
sektörü gibi ürün gruplarında yaşandığını söylemek
mümkün. Çağı kaçırmak istemeyen tüm firmalar, bu
yeniliklere hızlıca adapte oldu ve gelişim ivmesinin
yükselmesine büyük katkı sağladı. E-ticaretin gelecek
öngörülerine baktığımızda; AR (Artırılmış Gerçeklik),
mobilite, metaverse, IoT (Nesnelerin İnterneti) gibi
başlıkların öne çıktığını görüyoruz. Metaverse önümüzdeki
dönemde günlük hayatımızın bir parçası olacak, en yeni
teknoloji platformu olarak konuşulacak. Metaverse’ün
web’in yeni versiyonu olacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla
e-ticaretin de bu sistemin içinde kendine özgü olarak en
doğru yeri bulacağını söyleyebiliriz. Metaverse dünyasında
çok yeni ve yaratıcı bir ortam olduğu için e-ticaret
konusunda da yaratıcı çözümler çıkacaktır. Ayrıca IoT’nin
gelişimiyle birlikte, sensörlerle donatılmış bir dünyada
yaşanmaya başlanacak ve müşterilere anlık olarak ulaşmak
mümkün olacak.
Tabii bütün bu gelişmeler, kişisel verilerin de çok iyi bir
şekilde korunması gerekliliğini ve bu konudaki farkındalığın
artmasına neden olacak. Tüketiciler kişisel verilerinin
paylaşılması konusunu kabullenmiş olacak fakat yapılan
paylaşımlar üzerindeki kontrollerinin de artmasını
talep edecekler. Kurumların beklentilere göre pozisyon
almalarının ve bunu bütün stratejilerine yaymalarının
elzem olduğunu söyleyebiliriz. Tüketicilerin sesine kulak
veren, şeffaflığı sağlayan markalar, gelecekteki e-ticaretin
kazananı olacaktır.”
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Kuruluşunun 23’üncü yılını kutlayan TİKAV

100 BIN KIŞIYE DOKUNACAK
Kurulduğu 1999 yılından bu yana 30 bin kişiye ulaşan TİKAV, bu adımlarını
güçlendirerek gelecek 10 yılda 100 bin kişiye dokunmayı hedefliyor.

Celebrating the 23rd anniversary of its establishment,
TIKAV will touch 100 thousand people
TIKAV, which has reached 30 thousand people since its establishment in 1999, aims to touch
100 thousand people in the next 10 years by strengthening these steps.
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TÜRKIYE’NIN önde gelen yatırım gruplarından Akfen
Holding’in sosyal sorumluluk projelerini hayata
geçirmek üzere 1999 yılında kurduğu Türkiye İnsan
Kaynakları, Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV), 23’ncü
kuruluş yılını kutluyor. Aradan geçen 23 yılda çocuk,
genç ve kadınları odağına alarak eğitim ve sağlık alanında
30 bin kişiye ulaşan TİKAV, mevcut projelerinin
alanını genişleterek yaklaşık 100 bin kişiye dokunmayı
hedefliyor.
Akfen Holding tarafından sosyal sorumluluk projeleri
gerçekleştirmek üzere 1999 yılından bu yana çeşitli
toplumsal aktivitelerle faaliyetlerini sürdüren Türkiye
İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV), bu yıl
23’ncü yılını kuruluş yılını kutluyor.
TİKAV, üniversite öğrencilerine yönelik Bireysel
Gelişim Programı, 14-24 yaş arası kişisel gelişim
programı Uluslararası Ödül Programı ve toplumun
çeşitli sorunlarına karşı eğitim verdiği Ulusal Projeler
adı altında 3 ana başlıkta faaliyetlerini yürütüyor. Vakfın
odak merkezini çocuklar, gençler ve kadınlar oluşturuyor.
Kurulduğu 1999 yılından bu yana 30 bin kişiye ulaşan
TİKAV, bu adımlarını güçlendirerek gelecek 10 yılda 100
bin kişiye dokunmayı hedefliyor.
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THE HUMAN RESOURCES, Education and Health Foundation of
Turkey (TİKAV), which was established in 1999 by Akfen Holding,
one of Turkey’s leading investment groups, to implement social
responsibility projects, is celebrating its 23rd anniversary. In
the 23 years that have passed, TIKAV has reached 30 thousand
people in the fields of education and health by focusing on
children, youth and women, and aims to touch approximately
100 thousand people by expanding the scope of its current
projects.
Human Resources Education and Health Foundation of Turkey
(TİKAV), which has been carrying out its activities with various
social activities since 1999 to realize social responsibility
projects by Akfen Holding, is celebrating its 23rd anniversary
this year.
TIKAV carries out its activities under three main headings: the
Individual Development Program for university students, the
International Award Program, a personal development program
for the 14-24 age group, and the National Projects, in which it
provides education against various problems of the society.
Children, youth and women are the focus of the foundation.
TIKAV, which has reached 30 thousand people since its
establishment in 1999, aims to touch 100 thousand people in
the next 10 years by strengthening these steps.

1. Bireysel Gelişim Programı:
1. Individual Development Programme:
TİKAV, 1999 yılından bu yana, toplumsal ve ekonomik
nedenlerle eğitim, kültür ve kişisel gelişim olanaklarına
ulaşmada zorluk çeken Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde öğrenim gören üniversite öğrencilerine fırsat
eşitliği sağlayabilmek amacıyla Bireysel Gelişim Programı’nı (BGP) uyguluyor. Program öğrencileri çeşitli yaşam
becerileri ile donatarak, onları üniversite sonrası çalışma
hayatına ve sosyal hayata hazırlamayı amaçlıyor.
Üniversite birinci sınıftan başlayarak dördüncü
sınıfın sonuna kadar bursiyer öğrenciler 30’un üzerinde
kişisel gelişim eğitimlerine katılarak, yabancı dil
ve bilgisayar eğitimlerine, kültür-sanat ve toplum
hizmeti programlarına, ulusal ve uluslararası projelere,
söyleşilere, mesleki programlara katılarak bilgi ve
becerilerini zenginleştiriyorlar.
Eğitimlerden bazıları diksiyon, protokol ve nezaket
kuralları, öz bakım ve diş sağlığı, yaratıcı drama,
duygusal zekâ, iş hayatına hazırlık eğitimi olarak öne
çıkıyor.
Her iki yılda bir Elazığ Fırat Üniversitesi’nde
öğrenim gören 25 öğrencinin kabul edildiği Bireysel
Gelişim Programı’na şimdiye kadar 297 bursiyer katıldı.
Bunların 192’si programı tamamlarken, 36 bursiyerin
eğitim faaliyetleri devam ediyor.

SINCE 1999, TIKAV has been implementing the Individual
Development Program (BGP) in order to provide equal
opportunities for university students studying in the Eastern
and Southeastern Anatolia Regions, which have difficulties
in accessing educational, cultural and personal development
opportunities due to social and economic reasons. The program
aims to equip students with various life skills and prepare them
for post-university working life and social life.
Starting from the first year of the university until the end of
the fourth year, scholarship students enrich their knowledge and
skills by participating in more than 30 personal development
trainings, participating in foreign language and computer
training, culture-arts and community service programs, national
and international projects, interviews, and professional
programs.
Some of the trainings stand out as diction, protocol and
courtesy rules, self-care and dental health, creative drama,
emotional intelligence, and preparation for business life.
TIKAV Career Workshop Menti-Mentor Program, which aims to
open the doors of professional life to the students in education
and to spread the awareness of social responsibility in the
business world, is also implemented.
So far, 297 scholars have participated in the Individual
Development Program, in which 25 students studying at Elazig
Fırat University are accepted every two years. While 192 of them
have completed the program, the educational activities of 36
scholars continue.
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Bireysel Gelişim Programı En İyileri

Best of Personal Development Programs

FATİH AKTAŞ

FATİH AKTAŞ

2010 yılında Fırat Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümünden mezun olan TİKAV
bursiyeri Fatih Aktaş yüksek lisans eğitimine başlayabilmek
için Amerika Birleşik Devletleri’nin ve dünyanın en prestijli burslarından birisi olan Fulbright bursunu Türkiye’de
Doğu Anadolu Bölgesinden kazanan ilk lisans öğrencisi oldu.
Öğrencimiz, akademik alanda yapmış olduğu çalışmalarla
Amerika Birleşik Devletleri’nde Lehigh Üniversitesi Karşılaştırmalı ve Uluslararası Eğitim Bölümünü 3.96 ortalama
ile bitirip, göstermiş olduğu başarı sayesinde aynı üniversiteden ABD’de uluslararası öğrencilere verilen Thomas/
Brucker Doktora eğitimi için bu bursu almaya hak kazandı.
Aktaş, 2017 yılında “Yüksek Öğretimde Yaratıcılık Programları” konulu doktora tezini başarıyla savunarak tamamladı.

DURMUŞ CEVLAN

After graduating from the Department of Computer
Education and Instructional Technologies at Fırat University
in 2010, TIKAV scholarship holder Fatih Aktaş became the
first undergraduate student from the Eastern Anatolia Region
in Turkey to receive a Fulbright scholarship, one of the most
prestigious scholarships in the United States and the world.
Our student graduated from the Department of Comparative
and International Education at Lehigh University in the
United States with an average of 3.96 thanks to his academic
studies, and thanks to his success, he was entitled to receive
this scholarship for the Thomas/Brucker PhD education
given to international students from the same university in
the USA. Aktaş successfully defended his doctoral thesis on
"Creativity Programs in Higher Education" in 2017.

2009 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Bölümünden mezun olan ve şu anda Cevlan Hukuk Bürosunu kuran TİKAV
bursiyeri Durmuş Cevlan’ın BGP yolculuğunu anlattığı görüşleri şöyle: “TİKAV’ın bana kattığı değerlerin kıymetini
daha okulu bitirir bitirmez hissetmeye başladığımı söylemem
yanlış olmaz. TİKAV bursiyerliğim süresince Almanca eğitimi aldım. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde medeni
hukuk bölümü yüksek lisans mülakatımda bana sorulan ilk
soru Almancaydı. Enerji hukuku üzerine yazdığım tezimin
nerdeyse tamamını Almanca ve İngilizce olan eserlere atıf
yaparak tamamladım. Halen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde aynı bölümde doktora öğrencisiyim.
Bir avukat olarak TİKAV ve Ödül Programının mesleki
becerilerimin gelişmesindeki katkısını her zaman hissettim.
Avukatlık mesleğine, 2010 yılında TİKAV’ın yönlendirmesi ile
Ankara’da bir ofiste başladım. Sonrasında ise yüksek lisansımı
yaparken tanıştığım, bugün de burada bizimle olan değerli
Hocam Av. Prof. Dr. Hüseyin Altaş’ın teklifini kabul ederek
halen çalıştığım ve geçtiğimiz yıl Yönetici Ortağı olduğum
Altaş Avukatlık Ortaklığı’na transfer oldum. Geçen zaman
içerisinde TİKAV sayesinde öğrendiğim Almanca meslek
hayatımda çok etkili olmaya başladı. Bugün İstanbul’da yürüttüğüm avukatlık faaliyetlerimin yanı sıra bir Alman şirketinin
hem hissedarlarından hem de yöneticilerinden biriyim.”

DURMUŞ CEVLAN

MEHMET EMİN KAÇMAZ

TIKAV scholarship holder Mehmet Emin Kaçmaz, who
graduated from the Department of Computer Engineering
at Fırat University in 2015, was awarded the TechnoEntrepreneurship Capital Support of the Ministry of Industry
and Technology in 2015 with the "Accessible Virtual
Classroom" Project prepared for physically disabled students
who could not go to school, and was entitled to receive a
grant of 93,500 TL. He founded his own company in this
field. Kaçmaz is currently working as a Software Developer at
Zero Density.

2015 yılında Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği
bölümünden mezun olan TİKAV bursiyeri Mehmet Emin
Kaçmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2015 yılında Teknogirişim Sermayesi Desteğine, okula gidemeyen fiziksel
engelli öğrenciler için hazırlamış olduğu “Engelsiz Sanal
Sınıf” Projesi ile layık görülerek, 93.500 TL hibe almaya
hak kazandı ve bu alanda kendi şirketini kurdu. Kaçmaz, şu
anda Zero Density firmasında Yazılım Geliştiricisi olarak
görev yapıyor.

Durmuş Cevlan, a TİKAV scholar who graduated from Ankara
University Law Department in 2009 and has established
the Cevlan Law Firm, explains his journey to BGP as follows:
I studied German during my TIKAV scholarship. The first
question I was asked in my graduate interview at Ankara
University Faculty of Law, department of civil law, was in
German. I completed almost all of my thesis on energy law
by referring to works in German and English. I am still a PhD
student in the same department at Ankara University Faculty
of Law.
As a lawyer, I have always felt the contribution of
TIKAV and the Award Program to the development of my
professional skills. I started my career as a lawyer in 2010 in
an office in Ankara with the guidance of TIKAV. Afterwards,
I met my esteemed Professor Atty. Atty. prof. Dr. I accepted
Hüseyin Altaş's offer and transferred to Altaş Attorney
Partnership, where I still work and was the Managing Partner
of last year. In the past time, the German that I learned
thanks to TIKAV has started to be very effective in my
professional life. Today, in addition to my legal activities in
Istanbul, I am both a shareholder and a manager of a German
company.”

MEHMET EMİN KAÇMAZ
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2.Ulusal Projeler:

2.National Projects:

TİKAV, Ulusal Projeler adıyla 2010 yılından bu yana her yıl ele
aldığı özel sorunlara yönelik çeşitli kurumlarla oluşturduğu
işbirlikleri ile çeşitli programları hayata geçiriyor.
TİKAV, Ulusal Projeler başlığı altında bugüne kadar
gerçekleştirdiği 10’u aşkın projede iş dünyasından
insanlarla, gençlerle, dağ köylerinde yaşayan çocuklarla,
kadınlarla, muhtarlarla, engelli yakınlarıyla, hastanelerde
tedavi gören çocuklar ve onlara refakat eden anneler olmak
üzere toplumun farklı kesimlerinden 11 bini aşkın insanla
buluştu.
Son 3 yıldır Akfen Yenilenebilir Enerji şirketinin çoğu
kırsal bölgede yer alan santral yatırımlarının olduğu
noktalarda halka yönelik eğitim projeleri geliştiriyor.
2017 yılında TİKAV ve Akfen Yenilenebilir Enerji
A.Ş. işbirliğinde hayata geçirilen “Evde Okullu Olduk
Projesi” Türkiye’de 15 farklı lokasyonda uygulandı. Proje
kapsamında annelere; 0-6 yaş grubu çocukların sağlık
taramaları, ev kazaları hakkında bilgi verildi. Çocuklarla
nitelikli zaman geçirebilmek evde bulunan kolay
ulaşılabilen malzemelerle okul öncesi etkinlik atölye
çalışması yapılan proje ile 800 kişiye ulaşıldı.
2018 yılında yine Akfen Yenilenebilir Enerji ortaklığında
“Önce Sağlık Projesi” kapsamında gerçekleştirilen 17
çalışma sonrasında 1500 kişiye ulaşıldı. 2019 yılında 26
farklı lokasyonda uygulanan “Hijyen Sağlıktır Projesi” ile
2000 kişiye ulaşılırken, 2020 yılında başlanan ve pandemi
nedeniyle ara verilen “Tasarruf Evimizde, Gelecek Elimizde
Projesi”nde Muğla, Denizli, Aydın ve Mersin illerinde 6
çalışma yapılabilindi ve yaklaşık 605 kişi ile bir araya gelindi.

TIKAV, under the name of National Projects, has been
implementing various programs since 2010 through
collaborations with various institutions for special
problems it deals with every year.
TIKAV has collaborated with more than 11 thousand
people from different segments of the society, including
people from the business world, youth, children living
in mountain villages, women, headmen, relatives with
disabilities, children receiving treatment in hospitals and
mothers accompanying them, in more than 10 projects
carried out under the title of National Projects. met.
For the last 3 years, Akfen Renewable Energy company
has been developing training projects for the public at
the points where most of the power plant investments are
located in rural areas.
In 2017, TIKAV and Akfen Renewable Energy A.Ş.
“We Are Schooled At Home Project” implemented in
cooperation with the project was implemented in 15
different locations in Turkey. Within the scope of the
project; Information was given about health screenings
and home accidents of children aged 0-6. With the
project, in which a preschool activity workshop was held
with easily accessible materials at home, to spend quality
time with children, 800 people were reached.
In 2018, after 17 studies carried out within the scope
of the “Health First Project” in partnership with Akfen
Renewable Energy, 1500 people were reached.
While 2000 people were reached with the “Hygiene
is Health Project” implemented in 26 different locations
in 2019, 6 studies were carried out in the provinces of
Muğla, Denizli, Aydın and Mersin in the “Saving House, the
Future is in Our Hands Project”, which started in 2020 and
was interrupted due to the pandemic. met.
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Hijyen Sağlıktır Projesi

Hygiene is Health Project

Hijyen, vücut sağlığını bozacak şeyleri engellemek amacıyla yapılan uygulamalar ya da alınan temizlik önlemleri olarak da nitelendirilirken; bireyin sağlığını sürdürebilmesi için yaptığı beslenme, boşaltım ve giyinme
gibi ihtiyaçları karşılaması ise “öz bakım” olarak adlandırılmaktadır. Ülkemizde özellikle de kırsal bölgelerde
yaşayan halk için öz bakım ve hijyenin, genel temizlik ile
sınırlı olduğu; hijyen ve öz bakıma yeterli önem verilmemesi halinde sağlık sorunlarına yol açabilecek durumlara maruz kalınabileceği konusunda gerekli bilgiye sahip
olmadıkları tespit edilmiştir.
Türkiye’de 26 farklı lokasyonda uygulanan ve 18 yaş
üstü kadınların katılımında gerçekleştirilen proje ile kırsal bölgede yaşayan ve beden gücü ile çalışan kadınların
sağlıklı olarak yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli
olan yaşam alanı, beden ve besin hijyeni konularında
bilinçlendirmek amaçlandı.
Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.’nin aktif olan 26 hidroelektrik, rüzgâr ve güneş enerjisi santrallerinin olduğu
bölgelerde gerçekleştirilen proje ile 2000 kişiye ulaşıldı.

Hygiene is also described as the practices or cleaning measures
taken to prevent things that will impair body health; Meeting
the needs of the individual such as nutrition, excretion and
dressing in order to maintain his health is called “self-care”.
In our country, especially for the people living in rural areas,
self-care and hygiene is limited to general cleaning; It has been
determined that they do not have the necessary knowledge
that if sufficient importance is not given to hygiene and selfcare, they may be exposed to situations that may cause health
problems.
With the project, which was implemented in 26 different
locations in Turkey with the participation of women over the age
of 18, it was aimed to raise awareness about living space, body
and food hygiene, which are necessary for women living in rural
areas and working with physical strength to lead a healthy life.
With the project realized in regions where Akfen Renewable
Energy A.Ş. has 26 active hydroelectric, wind and solar power
plants, 2000 people were reached.

Rakamlarla “Hijyen Sağlıktır”

• Lokasyon sayısı: 26
• Katılımcı: 2000
• Katılımcıların memnuniyet oranı: %98
• Hijyen ve özbakım eksiliğinden kaynaklanan hastalıkları bilmeyenler: %79
• Diş fırçalama alışkanlığı olmayanlar: %24
• Katılımcılar aracılığı ile ulaşılan aile üyeleri sayısı:
7900

“Hygiene Is Health” in Numbers
• Number of locations: 26
• Participant: 2000
• Satisfaction rate of the participants: 98%
• Those who do not know the diseases caused by lack of hygiene
and self-care: 79%
• Those who do not have the habit of brushing their teeth: 24%
• Number of family members reached through participants: 7900
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3. Türkiye Edinburgh
Dükü Uluslararası Ödül
Programı:

3. Turkey Duke of
Edinburgh International
Award Programme:

DÜNYADA 130’dan fazla ülkede uygulanan ve 8 milyon öğrencinin katıldığı Uluslararası Ödül Programı, Türkiye’de Akfen
Holding desteğiyle Türkiye İnsan Kaynakları Vakfı (TİKAV)
temsili altında gerçekleştiriliyor.
Katılım tamamen gönüllü olmakla birlikte Ödül
Programı, 14-24 yaş aralığındaki gençlerin kişisel olarak
kendilerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine, özgüven
ve özdisiplin kazanmalarına destek olmayı hedefliyor.
Gençlerin Ödül’ü almak için Gönüllü Hizmet, Fiziksel
Gelişim ve Beceri Geliştirme bölümleri için haftada birer
saat faaliyetlerde bulunmaları ve bir Macera ve Keşif
Yolculuğuna katılmaları gerekiyor. Proje, İngiltere’deki
üniversitelere kabul edilmede seçme kriteri olması dikkat
çekiyor.
2018 yılında Türkiye’de 19 ilden 110 lise, üniversite,
gençlik merkezi ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte
yürütülen program kapsamında, bugüne kadar 20 bin gence
ulaşıldı. Programda şimdiye kadar yaklaşık 8 bin katılımcı
Bronz, Gümüş ve Altın kategorilerini tamamlayarak ödül
almaya hak kazandı.
Türkiye, bu rakamlarla Avrupa, Orta Doğu ve Arap
ülkeleri bölgesinde İngiltere, İrlanda ve Ürdün’den sonra en
fazla gencin katıldığı 4’ncü ülke olarak öne çıkıyor.

THE INTERNATIONAL AWARD PROGRAM, implemented
in more than 130 countries around the world and attended
by 8 million students, is carried out in Turkey with the
support of Akfen Holding, under the representation of the
Turkish Human Resources Foundation (TİKAV).
Although participation is entirely voluntary, the Award
Program aims to support young people between the ages
of 14-24 to discover and develop themselves personally,
and to gain self-confidence and self-discipline. To receive
the Award, young people must engage in activities for
one hour per week for the Volunteer Service, Physical
Development and Skills Development departments and
participate in a Journey of Adventure and Discovery. The
project draws attention to the fact that it is a selection
criterion for admission to universities in England.
Within the scope of the program, which was carried out
with 110 high schools, universities, youth centers and nongovernmental organizations from 19 provinces in Turkey in
2018, 20 thousand young people have been reached so far.
In the program, approximately 8 thousand participants have
been awarded by completing the Bronze, Silver and Gold
categories so far.
With these figures, Turkey stands out as the 4th country
with the highest number of young people in Europe, the
Middle East and Arab countries, after England, Ireland and
Jordan.
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Altın Gençler Ödüllerini Almaya Devam Ediyor
Dünyada The Duke of Edinburgh’s International Award adıyla yürütülen Uluslararası Ödül Programı, Türkiye’de Akfen
Holding’in desteğiyle Türkiye İnsan Kaynakları Vakfı (TİKAV) temsilinde kapsamını hızla genişletiyor.
Gönüllü Hizmet, Fiziksel Gelişim, Beceri Geliştirme, Macera ve Keşif bölümleriyle
tüm dünyada 14-24 yaş arasındaki gençlerin bireysel gelişimine katkı yapmayı amaçlayan Uluslararası Ödül Programı, Türkiye’de kurumsal olarak uygulanışının 18’nci
yılına girerken, programa katılan genç sayısı 2021 yılı sonuyla birlikte 20 bine ulaştı.
2021 yılında toplam 740 katılımcı genç
ödül yolculuklarını tamamlarken, Altın

Kategoriyi başarıyla bitiren 12 öğrenci, 12
Ocak 2022 Çarşamba akşamı Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu’nda düzenlenen ödül töreninde sertifikalarını aldılar.
Törene TİKAV Yönetim Kurulu Başkanı
Sultan Yılmaz, Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp, Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo ve
davetliler katıldı.

“ZOR ŞARTLARINA RAĞMEN
PROGRAMA DEVAM ETTİLER”

TİKAV Yönetim Kurulu Başkanı Sultan Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, pandemi dönemindeki zor şartlara rağmen Ödül
Programı’nı tamamlayarak ödül almaya

hak kazanan gençlere ve ailelerine, ödül liderlerine, ödül merkezi yöneticilerine, Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu’na
teşekkür etti. Sultan Yılmaz, “Ödül programının 2001 yılından bu yana TİKAV’da
uygulanmaya başlanıp Türkiye’nin her
köşesine yayılmasına imkân sağlayan ana
sponsorumuz Akfen Holding’in Yönetim
Kurulu Başkanı Sayın Hamdi Akın başta
olmak üzere değerli Akın Ailesine maddi
ve manevi katkıları için teşekkür ederim.
Bu destekler olmasaydı, Ödül Programı yirmi bin gençle buluşamaz, 19 ilde 132 Ödül
Merkeziyle iş birliği yapamaz, 800’den fazla
gönüllü ile yolunu paylaşamazdı” ifadelerini kullandı.

Golden Youth Continues to Receive Their Awards
The International Award Program, which
is carried out under the name of The
Duke of Edinburgh’s International Award,
is rapidly expanding its scope in Turkey
with the support of Akfen Holding in the
representation of the Turkish Human
Resources Foundation (TİKAV).
The International Award Program,
which aims to contribute to the individual
development of young people between the
ages of 14-24 all over the world with its
Voluntary Service, Physical Development,
Skill Development, Adventure and Discovery
departments, enters the 18th year of its
institutional implementation in Turkey, and
the number of young people participating
in the program will increase by the end of

2021. reached 20 thousand.
While a total of 740 young participants
completed their award journey in 2021,
12 students who successfully completed
the Golden Category received their
certificates at the award ceremony held at
the British Consulate General in Istanbul
on Wednesday, January 12, 2022. TIKAV
Chairman of the Board Sultan Yılmaz, Akfen
Holding Board Member Pelin Akın Özalp,
British Consul General in Istanbul Kenan
Poleo and guests attended the ceremony.

“DESPITE ITS DIFFICULT CONDITIONS
THEY CONTINUED THE PROGRAM”
In his speech at the ceremony, TIKAV
Chairman of the Board Sultan Yılmaz

thanked the young people and their families,
award leaders, award center managers, and
the British Consulate General in Istanbul,
who completed the Award Program despite
the difficult conditions during the pandemic
period. Sultan Yılmaz said, “I would like to
thank the esteemed Akın Family for their
financial and moral contributions, especially
Hamdi Akın, Chairman of Akfen Holding, our
main sponsor, who has made it possible for
the award program to be implemented at
TIKAV since 2001 and spread to every corner
of Turkey. Without these supports, the Award
Program would not have been able to meet
with twenty thousand young people, cooperate
with 132 Award Centers in 19 provinces, and
share its path with more than 800 volunteers.”
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AKFEN’DEN SANAT ALANI YATIRIMI
Akfen Holding, kuruluşunun 45’inci yılında sanat dalında önemli projeyi hayata geçirdi. Holding’in
sosyal sorumluluk projesi kapsamında geliştirdiği sanat alanı Loft Art, İstanbul Beşiktaş’taki Nisbetiye
On’da ilk sergisi Humano ile kapılarını açtı.

LOFT ART HUMANO sergisinin açılışında değerlendirmelerde bulunan Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi
Akın, “Tamamen sosyal sorumluluk projesi olarak tasarladığımız Loft Art’ın galeri anlaşması olmayan, bağımsız ve genç
sanatçılara hitap edecek bir sanat alanı olmasını hedefledik”
diye konuştu.
Loft Art’taki sergilerde satışı yapılan eserler Akfen Holding çatısı altında kadın, genç ve çocukları merkezine alan

AKFEN HOLDING Chairman Hamdi Akın made remarks at
the opening of the Loft Art Humano exhibition, saying,
“We aimed for Loft Art, which we designed as a social
responsibility project, to be an art space that does not have
a gallery agreement, and that will appeal to independent,
young artists.”
The works sold at the exhibitions in Loft Art will also be
a source for the projects of the Turkish Human Resources
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Akfen Holding’s art space Loft Art opened its doors with the
Humano exhibition
On the 45th anniversary of its establishment, Akfen Holding brought an important project to life in the art
field. Loft Art, the art space developed by the Holding as part of its social responsibility project, opened its
doors with its first exhibition, Humano, at Nisbetiye On in Istanbul, Beşiktaş.

Education and Health Foundation (TİKAV), which focus on
women, youth and children under the umbrella of Akfen
Holding.
Celebrating its 45th anniversary, Akfen Holding, one
of the leading investment groups in Turkey, has taken an
important step forward as a social responsibility project in
the field of art.
Having made different collaborations before, getting a
lot of attention with the modern village project Bodrum Loft
which was completed in 2020, and hosting Art in Bodrum
Loft and Sculptville exhibitions, Akfen opened an art space
called Loft Art at Nisbetiye On in Istanbul, Levent.
Humano (Human and Discovery), the first exhibition of
Loft Art, opened its doors with a preview, hosted by Akfen
Holding Chairman Hamdi Akın, with the participation of
business and art world representatives. Humano can be seen
in Loft Art at Nisbetiye On, Istanbul until January 2, 2022.

çalışmalarda bulunan Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve
Sağlık Vakfı (TİKAV) projelerine de kaynak olacak.
45’inci kuruluş yılını kutlayan Türkiye’nin önde gelen
yatırım gruplarından Akfen Holding, sanat alanında bir sosyal sorumluluk projesi olarak geliştirdiği önemli bir adımı
hayata geçirdi.
Daha önce farklı işbirlikleri ile 2020 yılında yapımını
tamamladığı modern köyü projesi Bodrum Loft projesinde
çokça ses getiren Bodrum Loft’ta Sanat ile Sculptville sergilerini gerçekleştiren Akfen, İstanbul Levent’teki Nisbetiye
On adresinde Loft Art isimli bir sanat alanı açtı.
Loft Art’ın ilk sergisi olan Humano (İnsan ve Keşif ),
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın ev
sahipliğinde iş ve sanat dünyası temsilcilerinin katıldığı ön
gösterim ile kapılarını açtı. Humano, 2 Ocak 2022 tarihine
kadar İstanbul Nisbetiye On’daki Loft Art alanında gezilebilecek.

HAMDİ AKIN: WE CREATED A SPACE FOR
INDEPENDENT AND YOUNG ARTISTS

HAMDİ AKIN: BAĞIMSIZ VE GENÇ SANATÇILARA
ALAN YARATTIK
Loft Art Humano sergisinin açılışında değerlendirmelerde
bulunan Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi
Akın, “Tamamen sosyal sorumluluk projesi olarak tasarladığımız Loft Art’ın galeri anlaşması olmayan, bağımsız ve genç
sanatçılara hitap edecek bir sanat alanı olmasını hedefledik”
diye konuştu.
Loft Art’ın ilk sergisi Humano’nun 13 genç sanatçının
eserleri ile başladığına dikkat çeken Akın, “2 ay süresince
Humano sergisinin eserleri burada olacak, daha sonra her
iki ayda bir farklı sergilere ev sahipliği yapacak. Loft Art’ı
hem sosyal sorumluluk anlamında kurucusu olduğumuz
Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı’nın (TİKAV) projelerine kaynak yaratacak hem de genç sanatçıları
destekleyecek bir model olarak tasarladık. Buradan hareketle bu mekânı da TİKAV’a tahsis ettik” ifadelerini kullandı.

Akfen Holding Chairman Hamdi Akın made remarks at
the opening of the Loft Art Humano exhibition, saying,
“We aimed for Loft Art, which we designed as a social
responsibility project, to be an art space that does not have
a gallery agreement, and that will appeal to independent,
young artists.”
Pointing out that Loft Art’s first exhibition, Humano, has
opened with the works of 13 young artists, Akın says, “The
works of the Humano exhibition will be here for 2 months,
then different exhibitions will be hosted every two months.
We designed Loft Art as a model that will both create
resources for the projects of the Turkish Human Resources
Education and Health Foundation (TIKAV), which we founded
as a social responsibility project, and will support young
artists. Hence, we allocated this space to TIKAV.”

DİLARA AKIN: CHILDREN, YOUTH AND WOMEN ARE
AT THE CENTER OF TIKAV
While Dilara Akın, Board Member of the Turkish Human
Resources Education and Health Foundation (TIKAV), is
responsible for Loft Art art space, Ayşe Jaber is the Artistic
Director.
TIKAV Board Member Dilara Akın says that children, youth
and women are at the center of the activities of TIKAV, which

DİLARA AKIN: TİKAV’IN MERKEZİNDE ÇOCUK,
GENÇ VE KADINLAR VAR
Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV)
Yönetim Kurulu Üyesi Dilara Akın’ın sorumluluğunda olan
Loft Art sanat alanının Sanat Direktörlüğü’nü de Ayşe Jaber
üstleniyor.
TİKAV Yönetim Kurulu Üyesi Dilara Akın, Akfen Grubu’nun sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiren Tİ-

88

HABER / News

KAV’ın faaliyetlerinin merkezinde çocuk, genç ve kadınların
bulunduğunu söyledi.
Loft Art projesi ile destekledikleri alanlara sanatı da eklediklerini belirten Dilara Akın, “Eğitim, sağlık, sanat ve kültür
bakımından gençlerini eğiten, geliştiren, onlara kendilerini
ifade edebilecekleri fırsatlar yaratan ve alanlar sağlayan
toplumlar her yarışta madalya alır. Genç sanatçılara destek
olgusunun nitelikli ve sürdürülebilir olması oldukça önemli.
TİKAV olarak buradan hareketle Loft Art projemizi geliştirdik” diye konuştu.
SATIŞI YAPILAN ESERLER TİKAV’A KAYNAK OLACAK
Loft Art, genç sanatçıları destekleyerek, sanatın tüm disiplinlerinde eser üreten bağımsız sanatçılara alan sağlamayı ve
bu sanatçılardan temsiliyet almadan onları görünür kılmayı
hedefliyor.
Bu kapsamda Loft Art’ın ilk sergisi Humano’da Bahadır
Hızol, Çağrı Gözkonan, Dilan Tanburoğlu, Doğukan Çiğdem,
Duygu Artüz, Duygu Aydoğan, Emre Evcimen, Furkan Depeli, Kübra İnanç, Nil Büyükbayraktar, Oğuz Yeşilay, Orhan
Gazi Keskin ve Ozan Dursun olmak üzere 13 bağımsız sanatçının eserleri yer alıyor.
Sanat alanında satışı gerçekleştirilen eserler, Akfen Holding’in kadın, genç ve çocukları merkezine alarak ulusal
ve uluslararası sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiren
Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV)
çalışmalarına da kaynak oluyor.
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implements Akfen Group’s social responsibility projects.
Stating that with the Loft Art project, they added art to
the areas that they support, Dilara Akın says, “Societies
that educate and develop their young people in terms of
education, health, art and culture, create opportunities and
provide spaces for them to express themselves receive
medals in every race. The support for young artists needs
to be qualified and sustainable. As TIKAV, we developed our
Loft Art project based on this.”

ARTWORKS BEING SOLD WILL BE RESOURCES
FOR TIKAV
By supporting young artists, Loft Art aims to provide
space for independent artists who produce works in all
disciplines of art and to give them visibility without taking
representation from these artists.
In this context, the first exhibition of Loft Art, Humano,
includes works by 13 independent artists; Bahadır Hızol,
Çağrı Gözkonan, Dilan Tanburoğlu, Doğukan Çiğdem, Duygu
Artüz, Duygu Aydoğan, Emre Evcimen, Furkan Depeli, Kübra
İnanç, Nil Büyükbayraktar, Oğuz Yeşilay, Orhan Gazi Keskin
and Ozan Dursun.
Works sold in the field of art also become a source for
Akfen Holding’s Turkish Human Resources Education and
Health Foundation (TİKAV), which implements national and
international social responsibility projects that focus on
women, youth and children.

SON ÇAĞRI

Seferi kaçırdıysanız dert etmeyin! Bir sonraki seferimiz ya da
alternatif hatlarımızda seyahatinize devam edebilirsiniz.
Kampanya detayları ido.com.tr'de
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PARIS: GEÇMIŞ VE GELECEK

La Samatitaine 20’inci yüzyılın katlı mağazalarının prototipiydi. Şimdi ise lüks alışverişi
yeni bir kuşak için yeniden tanımlıyor.

Paris: Past & Future

La Samaritaine was the prototype for the department store of the 20th century. Now it’s looking to
redefine luxury shopping for a new generation.

PARİS’İN SEINE NEHRİ’NE bakan ikonik Art Nouveau katlı
mağazasının popüler sloganı “La Samaritaine’de her şeyi
bulabilirsiniz!” şeklindeydi. Ancak Samaritaine’in 16 yıllık
bir kapanma ve lüks tüketim devi LVMH tarafından 900 milyon dolarlık restorasyonun ardından, bu Haziran ayında lüks
bir mağaza olarak hayli zamandır beklenen açılışının ortaya
koyduğu gibi bu slogan artık geçerli değil. Alışverişe gelenlerin ampulden bahçe malzemelerine, kıyafete ve kırtasiyeye
kadar her şeyi satın alabildikleri eski eksantrik mekanın yerini son derece şık ve zarif tasarım kıyafetleri, lüks kozmetik
ürünleri aldı; ayrıca dört binaya yayılan alanda Cinq Mondes
spa’sı ve 12 adet gıda ve içki konseptli alan yer alıyor.
Mağazanın açılışında LVMH Başkanı ve CEO’su Bernard
Arnault’nun yanı sıra Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo
ve 800 kişilik mağaza personelinin yer alması, Samaritaine’in
Fransa’nın COVID sonrası ekonomisindeki rolü açısından
önemli bir gösterge niteliğinde. Bulunduğu yer tam da şehrin
merkezi; Louvre, Notre-Dame ve yeni açılan Pinault Koleksiyon Müzesi’ne çok yakın konumda. İş dünyasına yakınlığıyla
bilinen Macron’a göre, bu gelişme “Kentin tarihini belirleyen
yerleri yeniden yaratabilme kapasitesine ışık tutuyor.”
Samaritaine’in tarihi 1870 yılında, Pont Neuf’te kırmızı bir
şemsiyenin altında seyyar kumaş satan Ernest Cognacq’ın
eşi Marie-Louise Jay’le mağazayı açmasıyla başladı. Bu çiftin
perakendeye öncü yaklaşımı-ürünlerin departmanlara ayrılarak yerleştirilmesi, fiyat etiketlerinin konulması, düzenli
olarak promosyon yapma ve müşterilerin kıyafetleri denemelerini sağlama-başta Macy’s ve Selfridges olmak üzere
yurtdışındaki diğer ikonik mağazalara da örnek olacaktı.
LVMH 2001 yılında sembolik mağazada çoğunluk hissesini satın aldığında (2010 yılında da tümünün sahibi oldu), Samaritaine artık inişe geçmişti ve kan kaybediyordu. Mağaza
2005 yılında yangın riski nedeniyle kapatıldığında hem eski

“ONE FINDS EVERYTHING AT LA SAMARITAINE!”
went the popular slogan of Paris’s iconic ArtNouveau
department store overlooking the Seine. That’s no longer
true, as evidenced by the Samaritaine’s highly anticipated
reopening this June as a luxury emporium after a 16-year
closure and $900million restoration by luxury goods
conglomerate LVMH. The eccentricity of the landmark’s
former incarnation—where locals shopped for everything
from light bulbs and garden supplies to dresses and
stationery—has been replaced by a sleek and splashy
curation of designer clothes, upscale beauty brands, a
Cinq Mondes spa, and 12 food and Champagne concept
spaces spread across four buildings.
President Emmanuel Macron’s presence at the store’s
inauguration, alongside LVMH chairman and CEO Bernard
Arnault, Mayor Anne Hidalgo, and 800 applauding store
employees, is a signifier of the Samaritaine’s totemic role
in France’s post-COVID economy. The space is anchored
firmly in the city center, bookended by major draws
such as the Louvre, Notre-Dame, and the newly opened
Pinault Collection museum. For pro-business Macron,
the development “highlights the capacity to reinvent the
places that have defined the city’s history.”
That history for the Samaritaine began in 1870, when
Ernest Cognacq, a salesman who got his start peddling
fabrics underneath a red umbrella on the Pont Neuf,
opened the shop with his wife, Marie-Louise Jaÿ. Their
pioneering approach to retail—organizing merchandise by
department, displaying prices on goods, running regular
promotions, and allowing customers to tryon clothing—
would go on to inspire other iconic stores abroad, namely
Macy’s and Selfridges.
By the time LVMH bought a majority stake in the
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La Samaritaine’in yeniden açıldığı gün kapısında kuyruk oluştu.
The accessories floor features boutiques from the likes of Louis Vuitton and Celine.

çalışanların hem de bölgede oturanların tartışma konusu
oldu. LVMH’nin mağazayı kapatmak için özellikle çürümeye
terk ettiği suçlamaları yöneltildi; böylece grup uzun zamandır istediği, lüks emlak projesini hayata geçirebilecekti. Doğal
olarak, uzun süren kapanması, bir dizi kamu davası ve binaya
yapılan tartışmalı ilaveler göz önüne alındığında mağazanın
başarısıyla ilgili söylenecek çok şey var.
Ancak her ne kadar tarihi değeri ve güçlü bir nostaljik
atmosferi olsa da, mağazanın perakende stratejisinin güncellenmesi gerekiyordu. Mağazayı işletecek olan LVMH’nin
duty- free birimi DFS’nin Avrupa ve Ortadoğu başkanı Eléonore de Boysson, “Müşteri beklentileri son 16 yılda tamamen
değişti” diyor. “Bundan dolayı da, la Samaritaine’i 21’inci
yüzyıl için baştan yaratmalıydık.” Bunu başarabilmek için
de, de Boysson ve ekibi 650 marka getirdi; bunlardan 50’si
tamamen mağazaya özel ayrıca Perrotin sanat galerisi ve
kişiye özel Şampanya şişesi yapımı gibi bütün bir yıl boyunca
farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak sayısız pop-up alanları
tasarlandı.
Sadece 20 bin metrekarelik bir büyüklüğe sahip alışveriş
alanı, kentteki büyük mağazalar arasında en küçük olanı.
Emlağın geri kalan bölümü gündüz bakımı/kreş, ofis alanı,
96 sosyal konut birimi ve Eylül ayında açılacak olan Cheval

landmark in 2001 (and took full ownership in 2010), the
Samaritaine was run-down and losing influence. When the
store was forced to close in 2005 for fire-safety reasons, it
became a flash point for residents and former employees.
Accusations were made that LVMH had allowed the store
to deteriorate so that it would need to close—enabling
the group to build what it had wanted all along: a luxury
real estate project. Naturally, there is a lot riding on the
store’s success given its prolonged closure, a number of
highly public legal battles, and controversial additions.
While it may have historic bones and a strong nostalgia
quotient, the store’s retail strategy needed an update.
“Customer expectations have completely changed in
the last 16 years,” says Éléonore de Boysson, president
of DFS Europe & Middle East, LVMH’s duty-free arm that
will operate the store. “We had to create la Samaritaine
for the 21st century.” To achieve this, deBoysson and
her team have brought in 650 brands, of which 50 are
exclusive to the store, and conceived multiple pop-up
spaces that will rotate throughout the year, such as the
Perrotin art gallery and areas reserved for Champagnebottle customization.
The shopping footprint is just 215,000square feet,

STRATEGY

Lifestyle / Yaşam

93

“Homojen, birbirine benzeyen
alışveriş merkezlerinden farklı
olarak burada Fransız art de
vivre ön plana çıkıyor.”

“Far from homogenized malls,
it’s French art de vivre that is
highlighted here.”
making it the smallest of the city’s grands magasins. The
remaining real estate is devoted to a day-care facility,
office space, 96 social housing units, and a Cheval Blanc
five-star hotel, which opens in September. A translucent,
rippling glass facade designed by the Japanese Pritzker
prize–winning firm Sanaa (which critics have likened to a
shower curtain) marks the more industrial entrance on the
Rue de Rivoli, and an underground walkway connects the
Louvre to the store’s vast beauty department.
Inside, the light-infused atrium and filigreed
balustrades feel just the right amount of Parisian to offset
the could-be-anywhere aesthetic of Sanaa’s spaces.
Because as fresh and ever-changing as the retail focus is
meant to be, the Samaritaine’s heritage and celebration of
French savoir faire will be vital in attracting both tourists,
as they start to trickle back, as well as native Parisians.
If it succeeds, particularly when large retailers struggle
to stay relevant, it will be for striking that balance and
playing up the French exception, as Macron called it. “Far
from homogenized malls, it’s French art de vivre that is
highlighted here,” said the President. “When there is the
best of France—a sense of tradition, an anchor in history,
and creativity—not even difficult times can stop us.”

Blanc beş yıldızlı otelden oluşuyor. Pritzker mimarlık ödülü
sahibi Japon Sanaa’nın tasarladığı buzlu, dalgalı cam (eleştirenler duş perdesine benzetti) Rue de Rivoli üzerindeki işyeri
bölümünde girişe yerleştirilirken, yer altından yürüme bandı
da Louvre’u mağazanın geniş kozmetik ürünleri bölümüne
bağlıyor.
Binanın içinde, ışığın süzüldüğü avlu ve filigran desenli korkuluklar, Sanaa’nın alanlarının genelgeçer estetiğini
dengeleyebilen bir Paris havası yaratıyor. Perakende her
zaman değişen, yenilenen bir yaklaşımı gerektirirken, Samaritaine’in mirası ve Fransız savoir faire’in kutsanması, hem
yeniden gelmeye başladıklarında turistleri hem de Parislileri
cezbetmede yaşamsal olacak.
Yenilenmiş la Samaritaine özellikle de büyük perakendecilerin önemlerini korumaya çalıştıkları bir dönemde başarılı
olursa, Macron’un ifadesiyle, bunu dengeyi sağlaması ve aynı
zamanda Fransız İstisnacılığı’nı koruyabilmesi sayesinde
yapacak. Fransız Cumhurbaşkanı, ”Homojen, birbirine benzeyen alışveriş merkezlerinden farklı olarak, burada vurgulanan Fransız art de vivre (yaşama sanatı)” dedi. “Fransa’nın
en iyi özelliği olan geleneksellik anlayışı, tarihe bağlılık ve
yaratıcılık bir potada eritildiğinde, zor zamanlar bile bizi
durduramaz.”
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Akdeniz’den Atlas Okyanusu’na FAS
Bir yandan bembeyaz zirveleri kayak pistleriyle süslü Atlas Dağları, diğer taraftan gizemiyle büyüleyen ve
büyüklüğüyle insanda hiçlik duygusu yaratan Sahra Çölü... Tezatlar diyarı Fas’tayız. Afrika, Arap, Berberi ve Avrupa
kültürlerinin harmanlandığı, Batı’dan birazcık çalmış ama özünde Doğulu kalmış insanların yaşadığı, sürprizlerle
dolu bir ülke Fas.

Morocco from the Mediterranean to the Atlantic Ocean
On the one hand, the Atlas Mountains, whose white peaks are decorated with ski slopes, on the other hand, the
Sahara Desert, which fascinates with its mystery and creates a sense of nothingness in people with its size... We are
in Morocco, the land of contrasts. Morocco is a country full of surprises, where African, Arab, Berber and European
cultures are blended, where people who stole a little from the West but remained Eastern at their core.

Saffet Emre TONGUÇ

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

OSMANLILARIN Afrika’da ulaşamadığı tek ülke olan Fas;
Marakeş, Fez ve Meknes gibi dünyanın en iyi korunmuş ortaçağ
şehirleriyle ziyaretçilerini hayal kırıklığına uğratmayan egzotik
bir diyar. 1912’de Fransızların egemenliğine giren Fas, 1956’da
tekrar bağımsızlığına kavuştu. Anayasal monarşiyle idare
edilen ülkede, kral ‘Müminlerin Amiri’ olarak adlandırılıyor ve
ekonomi dahil bütün gücü elinde bulunduruyor. Bizim güvece
benzeyen ‘tajin’ denen yemeğin, kuskusun ve güvercinden
yapılan dürüm ‘pastilla’nın milli yemekler olduğu ülkede,
Dünya Kültür Mirası Listesi’ndeki olan Eski Fez, Marakeş,
Meknes ve Volubilis Antik Kenti gibi görülecek çok sayıda yer
var.
Önce Marakeş’te turumuza başlayalım. Turunç ağaçlarıyla
süslü bulvarları, renklerin dansına sahne olan ‘suklarıyla’
(pazaryeri) meşhur olan Marakeş, Fas Sultanlığı’nın ilk
başkenti; 1062’de kurulmuş. Sahra Çölü’ne açılan kervan
yollarının kuzeydeki kapısı olan şehre, binalardan yollara,
duvarlardan toprağa kadar her yer kızıl olduğundan ‘Kızıl
Şehir’ deniyor. Eskiyle yeninin büyüleyici uyumundan dolayı
Ağa Han Mimarlık Ödülü’ne de sahip olan Marakeş’e ‘Güney’in
İncisi’ ve ‘Güney’in Mücevheri’ gibi isimler de veriliyor.
Kentin eski şehir merkezine ‘Medine’ deniyor. Buralar
bizdeki Kapalıçarşı’yı andırıyor. Kokuların dışarıya taştığı
baharatçılar, geometrik desenlerin büyülü uyumunun göz
kamaştırdığı halıcılar, kuyumcular, seramikçiler, bakırcılar,
tahta oymacıları gün boyu müşterilerini bekliyor. Fas viskisi
dedikleri, milli içecek olan nane çayı da esnafa yarenlik
ediyor. Bu çarşılarda pazarlık çok yaygın. Fiyatın dörtte birini
ya da yarısını teklif ederek pazarlığa başlayın. Argan yağıysa

MOROCCO, the only country that the Ottomans could
not reach in Africa; Marrakech is an exotic land that does
not disappoint its visitors, with the world’s best preserved
medieval cities such as Fez and Meknes. Morocco, which
came under the rule of the French in 1912, regained
its independence in 1956. In the country ruled by a
constitutional monarchy, the king is called the ‘Master of the
Faithful’ and holds all power, including the economy. There
are many places to see, such as the Ancient Fez, Marrakech,
Meknes and Volubilis Ancient City, which are on the World
Cultural Heritage List, in the country where our stew-like
dish called ‘tajin’, couscous and ‘pastilla’ made of pigeons
are national dishes.
Let’s start our tour in Marrakech first. Marrakech, famous
for its boulevards decorated with citrus trees and the ‘suk’
(marketplace) that is the scene of the dance of colors, is
the first capital of the Moroccan Sultanate; It was founded
in 1062. The city, which is the northern gate of the caravan
routes opening to the Sahara Desert, is called the “Red
City” because everything from buildings to roads, from
walls to soil is red. Marrakech, which also has the Aga Khan
Architecture Award for its fascinating harmony of the old and
the new, is also given names such as ‘Pearl of the South’ and
‘Jewel of the South’.
The old city center of the city is called ‘Medina’. These
places remind us of the Grand Bazaar. Spice shops where
the scents overflow, carpet makers where the magical
harmony of geometric patterns dazzle, jewelers, ceramicists,
coppersmiths, wood carvers await their customers all day
long. Mint tea, which is the national drink called Moroccan
whiskey, also helps shopkeepers. Bargaining is very common
in these bazaars. Begin negotiating by bidding a quarter or
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half the price. Argan oil should be at the top of the to-do list.
You can choose Nomad and Le Jardin restaurants in Medina
for an authentic lunch.
Marrakech’s famous square, Cema Ül Fna, is like a
medieval fair where time stops. The square, which is very
active during the daytime, has the distinction of being the
first square to be protected by UNESCO. The area, which
is also called ‘Apocalypse Square’ by the locals because it
was the place where executions took place in the old times,
takes on a completely different appearance at 5 pm, and
an atmosphere reminiscent of Spielberg’s film plateaus
emerges. Street vendors who cook and sell all kinds of
food, musicians, fortune tellers, acrobats, herbalists, snake
charmers, street bettors take their places on the stage. Every
show has a price, don’t forget to pack the tips. Beware of
fake guides and pickpockets too.
The Kutubiye Mosque, which is the symbol building
of Marrakech and attracts attention with its magnificent
67-meter minaret, has been witnessing this colorful world
for about 800 years. The Bahia Royal Palace built in the 19th
century, the Menara Gardens, one of the most photographed
places in Morocco, and the El Badi Palace, built by Ahmet el
Mansur in 1602, are the must-see places of the city.
While you are in Marrakech, I will suggest two addresses
where you can watch the magnificent views of the Atlas
Mountains: Kasbah Bab Ourika and Kasbah Tamadot. On your
way to these retreats, you will pass through Bedouin villages.
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alınacaklar listesinin en başında olmalı. Medine’deki Nomad
ve Le Jardin restoranları otantik bir öğlen yemeği için tercih
edebilirsiniz.
Marakeş’in ünlü meydanı Cema Ül Fena ise zamanın
durduğu bir ortaçağ panayırı gibi. Gündüz saatlerinde oldukça
hareketli olan meydan, UNESCO tarafından koruma altına
alınan ilk meydan olma özelliğine sahip. Eski dönemde
idamların gerçekleştiği yer olduğu için yerli halk tarafından
‘Kıyamet Meydanı’ olarak da adlandırılan alan akşamüstü
5.00 gibi bambaşka bir görünüme bürünüyor ve ortaya
Spielberg’ün film platolarını anımsatan bir atmosfer çıkıyor.
Her türlü yemeği pişirip satan seyyar satıcılar, müzisyenler,
falcılar, akrobatlar, şifalı ot satıcıları, yılan oynatıcıları, sokak
bahisçileri başaktörler olarak sahnedeki yerlerini alıyor. Her
gösterinin bir bedeli var, bahşişleri hazırlamayı unutmayın.
Sahte rehberlere ve yankesicilere de dikkat edin.
Marakeş’in sembol binası olan ve 67 metrelik görkemli
minaresiyle dikkat çeken Kutubiye Camisi ise yaklaşık 800
yıldır şahitlik yapıyor bu renkli dünyaya. 19’uncu yüzyılda
inşa edilen Bahia Kraliyet Sarayı, Fas’ın en çok fotoğraflanan
yerlerinden olan Menara Bahçeleri ve Ahmet el Mansur
tarafından 1602’de yaptırılan El Badi Sarayı şehrin mutlaka
görülmesi gereken yerlerinden Bambaşka bir müze
Marakeş’e gitmişken Atlas Dağları’nın muhteşem
manzaralarını izleyebileceğiniz iki adres önerim olacak:
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Kasbah Bab Ourika ve Kasbah Tamadot. Bu inziva mekânlarına
giderken Bedevi köylerinden geçeceksiniz. Şehirde görülmesi
gereken adreslerden biri de Jardin Majorelle (Majorelle
Bahçesi). Ev, 1920’li yıllarda Fransız ressam Jacques Majorelle
tarafından tasarlanmış. Daha sonra Marakeş’ten çok etkilenen
ve orada yaşamaya karar veren Yves Saint Laurent ve arkadaşı
Pierre Berge tarafından satın alınmış. Ünlü modacının vasiyeti
üzerine Berberi kültürünü anlatan bir müze haline gelmiş.
Rengârenk çiçekleri, egzotik kaktüsleriyle görülmeye değer bir
botanik harikası bahçe ve patenti onlara ait olan bir renk olan
‘kobalt mavisi’ ilk dikkatinizi çekenler olacak.
DAĞLARIN VE ÇÖLLERIN HALKI BEDEVILER
40 milyon insanın yaşadığı Fas’ın bilinen ilk halkı olan
Berberiler şu anda ülke nüfusunun yarısını oluşturuyorlar,
diğer yarıysa Araplar. Konuştukları farklı diyalektlere
göre üç gruba ayrılan Berberiler, asırlar önce Ortadoğu
kökenli Fenikeliler’le ticari işbirliği yapmışlar. Egemenliği
altında yaşadıkları Kartaca, Roma, Hıristiyan ve İslam
uygarlıklarından büyük ölçüde etkilenmişler. Daha ziyade
dağlık alanlarla çöllerde yaşayan Berberiler şehirleşmenin
etkisiyle Araplarla karışmış ve iki grup arasındaki belirgin
farklılıklar azalmış.
NASIL GIDILIR?
İstanbul’dan Marakeş’e Türk Hava Yolları’nın direkt uçuşuyla
ulaşabiliyorsunuz. Aşı kartı veya son 72 saat içinde alınan
negatif PCR testi ile ülkeyi vizesiz ziyaret edebilirsiniz.
ŞEHRIN GÖZDELERI
OTEL: Şehrin en iyi otelleri arasında El Fenn Hotel, La
Mamounia, Selman Hotel ve Royal Mansour sayılabilir.
Bu otellerde konaklamasanız bile restoranlarında leziz
mutfakların tadına bakabilir, 5 çayında ortamın keyfini
sürebilirsiniz.
POPÜLER: Dar Yacout şehrin en popüler restoranı. Aynı
zamanda en iyi restoranlar listesinde üst sıralarda.
ŞIK: Tarihi şehrin içinde, dar sokaklar arasında bir sürpriz gibi
karşınıza çıkıyor La Maison Arabe. Bu şık restoranın barında
bir şeyler atıştırmak istiyorsanız ‘Küçük Lezzetler’ mönüsünü
öneririm.
TERAS: Başka bir büyülü teras da Le Foundouk. Hem restoran
hem de bar...
LEZZET: Mağribi üsluptaki Red House Restaurant, geleneksel
Fas mutfağıyla dünya mutfağının özel lezzetlerini orijinal bir
atmosferde misafirlerine sunuyor. Restoranın oteli de var.
GELENEKSEL: Le Bo Zin, müzikli bir akşam yemeği için
geleneksel ve eğlenceli bir tercih.
GECE KULÜBÜ: Palais Jad Mahal açık ara Marakeş’in en iyi
gece kulübü. Yemekleri de çok başarılı. Mumların arasından
girilen harika bir bahçede yer alan mekân gerçekten büyüleyici.
GECEYI ÇÖLDE GEÇIRMEK DÖNÜŞTÜRÜCÜ BIR
DENEYIM
Yüksek Atlas Dağları’nın sıralandığı bölge olan Zagora’ya
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One of the must-see addresses in the city is Jardin Majorelle
(Majorelle Garden). The house was designed by the French
painter Jacques Majorelle in the 1920s. Later, it was bought
by Yves Saint Laurent and his friend Pierre Berge, who were
very impressed with Marrakech and decided to live there.
Upon the will of the famous fashion designer, it became a
museum about Berber culture. A botanical wonder garden
worth seeing with its colorful flowers and exotic cacti, and a
color whose patent belongs to them, ‘cobalt blue’, will be the
first ones to catch your attention.

BEDOUINS, PEOPLE OF MOUNTAINS AND DESERTS
The Berbers, the first known people of Morocco, where 40
million people live, currently make up half of the country’s
population, the other half are Arabs. The Berbers, who
were divided into three groups according to the different
dialects they spoke, made commercial cooperation with the
Phoenicians of Middle Eastern origin centuries ago. They
were greatly influenced by the Carthage, Roman, Christian
and Islamic civilizations under which they lived. Berbers,
who mostly lived in mountainous areas and deserts, mixed
with Arabs under the influence of urbanization, and the
distinct differences between the two groups decreased.

HOW TO GO?
You can reach Marrakech from Istanbul with a direct flight
of Turkish Airlines. You can visit the country visa-free with a
vaccination card or a negative PCR test taken within the last
72 hours.

ATTRACTIONS IN THE CITY
HOTEL: Among the best hotels in the city are El Fenn Hotel,
La Mamounia, Selman Hotel and Royal Mansour. Even if
you do not stay in these hotels, you can taste the delicious
cuisines in the restaurants and enjoy the atmosphere at 5
o’clock tea.
POPULAR: Dar Yacout is the city’s most popular restaurant. It
is also high on the list of best restaurants.
STYLISH: La Maison Arabe appears as a surprise in the narrow
streets of the historical city. If you want to have a snack at
the bar of this stylish restaurant, I recommend the ‘Little
Tastes’ menu.
TERRACE: Another magical terrace is Le Foundouk. Both
restaurant and bar...
DELICIOUS: The Moorish-style Red House Restaurant
offers traditional Moroccan cuisine and special flavors of
world cuisine to its guests in an original atmosphere. The
restaurant also has a hotel.
TRADITIONAL: Le Bo Zin is a traditional and fun choice for a
musical dinner.
NIGHTCLUB: Palais Jad Mahal is by far the best nightclub in
Marrakech. The meals are also very good. The place, which is
located in a wonderful garden entered through the candles,
is truly fascinating.

SPENDING THE NIGHT IN THE DESERT IS A
TRANSFORMATIVE EXPERIENCE
The road filled with palm forests on the way to Zagora, the
region where the High Atlas Mountains are lined, is a visual
feast. The 2260 meter high Tizin Tichka pass is fascinating.
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The ‘Timbuktu 52 days’ sign in Zagora shows how many days
it took the caravans to cross the desert in ancient times. I
think you should experience the Bedouin camp in the desert
one day. At Le bedouin Agafay and Scarabeo Kamp, you can
stay in tents in the middle of the desert and experience
living like a Bedouin. Of course, the necessary details for
your comfort and exploring the desert are also considered.
Spending the night in the desert is a very transformative
experience. If you want to see the places where the movies
‘Gladiator’, ‘Lawrence of Arabia’ and ‘Tea in the Desert’ were
filmed, your path leads to Ouarzazate. In the meantime, if
you’re going to ask, ‘Well, what happened to Casablanca?’,
my advice is to leave it to the movies. If you go, the most
important place you should see is the world’s second largest
mosque, which means the White House and is called Dar-ül
Beyza in Arabic. If you continue north from Casablanca, you
will reach Fez, the cultural capital of Morocco. One of the
best preserved medieval cities in the Arab world. Old Fez
(Fez ul Bali) has the largest and most interesting Medina
in the world with its narrow streets, mosques, madrasas,
bazaars and workshops. The Kairaouine Mosque, built by
Tunisian Fatima Bin Feheri in 862, has one of the most
beautiful libraries in the Islamic world. The main historical
buildings in New Fez (Fez Cedid) are the famous Great
Mosque with its colorful minaret and the adjacent Royal
Palace. The settlement, which the French call the New Town
(Ville Nouvelle), dates from 1916.
Meknes, known as Morocco’s Palace of Versailles, is very
close to Fez. This settlement, which became the capital in
1673 during the reign of Moulay Ismail, also draws attention
with its 25-kilometer-long walls. Right next to it is Volubilis,
one of the famous Roman ruins. Taking its name from a
flower that still emerges from the ruins, this place, where
rich Romans were engaged in olive cultivation at the time,
is especially eye-catching with its mosaics. Mullah Ismail’s
tomb in Meknes should also be on your must-see list.
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giderken palmiye ormanlarıyla dolu olan yol tam bir görsel
şölen. 2260 metre yüksekliğindeki Tizin Tichka geçidi insanı
büyülüyor. Zagora’daki ‘Timbuktu 52 gün’ levhasıysa eski
zamanda kervanların çölü kaç günde geçtiklerini gösteriyor.
Bence bir gün de çölde Bedevi kampını deneyimleyin. Le
bedouin Agafay ve Scarabeo Kamp’ta çölün ortasındaki
çadırlarda kalabilir, tam bir Bedevi gibi yaşamayı
deneyimleyebilirsiniz. Tabii ki çölü keşfetmeniz ve konforunuz
için gerekli detaylar da düşünülmüş. Geceyi çölde geçirmekse
oldukça dönüştürücü bir deneyim. Gladyatör’, ‘Arabistanlı
Lawrence’ ve ‘Çölde Çay’ filmlerinin çekildiği yerleri görmek
istiyorsanız yolunuz Ouarzazate’ye uzansın. Bu arada ‘Peki,
Kazablanka’ya ne oldu’ diye soracak olursanız, tavsiyem
onu filmlere bırakmanız. Giderseniz de görmeniz gereken
en önemli yer adı Beyaz Ev anlamına gelen, Arapçada ise
Dar-ül Beyza olarak geçen dünyanın ikinci en büyük camisi.
Kazablanka’dan kuzeye doğru devam ederseniz Fas’ın kültürel
başkenti olan Fez’e ulaşırsınız. Arap dünyasındaki en iyi
korunmuş ortaçağ şehirlerinden biri. Eski Fez (Fez ül Bali)
dar sokakları, camileri, medreseleri, çarşıları ve atölyeleriyle
dünyadaki en büyük ve ilginç ‘Medine’ye sahip. Tunuslu
Fatıma Bin Feheri’nin 862’de inşa ettirdiği Kairaouine Camisi,
İslam âlemindeki en güzel kütüphanelerden birine sahip.
Yeni Fez’deki (Fez Cedid) başlıca tarihsel yapılar ise renkli
minaresiyle ünlü Büyük Cami ve bitişiğindeki Kraliyet Sarayı.
Fransızların Yeni Kent (Ville Nouvelle) dedikleri yerleşim ise
1916’dan kalma.
Fas’ın Versay Sarayı olarak geçen Meknes, Fez’e çok yakın.
Moulay İsmail döneminde, 1673’te başkent olan bu yerleşim
yaklaşık 25 kilometre uzunluğundaki surlarıyla da dikkat
çekiyor. Hemen yanında da ünlü Roma harabelerinden
Volubilis var. Adını kalıntıların arasından hâlâ çıkan bir
çiçekten alan ve vaktinde zeytincilikle uğraşan zengin
Romalıların yaşadığı bu yer özellikle mozaikleriyle göz
dolduruyor. Meknes’teki Molla İsmail türbesi de görülecekler
listenizde olsun.
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HİZMET SEKTÖRÜNDE NİTELİKLİ BİR
ÇALIŞANIN EV ALABİLMEK İÇİN
ÇALIŞMASI GEREKEN YIL SAYISI
THE NUMBER OF YEARS A SKILLED
SERVICE WORKER NEEDS TO WORK TO BE
ABLE TO BUY AN APARTMENT

Yaklaşık 60 Metrekare, Şehir Merkezine Yakın
Approximately 650 Square Feet, Near The City Center
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YENİ KONUT EKONOMİSİ

PANDEMİNİN BÜYÜK KENTLERDEKİ konut fiyatlarını aşağıya çekeceğine dair bahse girenler son 12 ay ya da daha uzun bir süredir
hayal kırıklığına uğramış durumdalar. Nitekim UBS Global Real Estate Bubble Endeksi’ne göre, 2020 yılı ortalarından 2021 yılı ortalarına
kadar olan dönemde, dünyadaki belli başlı kentlerde reel emlak fiyatlarındaki artış yüzde 6’ya ulaşarak, 2014 yılından beri en yüksek
düzeye çıktı. Stockholm ve Vancouver gibi kentlerde, fiyatlar çift haneli arttı. Yukarıdaki grafik de, UBS araştırmasına dahil olan 25 kentte
mütevazı bir daireyi satın alma maliyetinin son on yılda ne kadar arttığını gösteriyor. UBS’e göre, yerel gelir ve kira oranları arasındaki
makasın gittikçe açılması gibi uyarı işaretlerine dayanarak, Hong Kong her ne kadar daire başına en yüksek ortalama maliyete sahip olsa
da, Frankfurt ve Toronto için “balon riski” olasılığı çok daha yüksek.

The New Home Economics

ANYONE BETTING ON THE PANDEMIC to drive down big-city real estate prices has had a disappointing 12 months or so. From
mid-2020 to mid-2021, real house-price growth in major cities around the world hit 6%, the highest level since 2014, according to the
UBS Global Real Estate Bubble Index. In cities such as Stockholm and Vancouver, prices jumped by double digits. The graphic above
illustrates how much the cost of buying a modest apartment has changed over the past decade in 25 cities included in the UBS study.
Though Hong Kong has the highest average cost per apartment, Frankfurt and Toronto rank even higher for “bubble risk,” according to
UBS, based on warning signs such as decoupling from local incomes and rents.
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KAPANMALARIN EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
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GLOBAL PANDEMİNİN YAN ETKİSİ, ekonomi dahil bir dizi alanda teknoloji odaklı inovasyonu hızlandırması oldu. Veri bilim insanları,
gerçek zamanlı GSYİH tahminlerini iyileştirmek için uzun süre çaba harcadılar. Yetkililer, COVID-19 sağlık krizini izolasyonun diğer
sonuçlarıyla dengelemeye çalıştıklarından bu konudaki araştırmalar daha da önem kazandı. OECD’den ekonomist Nicolas Woloszko, 46
ülkede yüksek bir doğruluk payıyla GSYİH’nin haftalık görünümlerini sunan Google Trends verileri ve makine öğrenimini kullanan bir
sistem geliştirdi. Burada, sıkı kapanmaların 12 büyük ekonomi üzerindeki etkisini ölçmek için Woloszko’nun geçen yılki GSYİH rakamlarını
Oxford Üniversitesi’nin verileri üzerine yerleştirdik. Elde edilen sonuç şu: SARS-CoV-2 kadar yıkıcı bir virüse karşı başarılı mücadelenin
evrensel bir formülü yok.

The Economic Impact of Lockdowns

ONE BY-PRODUCT OF THE GLOBAL PANDEMIC has been to speed up tech-driven innovation in a range of areas—including
economics. Data scientists have long sought to improve real-time GDP estimates. And the challenge has become more urgent as
policymakers try to balance the COVID-19 health crisis with the toll of lockdowns. So Nicolas Woloszko, an economist at the OECD,
developed a system that uses Google Trends data and machine learning to provide weekly snapshots of GDP in 46 countries with
a high degree of accuracy. Here, we’ve overlaid Woloszko’s GDP numbers for the past year with data from the University of Oxford
on strict lockdowns in 12 major economies. One conclusion: With a virus as devastating as SARS-CoV-2, there is no universal policy
blueprint for success.
BELLİ BAŞLI ÜLKELERİN YILLIK GSYİH BÜYÜMESİ
YEAR-OVER-YEAR GDP GROWTH FOR SELECTED COUNTRIES
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FAO DÜNYA GIDA FİYATLARI ENDEKSİ
(AYLIK BAZDA, 2018-2020)
FAO WORLD FOOD PRICE INDEX
(MONTHLY BASIS, 2018-2020)

*Restoranda
iki kişilik
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EN UCUZ 10 ÜLKE*
10 CHEAPEST COUNTRIES*
Bangladeş - Bangladesh
9,43 $
Hindistan - India
10,57 $
Pakistan
10,59$
Nepal
12,41 $
Endonezya - Indonesia
13,6 $
Malezya - Malaysia
13,81 $
Tunus - Tunisia
13,85 $
Türkiye - Turkey
14,73 $
Cezayir - Algeria
15,00 $
Sri Lanka
16,05 $
EN PAHALI 10 ÜLKE*
THE 10 MOST EXPENSIVE COUNTRIES*
İzlanda - Iceland
105,25$
İsviçre - Switzerland 103,56 $
Danimarka - Denmark 88,25 $
Norveç - Norway
80,43 $
Finlandiya - Finland
76,77 $
Trinidad & Tobago
74,35 $
İsveç - Sweden
72,80 $
İsrail - Israel
71,13 $
Hollanda - Holland
65,80 $
Malta
65,80 $

DÜNYANIN YENİ KABUSU: GIDA FİYATLARI
BM Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) Gıda Fiyatı Endeksi’ne göre, 2020
yılında gıda fiyatları yıllık bazda yüzde 3,1 oranında artış gösterdi. Bu,
son üç yılın en yüksek artışı. FAO Tahıl Fiyat Endeksi 2020’de bir önceki
yıla göre, ortalama yüzde 6,6 oranında artış kaydetti. Buğday, mısır
ve pirinç fiyatları Rusya Federasyonu, Kuzey ve Güney Amerika’daki
rekolteyle ilgili kaygılar nedeniyle arttı. Bunun başlıca nedenleri,
aracılardan kaynaklanan spekülatif fiyat artışları, iklim değişikliğinden
dolayı ekstrem hava koşullarının tarıma olumsuz etkisi, refah
düzeyinin yükselmesiyle insanların daha fazla et tüketimine yönelmesi
olarak sıralanıyor.

THE NEW NIGHTMARE OF THE WORLD: FOOD

KAYNAK - SOURCE: STATISTA

UN According to the Food Price Index of the Food and Agriculture Organization (FAO),
2020 Food prices increased by 3.1 percent year-on-year. It, highest increase in three years.
FAO Grain Price Index previous in 2020 Compared to the previous year, it increased by an
average of 6.6 percent. Wheat, corn and rice prices in the Russian Federation, North and
South America increased due to yield concerns. The main reasons for this are originating
from intermediaries speculative price increases, from climate change due to extreme
weather conditions of agriculture negative impact, well-being with the increase in the level
of people eat more oriented towards consumption is listed as.
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MAKROEKONOMIK TAHMINLER
MACROECONOMIC FORECASTS

EURO BÖLGESI GSYIH TAHMINLERI, %

EURO AREA GDP FORECASTS, %
2021

2022

2023

Avrupa Merkez Bankası
(Eylül 2021)
European Central Bank
(September 2021)

09-Eylül
09-September

5.0

4.6

2.1

Deutsche Bank

20-Ekim
20-October

4.9

4.0

2.2

IMF WEO

12-Ekim
12-October

5.0

4.3

2.0

Avrupa Komsiyonu
European Commission

07-Temmuz
07-July

4.8

4.5

Bloomberg Consensus

18-Ekim
18-October

5.0

4.3

2.1

Kaynak / Source: Deutsche Bank

OTOMOBİLLERİN YAŞAM ÇEVRİMİ
CO2 SALIM MİKTARLARI

Dünya - Earth
ABD - USA
Japonya - Japan
Euro bölgesi - Eurozone
Almanya - Germany
Fransa - France
İtalya - Italy
İspanya - Spain
İngiltere - Britain
CEEMEA - ?
Çekya - Czech Republic
Mısır - Egypt
Macaristan - Hungary
İsrail - Israel
Nijerya - Nigeria
Polonya - Poland
Romanya - Romania
Rusya - Russia
G. Afrika - South Africa
Türkiye - Turkey
Ukrayna - Ukraine
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Kaynak / Source: Deutsche Bank

LIFE CYCLE OF CARS CO2 EMISSIONS

Metanın 20 Yıllık Küresel Isınma Potansiyeli
20-Year Global Warming Potential of Methane
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DÜNYADA ELEKTRİK ÜRETİMİNDE
KAYNAKLARIN PAYI
In Electricity Generation In The World
Share Of Resources

OECD VE OECD DIŞI ÜLKELER
ELEKTRİK ÜRETİMİ
Oecd And Non-Oecd Countries
Electricity Generation
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Elektrikte Fosil Yakıt Ağırlığı

DÜNYA, iklim kriziyle mücadele için atmosfere karbon salınımını azaltma çabasında. Ancak bu konudaki taahhütlere rağmen teorik
planlarla pratik arasında tam bir örtüşmenin sağlanabildiğinden söz etmek zor. Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) yarı yıl Elektrik
Piyasası Raporu’nda, COVID-19’un etkileri nedeniyle 2020’de yüzde 1 civarı azalan küresel elektrik talebinde, 2021 yılında ekonomik
toparlanmanın etkisiyle yaklaşık yüzde 5, 2022’de ise yüzde 4’lük bir artışa işaret ediliyor. IEA’nın raporuna göre, 2021’de yüzde 5’lik
artışın hemen hemen yarısı fosil yakıtlardan ve özellikle de kömürden karşılanıyor.

Weight of Fossil Fuel in Electricity

THE WORLD is trying to reduce carbon emissions to the atmosphere to combat the climate crisis. However, despite the commitments
on this subject, theoretical It is difficult to talk about a complete overlap between plans and practice. International Energy Agency (IEA)
half year Electricity Global electricity demand, which decreased by around 1 percent in 2020 due to the effects of COVID-19, will increase
the economic growth in 2021. With the effect of the recovery, an increase of approximately 5 percent and 4 percent in 2022 is indicated.
According to the report of the IEA, in 2021 percent Almost half of the 5 percent increase comes from fossil fuels, especially coal.
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KONTEYNER TAŞIMACILIĞINDA 2021 AKSAKLIKLARI

2020’NIN ILK YARISINDA, COVID-19 pandemisi konteyner ticareti hacminde önemli bir düşüşe neden olmuştu. Ancak 2020’nin ikinci
yarısında sektör kayıplarını geri almaya başladı ve taşınan konteyner hacmi yükseldi. 23 Mart 2021’de, Ever Given adlı Golden sınıfı bir
konteyner gemisinin Süveyş Kanalı’nda karaya oturmasıyla bir kriz ortaya çıktı. Küresel taşımacılığın yüzde 12’sinin gerçekleştiği Süveyş
Kanalı’ndan 2021 başında günde ortalama 50 gemi geçiyordu. Yılın ikinci krizi ise Mayıs 2021’de Yantian Limanı’nda gerçekleşti. Dünyanın
dördüncü büyük konteyner limanı olan Yantian Uluslararası Konteyner Terminali’ndeki aksama, Mayıs ayı sonlarında kısmi bir kapanışla
başladı. Bu, eyaletteki bir salgın sırasında limandaki beş işçinin Covid-19 için pozitif test etmesiyle ortaya çıktı. Bu iki durum dünya
ticaretini önemli ölçüde yavaşlattı ve fiyat endeksinin hızla yükselmesine neden oldu.

2021: TURBULENT FLOWS IN CONTAINER SHIPPING

IN THE FIRST HALF OF 2020, there was a significant decrease in the volume of container trade due to the COVID-19 pandemic. However,
the volume of containers transported increased in the second half of 2020, and this deep collapse left its place to the usual course. On March
23, 2021, a crisis arose when a Golden-class container ship named Ever Given ran aground in Egypt’s Suez Canal. At the beginning of 2021, an
average of 50 ships a day were passing through the Suez Canal, where 12% of the global economic movement occurred. The second crisis of
the year took place in Yantian Port in May 2021. The disruption at Yantian International Container Terminal, the world’s fourth largest container
port, began with a partial closure in late May. It came about when five workers at the port tested positive for Covid-19 during an outbreak in the
state. These two situations significantly slowed down world trade and caused the price index to rise rapidly.

İthalat/İhracat Hacmi - Import / Export Volumes

Fiyat Endeksi - Price Index

KAYNAK/RESOURCE: CONTAINER TRADE STATISTICS

Küresel TEU Hacmi ve Fiyat Endeksi
Global TEU Volume and Price Index
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