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ŞIMDI SIRA EKONOMIDE

NOW IT’S THE ECONOMY’S TURN

2019 yılı başından bu yana hayatımızı kâbusa çeviren Covid-19 salgını için yavaş yavaş tünelin ucundaki ışığı görmeye başladık. Aşılama oranlarının yüksek olduğu ülkelerde normale dönüş hızlanırken, tüm çevrelerin ortak dileği 2022 yılında pandeminin kontrol
altında alınıp yeni bir sayfa açılması yönünde. Ancak şimdi önemli
bir gerçek ile daha karşı karşıyayız…
Salgın, tüm dünya ekonomilerinde ağır bir tahribat bırakarak
geri çekiliyor. Mikro ölçekte yüksek enflasyon oranları ve fiyat
artışları haneleri olumsuz etkiliyor. Ülkelerin borç yüklerinin de
zengin ve fakir ülkeler arasında kalıcı bir küresel ayrışma yaratmasından endişe ediliyor. Peki, bu geçiş döneminde Türkiye geleceğini nasıl inşa ediyor? İş dünyasının olağanüstü çabaları yeni
dönemi karşılamaya yeterli olacak mı?
Strategy’nin yeni sayısında kapak konumuzu “Ekonomik Pusula Nereye Dönecek?” başlığıyla hazırladık. Dünya ve Türkiye
ekonomilerinin pusulasının yönünü araştırdık.
Bir diğer önemli haber konumuzda ise Türkiye’deki halka
arzları inceledik. Bu yıl borsaya 23 yeni şirket gelirken Borsa İstanbul’daki şirket sayısı da 432’ye çıktı. Yılsonuna kadar daha da
hızlanması beklenen halka arzlar ile yaklaşık 11,4 milyar TL kaynak sağlandı. Borsa’nın rekor yılını ve gelecek dönem ipuçlarını
haberimizde okuyacaksınız.
Türkiye, girişimcilik anlamında son yıllarda hayli büyük bir
adım attı. Peak Games, Getir ve Trendyol gibi şirketlerin bu alandaki başarıları sayesinde artık “girişim ekosistemi, yatırım turları
ve yatırım” gibi ifadeleri daha çok duyar olduk. Kişi başına düşen
girişimcilik yatırımları anlamında şu anda 1 doların altında dolaşıyoruz. Ama her yıl 800 milyon dolar yatırım çekme potansiyelimiz
var. Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serdal Temel Türkiye’nin girişimcilik adımının perde arkasını ve geleceğini yazdı.
Gelecek demişken, Fortune Dergisi’nin geleceğin 50 şirketini
seçtiği listesi, faaliyet gösterdikleri iş alanları ve hikâyeleri ile yarattığı değerleri konu aldığımız haberimizin size ilham vereceğini
düşünüyoruz.
Tarihçi ve seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç’un İstanbul’da şehrin
yeni cazibe noktası haline gelen Fener ile Balat’ın son durumu hakkında bilgiler verdiği yazısı sizi yaşadığımız çevreyi keşfetmeye yönelik.
2021 yılıyla birlikte geleneksel baskı yerine dijital tasarım ile kapılarını herkese açtığımız Strategy dergimize ulaşım kolaylığı açısından
iki önemli adım daha attık. Dergimizin tüm sayılarına ücretsiz olarak
ulaşabileceğiniz www.strategydigitalmag internet sitemizi kullanıma
açtık. Ayrıca bundan böyle Turkcell’in Dergilik uygulamasından da
siz değerli okurlarımız ile buluşacağımız için çok mutluyuz.
Sağlıklı günler dileklerimizle.

We are slowly seeing the light at the end of the tunnel for the
Covid-19 epidemic, which has turned our lives into a nightmare
since the beginning of 2019. While the return to normal is
accelerating in countries with high vaccination rates, the common
wish of all circles is to take the pandemic under control in 2022
and turn a new page. But now we are faced with another important
fact…
The epidemic is retreating, leaving heavy damage on all world
economies. High inflation rates and price increases on a micro
scale negatively affect households. It is also feared that the debt
burdens of countries will create a permanent global separation
between rich and poor countries. So, how is Turkey building its
future in this transition period? Will the extraordinary efforts of
the business world be enough to meet the new era?
In the new issue of Strategy, our cover topic is “Where Will the
Compass Turn for the Economy?” We investigated the direction of
the compass of the world and Turkish economies.
In another important news topic, we examined the public
offerings in Turkey. While 23 new companies joined the stock
market this year, the number of companies in Borsa Istanbul
increased to 432. With the public offerings, which are expected to
accelerate even more by the end of the year, approximately 11.4
billion TL of resources was provided. You will read the record year
of the stock market and the tips for the next period in our piece.
Turkey has taken a very big step in terms of entrepreneurship
in recent years. Thanks to the success of companies such as Peak
Games, Getir and Trendyol in this field, we hear more and more
expressions such as “enterprise ecosystem, investment tours
and investment”. In terms of entrepreneurial investments per
capita, we are currently circulating under 1 dollar. But we have the
potential to attract 800 million dollars of investment every year.
Ege University Faculty Member Assoc. Dr. Serdal Temel wrote the
behind the scenes and future of Turkey’s entrepreneurial step.
Speaking of the future, we think that our article about Fortune
Magazine’s list of the 50 companies of the future, the business
areas in which they operate, their stories and the values they
create will inspire you.
Historian and travel writer Saffet Emre Tonguç will take you
on a journey to discover the city we live in; he gives information
about the latest situation in Fener and Balat, which have become
the new attraction points of Istanbul.
In 2021, we took two more important steps in terms of ease
of access to our Strategy magazine, which opened its doors to
everyone with digital design instead of traditional printing. We
launched our website www.strategydigitalmag, where you can
access all issues of our magazine free of charge. We are also happy
to meet you, our esteemed readers, through Turkcell’s Dergilik
application from now on.
We wish you healthy days.

Ünsal Ereke
Genel Yayın Yönetmeni / Editor in Chief
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YASED Yeşil
Dönüşüm
Sürecini Başlattı
YASED, Türkiye’nin Yeşil Mutabakat
sürecine hazırlanması ve doğabilecek
fırsatlardan azami düzeyde faydalanması
hedefiyle; kamu, özel sektör ve
uluslararası kuruluşlarla çalışmalar
yürütüyor. YASED Başkanı Ayşem Sargın,
“265 üyemizin 149’unun AB menşeili
firmalar olması nedeniyle, kendimizi
müzakere masasında görüyor, AB
kurumları ile bu bakış açısı ile iletişim
kuruyoruz. Üyelerimizin çoğunun
sürdürülebilirlik odaklı taahhütleri
var ve bu konuda önemli yatırımlar
yapıyor, iş modellerini değiştirecek
ciddi hamleler gerçekleştiriyorlar. Bu
tecrübenin ülkemiz sanayisine aktarımı
ve yaygınlaştırılmasında YASED olarak
önemli rol oynayacağımızı düşünüyoruz”
diyor.

STRATEGY

2025’in Dijital Dünyasında Finans
GELECEĞI yeniden hayal etmek
için farklı teknolojilere odaklanmak
gerekiyor. Finans sektörü de
teknolojiyi radarına alarak büyüyen
sektörlerden biri. Deloitte’in son
yayınladığı Finans 2025: Finansta
Dijital Dönüşüm Raporu’na göre, sekiz
büyük değişim bizi bekliyor.
1. Finans fabrikası: Otomasyon ve
blok zinciri finans operasyonlarının
derinliklerine indikçe işlemler
temassız olacak.
2. Finansın rolü: Operasyonların
otomatikleştirilmesiyle finans, iş
anlayışlarını ve hizmetini ikiye
katlayacak.
3. Finans döngüleri: Finansta
periyodik raporlama artık

operasyonları ve kararları
yönlendiremeyecek.
4. Self-servis: Self-servis norm haline
gelecek.
5. İşletim modelleri: Robotlar ve
algoritmalar daha çeşitli finans iş
gücüne katıldıkça yeni hizmet sunum
modelleri ortaya çıkacak.
6. Kurumsal kaynak planlaması:
Finans uygulamaları ve mikro
hizmetler, geleneksel ERP’ye meydan
okuyacak.
7. Veri: API’lerin yaygınlaşması veri
standardizasyonunu yönlendirecektir,
ancak bu yeterli olmayacak.
8. İşgücü ve işyeri: Çalışanlar, işlerinde
finans ve teknoloji alanında yeni
stratejileri daha fazla hayata geçirecek.

Ayşem
Sargın

YASED Started the Green
Transformation Process
YASED WORKS with the public, private
sector and international organizations with
the aim of preparing Turkey for the Green
Reconciliation process and making the most
of the opportunities that may arise. YASED
President Ayşem Sargın said, “As 149 of our
265 members are EU origin companies, we
see ourselves at the negotiation table and
communicate with EU institutions from this
perspective. Most of our members have
sustainability-oriented commitments and
are making significant investments in this
regard and making serious moves that will
change their business models. We think
that we, as YASED, will play an important
role in transferring and disseminating this
knowledge to our country’s industry.”

Finance in the Digital World of 2025
TO RE-IMAGINE THE FUTURE, it
is necessary to focus on different
technologies. The financial sector is
one of the growing sectors by keeping
technology on its radar. According to
Deloitte’s latest Finance 2025: Digital
Transformation in Finance Report, eight
major changes await us.
1. Finance factory: Transactions will be
contactless as automation and blockchain
dig deeper into finance operations.
2. The role of finance: By automating
operations, finance will double its
business insights and service.
3. Financial cycles: In finance, periodic
reporting will no longer drive operations

and decisions.
4. Self-service: Self-service will become
the norm.
5. Operating models: As robots and
algorithms join a more diverse financial
workforce, new service delivery models
will emerge.
6. Enterprise resource planning: Finance
applications and microservices will
challenge traditional ERP.
7. Data: The proliferation of APIs will
drive data standardization, but it will not
be enough.
8. Workforce and workplace: Employees
will implement new strategies in finance
and technology more in their work.

YARININ
BÜYÜME
ŞAMPİYONLARI
Her başarılı iş hayal gücüyle başlar. Ancak
en yenilikçi şirketler potansiyellerini sürekli
olarak yeniden hayal edenlerdir; hatta bu
süreç stratejide radikal değişimler gerektirse
bile, kesintiye uğramaz. Bıkıp usanmadan
bu geleceğe odaklanma yatırımcılara
da cazip getiriler sağlar. Fortune üç yıl
önce, Fortune 50’yi ortaya koymak üzere
yönetim danışmanlık kuruluşu BCG’yle
bir araya geldi; Fortune 50, uzun vadeli
büyüme potansiyeli en güçlü olan şirketleri
belirlemek amacıyla onlarca faktörü analiz
eden bir sistem. Nitekim ilk üç yıldaki
seçimleri rahatlıkla piyasa getirilerinin
üzerinde bir performans ortaya koydu.

TOMORROW’S
GROWTH
CHAMPIONS
Every successful business starts with an
act of imagination. But the most innovative
companies are those that continually
reimagine their potential—even if it means
embracing radical shifts in strategy. And
that relentless focus on the future typically
pays off handsomely for investors.
Three years ago, fortune teamed up with
management consulting firm bcg to create
the future 50, a system that analyzes dozens
of factors to identify companies with the
most robust long-term growth potential.
The picks from each of the first three years
have easily outpaced the market. Read on
for this year’s ranking.
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Zorluklarda Avantajı
Yakalamak

Finding Advantage in
Adversity

EN “ENERJİK” ŞİRKETLER HEM KRİZ ZAMANLARINDA
HEM DE NORMAL ZAMANLARDA PARLARLAR. BİZLER
DE FORTUNE 50 ENDEKSİ’NİN DÖRDÜNCÜ YAYININDA,
GELECEK YILLARDA BÜYÜME POTANSİYELİ EN
YÜKSEK KÜRESEL ŞİRKETLERİ BELİRLEMEK İÇİN
KANITLANMIŞ FORMÜLÜMÜZÜ KULLANDIK.

BUSINESSES WITH THE MOST “VITALITY” THRIVE
IN TIMES OF CRISIS AND BEYOND. AND IN THE
FOURTH EDITION OF THE FUTURE 50 INDEX,
WE USED OUR PROVEN FORMULA TO IDENTIFY
GLOBAL COMPANIES BEST POSITIONED FOR
GROWTH IN THE YEARS TO COME.

İSTİKRARLI ZAMANLARDA, etkililiği kanıtlanmış bir formüle
bağlı kalmak anlamlıdır. Başarılı şirketler, bugün başarılı olan
ürünlerin ve modellerin gelecekte de aynı çizgiyi sürdüreceklerinden emindirler. Ancak inişli çıkışlı ve belirsiz zamanlarda
yani direnç gereksinimi ön plana çıktığında, yeni koşullara
ayak uydurmak ve işleri yeniden yaratmak en önemli sınavdır.
2020 yılındaki gelişmeler bize, zorluklarla ilgili örneklerin nasıl hızlı değişebildiğini gösterdi. COVID-19 pandemisinin dünyayı kasıp kavurmaya başladığı ilk günlerinde,
şirketler birincil olarak faaliyetlerin nasıl sürdürüleceği ve
nasıl ayakta kalınacağına dair acil sorunlara odaklandılar.
Ancak zaman geçtikçe, iş dünyasının liderleri dikkatlerini
kriz sonrasında yapılması gereken düzenlemelere yönelttiler; yeni süreçte başarının formülleri ve işlerin nasıl yeniden
inşa edileceği gibi uzun vadeli konulara odaklandılar.
Zaten pandemiden önce bile değişim ve belirsizlik yükselişteydi. İşte bundan dolayı BCG ve Fortune, üç yıldan daha uzun
bir süre önce beraber Future 50’yi (Geleceğin 50 Şirketi) oluşturdu. Bu araştırmayla, işlerini sürekli olarak yeniden yaratmayı ve uzun vadeli büyümeyi sürdürebilmeyi sağlayacak en
büyük kapasiteye sahip şirketleri belirlemek istedik; biz buna
kurumsal “canlılık” diyoruz. Geçen yıl canlı, enerjik şirketlerin
yalnızca zor zamanlara dayanabilmekle kalmayıp, bunu bir
rekabet avantajına döndürmeyi başardıklarını da gösterdi.

IN STABLE TIMES, sticking with a proven formu-la makes
sense. For successful companies, it’s a good bet that
the products and models that are working well today
will continue to work in the future. But in volatile and
uncertain times—when the need for resilience rises to the
forefront—adapting to new circumstances and reinventing
businesses become central challenges.
The events of 2020 have reminded us how quickly the
pattern of challenge can change. When the COVID-19
pandemic first swept across the world, companies focused
primarily on the immediate problems of how to maintain
opera-tions and survive. But as time has passed, busi-ness
leaders have shifted their attention back to longer time
scales, such as what it will take to suc-ceed in the postcrisis
future and how to rebuild their businesses accordingly.
Even before the pandemic, however, change and
uncertainty were on the rise. That’s why BCG and Fortune
created the Future50 index together more than three
years ago. We wanted to identify companies with the
greatest capacity to contin-ually reinvent their businesses
and sustain long-term growth—what we call corporate
“vitality.” The past year has shown that vital companies
don’t just survive adversity. They use it to create a
competitive advantage.

BAŞARISI KANITLANMIŞ FORMÜL
Büyük kamu şirketlerinin uzun vadeli büyüme olasılıklarını
değerlendiren ve kimin başa geçeceğini belirleyen yılık Future 50 endeksimizi dördüncü kez yayımlıyoruz. Bu çalışma,
genel olarak yalnızca geçmişte yapılanlara bakan geleneksel
iş ölçümlerinin yanında ileriye dönük gözlemleriyle yer alan
bir eşlikçi niteliğinde.
Bu endeksin dayandığı iki kaide var: Bir şirketin potansiyelinin pazar odaklı “yukarıdan aşağıya” piyasa değerlendirmesi ve büyüme sağlayabilecek kapasitesinin “aşağıdan
yukarıya” analizi. Aşağıdan yukarıya görüş için uzun vadeli
başarıyı dört boyut (strateji, teknoloji ve yatırım, insanlar ve
yapı) ekseninde nelerin sağladığına yönelik sayısız teoriyi
belirleyip, test ettik; uzun vadeli büyümede gözleme dayalı

Story / DOSYA
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A PROVEN FORMULA
This is the fourth annual edition of our Future50 index,
which assesses the long-term growth prospects of large
public companies and iden-tifies who comes out on top. It
is intended as a forward-looking companion to traditional
busi-ness metrics, which generally show only what has
happened in the past.
The index is based on two pillars: a “top-down” marketbased assessment of a company’s poten-tial, and a “bottomup” analysis of its capacity to deliver growth. For the bottomup view, we have quantified and tested numerous theories
about what drives long-term success across four dimen-sions
(strategy, technology and investment, peo-ple, and structure),
and we use machine learning to select and weight factors
based on their empir-ical contribution to long-term growth.
Our analysis incorporates a wide range of fi-nancial and
nonfinancial data sources. For ex-ample, we assess the
growth and quality of each company’s patent portfolio
as an indicator of technology advantage. And we define
metrics for strategic orientation, such as long-term focus and tendency to serve a broader purpose be-yond
financial returns, based on natural language processing
analysis of each company’s annual reports.
As we have done previously, we screen out companies
that have sustained negative oper-ating cash flow,
indicating businesses that are highly vulnerable to
unfavorable disruptions. We have also stratified our
ranking to account for companies that have elevated
uncertainties, such as reputational risk or a discontinuity
in the direction of the business.
Vitality operates over long time periods, so it will
not always be reflected in immediate perfor-mance. In
particular, one might have reasonably expected highly
vital companies to struggle to deal with the COVID-19
crisis, given the short-term na-ture of the challenges
involved. Yet our index has greatly outperformed
the market amid the turbu-lence of 2020—the 50
companies we identified last year have produced a
cumulative shareholder re-turn of 71% since publication,
compared with 18% for the MSCI World stock index. This
demonstrates that vitality is a critical part of sustaining
success in bad times as well as good times.
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KAOS ORTAMINDA BÜYÜMEK
Geçen yılki portföy S&P’nin getirisini üçe katladı
ve teknoloji ağırlıklı Nasdaq’ı da geçti.

THRIVING THROUGH CHAOS
Last year’s portfolio has tripled the the S&P 500’s
return and outpaced the tech-heavy Nasdaq as well.
2019 FUTURE 50 ENDEKSİ’NİN
YAYIMLANMASINDAN BERİ
TOPLAM GETİRİ
TOTAL RETURN SINCE PUBLICATION
FOR THE 2019 FUTURE 50 INDEX
%80
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2019 FUTURE 50 INDEX*
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KAYNAKLAR (SOURCES): BLOOMBERG; S&P GLOBAL

katkılarıyla ilgili faktörleri seçmek ve bunların önemini belirlemek için de makine öğrenimini kullanıyoruz.
Analizimiz geniş bir yelpazeye yayılan finansal ve finansal
olmayan veri kaynaklarını içeriyor. Örneğin, her bir şirketin patent portföyünün büyümesini ve niteliğini teknoloji
avantajının bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz. Her bir
şirketin yıllık raporlarının doğal dil işleme analizine dayanarak, uzun vadeli odaklanma ve finansal getiriler dışında daha
geniş kapsamlı bir amaca hizmet etme eğilimi gibi stratejiye
dayalı ölçümlemeler gerçekleştiriyoruz.
Daha önce de yaptığımız gibi, olumsuz gelişmelere karşı
oldukça kırılgan olduklarını gösteren, işletme nakit akışı negatif olan şirketleri tarıyoruz. Ayrıca itibarın bozulması ya da
işin sürdürülememesi riski gibi belirsizliklerin yüksek olduğu
şirketleri belirlemek için de sıralamamızı katmanlara ayırdık.
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Canlılık, enerjik durum ise uzun vadeli dönemlere yayıldığından her zaman anlık performansta yer almaz. Özellikle de, mevcut zorlukların kısa vadeli olması göz önüne
alındığında, oldukça canlı, enerjik şirketlerin COVID-19
kriziyle başa çıkmakta zorlanmalarını beklemek mantıklıdır.
Bununla birlikte, endeksimiz 2020 yılının türbülansında
piyasanın üzerinde performans göstermeyi başardı; geçen
yıl belirlediğimiz 50 şirket, o zamandan beri yüzde 71’lik
kümülatif bir hissedar getirisi sağladı; oysa MSCI Dünya
Borsa Endeksi yüzde 18’de kaldı. Bu da, enerjik bir yapının
iyi zamanlarda olduğu kadar kötü zamanlarda da başarıyı
sürdürmede kritik bir rol üstlendiğini gösteriyor.
GELECEĞE AÇILAN PENCERE
Sıralamamızdaki kümelenmiş örnekler enerjik şirketlerin
en çok nerede bulunabilecekleri ve trendlerin nereye yöneldiklerine dair ipuçları ortaya koyuyor.
Teknoloji sektörü iyi temsil edilmiştir; Future 50 şirketlerinin yüzde 50’sinden çoğu bilişim teknolojisi, iletişim
ya da e-ticaret sektörlerinde yer alıyor; bununla birlikte,
sektör dahilinde birbirinden farklılaşan örnekler görünmektedir. Bir yandan, dijital dönüşüm ve online alışveriş
gibi trendlerin hızlandığı açıkça görülüyor: İlk 10 şirketin
yedisi şimdi B2B yazılım işinde (No.1 ServiceNow dahil) ve
farklı bölgelerdeki pek çok e-ticaret şirketi de bu yılki listeye
dahil oldu. Öte yandan, fiziki dünyada kümelenmeyi dijital
olarak kolaylaştıran pek çok şirket (seyahat ya da canlı event
platformları gibi) sıralama dışında kaldı.
Ayrıca geçen yılki sıralamada yüzde 12’lik orandan bu yılki
listede yüzde 22’ye yükselen sağlık alanında da belirgin bir yön
değişikliği gözleniyor. Bu şirketlerden bazıları COVID-19 sonucu
yoğun bakım ünitesi ekipmanı ya da ilaç geliştirme gibi alanlardaki doğrudan artışı görebilenlerden oluşuyor. Diğerleri ise,
temel olmayan prosedürlerin iptali sonucu kısa vadede olumsuz
etkilendiler ama yine de tüketicilerin sağlıkla ilgili endişelerinin
arttığı bir dünyada güçlü bir uzun vadeli potansiyele sahipler.
Sıralamamız çift kutuplu bir küresel ekonomiye işaret ediyor: Yüzde 80’inden fazlası, yakın zamandaki kurumsal büyüme örneklerine paralel olarak Kuzey Amerika ya da Çin’de
(Tayvan, Hong Kong, Macau dahil) yer alıyor. Geçen yılki
sıralamayla karşılaştırıldığında, Kuzey Amerika payını biraz
artırdı (yüzde 56’dan yüzde 58’e), Çin’inki ise biraz geriledi
(yüzde 32’den yüzde 24’e). Bununla birlikte, daha derinlemesine bakıldığında, bu farkın daha çok seçilen şirketlerin
ve kategorilerin dinamiklerinden kaynaklandığı görülüyor
(emlak ve premium içki gibi); listemizi ilk 200 şirkete doğru
genişlettiğimizde, Çinli ve ABD’li şirketlerin paylarının bir
önceki yıla göre hemen hemen değişmediğini görüyoruz.
Martin Reeves, yönetim danışmanlık kuruluşu BCG’de kıdemli ortak ve BCG Henderson Institute’ta yönetim kurulu başkanıdır. Kevin Whitaker, BCG Henderson Insitute’ta stratejik
analitik sorumlusudur.
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A WINDOW TO THE FUTURE
Aggregate patterns in our ranking reveal clues about
where vital companies are most likely to be found—and
where trends have shifted.
The technology sector is well represented—more
than 50% of Future50 companies are in the IT,
communications, or e-commerce indus-tries—but
diverging patterns within the indus-try are visible. On
one hand, the acceleration of trends such as digital
transformation and online shopping are evident: Seven of
our top10 compa-nies are now B2B software businesses
(including No.1 ServiceNow), and several e-commerce
com-panies across different regions joined this year’s
list. On the other hand, many companies that digitally
facilitate congregation in the physical world (such as
travel or live events platforms) fell out of the ranking.
There has also been a clear shift toward health care,
which increased from 12% of last year’s list to 22% this
year. Some of these are companies that may directly see
demand increase as a result of COVID-19 in areas such as
ICU equipment or drug development. Others were hurt in
the short term by the postponement of nonessential procedures but still have strong long-term potential, especially
in a world where consumers may be more health conscious.
Our ranking points to a bipolar global econo-my: More
than 80% are based in North America or Greater China, in
line with recent corporate growth patterns. Compared with
last year’s ranking, North America has increased its share
slightly (from 56% to 58%), while China’s share has fallen
somewhat (from 32% to 24%). However, a deeper look
shows that this divergence is like-ly driven by the dynamics
of select companies and industries (such as real estate and
premium liquor); when expanding our list to the top200
companies, we find that the relative share of Chi-nese and
U.S. companies is roughly unchanged from the prior year.
Our index once again demonstrates that di-versity is
a key ingredient for long-term success. Diversity data is
difficult to find publicly, but one consistently reported
aspect is gender diversity. While still far from achieving
true gender equal-ity, highly vital companies have more
diverse executive teams than their peers—women represent at least one-quarter of leaders at 50% of Future50
companies, compared with 24% of others—and our
analysis also shows that gen-der diversity among the
entire employee base is a predictor of growth.
Finally, even though some segments are better
positioned than others, highly vital companies can be
found in all sectors and geographies: Our list spans five
continents and includes not just tech giants but education,
restaurants, and con-struction-materials companies. In
other words, vitality can be achieved everywhere—and
even amid a crisis, opportunity awaits companies that are
willing and able to look to the future.
Martin Reeves is a senior partner at manage-ment
consulting firm BCG and chairman of the BCG Henderson
Institute. Kevin Whitaker is head of strategic analytics at the
BCG Henderson Institute.
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BAŞARISI KANITLANMIŞ ŞİRKETLER

MARKED FOR SUCCESS

Yatırımcılara ortalamanın üzerinde getiri sağlamada en
iyi konumlanmış 50 global şirketi seçmek için mülkiyet
metodolojisinden yararlandık. Şirketler iki şekilde
sunuldu: Altta, genel “canlılık” skoruna göre sıralananlar;
diğer sayfalarda ise, sektöre göre gruplananlar.

We used our proprietary methodology to identify the
50 global companies best positioned to deliver aboveaverage gains to investors. They’re presented here in two
ways: below, ranked in order by overall “vitality” score;
and on the pages that follow, grouped by business focus.

SEKTÖR BAZINDA 50 ŞİRKET THE 50 COMPANIES BY SECTOR
İLETİŞİM HİZMETLERİ COMMUNICATION SERVICES
KEYFİ TÜKETİM ÜRÜNLERİ CONSUMER DISCRETIONARY
ZORUNLU TÜKETİM ÜRÜNLERİ CONSUMER STAPLES
FİNANSAL FINANCIALS

1

CANLILIK
SKORU: 3.4
VITALITY
SCORE

ServiceNow 18
BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ
INFORMATION TECHNOLOGY

2

Veeva
Systems

10

3.3

SAĞLIK
HEALTH CARE

2.8

İLETİŞİM
HİZMETLERİ
COMMUNICATION
SERVICES

11

TAL Education
Group

3
3.3

4
3.3

5
3.2

6
3.1

7
2.9

8
2.8

9
2.8

Atlassian
BİLİŞİM
TEKNOLOJİSİ
INFORMATION
TECHNOLOGY

Workday
BİLİŞİM
TEKNOLOJİSİ
INFORMATION
TECHNOLOGY

Splunk
BİLİŞİM
TEKNOLOJİSİ
INFORMATION
TECHNOLOGY

Adyen
BİLİŞİM
TEKNOLOJİSİ
INFORMATION
TECHNOLOGY

MercadoLibre
KEYFİ TÜKETİM
ÜRÜNLERİ
CONSUMER
DISCRETIONARY

DexCom
SAĞLIK
HEALTH CARE

Square
BİLİŞİM
TEKNOLOJİSİ
INFORMATION
TECHNOLOGY

2.8

12
2.6

13

Spotify

KEYFİ TÜKETİM
ÜRÜNLERİ
CONSUMER
DISCRETIONARY

WuXi AppTec
SAĞLIK
HEALTH CARE

Shopify

2.5

BİLİŞİM
TEKNOLOJİSİ
INFORMATION
TECHNOLOGY

14

Haidilao
International

2.5

15
2.3

16

KEYFİ TÜKETİM
ÜRÜNLERİ
CONSUMER
DISCRETIONARY

Contemporary
Amperex
Technology
ENDÜSTRİYEL
INDUSTRIALS

Vertex
Pharmaceuticals

2.2

19

Tesla
KEYFİ TÜKETİM
ÜRÜNLERİ
CONSUMER
DISCRETIONARY

Xiaomi

2.1

BİLİŞİM
TEKNOLOJİSİ
INFORMATION
TECHNOLOGY

20

Lululemon
Athletica

2.1

21
2.1

22
2.1

23
2.1

24
2.0

25

KEYFİ TÜKETİM
ÜRÜNLERİ
CONSUMER
DISCRETIONARY

Shenzhen
Mindray BioMedical Elec.
SAĞLIK
HEALTH CARE

Nvidia
BİLİŞİM
TEKNOLOJİSİ
INFORMATION
TECHNOLOGY

Twitter
İLETİŞİM
HİZMETLERİ
COMMUNICATION
SERVICES

Pinduoduo
KEYFİ TÜKETİM
ÜRÜNLERİ
CONSUMER
DISCRETIONARY

Salesforce

2.3

SAĞLIK
HEALTH CARE

2.0

BİLİŞİM
TEKNOLOJİSİ
INFORMATION
TECHNOLOGY

17

Luxshare
Precision Ind.

26
2.0

2.3

BİLİŞİM
TEKNOLOJİSİ
INFORMATION
TECHNOLOGY

13

27

SAĞLIK HEALTH CARE
ENDÜSTRİYEL INDUSTRIALS
BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ
INFORMATION TECHNOLOGY

CoStar Group

36

1.9

ENDÜSTRİYEL
INDUSTRIALS

1.7

28

Foshan Haitian
Flavouring & Food

37

1.9

29
1.8

30
1.8

31

TEMEL TÜKETİM
ÜRÜNLERİ
CONSUMER
STAPLES

Adobe
BİLİŞİM
TEKNOLOJİSİ
INFORMATION
TECHNOLOGY

Autodesk
BİLİŞİM
TEKNOLOJİSİ
INFORMATION
TECHNOLOGY

ASML Holding

1.8

BİLİŞİM
TEKNOLOJİSİ
INFORMATION
TECHNOLOGY

32

Palo Alto
Networks

1.8

33
1.8

34

BİLİŞİM
TEKNOLOJİSİ
INFORMATION
TECHNOLOGY

Naver
İLETİŞİM
HİZMETLERİ
COMMUNICATION
SERVICES

PayPal

1.8

BİLİŞİM
TEKNOLOJİSİ
INFORMATION
TECHNOLOGY

Align
Technology

35

Dassault
Systèmes

SAĞLIK
HEALTH CARE

1.7

BİLİŞİM
TEKNOLOJİSİ
INFORMATION
TECHNOLOGY

1.7

38
1.7

39

M3
SAĞLIK
HEALTH CARE

Amazon
KEYFİ TÜKETİM
ÜRÜNLERİ
CONSUMER
DISCRETIONARY

VMware
BİLİŞİM
TEKNOLOJİSİ
INFORMATION
TECHNOLOGY

Intercontinental
Exchange

45
1.4

46
1.4

47
1.4

48

1.6

FİNANSAL
FINANCIALS

1.3

40

Alibaba Group
Holding

49

1.6

41
1.6

42
1.5

43

KEYFİ TÜKETİM
ÜRÜNLERİ
CONSUMER
DISCRETIONARY

Ansys
BİLİŞİM
TEKNOLOJİSİ
INFORMATION
TECHNOLOGY

Jiangsu
Hengrui
Medicine
SAĞLIK
HEALTH CARE

Copart

1.5

ENDÜSTRİYEL
INDUSTRIALS

44

Intuitive
Surgical

1.5

SAĞLIK
HEALTH CARE

1.9

50
1.5

Tencent
Holdings

İLETİŞİM
HİZMETLERİ
COMMUNICATION
SERVICES

Fastenal
ENDÜSTRİYEL
INDUSTRIALS

Illumina
SAĞLIK
HEALTH CARE

Match Group
İLETİŞİM
HİZMETLERİ
COMMUNICATION
SERVICES

Celltrion
SAĞLIK
HEALTH CARE

Facebook
İLETİŞİM
HİZMETLERİ
COMMUNICATION
SERVICES

Celltrion ve
Facebook’un canlılık
skorlarına göre daha
alt sıralarda yer
almalarının nedeni,
her birini “yüksek
belirsizlik alanı”nda
konumlandıran
özel koşulların var
olmasıdır.
Celltrion and
Facebook are ranked
lower than their
vitality scores would
indicate because
each faces special
circumstances that
place it in a “higher
uncertainty zone.”
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RAKAMLARLA ENDEKS
Bu yılki listede yer alan şirketlerin yüzde 50’sinden
fazlası teknolojiyle ilgili sektörlerden geliyor.

THE INDEX BY THE NUMBERS
More than 50% of the companies on this year’s list
are from technology-related industries.

COĞRAFİ DAĞILIM
GEOGRAPHIC
BREAKDOWN
ABD U.S.
27 ŞİRKET COMPANIES
ÇİN (HONG KONG,
TAYVAN, MACAU
DAHİL) GREATER CHINA
12 ŞİRKET COMPANIES
BATI AVRUPA
WESTERN EUROPE
4 ŞİRKET COMPANIES
GELİŞMİŞ ASYA
ÜLKELERİ DEVELOPED ASIA
4 ŞİRKET COMPANIES
KANADA CANADA
2 ŞİRKET COMPANIES
ARJANTİN ARGENTINA
1 ŞİRKET COMPANY

YÖNETİCİ KADROSUNDAKİ
KADIN ORANI PROPORTION OF
WOMEN IN THE EXECUTIVE TEAM
FUTURE 50 ŞİRKETLERİ FUTURE 50 COMPANIES
% 22
TÜM DİĞER ŞİRKETLER ALL OTHER COMPANIES
% 15

SEKTÖR DAĞILIMI SECTOR BREAKDOWN
İLETİŞİM HİZMETLERİ
COMMUNICATION SERVICES
6 ŞİRKET COMPANIES

BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ
INFORMATION TECHNOLOGY
19 ŞİRKET COMPANIES

BÜYÜK TEKNOLOJİ PLATFORMLARI
BIG TECH PLATFORMS
Naver
2020 SIRASI: 33
GÜNEY KORE / SOUTH KOREA
(KS: 035420, 252 $)

Güney Kore’de en büyük arama
motorunu işleten Naver son
zamanlarda fintech, bulut
depolama ve dijital çizgi roman
(karikatür platformunun ayda
yaklaşık 70 milyon kullanıcısı
var) gibi hızla büyüyen işlere
odaklandı; bu adımları da, en
son çeyrekte işletme gelirini
yüzde 24 oranında artırmasını
sağladı. Şirket halen mesajlaşma
aplikasyonunu Softbank’ın Z
Holdings’iyle (eski adıyla Yahoo
Japan) birleştirme sürecinde;
anlaşmanın gelecek yıl
tamamlanması öngörülüyor.
Naver, which runs the biggest
search engine in South Korea,
has lately been focused on fastgrowing businesses like fintech,
cloud storage, and digital comics
(its cartoon platform has nearly
70million monthly users)—moves
that helped it grow operating
revenue 24% in the most recent
quarter. The company is in the
midst of merging its messaging
app with SoftBank’s ZHoldings
(formerly Yahoo Japan) in a deal
slated to close next year.

FİNANSAL FINANCIALS
1 ŞİRKET COMPANY

Amazon
TEMEL TÜKETİM
ÜRÜNLERİ CONSUMER
STAPLES
1 ŞİRKET COMPANY

ENDÜSTRİYEL
INDUSTRIALS
4 ŞİRKET COMPANIES
SAĞLIK
HEALTH CARE
11 ŞİRKET COMPANIES

KEYFİ TÜKETİM ÜRÜNLERİ
CONSUMER DISCRETIONARY
8 ŞİRKET COMPANIES

KAYNAKLAR (SOURCES): S&P GLOBAL; BCG HENDERSON INSTITUTE

ayında yüzde 35 oranında artarak
260 milyar dolara yükseldi.
Şirketin pazar lideri bulut bilişim
birimi Amazon Web Hizmetleri
de, Netflix’ten Zoom’a her şeyi
ağırlayan bir platform olarak 2020
yılından kârlı çıktı.
E-commerce and cloud-storage
giant Amazon has been one
of the biggest beneficiaries of
changing consumer behavior
during the COVID-19 pandemic.
Its sales jumped 35%to more
than $260billion in the first
nine months of 2020, as people
stopped going to stores and spent
more online. The company’s
market-leading cloud-computing
division, Amazon Web Services,
has also benefited in 2020 as the
hosting platform for everything
from Netflix to Zoom.

37 ABD / USA (AMZN, 3.099 $)

E-ticaret ve bulut depolama
devi Amazon, COVID-19
pandemisi sırasında değişen
tüketici davranışlarından en
çok yararlananlardan biri oldu.
İnsanlar mağazalara gitmeyi
durdurup, daha çok online
ortamda para harcadıkları için
satışları 2020 yılının ilk dokuz

Intercontinental
Exchange
39 ABD / USA (ICE, 101 $)

New Yok Borsası’nın ana
şirketi, tarım emteasından
kredi türevlerine her şeyin
alım satımı için bir dizi regüle
piyasayı işletiyor. ICE şubat
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ayında, online perakendeci
eBay için 30 milyar doların
üzerinde sürpriz bir teklif
sundu. Ancak yatırımcılar
bu hamleye şüpheli yaklaşıp
her iki şirketin de hisse
fiyatlarını aşağı çekince, kısa
sürede anlaşmadan vazgeçti.
Bununla birlikte, ICE’nin hisse
fiyatı son beş yılda hemen
hemen ikiye katlandı.
The parent company of the
New York Stock Exchange
operates a range of regulated
financial marketplaces for
trading everything from
agricultural commodities to
credit derivatives. In February,
ICE made a surprising
$30-billion-plus takeover
offer for online retailer eBay,
but quickly abandoned the
deal after investors expressed
their skepticism by bidding
down the stocks of both
companies. Still, ICE’s share
price has nearly doubled over
the past five years.

Alibaba Group
Holding
2020 SIRASI (RANK): 40
ÇİN / CHINA (BABA, 271 $)

Alibaba, pandeminin en
kötü zamanlarında Çin’in
devasa e-ticaret pazarının
çoğunluk payını elinde

PERAKENDEDE
FARK ATMAK
Alibaba’nın Çin,
Hangzhou’daki yeni yapay
zekalı “akıllı fabrikası”nda
çalışanlar giyim üretim
bandındaki “geçti” ve
“kaldı” yazılı kovaların
yanında oturuyorlar.
RACKING UP IN RETAIL
Employees sit next to “pass”
and “fail” bins on a garment
production line at Alibaba’s
new A.I.-enabled “smart
factory” in Hangzhou, China.

tuttu; dev platform daha da
büyümeye uygun konumda.
Marka temsilcilerinin
ürünleri satın almak isteyen
tüketicilere tanıttıkları video
görüntülerinin yer aldığı canlı
yayın pandemi stratejisinin
kilit noktasıydı. Şubat ayında,
canlı yayın platformu Taobao
Live’de yeni satıcılardan
aldığı hizmet bedelini
kaldırdı ve bunun sonucunda,
yeni satıcıların sayısının bir
önceki aya göre yüzde 719
oranında arttığına tanık oldu.
Alibaba nisan ayında yaptığı
açıklamada, gelecek üç yılda
bulut bilişim altyapısına 28
milyar dolar yatıracağını
duyurdu; bu da uluslararası
gelişmeye odaklandığının
açık bir sinyali.

which brand representatives
broadcast to viewers who
can purchase items featured
in the video— was key to
its pandemic strategy. In
February it removed service
fees for new merchants on
its live-streaming platform
Taobao Live, and saw the
number of new sellers spike
719% compared with the
previous month. In April,
Alibaba announced it will
invest $28billion in cloudcomputing infrastructure
over the next three years, a
clear signal of its focus on
international expansion.

Alibaba retained its majority
share of China’s massive
e-commerce market
throughout the worst of
the pandemic, and the
behemoth still has room to
grow. Live-streaming—in

Tencent, Çin’in özellikle
COVID-19 kapanması
sırasında tırmanışa geçen
oyun pazarında hakim bir
paya sahip ve 1,2 milyar
kullanıcısı olan WeChat’in de
sahibi. Tencent’in faaliyetleri,

Tencent Holdings
45 ÇİN / CHINA (HK: 700, 76 $)

15

toplamda Çin’deki en büyük
online topluluğu oluşturuyor.
Oyunlardaki büyüme
Tencent’in satışlarının
üçüncü mali çeyrekte
yüzde 29 artmasını sağladı.
Ancak Pekin yönetiminin
Çinli teknoloji devlerinin
tekelleşmesini önlemek için
yeni kurallar getirmesiyle
hisse değeri son zamanlarda
irtifa kaybetti.
Tencent has a dominant
share in China’s gaming
market— which surged during
COVID-19 lockdowns in
China—and owns super-app
WeChat, which has 1.2billion
users. Together, Tencent’s
operations constitute the
largest online community
in China. Growth in gaming
helped boost Tencent’s sales
29% in the third quarter.
But its stock fell from recent
highs in early November after
Beijing proposed new rules to
prevent antitrust behavior by
China’s tech giants.
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FINTECH FINTECH
Adyen
6 HOLLANDA / NETHERLANDS
(AS: ADYEN, 1.906 $)

Amsterdam’da kurulu olan
Adyen, McDonald’s’tan
Microsoft’a, Uber’e uzanan
müşterileriyle, dünya
çapında faaliyet göstermek
isteyen şirketlere ödeme
hizmetleri sağlayıcısı olarak
ün yaptı. Sistem, yüzlerce
yöntem ve para birimini
kullanarak ödeme işlemlerini
gerçekleştirebiliyor. Adyen,
geri ödeme taleplerini ve
dolandırıcılık girişimlerini
azaltmak için de makine
öğrenimiyle birleşik kendi
ödeme altyapısını kullanıyor.
Şirket 2019 yılında 284
milyar dolarlık ödeme işlemi
gerçekleştirdi ve 2020 yılının
ilk yarısında pandemiye
rağmen ödeme hacminde
yüzde 23’lük artış ve kârda
da yüzde 27’lik bir büyüme
sağladı.

Amsterdam-based Adyen
has built a reputation as the
go to payments provider
for businesses that need
to operate globally, with
customers ranging from
McDonald’s to Microsoft
to Uber. It can process
payments using hundreds
of methods and currencies.
Adyen uses its own payments
infrastructure, combined
with machine learning,
to minimize chargebacks
and fraud. It processed
about $284 billion worth
of payments in 2019, and
experienced 23% growth
in payment volumes in the
first half of 2020 and a 27%
increase in net revenue,
despite the pandemic.

Square
9 ABD / USA (SQ, 196 $)

Bir zamanlar küçük ve beyaz
kredi kartı swiper’ıyla

ünlü ve aynı zamanda
Twitter CEO’su Jack
Dorsey’nin yan işi olarak
bilinen Square, ödeme
işlemleri ve bankacılıkta
büyük bir güce dönüştü.
Square’in piyasa değeri,
2020 yılında üçe katlanan
hisse fiyatı sayesinde
Goldman Sachs’ınkini
aştı. Peki yatırımcıları bu
kadar harekete geçiren ne?
Muhtemelen, mart ayında
onaylanan yeni bankacılık
lisansı ve hızla büyüyerek
PayPal’ın Venmo’suna rakip
olmasını sağlayan, uçtan uca
ödeme ve kripto para işlem
hizmeti. Bir sonraki adımı
ise muhtemelen, Credit
Karma’nın vergi hazırlık
işinin satın alınması olacak.
Square, which was once best
known for its little white plugin credit card swipers— as
well as being Twitter CEO Jack
Dorsey’s side hustle—has
grown into a major force in
payments and banking in
its own right. With a stock
price that has tripled so far
in 2020, Square’s market
value has surpassed that
of Goldman Sachs. What
has investors so revved
up? Likely its shiny new
banking license (approved
in March) and its Cash App,
a peer-to-peer payments
and cryptocurrency-trading
service whose rapid growth
has made it a rival to PayPal’s
Venmo. Next up: a possible
acquisition of Credit Karma’s
tax-preparation business.

PayPal
34 ABD / USA (PYPL, 193 $)

eBay’in eski yan kuruluşu,
son beş yıllık bağımsızlığında
kesin olarak varlığını
ispatladı. Tüketicilerin dijital
ödemelere gittikçe daha fazla
yönelmesinin meyvelerini
toplayan PayPal, koronavirüs
pandemisi sırasında parlayıp,
satış gelirini yılın ilk üç
çeyreğinde yaklaşık yüzde
20 oranında artırdı; böylece
üç yıllık ortalama yüzde
18’lik büyümeyi de aşmış
oldu. Halen KOBİ kreditörleri
arasında en büyüğü olan
PayPal, hem amiral gemi
ürünü hem de uçtan uca
ödemeler aplikasyonu
Venmo’yla kripto para alım
satımını kapsayacak şekilde
sunduğu ürün ve hizmet
yelpazesini genişletiyor.
The former subsidiary of eBay
has definitely come into its
own in its past five years of
independence. Poised to reap
the benefits of consumers’
growing reliance on digital
payments, PayPal has excelled
during the coronavirus
pandemic, growing revenues
nearly 20% in the first
three quarters of the year—
exceeding even its average
three-year growth rate of
18%. Now one of the largest
small-business lenders, PayPal
is also expanding its offerings
to include buying and selling
cryptocurrency, both through its
flagship product and its peerto-peer payments app, Venmo.

BENİ ARA
Alışveriş yapan birisi Adyen’in ödeme ağına ulaşmak için
telefonunu kullanıyor.
RING ME UP
A shopper uses her phone to access Adyen’s payment network.
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TEMKİNLİ YAKLAŞIM APPROACH WITH CAUTION
Hiçbir şirket sorunsuz değil ancak bazılarında hata oranı daha fazla. Başarılı
sonuç verip vermeyeceği merakla beklenen COVID-19 ilaçlarından hâlâ yanlış
bilgilendirmeden muzdarip, hızla büyüyen iş segmentine kadar işte hem riski hem
de ödülü yüksek iki oyuncu.
No company is problem-free, but some fly more red flags than others. From a big bet
on COVID-19 drugs that may or may not pay off, to a booming business still plagued
by misinformation, consider these two players high-risk, high-reward.

Celltrion
49 GÜNEY KORE / SOUTH
KOREA (KS: 068270, 266 $)

Pandemi, Güney Koreli
Celltrion’un ana işi olan
“biyo-benzerler”in ya
da başka bir ifadeyle
orijinal “biyolojik” ilaç ve
tedavilerin daha ucuz, jenerik
versiyonlarının üretiminin
ötesine geçmesini sağladı.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi, 10
dakikada yüzde 94’lük bir
kesinlikle sonuç vermeyi
garantileyen Celltrion’un
hızlı COVID-19 testinin

kullanımına acil onay verdi.
Şirket aynı zamanda, hastalar
enfekte olduktan sonra
koronavirüsün etkilerini
hafifleten COVID-19 antikor
tedavisini geliştiriyor; şirket
ilacın Faz III klinik deneyleri
için Güney Kore’de gereken
yasal izni aldı.
The pandemic has pushed
South Korea’s Celltrion to
further expand beyond its
core business of making
“biosimilars,” or cheaper
generic versions of namebrand “biologic” drugs and

treatments. In October,
the U.S. Food and Drug
Administration granted
emergency use authorization
for Celltrion’s rapid COVID-19
testing kit, Sampinute, which
promises to deliver results
within 10 minutes and with
a 94% sensitivity rate. The
company is also developing a
COVID-19 antibody treatment,
to reduce the severity of the
coronavirus once patients are
infected, and has received
South Korean regulatory
approval to begin Phase III
clinical trials of the drug.

Facebook
50 ABD / USA (FB, 270 $)

Son sırada yer alsa da
diğerleri kadar önemli olan
sosyal medya platformunun
ana işi güçlü yapısını koruyor.
Ayrıca yeni iş fırsatları da
ortaya çıkıyor: Örneğin,
WhatsApp Pay dahil küresel
e-ticaret stratejisi başarılı
olacağının işaretlerini veriyor.
Analistler gelecekte yüzde 1720’lik uzun vadeli bir büyüme
öngörüyorlar. Bununla
birlikte, itibarının sarsılması
riskinin yüksek olduğunu da
belirtmek gerekiyor; ABD
dahil çeşitli ülkelerde ciddi bir
yasal baskı tehdidi var. Ancak
belki de bunlardan daha da
büyük bir endişe kaynağı,
daha genç nüfusun platforma
yönelik azalan ilgisi: Sosyal
ağın bu listede olmasının
bir gerekçesi var ama aynı
zamanda 50’inci sırada yer
almasının da bir nedeni var.
Last but not least, the social
media player’s underlying
business remains strong. And
new business opportunities
continue to emerge: A global
e-commerce strategy (including
WhatsApp Pay) shows signs of
promise, for example. Analysts
project 17% to 20% future,
long-term growth. At the same
time, reputational risk is high—
as is the very real threat of
regulatory crackdowns across
different regions, including the
United States. Perhaps even
more ominous, the Facebook
core product is seeing
declining engagement levels
with younger demographics.
In short: There is a reason the
social network is on this list,
but also a reason it comes in at
No. 50.
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Veeva Systems
2 ABD / USA (VEEV, 274 $)

Bulut bilişim devrimi
nihayet yaşam bilimleri
alanına da ulaştı; bu da
Veeva’nın, şirketlerin
klinik deneyleri, mevzuatla
ilgili düzenlemeler ve
satış operasyonları gibi
veri yoğunluk işlemlerini
gerçekleştirmelerine
yardımcı olan sektör
hedefli ürün ve hizmetleri
sayesinde gerçekleşiyor.
Pfizer, GSK, Moderna
gibi başlıca biyofarma
şirketlerinin müşterisi
olduğu Veeva, 41 milyar
dolarlık bir piyasa değerine
sahip ve satışları da son üç
yılda, yıllık yüzde 26 gibi
güçlü bir oranda arttı.
The cloud-computing
revolution has at last
come for life sciences,
thanks to Veeva’s industry
targeted offerings that help
companies manage dataintensive processes such
as clinical trials, regulatory
submissions, and sales
operations. The company,
which counts leading
biopharma companies like
Pfizer, GSK, and Moderna as
customers, has a market cap
of $41billion and has grown
sales at a robust 26% annual
rate over the past three years.

DexCom

glucose monitoring) olarak
adlandırılan teknoloji, kan
şekerini parmak ucundan
kan alarak ölçmek zorunda
olan şeker hastalarına
seçenek sunuyor. DexCom’un
cihazlarının benimsenmesi
geçen yıl satış gelirinin
yüzde 43 oranında artmasını
sağladı ancak şirket COVID-19
sırasında yeni bir pazar
buldu. Hastane personeli
COVID-19 hastalarının
glükoz seviyelerini uzaktan
izlemek için bu cihazlardan
yararlanıyor. Hissesi son beş
yılda yüzde 266 oranında
değerlendi.
DexCom makes medical
devices that regularly track
users’ glucose levels and
can send those readings to a
smartphone. The technology—
called continuous glucose
monitoring, or CGM—offers
an alternative to people
with diabetes who have long
had to measure their blood
sugar through finger-sticking.
Adoption of DexCom’s devices
drove revenue up 43% last
year, but the company is
finding a new market during
COVID-19. Hospital staffs have
been using the devices to
remotely monitor COVID-19
patients’ glucose levels. Over
the past five years, the stock is
up 266%.

WuXi AppTec

8 ABD / USA (DXCM, 316 $)

12 ÇİN / CHINA
(SS: 603259, 17 $)

DexCom, kullanıcıların
glükoz seviyelerini düzenli
olarak ölçen ve bu okumaları
akıllı telefona gönderen
tıbbi cihazlar üretiyor.
Sürekli glükoz izleme
ya da CGM (continuous

Şanghay’da kurulu WuXi,
küresel ilaç üreticilerinin
küçük moleküllü ilaçların yanı
sıra hücre ve gen terapileri
geliştirmelerine de yardımcı
oluyor. Dünyadaki belli başlı
ilaç üreticilerine hizmet

sunan WuXi, hızla büyüyen
ilaç outsourcing sektöründe
lider konumunda. Dünya
bu yıl tedavi ve aşıların
geliştirilmesi için dikkatini
eczacılık sektörüne çevirdi.
WuXi de pandemiye karşı
harekete geçenler arasında yer
aldı; COVID-19’a yönelik yeni
antiviral tedavi yöntemlerinin
keşfi için küresel bir yardım
birliğine dahil oldu.
Shanghai-based WuXi helps
global drugmakers discover,
develop, and manufacture
small molecule drugs as well
as cell and gene therapies.
Serving the world’s top
drugmakers, WuXi is a leader
in the pharma outsourcing
sector, which continues to
boom. The world haslooked
to the pharma sector this year
to develop treatments and
vaccines for COVID-19. WuXi
has played a part in responding
to the pandemic; it joined a
global philanthropic alliance
to discover novel antiviral
therapeutics for COVID-19.

Shenzhen Mindray
Bio-Medical Electronics
21 ÇİN / CHINA
(SZ: 300760, 53 $)

Mindray Çin’in açık ara en
büyük tıbbi cihaz şirketi;
piyasa değeri sektörün ikinci

büyük kuruluşunun iki katı.
COVID-19’un ilk dalgasında
vantilatörlere yönelik talep
bütün dünyada artınca Mindray
de, virüsün Wuhan’ı kasıp
kavurduğu ilk aşamada iç pazar
talebini ve daha sonra da virüs
tüm dünyaya yayıldığında
küresel ihtiyacı karşılamak
için üretimine hız verdi. Buna
paralel satışlarda da patlama
yaşandı. Çin şu aşamada
salgını büyük ölçüde kontrol
altına almış bulunuyor ama
Mindray yine de, hükümetin
tüm ülkede yoğun bakım
ünitelerini yenilemek için
oluşturduğu 6,6 milyar dolarlık
teşvik paketi sayesinde iç
pazarda yeni siparişler almaya
devam ediyor.
Shanghai-based WuXi
helps global drugmakers
discover, develop, and
manufacture small molecule
drugs as well as cell and
gene therapies. Serving the
world’s top drugmakers, WuXi
is a leader in the pharma
outsourcing sector, which
continues to boom. The world
haslooked to the pharma
sector this year to develop
treatments and vaccines
for COVID-19. WuXi has
played a part in responding
to the pandemic; it joined a
global philanthropic alliance
to discover novel antiviral
therapeutics for COVID-19.
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Align Technology
26 ABD / USA (ALGN, 446 $)

Pandemi ilk başta tıbbi
cihaz üreticisi Align
Technology’nin canını sıktı;
dişçi muayenehaneleri
tüm dünyada geçici olarak
kapanmıştı. Ancak ekim
ayına gelindiğinde, şirket diş
hekimleri ve ortodontistlerin
kullandığı 3D tarayıcılarının
yanı sıra popüler bir ürünü
olan Invisalign şeffaf diş
plakalarının üçüncü çeyrek
satışlarında bir önceki yıla
göre yüzde 21 artışa tanık
oldu. Align, geleneksel metal
diş tellerinin egemenliğini
gittikçe daha fazla tehdit
eden şeffaf plakaları
Invisalign’la bu pazara uzun
süredir egemen konumda.
Şimdi ise TikTok süper starı
Charli D’Amelio ve Black-ish
aktörü Marsai Martin gibi
ergen kesime hitap eden
influencer’ların yüksek
profilli desteğiyle rakiplerini
alt etmeyi hedefliyor.
The pandemic initially caused
a lot of frowns at medical-

MEDİKAL SANATÇILIK
Intuitive Cerrahi da Vinci
robotik sistemi
MEDICAL ARTISTRY
An Intuitive Surgical da Vinci
robotic system.

device maker Align Technology
as dentists’ offices around
the globe temporarily shut
down. But by October, the
company was reporting record
sales of its 3D scanners,
which are used by dentists
and orthodontists, as well
as the company’s popular
Invisalign clear plastic teeth
straighteners. Third-quarter
sales were up 21% over the
year earlier. Align has long
dominated the clear-aligners
market with Invisalign, which
is increasingly challenging the
hegemony of traditional metal
braces. Now Align is seeking
to fend off competitors with
high-profile endorsements
from teen influencers,
including TikTok superstar
Charli D’Amelio and Black-ish
actor Marsai Martin.

M3
36 JAPONYA / JAPAN
(T: 2413, 79 $)

Sony’nin desteklediği, adının
açılımı “Medicine, Media
and Metamorphosis” (“Tıp,
Medya ve Metamorfoz”) olan
sağlık kuruluşu pazarlama
çözümlerinden yapay zeka
bazlı tanılara kadar geniş
bir yelpazede hem eczacılık
şirketlerine hem de 5 milyon
800 bin doktora hizmet sunan
onlarca yan kuruluşa sahip. M3,
son üç yılda yüzde 60 oranında
bir hisse getirisi sağladı.
The Sony-backed, online
health care firm—whose
name stands for “Medicine,
Media, and Metamorphosis”—
has dozens of subsidiaries
that serve both pharma
companies and 5.8million
physicians, with services
ranging from marketing
solutions to A.I.-based
diagnostics. Over the past
three years, M3 has averaged
a 60% shareholder return.

Vertex
Pharmaceuticals
40 ABD / USA (VRTX, 215 $)

Vertex 2019 yılı sonbahar
aylarında, kistik fibroz
hastaları için çığır açıcı
tedavilerin en yenisi olan
Trikafta’yı lanse etti.
İlerleyen ve yaşamı tehdit
eden hastalığa yakalananların
yüzde 90’ını tedavi edebilen
ilaç zaten çoktandır ABD’de
binlerce hastanın tedavisinde
kullanılıyor ve kısa süre önce
de AB’de onaylandı. 2019
yılında 4,2 milyar dolarlık
satış gerçekleştiren şirket
son üç yılda, yıllık ortalama
yüzde 35 oranında büyüdü.
Ancak bir engelden de söz
etmek gerekiyor: Yeni bir
ilacı Faz II klinik deneylerinde
başarısız olup, durdurulunca,
biyoteknoloji şirketinin
hissesi yüzde 23 oranında
değer kaybına uğradı.
In the fall of 2019, Vertex
launched Trikafta, the latest
of its breakthrough therapies
for people with cystic fibrosis.
Capable of treating up to
90% of those who suffer
from the progressive, lifethreatening disease, the drug
has already been used to
treat thousands of patients
in the U.S. and recently won
approval in the EU. The
company’s sales—$4.2 billion
in 2019—have averaged 35%
annual growth over the past
three years. One setback: The
biotech’s stock fell 23% in
October after it scrapped a
new drug in Phase II clinical
trials.

Jiangsu Hengrui
Medicine
42 ÇİN / CHINA
(SS: 600276, 13 $)

Jiangsu Hengrui, Çin’deki
en büyük eczacılık şirketi;
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kanser tedavisinde ve
cerrahideki anestezide
kullanılan ilaçların
üretiminde lider konumunda.
Kârı 2020 yılının ilk dokuz
ayında yüzde 14, satış geliri
ise yüzde 15 oranlarında
artış kaydetti. Şirketin yeni
ilaç geliştirmede yerli öncü
statüsü, Çin hükümetinin
jenerik ilaç fiyatlarını aşağıya
çekme girişimlerinden
sektördeki diğer kuruluşlara
göre daha az etkilenmesini
sağladı. Jiangsu’nun hisse
değeri son beş yılda yüzde
350 oranında artış kaydetti.
Jiangsu Hengrui is the largest
pharmaceutical company
in China and a leader in
cancer treatment drugs and
anesthetics for surgery.
Its profit rose 14% in the
first nine months of 2020,
alongside a 15% jump in
revenue. The company’s
status as a domestic pioneer
in novel drug development—
its recent drug successes
include immunotherapy
medications and long-lasting
insulin treatments—means
it’s been hurt less than some
of its peers by the Chinese
government’s efforts to drive
down generic drug prices.
Over the past five years,
Jiangsu’s stock is up some
350%.

Intuitive Surgical
44 ABD / USA (ISRG, 731 $)

Intuitive, minimal invazif
cerrahi operasyonlar
için robotikleri kullanan
öncü da Vinci cerrahi
sistemlerinin üreticisi
olarak, sağlık sektöründe en
ileri teknolojiyi uygulayan
şirket sıfatıyla yer alıyor.
Şu aşamada ise soru,
Kaliforniya, Sunnyvale’deki
şirketin sayıları gittikçe
artan rakipleri bertaraf
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kanser kan testi üreticisi
Grail’i satın almak için 8
milyar dolar harcayacağını
açıklamasının ardından hisse
fiyatı dip yaptı. DeSouza,
Grail’in “erken kanser
tanısında, kanserde sağ
kalmada dönüşüm ve şimdiye
kadarki en büyük genomiğin
klinik aplikasyonunun
açılmasında yeni bir dönem
başlatacağına” inandığını
söyledi.

HER YER BORU
Boston’da yer alan Vertex üretim tesisi.

TOTALLY TUBULAR
A Vertex manufacturing facility in Boston.

edip edemeyeceğiyle
ilgili. Pandemi, daVinci
sistemlerinin kullanıldığı
belli cerrahi operasyonlara
olan talebi geçici olarak
yavaşlattı. Ancak şirket
2 milyon dolarlık cerrahi
robotların ülkede daha fazla
sayıda hastaneye yayılımını
sağlayabilmek için daha
uygun fiyata satılmasını
planlıyor. Intuitive’in hissesi
son beş yılda dörde katlandı.

which da Vinci systems are
used. But the company is
looking to make its $2million
surgical robots more
affordable in order to extend
their reach further in hospitals
nationwide. Intuitive’s stock
has quadrupled over the past
five years.

As the maker of the
pioneering da Vinci surgical
systems, which use robotics
to make surgery minimally
invasive, Intuitive is on the
cutting edge of health care.
Now the question is whether
the Sunnyvale, Calif., company
can fend off a growing roster
of rivals. The pandemic has
temporarily slowed demand
for the elective surgeries for

Genetik sekanslama
ekipmanı üreten bu şirket
COVID-19 nedeniyle inişli
çıkışlı bir yıl geçirdi. Hem
satış geliri hem de kâr
üçüncü mali çeyrekte yıllık
bazda gerilese de, şirketin
hızla büyüyen genetik
sekanslama pazarındaki
egemen konumu,
yatırımcıların iyimser
olması için yeterince neden

Illumina
47 ABD / USA (ILMN, 301 $)

sunuyor. Illumina’nın hızlı
COVID-19 testi temmuz
ayında acil kullanım
onayı aldı; Avustralya’nın
ülke çapında tüm pozitif
testlerin virüs genomlarını
sekanslamasını amaçlayan
ilk ulusal COVID-19 takip
sistemine işaret eden
şirket, sekanslamanın
virüsün takibinde önemli
bir rol oynayacağına
inanıyor. Illumina CEO’su
Francis deSouza üçüncü
mali çeyrek sonuçlarıyla
ilgili olarak yatırımcılarla
yaptığı toplantıda,
“şirketin genomiks’i invazif
olmayan doğum öncesi
testleri, onkoloji tedavisi
seçimi ve genetik hastalık
tanısı gibi standart sağlık
prosedürlerine dahil
etme konusunda ilerleme
sağladığını” belirtti.
Illumina’nın eylül ayında,

This maker of genetic
sequencing equipment had
a year of lows—and highs—
thanks to COVID-19. Both
revenue and net income were
down in Q3 from the same
period a year ago, yet the
company’s dominant position
in the fast-growing genetic
sequencing market gives
investors plenty of reason to
be bullish. Illumina’s rapid
COVID-19 test received
emergency use authorization
in July, and the company
believes sequencing will
become an important part of
tracking the virus, pointing
to Australia’s first national
COVID-19 tracking system—
which aims to sequence the
virus genomes of all positive
tests across the country. On
the third-quarter earnings call,
Illumina CEO Francis deSouza
said the company is “making
progress incorporating
genomics into the standard of
care in noninvasive prenatal
testing, oncology therapy
selection, and genetic disease
diagnosis.” In September,
Illumina’s stock dipped after it
said it would spend $8billion
to reacquire a former spinoff,
cancer blood test–maker Grail.
DeSouza said he believes
the unit will “catalyze a new
era of early cancer detection,
transforming cancer
survivability and opening up
the largest clinical application
of genomics we’ve seen.”

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

PUBLIC
OFFERINGS
HEADED?

HALKA
ARZLAR
NEREYE KOŞUYOR?
2021 yılına hızlı başlayan halka arzlar, yıl sonuna kadar daha
da hızlanacak gibi görünüyor. Bu yıl borsaya 23 yeni şirket
gelirken Borsa İstanbul’daki şirket sayısı da 432’ye çıktı.
Bu şirketler halka arzla yaklaşık 11,4 milyar TL kaynak sağladı.
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Public offerings, which started 2021 fast, seem
to accelerate even more by the end of the year.
While 23 new companies entered the stock
market this year, the number of companies
in Borsa Istanbul increased to 432. These
companies provided approximately 11.4 billion
TL in resources through the public offering.

“BIRAZ BIRIKMIŞIM VAR. DOLAR MI
ALAYIM, ALTIN MI?” sorusunun yerini

ka Arz Trendleri 2021 Raporu’nun birinci
çeyrek dönem sonuçlarını açıkladı. Rapora göre halka arzlarda tipik olarak durağan bir üç aylık dönem olarak bilinen
ilk çeyrekte, işlem sayısı ve halka arzlar
yoluyla elde edilen gelirler bakımından
son 20 yılın en yüksek performansı yakalandı. Geleneksel halka arz piyasalarında
yüksek hareketlilik görülmesinin yanı sıra
özel amaçlı satın alma şirketi (SPAC) halka
arzlarında rekor seviyelere ulaşıldı. SPAC
halka arzlarında ilk çeyrekte 2020 yılının
tamamından daha fazla sayıda işlem tamamlandı ve gelir elde edildi. 2021 yılının

IN 2020, THE QUESTION, ”I have

International auditing and consulting
company EY (Ernst & Young) has
announced the first quarter results of its
Global IPO Trends Report 2021. According
to the report, the first quarter, known as a
typically stagnant quarter in IPOs, showed
the highest performance of the last 20
years in terms of number of transactions
and revenues generated through IPOs. In
addition to the high volatility in traditional
public offering markets, record levels were
reached in special purpose acquisition
company (SPAC) public offerings. In SPAC
IPOs, more transactions were completed
and revenue was generated in the first

2020’de iyiden iyiye dolduran iki yanıt var:
Kripto paralar ve halka arzlar. Bu iki yanıtın
giderek popülerleşmesi yalnızca Türkiye’ye
özgü değil. 2018’den bu yana dijital varlıklar
üzerine araştırma ve analizler yürüten The
Block’un verilerine göre 2020’de tüm dünyada kripto paralardaki işlem hacmi yüzde
700 yükseldi. Kripto paralar gibi ilginin arttığı diğer bir yatırım alternatifi de halka arz
edilen şirketlerin hisseleri.
Uluslararası denetim ve danışmanlık
şirketi EY (Ernst & Young), Global Hal-

some savings. Should I buy dollar or
gold?” is replaced with two answers:
Cryptocurrencies and public offerings.
The increasing popularity of these
two answers is not unique to Turkey.
According to the data of The Block,
which has been conducting research and
analysis on digital assets since 2018, the
transaction volume in cryptocurrencies
has increased by 700 percent in 2020
all over the world. Another investment
alternative that has increased interest,
such as cryptocurrencies, is the shares of
companies offered to the public.

quarter than in the whole of 2020. In
the first quarter of 2021, the number of
public offering transactions increased by
85% compared to the same period of the
previous year and reached 430. While
the revenue generated through public
offerings was 105.6 billion dollars, a 271
percent increase was recorded in revenues
compared to the same period of 2020.

ABUNDANCE OF LIQUIDITY AND
INDIVIDUAL INVESTMENT PLATFORMS
SUPPORTED IPOS
According to the report, this dynamism
in global public offerings is due to
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ilk çeyrek döneminde gerçekleştirilen halka arz işlemi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 85 artış göstererek
430 oldu. Halka arzlar yoluyla elde edilen
gelir ise 105,6 milyar dolar olarak gerçekleşirken, gelirlerde 2020’nin aynı dönemine
göre yüzde 271 yükseliş kaydedildi.
LIKIDITE BOLLUĞU VE BIREYSEL
YATIRIM PLATFORMLARI HALKA
ARZLARI DESTEKLEDI
Rapora göre küresel halka arzlardaki bu
hareketlilik, likidite bolluğu ve pandemi döneminde ortaya çıkan yeni fırsat-

lardan kaynaklanıyor. Bununla birlikte
bireysel yatırım platformlarının genç
nesil de dâhil olmak üzere halk arasında
popülerleşmesinin yatırım yapmayı her
zamankinden daha fazla erişilebilir hale
getirdiği belirtiliyor. Likidite bolluğunun
yaşandığı küresel piyasalarda halka arz
işlem sayıları ve gelirlerinde 20 yılın en
iyi performansının yakalandığını belirten
EY Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğulları şu değerlendirmede bulunuyor:
“Pandeminin devam etmesiyle birlikte
içerisinden geçtiğimiz dönemde küresel
halka arz piyasalarını etkileyebilecek ve

piyasalarda volatilite yaratabilecek çok
sayıda belirsizlik bulunuyor. Bunlar arasında dünya genelinde aşılama çalışmalarının beklenenden yavaş ilerlemesi ve
pandemide yeni dalgalar yaşanmasıyla
ekonomik toparlanmanın sekteye uğramasının yanı sıra, sıkılaştırılan düzenleme süreçlerinin etkisiyle halka arzların
yavaşlaması ve bankaların kaldıraçları
azaltmasıyla birlikte sermaye piyasalarında istikrarın bozulması riski yer alıyor.
Şirketlerin koşullar uygunken piyasaya
erişim sağlamaya güçlü şekilde hazır olmaları gerekiyor.”

markets during this period. These include
the slow pace of vaccination efforts
around the world and the disruption of the
economic recovery due to new strains in
the pandemic. There is also the slowdown
in public offerings due to the tightened
regulation processes and the risk of
destabilization in capital markets as banks
reduce leverage. Companies need to be
strongly prepared to gain market access
when conditions are favourable.”

public is between 10 percent and 268
percent. Several records followed each
other in 2021. Işık Plastik, which exports
to nearly 60 countries, was the first public
offering of the year and more than 400
thousand requests were received. One
out of every five investors in the stock
market bought Işık Plastik shares. Türk İlaç
ve Serum Sanayi A.Ş., whose main field
of activity is the production of human
drugs and vaccines, received a demand
of 61.9 times the total size of the public
offering from over 128 thousand investors.
Demand from individual investors alone
is 138.6 times the public offering. Qua
Granite, Turkey’s largest technical granite
producing company, has become the

YILLARA GÖRE HALKA ARZLAR
PUBLIC OFFERINGS AND RAISED
CAPITAL BY YEARS
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the abundance of liquidity and new
opportunities that emerged during
the pandemic. It is also stated that the
popularization of individual investment
platforms among the public, including the
younger generation, has made investing
more accessible than ever before. Stating
that the best performance in 20 years
has been achieved in the number of
public offering transactions and revenues
in global markets where liquidity is
plentiful, EY Turkey Country President
Metin Canoğulları makes the following
assessment: “With the continuation of the
pandemic, there are many uncertainties
that may affect the global public offering
markets and create volatility in the

2021 WAS A RECORD BREAKING YEAR
FOR IPOS
So what happened in Turkey in 2021? The
variation between the “initial and today”
prices of the companies offered to the
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‘BIST şehir endeksi
hesaplanan 13 şehrimiz var’
‘We have 13 cities calculated with
BIST city index’

TEVFIK
ERASLAN
Türkiye Sermaye
Piyasaları Birliği
Başkanı
President of the
Turkish Capital
Markets Association

“SERMAYE PIYASALARININ derin-

leşmesi için yatırımcı sayısının ve
halka arzların artması gerekmekte.
Hatta sermaye piyasalarımızın ve
dolayısıyla ekonomimizin gelişerek
istediğimiz düzeye erişebilmesi için
başta Türkiye’nin en büyük şirketleri
olmak üzere daha fazla sayıda şirketimizin Borsa İstanbul pay piyasasında

işlem görmesi gerekiyor. Büyük
şirketlerin yanı sıra Türkiye’nin
dört bir yanında faaliyet gösteren
şirketlere de sermaye piyasalarının
olanaklarını daha iyi anlatmamız
lazım. Nitekim Borsa İstanbul 2009
yılından bu yana ana üretim ya da
faaliyet merkezi aynı şehirde olan
şirketlerin payları üzerinden Şehir
Endeksleri hesaplıyor. Bir şehrin
“BIST Şehir Endeksi”nin hesaplanabilmesi için o şehirden en az 5 şirketin Borsa İstanbul’da işlem görmesi
lazım. Bugün bu şartı yerine getiren
ve BIST Şehir Endeksi hesaplanan 13
şehrimiz var. Gelecekte bu şehirlerin
sayısını artırmamız gerekiyor. Bunu
sağladığımızda sermaye piyasalarının
şirketlere yarattığı katma değeri yaygınlaştırabilir ve sermayenin tabana
yayılmasını sağlayabiliriz.”

‘Halka arzlara ilgi büyük’
‘There is great interest in public
offerings’

METIN
AYIŞIK
Gedik Yatırım
Genel Müdürü
General Manager of
Gedik Investment

“SON BIR YILDA 25’in üstünde halka
arz oldu ve devam ediyor. Uzun
süredir görmediğimiz yatırımcı sayısındaki artışla ki yaklaşık 1.400.000

yeni yatırımcının katılmasıyla halka arzlara talep de arttı. Halka arza
katılan yatırımcıların şirketleri iyi
incelemelerini sadece lider kuruluş
değil diğer aracı kurumlarında fiyat
tespit raporu hakkındaki raporlarını incelemelerini, izahnameyi
okumalarını ve aracı kurumundan
danışmanlık almasını önemle
öneriyorum. Yatırımlarını yaparken de büyüme potansiyeli yüksek
hem yurtiçi hem yurtdışı pazarlara
hitap edecek ürün veya hizmet satışları olan, halka arz gelirini şirketin
büyümesinde kullanacak şirketleri
tercih etmelerini öneririm.”
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“IN ORDER FOR the capital markets to

deepen, the number of investors and
public offerings need to increase. In
fact, in order for our capital markets
and therefore our economy to
develop and reach the desired level,
more of our companies, especially
Turkey’s largest companies, need
to be traded on the Borsa Istanbul
stock market. In addition to large
companies, we need to better explain
the possibilities of capital markets to
companies operating all over Turkey.
As a matter of fact, Borsa Istanbul
has been calculating City Indices
over the shares of companies whose
main production or activity center is
in the same city since 2009. In order
to calculate the “BIST City Index” of
a city, at least 5 companies from that
city must be traded on Borsa Istanbul.
Today, we have 13 cities that fulfill
this requirement and the BIST City
Index is calculated. We need to
increase the number of these cities in
the future. When we achieve this, we
can spread the added value created
by the capital markets to companies
and ensure that the capital is spread
to the base.”

“IN THE LAST YEAR, more than 25
public offerings have happened and it
will continue. With the unprecedented
increase in the number of investors,
the participation of approximately
1,400,000 new investors, the demand
for public offerings has also increased.
I strongly recommend that investors
participating in the public offering
examine the companies well, not only
the leading institutions, but also the
reports of other brokerage houses on
the price determination report, read the
prospectus and seek advice from the
brokerage house. While making their
investments, I recommend that they
choose companies that have high growth
potential, sell products or services
that will appeal to both domestic and
international markets, and will use the
income of the public offering for the
growth of the company.”
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‘Yerli kurumsal
yatırımcıların talebi arttı’
‘’Demand of local institutional
investors increased’

ENVER
ERKAN
Tera Yatırım
Başekonomisti
Tera Investment
Chief Economist

“BIR HALKA ARZIN başarısını
elbette birçok koşul belirler. Halka
arz edilecek şirkete özgü koşullar
kadar, piyasanın genel durumu da
önemlidir. Yani bir taraftan şirketin
son birkaç yıldaki mali durumu ve
operasyonları, finansal pozisyonu, bulunduğu sektörün mevcut

konjonktürdeki yeri ve avantajları
değerlendirilirken; bir yandan da
piyasanın genel havası, volatilite
gibi unsurlar da dikkate alınır. Bu
nedenle şirketler, kendi operasyonel verilerine güvenseler de, daha
uygun piyasa koşullarının oluşmasını beklemek adına halka arzlarının zamanlamasında değişiklik
yapabilirler. Halka açılan şirketlerin büyük kısmı düşük montanlı
şirketlerde ve özellikle yerli, yerli
kurumsal yatırımcıların talebi
daha yüksek oldu. Piyasada likiditenin azalması ve halka arzların
devam etmesi son halka arzlara talebi azalttı. Bunda piyasanın doyum
noktasında olması ve halka açılan
şirketlerdeki kriterlerin azalması da
etkili oldu diyebiliriz.”

‘Hızlı büyümeye odaklıyız’
‘We are focused on fast growth’

T. FATIH
MUTLU
E-Data Teknoloji
Genel Müdürü
E-Data Teknoloji
General Manager

“E-DATA TEKNOLOJI, güçlü bir
sermaye yapısına sahip, finansal
borçluluğu son derece düşük bir
şirket. Halka arzdan sağlanacak
kaynakla şirketimizin daha da güçlü
bir sermaye yapısına sahip olmasına

odaklanarak, organik ve inorganik
olarak hızlı büyümeye odaklanacağız. Organik büyümenin yanı
sıra belli spesifikasyondaki şirketlere yatırım yaparak inorganik
büyüme de öncelikli hedeflerimiz
arasında yer alıyor. Özellikle bilişim teknolojisi güvenliğinin farklı
alanlarında faaliyet gösteren ve
güçlü markaların dağıtıcılığını
yapan şirketlere yatırım yapmayı
planlıyoruz. Bu anlamda halka
arzdan sağlayacağımız kaynağın
büyük bir kısmını hedeflediğimiz
hızlı büyümede işletme sermayesi
için, bir kısmını da depo yatırımı
ve reorganizasyon çalışmaları için
kullanacağız.”

“THE SUCCESS OF an IPO depends

on several conditions. The general
condition of the market is just as
important as the conditions specific
to the company to be offered to the
public. In other words, while evaluating
the financial situation and operations
of the company in the last few years,
as well as its financial position, the
position and advantages of the sector
in the current conjuncture; factors such
as the general mood of the market and
volatility are also taken into account.
Therefore, companies may change
the timing of their IPOs to allow for
more favorable market conditions
even though they are confident in
their own operational data. Most of
the publicly traded companies were
in low-mounted companies, and the
demand from domestic institutional
investors in particular was higher. The
decrease in liquidity in the market and
the continuation of public offerings
decreased the demand for the latest
public offerings. We can say that
the market is at the saturation point
and the decrease in criteria of the
companies that went public were also
effective in this.”

“E-DATA TEKNOLOJI is a company

with a strong capital structure
and extremely low financial
indebtedness. We will focus on
rapid growth, both organically
and inorganically, by focusing on
ensuring that our company has an
even stronger capital structure with
the resources to be obtained from
the public offering. In addition to
organic growth, inorganic growth
by investing in companies with
certain specifications is among our
priority targets. We especially plan
to invest in companies that operate
in different areas of information
technology security and distribute
strong brands. In this sense, we
will use a large part of the resource
we will obtain from the public
offering for working capital in the
rapid growth we aim, and a part of
it for warehouse investment and
reorganization studies.”

SON 11 YILIN BİRİNCİL
HALKA ARZ BİLANÇOSU
PRIMARY OF THE LAST 11 YEARS
BALANCE SHEET IPO

Yıl
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2020

Toplanan fon
Halka arz
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number of Fund collected
amount
supply
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22
25
26
18
13
6
1
3
9
6
8

3.136,5
1.192,3
618,6
1.374,6
714,2
119,4
37,0
1.407,4
5.418,7
263,8
1.100,0
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largest of the companies offered to
the public in the last three years. The
company, which started to be traded on
BIST Star Market with the code “QUAGR”,
had a public offering of 395 million liras.
Incoming demand reached 2.3 billion
liras. The demand for the exported
shares of Galata Wind Enerji, one of the
biggest public offerings of recent years,
was approximately seven times higher. A
quarter of the shares offered to the public
went to foreign institutional investors.

INVESTMENT LEVEL INCREASED
According to Central Registry Agency data,
the number of domestic investors in the
stock market exceeded 2.2 million in March.
Tevfik Eraslan, the President of the Turkish
Capital Markets Association (TSPB), states

2021 HALKA ARZ’DA REKORLARA
SAHNE OLDU
Peki durum 2021’de Türkiye’de ne oldu?
Halka arz edilen şirketlerin “başlangıç ve
bugün” fiyatları arasındaki değişimi yüzde 10 ile yüzde 268 arasında. 2021 farklı
rekorlar birbirini izledi. 60’a yakın ülkeye
ihracat yapan Işık Plastik, yılın ilk halka
arzı oldu ve 400 binden fazla talep geldi.
Borsadaki her beş yatırımcıdan biri Işık
Plastik hissesi aldı. Ana faaliyet konusu
beşeri ilaç ve aşı üretimi olan Türk İlaç ve
Serum Sanayi A.Ş.’ye ise 128 binin üzerinde yatırımcıdan toplam halka arz büyüklüğünün 61,9 katı talep geldi. Sadece bireysel yatırımcılardan gelen talep, halka
arzın 138,6 katı. Türkiye’nin teknik granit
üreten en büyük şirketi Qua Granite, son
üç yılda halka arz edilen şirketlerin en
büyüğü oldu. BIST Yıldız Pazar’da “QU-

AGR” koduyla işlem görmeye şirketin
halka arz büyüklüğü 395 milyon liraydı.
Gelen talep ise 2,3 milyar liraya ulaştı.
Son yılların en büyük halka arzlarından
Galata Wind Enerji’nin ihraç edilen hisselerine yaklaşık yedi kat talep geldi. Halka arz edilen hisselerin yüzde dörtte biri
yabancı kurumsal yatırımcılara gitti.

that the investment level is increasing
with the use of the fund source created by
the public offering of more companies in
productive areas within the company, and
that these developments create synergies in
the economic development of the country.
Gedik Investment General Manager
Metin Ayışık says that the most suitable
source for companies’ equity financing is
the capital market, while Tera Investment’s
Chief Economist Enver Erkan says that
public offerings open an additional door
for companies in terms of providing funds,
especially during the pandemic.
So, what kind of a synergy did the
companies that went public in the last
year create in the economy?
Saying that the public offerings in 2021
provided 11.4 billion TL in resources to the

capital markets, Eraslan underlines that
capital markets play a very important role
in the sustainability of economic growth
through direct financing, and adds: “With
the increasing public offerings in our
country, property and capital spread to the
base, the country’s savings level increases
with the number of more investors, the
investment level increases with the use
of the fund source created by the public
offering of more companies in productive
areas within the company, therefore these
developments create a great synergy in the
economic development of the country.”
Going public provides companies with
the opportunity to reach the long-term,
low-cost, non-refundable and permanent
financing source they need, as well as
providing liquidity, gaining reputation

YATIRIM DÜZEYI ARTTI
Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre
Mart ayında borsada yerli yatırımcı
sayısı 2,2 milyonu geçmiş durumda.
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin
(TSPB) Başkanı Tevfik Eraslan, daha
fazla şirketin halka açılmasıyla yaratılan
fon kaynağının şirket bünyesinde verimli
alanlarda kullanılmasıyla birlikte yatırım
düzeyinin artmakta olduğunu ve dolayısıyla bu gelişmeler ülkenin ekonomik
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HALKA ARZIN
AVANTAJLARI
NELER?
Halka arzın avantajları hem
yatırımcılar hem de şirket için
ortak olabiliyor. İki tarafın
da çıkarlarını korumaya
yönelik düzenlenen borsa
satışı neticesinde, riskli
durumlar da ortadan kalkıyor.
Halka arzın yatırımcılara
avantajlarını şu şekilde
sıralayabiliriz:
• Fiyat avantajı sayesinde
büyük şirketlerde bile hisse
sahibi olmak,
• Yatırım çeşitliliği sağlamak,
• Riskin daha az getirinin
daha da çeşitli olması,
• Devamlı ve sürekli
olarak doğru bilgi akışının
sağlanması,
• Denetim ve kontroller
devam ederken nakit para
imkanının da devam etmesi.

STRATEGY

kalkınmasında sinerji yarattığının altını
çiziyor.
Gedik Yatırım Genel Müdürü Metin
Ayışık, şirketlerin öz kaynak finansmanı
için en uygun kaynağın sermaye piyasası
olduğunu, Tera Yatırım Başekonomisti
Enver Erkan ise, özelikle pandemi döneminde halka arzlar, şirketler için kaynak
sağlama açısından ek bir kapı açtığını
söylüyor.
Peki son bir sene içinde halka arz olan
şirketler ekonomide nasıl bir sinerji yarattı?
2021 yılında gerçekleşen halka arzların,
sermaye piyasalarına 11,4 milyar TL kaynak sağladığını söyleyen Eraslan, sermaye
piyasalarının, doğrudan finansman yoluyla ekonomik büyümenin sürdürülebilir
olmasında çok önemli bir role sahip olduğunun altını çiziyor ve ekliyor: “Ülkemizde artan halka arzlarla birlikte, mülkiyet
ve sermaye de tabana yayılmakta, daha
fazla yatırımcı sayısıyla ülkenin tasarruf
düzeyi artmakta, daha fazla şirketin halka
açılmasıyla yaratılan fon kaynağının şirket
bünyesinde verimli alanlarda kullanılmasıyla birlikte yatırım düzeyi artmakta, dolayısıyla bu gelişmeler ülkenin ekonomik
kalkınmasının sağlanmasında çok büyük
bir sinerji yaratmaktadır.”

Halka açılmak şirketlere, ihtiyaç duydukları uzun vadeli, düşük maliyetli, geri
ödemesi olmayan ve kalıcı finansman
kaynağına ulaşma fırsatı elde etmenin
yanında, likidite sağlama, gerek yurt içi
gerekse yurt dışında bilinirlik ve tanınırlığın artması sonucu itibar ve prestij kazanma ve çeşitli işbirliği fırsatları elde etme,
müşterileri, tedarikçileri, finans kuruluşları nezdinde kredibilitelerini artırma ve
bunun sonucunda da daha kolay ve ucuz
kredi elde etme ve kurumsallaşma sürecinde katma değer yaratma gibi önemli
faydalar sağlıyor. Yatırımcılar açısından
baktığımızda ise iyi düzenlenmiş ve otoriteler tarafından gözetilen ve denetlenen
piyasalarda tasarruflarına uzun vadeli yatırımlarla kazanç sağlama imkânı sunuyor.
Dolayısıyla şirketlerin halka arzı sadece o
şirkete ve piyasaya değil, ülke ekonomisinin tamamına katkı sağlıyor.
Son yıllarda tarihi rekor seviyelere
çıkan yatırımcı sayıları ve 2021 yılında
artan halka arzlara rağmen gerek hane
halkı varlıklarından sermaye piyasalarının aldığı pay gerekse sermaye piyasalarının GSYH’ya oranı bize Türkiye sermaye
piyasalarının henüz potansiyeline ulaşmadığı gözlemleniyor.

and prestige and various cooperation
opportunities as a result of increasing
recognition both at home and abroad. It
also provides important benefits such as
increasing the credibility of its customers,
suppliers and financial institutions,
thus obtaining easier and cheaper
loans and creating added value in the
institutionalization process. When we look
at it from the point of view of investors,
it offers the opportunity to make a profit
with long-term investments in the markets
that are well regulated and supervised
by the authorities. Therefore, the public
offering of companies contributes not only
to that company and the market, but also
to the entire economy of the country.
Despite the number of investors
reaching historical record levels in recent
years and the increasing public offerings
in 2021, it is observed that both the share
of capital markets from household assets
and the ratio of capital markets to GDP,

Turkish capital markets have not reached
their potential yet.

WHAT ARE THE
ADVANTAGES OF
PUBLIC OFFERING?
The advantages of a public
offering can be common for
both the investors and the
company. As a result of the
stock market sale organized to
protect the interests of both
parties, risks are eliminated.
We can list the advantages of
public offering for investors as
follows:
• Owning shares even in large
companies thanks to the price
advantage,
• Providing investment
diversity,
• Less risk, more diverse returns,
• Ensuring a continuous and
constant flow of correct
information,
• Continuation of cash money
while audits and controls also
continue.

THE NUMBER OF ACTIVE INVESTORS
IN THE STOCK INCREASED
Parallel to the global markets, investor
interest in Turkish capital markets also
increased at record levels. The number
of investors with balance in the Borsa
Istanbul stock market, which was
approximately 1 million 213 thousand at
the end of 2019, reached historical record
levels of 2 million 674 thousand in April
this year, and then decreased to 2 million
517 thousand in May. According to TSPB
data, the number of active investors in the
stock, which was 786.4 thousand at the
end of May last year, reached 1 million
960 thousand, increasing at a record level
of 1 million 173 thousand in the last year.
Investors’ interest in the share market
has also increased the appetite of
companies for public offerings. As a matter
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2021 HALKA
ARZ OLANLAR
VE ARZ OLMASI
BEKLENEN
ŞIRKETLER
2021 PUBLIC
OFFERINGS
AND EXPECTED
COMPANIES

HISSE SENEDINDEKI AKTIF
YATIRIMCI SAYISI ARTTI
Küresel piyasalara paralel olarak Türkiye sermaye piyasalarına olan yatırımcı
ilgisi de rekor seviyelerde arttı. 2019 yılı
sonunda yaklaşık 1 milyon 213 bin olan
Borsa İstanbul pay piyasasında bakiyeli

of fact, in the last months of the previous
year, with the high investor interest in the
public offerings, many companies put the
topic of public offerings on their agenda.
The increase in the number of companies
going public since the beginning of this
year continues at an accelerated pace.
Due to the record demand from domestic
investors, many companies also started
the public offering process this year.

BRINGING NEW INVESTORS TO THE
STOCK EXCHANGE
Metin Ayışık, General Manager of Gedik
Investment, emphasizes that companies
will not only remain connected to the
banking system through public offerings,
but also gain very important advantages
such as providing long-term and low-cost
resources through the capital market,
strengthening working capital and, more
importantly, improving the corporate
structure, such as reputation, transparency

yatırımcı sayısı, bu yılın Nisan ayında 2
milyon 674 bin gibi tarihi rekor seviyelerine ulaştıktan sonra, Mayıs ayında ise 2
milyon 517 bin seviyesine geriledi. TSPB
verilerine göre, geçen yıl Mayıs ayı sonunda 786.4 bin olan hisse senedindeki
aktif yatırımcı sayısı, son bir yılda 1 mil-
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and awareness. Ayışık says that companies
believe that the capital market is the
most suitable source for equity financing
and that the share of banking in the
financial sector in Turkey is over 80
percent; companies use their bank limits
to the fullest, but they hesitate when
they need more resources for growth.
Saying that companies’ applications
to the capital market are especially
beneficial for companies that make public
offerings through capital increase, that is,
companies that use the resources from
the supply in the growth of the company
and in need of working capital, Ayışık
also emphasizes that public offerings are
important for attracting new investors to
the stock market.

29

30

DOSYA / Story

STRATEGY

ketlerin sermaye piyasasına başvurmaları özellikle halka arzı sermaye artırımı
yoluyla yapan yani arzdan gelen kaynağı
şirketin büyümesinde, işletme sermayesi
ihtiyacında kullanan şirketlerin çok yararına olduğunu söyleyen Ayışık, diğer
taraftan halka arzların borsaya yeni yatırımcı kazandırmak için önemli olduğunun vurgusunu yapıyor.

BORSAYA YENI YATIRIMCI
KAZANDIRIYOR
Gedik Yatırım Genel Müdürü Metin

Ayışık ise şirketlerin halka arzlar sayesinde sadece bankacılık sistemine bağlı
kalmayıp sermaye piyasası yoluyla uzun
vadeli ve düşük maliyetli kaynak sağlama, işletme sermayesini güçlendirme ve
daha da önemlisi kurumsal yapının gelişmesiyle itibar, şeffaflaşma, bilinirlilik
gibi çok önemli avantajlara kavuşacağına
vurgu yapıyor. Ayışık, şirketlerin öz kaynak finansmanı için en uygun kaynağın
sermaye piyasası olduğuna inandıklarını
ve Türkiye’deki finansal sektörün içinde
bankacılığın payı yüzde 80‘lerin üstünde
olup şirketlerin banka limitlerini sonuna
kadar kullandıklarını ama büyüme için
daha fazla kaynak ihtiyacı duyduklarında
duraksama yaşadıklarını söylüyor. Şir-

an additional door for companies in terms
of providing funds, especially during the
pandemic, “While introducing investors to
companies, IPOs also provided companies
with recognition and reduced the cost
of finding money. An IPO is an option
to access financial resources. A public
offering company also undergoes official
audit and surveillance. It is necessary to
look at this situation cyclically and see the
motivation for companies to go public.
Factors such as the institutionalization
and transparency of more companies,
the increase in the brand awareness and
value of companies, the competitiveness

of companies in international markets,
and their access to cheap financing
sources are, of course, positive. Apart
from these, companies can use the
financing they obtain in areas such as
R&D activities, production and capacity
increase, digitalization, and opening up
to new markets. Such situations provide
an advantage to the company, the sector,
the market and has an impact on the
perspective of the investor.”
E-Data Teknoloji, one of the companies
we asked why they preferred the public
offering, says that one of the most
important reasons for choosing the public

offering is to become institutionalized and
to increase awareness for the company.
E-Data Technology General Manager T.
Fatih Mutlu, who saw in various sectoral
reports that the IT sector will continue to
grow for many years, says that the digital
transformation, which accelerated during
the pandemic, will continue to guide all
sectors after the pandemic. He predicts
that especially the network products,
data centers, server, storage products
and cybersecurity will be at the center
of this growth. Mutlu says that they will
strengthen their equity capital with a
significant part of their income, and they

yon 173 bin gibi rekor seviyede artarak 1
milyon 960 bine ulaştı.
Yatırımcıların pay piyasasına ilgisi,
şirketlerin de halka arz iştahlarını artırdı. Nitekim geçen yılın son aylarında
halka arzlara olan yüksek yatırımcı ilgisiyle beraber çok sayıda şirket halka arzı
gündemlerine aldı. Halka açılan şirket
sayısında bu yılın başından itibaren yaşanan artış hızlanarak devam ediyor. Yerli
yatırımcılardan gelen rekor talebin etkisiyle bu yıl da çok sayıda şirket, halka arz
sürecine girdi.

HALKA ARZLAR FINANSAL
KAYNAĞA ERIŞIM OPSIYONUDUR
Özelikle pandemi döneminde halka arzların şirketler için kaynak sağlama açısından ek bir kapı açtığını söyleyen Tera
Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, “
Yatırımcıları şirketler ile tanıştırırken,
şirketlere de hem tanınırlık sağladı hem
de parayı bulma maliyetini düşürdü. Halka arz bir finansal kaynağa erişim opsiyonudur. Halka arz olan bir şirket aynı
zamanda, resmi denetime ve gözetime
girer. Bu duruma konjonktürel olarak
da bakmak ve şirketlerin hangi motivasyonla halka arza gittiklerini görmek gerekir. Daha çok şirketin kurumsallaşması,
şeffaflaşması, şirketlerin marka bilinirliğinin ve değerinin artması, şirketlerin
uluslararası pazarlarda rekabetçiliği,
ucuz finansman kaynaklarına erişimi gibi
unsurlar elbette pozitiftir. Onu haricinde, şirketler eriştikleri finansmanı Ar-Ge
faaliyetleri, üretim ve kapasite artırma,
dijitalleşme, yeni pazarlara açılma gibi
alanlarda kullanabilir. Bu gibi durumlar;
şirkete, sektöre, piyasaya avantaj sağlar
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Son dönemde halka arz edilen şirketlerin
ölçeğinin büyümesi, halka arzların bazılarında
halk arz fiyatının geride kaldığını gösteriyor.
The increase in the scale of companies that have been
offered to the public recently, some show that the IPO
price is lagging behind.
ve yatırımcının da bakış açısı üzerinde
etkili olur” diyor.
Neden halka arz arzı tercih ettiklerini
sorduğumuz şirketlerden E-Data Teknoloji, halka arzı tercih etmelerinin en
önemli sebeplerinden birisinin kurumsallaşmak olduğunu ve şirket bilinirliğini
artırmak diyor. Bilişim sektörünün uzun
yıllar daha büyümeye devam edeceğini
çeşitli sektörel raporlarda gördüğünü
söyleyen E-Data Teknoloji Genel Müdürü T. Fatih Mutlu, pandemi döneminde
hızı artan dijital dönüşüm, pandemi sonrasında da tüm sektörlere yön vermeye
devam edeceğini, özellikle faaliyet gösterdikleri ağ ürünleri, veri merkezleri, sunucu, depolama ürünleri ve siber güvenliğin
bu büyümenin merkezinde yer alacağını
öngörüyor. Mutlu, gelirlerinin önemli bir
kısmı ile öz sermayelerini güçlendireceklerini, işletmelerin dijital dönüşümü için

gerekli olan mevcut marka, ürün ve çözümlere yenilerini ekleyerek büyümelerini sürdüreceklerini söylüyor. Teknoloji
dağıtım şirketlerinde, öz sermayenin güçlü olması büyümenin en büyük destekçisi
olduğunu düşündüğünü söyleyen Mutlu,
“Bu yüzden halka arzdan elde edilen fonun büyük kısmı, öz sermayemizin güçlendirilmesi için ayırdık. Halka açılma
sebeplerimizden biri de öz sermayemizi
güçlendirerek bu büyümeden daha çok
pay alma isteğidir. Yeni dönemde başta
dijital dönüşüm için gerekli olan teknoloji çözümlerini iş sürekliliği felsefesi ile
sunmaya devam etmeyi ve yeni çözümlere dair markaların distribütörlüklerini
üstlenmeyi hedefliyoruz” diyor.

will continue to grow by adding new
brands, products and solutions to their
existing brands, products and solutions
required for the digital transformation of
businesses. Stating that the strong equity
capital is the biggest supporter of growth
in technology distribution companies,
Mutlu says, “Therefore, we have allocated
most of the funds obtained from the
public offering to strengthen our equity
capital. One of the reasons for going
public is our desire to get more out of
this growth by strengthening our equity
capital. In the new period, we aim to
continue to offer the technology solutions

required for digital transformation with
the philosophy of business continuity and
to undertake the distributorship of brands
for new solutions.”

YABANCI YATIRIMCILARIN
KAZANIMI ŞART
Halka arzlara olan yatırımcı ilgisini güç-

ACQUISITION OF FOREIGN INVESTORS
IS A MUST
Stating that foreign investors should also
increase their interest in Turkish capital
markets in order to strengthen investor
interest in public offerings, Eraslan also
says that in the last year, foreign investors
have exited the stock market.
While the rate of foreign investors in
Borsa Istanbul was 50 percent as of the

lendirmek için yabancı yatırımcıların da
Türkiye sermaye piyasalarına ilgisinin
artırmasını söyleyen Eraslan; son bir
yılda yabancı yatırımcıların pay senedi
piyasasından çıkış yaptığını söylüyor.
2020 Haziran sonu itibarıyla Borsa İstanbul’da yabancıların saklamadaki oranı
yüzde 50 iken, bu oran bireysel yatırımcı
ilgisine rağmen yabancı yatırımcıların
çıkışları nedeniyle bugün yüzde 42’ye
gerilemiş durumda. Son dönemde halka
arz edilen şirketlerin ölçeğinin büyümesi
ve bireysel yatırımcının bu iş için ayırdığı
fonların arz karşısında kâfi gelmemesi
nedenleriyle gerçekleşen halka arzların
bazılarında halk arz fiyatının geride kaldığını görüyoruz. Gelecek dönem için yabancı yatırımcıların sermaye piyasalara
olan ilgisini artırmak ve yabancı yatırımcı
ilgisini geri kazanmak gerektiğini söylemek mümkün.

end of June 2020, this rate has decreased
to 42 percent today due to the exit of
foreign investors despite the interest of
individual investors. We see that the public
offering price is lagging behind in some
of the public offerings that have taken
place due to the growth in the scale of the
companies that have been offered to the
public recently and the funds allocated by
the individual investor for this business are
not enough for the supply. It is possible to
say that for the next period, it is necessary
to increase the interest of foreign investors
in capital markets and to regain the interest
of foreign investors.
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AKFEN GYO YENİ YATIRIMLARA ODAKLI BÜYÜYOR
Akfen GYO hızlı adımlarla koronavirüsün olumsuz etkisini 7 ayda sildi, gelirlerini %200 artışla pandemi
öncesi döneme taşıdı. Önemli bir dönüşüm operasyonuna imza atan şirketin gelirleri 2021 yılının ilk
7 aylık döneminde geçen yıla göre yüzde 200 artış göstererek 83 milyon TL’ye çıkarken, salgın öncesi
dönem rakamları da yakalanmış oldu.

IN 2021, Akfen GYO’s revenues in the 7-month period

AKFEN GYO’NUN 2021 yılıyla birlikte aldığı önlemler ve
portföyüne kattığı Bodrum Loft Tatil Köyü, Isparta ile Kütahya öğrenci yurtlarıyla birlikte şirketin Ocak-Temmuz
arası dönemi içeren 7 aylık dönemdeki gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre, %200 oranında artışla 83 milyon
TL’ye ulaştı. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının getirdiği olumsuzluklara karşı 2021 yılı başıyla birlikte önlemler almaya başlayan Akfen Gayrimenkul Yatırım
Ortaklığı (Akfen GYO) bu adımlarının sonuçlarını hızlı bir
şekilde almaya devam ediyor. Akfen GYO’nun 2021 yılıyla
birlikte aldığı önlemler ve portföyüne kattığı Bodrum Loft

between January and July, by taking precautions and
by adding Bodrum Loft Holiday Village, Isparta and
Kütahya student dormitories to its portfolio, reached 83
million TL, an increase of 200% compared to the same
period of the previous year.
Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Akfen GYO),
which started to take precautions with the beginning
of 2021 against the negativities brought by the
coronavirus epidemic that affected the world, continues
to receive the results of these steps quickly.
With the measures taken by Akfen GYO in 2021
and the Bodrum Loft Holiday Village, Isparta and
Kütahya student dormitories added to its portfolio,
the company’s total rental income in July increased by
267% compared to the same month of the previous
year and reached 20 million TL.
The company’s revenues for the 7-month period,
which included the January-July period, which was
27 million TL last year, reached 83 million TL with an
increase of 200% in the same period of this year.
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Akfen Gyo Growth Focused on New Investments
Akfen REIT quickly erased the negative impact of the coronavirus in 7 months and carried its revenues
to the pre-pandemic period with an increase of 200%. The revenues of the company, which has signed
an important transformation operation, increased by 200 percent to 83 million TL in the first 7 months of
2021 compared to the previous year, and the pre-epidemic period figures were also captured.

NEGATIVE EFFECT OF THE PANDEMIC RECOVERED
WITHIN 7 MONTHS
Starting out with the concept of city hotel management
with an investment of 300 million Euros between 2007
and 2017, Akfen GYO took quick steps for its financial
structure, which was adversely affected by the pandemic
period that the world entered with the coronavirus
epidemic. The company managed to catch the prepandemic period in 7 months with its consecutive
decisions.
Adding Bodrum Loft Holiday Village and Isparta and
Kütahya student dormitories to its portfolio consisting
mainly of city hotels with an investment of 59 million
Euros since the beginning of 2021, Akfen GYO has
restructured its portfolio as 21 hotels, 2 student
dormitories and 1 office building..
As a second step, Akfen GYO revised and improved its
lease agreement with Accor Group, one of the world’s
leading chains, that operates 19 hotels, 15 of which are
in Turkey and 4 in Russia. This change was reflected in
the rental income of Akfen GYO as an increase since the
beginning of the year.
In the third step, Akfen GYO agreed with its creditors
and restructured its existing debt of EUR 178 million with
a maturity of 10 years. Then, with the new capital increase
made by Akfen GYO, the company paid 44 million Euros
early.
Supporting these steps with capital increases, Akfen
GYO has realized 3 capital increases since the beginning
of 2021. Thus, the company’s capital grew 5 times in just
8 months. With these steps, Akfen GYO was also awarded
the “investable” rating by the credit rating company JCR
Avrasya.
The revenues of the company, which has completed
an important transformation operation, increased by 200
percent to 83 million TL in the first 7 months of 2021
compared to the previous year, and the pre-pandemic
period figures were also caught.
In July, Akfen GYO’s rental income from 19 hotels, 15
of which are in Turkey and 4 in Russia, increased by 339%
compared to the same month of 2020 and reached 1.1
million Euros. January-July revenues increased by 111%
compared to the previous year and reached 3.7 million
Euros.

Tatil Köyü, Isparta ile Kütahya öğrenci yurtlarıyla birlikte
şirketin Temmuz ayındaki toplam kira geliri, geçen yılın aynı
ayına göre %267 oranında artarak 20 milyon TL’ye çıktı.
Şirketin geçen yıl 27 milyon TL olarak gerçekleşen
Ocak-Temmuz arası dönemi içeren 7 aylık dönemdeki gelirleri bu yılın aynı döneminde ise %200 oranında yükselişle
83 milyon TL’ye ulaştı.
PANDEMİNİN OLUMSUZ ETKİSİNİ 7 AYDA SİLDİ
2007 ile 2017 yılları arasında 300 milyon Euro’luk yatırımla
şehir otelciliği konseptiyle yola çıkan Akfen GYO, koronavirüs salgınıyla birlikte dünyanın içine girdiği pandemi döneminden olumsuz etkilenen finansal yapısı için hızlı adımlar
attı. Şirket art arda aldığı kararlarla 7 ayda pandemi öncesi
dönemi yakalamayı başardı.
2021 yılı başından itibaren 59 milyon Euro’luk yatırımla
çoğunluğu şehir otellerinden oluşan portföyüne Bodrum
Loft Tatil Köyü ile Isparta ve Kütahya öğrenci yurtlarını
ekleyen Akfen GYO, portföyünü 21 otel, 2 öğrenci yurdu, 1
ofis binası olarak yeniden yapılandırdı.
Akfen GYO ikinci adım olarak 15’i Türkiye’de ve 4’ü Rusya’da olmak üzere 19 otelini işleten dünyanın önde gelen zincirlerinden Accor Grubu ile kira sözleşmesini revize ederek
kendi lehine iyileştirdi. Bu değişiklik Akfen GYO’nun sağladığı kira gelirlerine yılbaşından itibaren artış olarak yansıdı.
Akfen GYO üçüncü adımında kreditörleri ile anlaşarak
mevcut borç tutarı olan 178 milyon Euro’yu önce 10 yıl vadeli olarak yeniden yapılandırdı. Sonra da yaptığı yeni sermaye
artışı ile 44 milyon Euro’sunu erkenden ödedi.
Bu adımlarını sermaye artırımlarıyla da destekleyen Akfen GYO, 2021 yılı başından itibaren 3 sermaye artışı gerçekleştirdi. Böylelikle şirketin sermayesi sadece 8 aylık dönemde 5 kat büyüme gösterdi. Akfen GYO, bu adımlarıyla kredi
derecelendirme şirketi JCR Avrasya tarafından “yatırım
yapılabilir” derecesi de aldı.
Önemli bir dönüşüm operasyonuna imza atan şirketin
gelirleri 2021 yılının ilk 7 aylık döneminde geçen yıla göre
yüzde 200 artış göstererek 83 milyon TL’ye çıkarken, salgın
öncesi dönem rakamları da yakalanmış oldu.
Akfen GYO’nun sahip olduğu 15’i Türkiye’de, 4’ü Rusya’da
bulunan toplam 19 otelinden elde ettiği Temmuz ayı kira
geliri ise 2020 yılının aynı ayına göre %339 artış göstererek
1.1 milyon Euro’ya çıktı. Ocak-Temmuz dönemi gelirleri ise
geçen yıla göre %111 artışla 3,7 milyon Euro oldu.

EKONOMİDE PUSULA
NEREYE DÖNECEK?

Covid-19 salgını ve küresel ekonomik kriz devam ederken ne yazık ki global
düzeyde kapsamlı bir çözüm henüz yok. Ağır borç yükleri zengin ve fakir
ülkeler arasında kalıcı bir küresel ayrışma yaratmasından endişe ediliyor.
Bu yanıtı zor problem, dünyanın en önemli gündem konularından biri. Peki,
bu geçiş döneminde Türkiye geleceğini nasıl inşa ediyor? İş dünyasının
olağanüstü çabaları yeni dönemi karşılamaya yeterli olacak mı? Gelecek
dönem ekonominin pusulası nereye dönecek? Bu ve benzer soruların
yanıtlarını araştırdık...

Where Will the Economy Orient Itself?
While the Covid-19 epidemic and the global economic crisis continue, unfortunately, there is no
comprehensive solution at the global level yet. Heavy debt burdens are feared to create a permanent global
divide between rich and poor countries. This is a difficult problem to answer and currently it is one of the
most important topics in the world. So, how is Turkey building its future in this transition period? Will the
extraordinary efforts of the business world be enough to meet the new era? Where will the compass of the
economy turn in the next period? We searched for answers to these and similar questions...
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DEVLETLER, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında 20
trilyon dolara yaklaşan devasa parasal ve mali tedbirlerine
rağmen 2020, 1929 Büyük Buhran’dan bu yana küresel
sistemin yaşadığı en kötü yıllardan biri olarak tarihe geçti.
Bu dönemde Türkiye etkili bir kredi büyümesi ile hızlı bir
toparlanma süreci yaşadı. Ancak işsizlik ciddi bir problem
olmaya devam ediyor. Aşının bulunmasıyla tünelin ucunda
ışık belirdi. Gelinen noktada, kontrol dışı durumlara fazlaca odaklanmak yerine, dönüşüm ile birlikte elde edilen
yenilikler ve bunların getirdiği faydalara odaklanmak ve
sürekliliğini sağlamak kritik seviyede önem taşıyor. Türkiye ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası’nın son zamanlarda attığı adımlar, Türkiye ekonomisinin yeniden istikrara
kavuşmasında önemli bir rol oynayacak.

2021’DE HIZLI TOPARLANMA
Türkiye, 2021’de hızlı toparlanan ekonomilerden biri olmayı başardı. G20 ülkeleri arasında sadece Çin ve Türkiye
2020’yi büyümeyle kapattığını hatırlatalım. Türkiye’de
2021’nin ilk çeyreği güçlenen toparlanma sinyalleriyle
geçti. Aşılama sürecindeki başarılı sonuçlar bu görünümü
güçlendiren en önemli konuydu. Kalıcı toparlanmanın
sağlandığı bu dönemde öncü göstergeler salgın öncesi dönemin üzerinde seyrediyor. Yine de yakın vadeli ajandada
istihdam ve kamu maliyesi sorunları yer alacak. Bunun
yanında devam eden destekler ve piyasaların enflasyonist
fiyatlamaları zaman zaman karmaşaya yol açıyor. Otoritelere göre desteklere halen ihtiyaç var ve ekonomilerde
topyekûn iyileşme döneminden uzaktayız. Piyasalar ise
para arzı bolluğunun yan etkilerini fiyatlıyor. Özetle aşağı
yönlü riskler geçen yıl sonuna kıyasla güçlenmiş ve bir
kısmı hayata geçmiş olsa da 2021’in 2020’den daha olumlu
geçeceğini söylemek mümkün.
TÜRKİYE 2. ÇEYREK SONUÇLARI
GSYH 2021 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 oranında
büyüme kaydetti. İkinci çeyrekte tarım sektörü yüzde 2,3,
sanayi sektörü yüzde 40,5 ve hizmetler sektörü (inşaat
dâhil) yüzde 20,5 oranında büyüdü. Söz konusu dönemde
toplam sabit sermaye yatırımları yüzde 20,3 oranında artarken; özel tüketim ve kamu tüketimi harcamaları sırasıyla yüzde 22,9 ve yüzde 4,2 oranlarında arttı. Net ihracatın
büyümeye katkısı ise 6,9 puan oldu. İnşaat yatırımları 2021
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DESPITE THE COLOSSAL monetary and financial measures
taken by governments, approaching 20 trillion dollars in
combating the Covid-19 epidemic, 2020 has gone down
in history as one of the worst years that the global system
has experienced since the Great Depression of 1929. In this
period, Turkey experienced a rapid recovery process with
effective loan growth. However, unemployment remains
a serious problem. With the discovery of the vaccine,
the light appeared at the end of the tunnel. At this point,
instead of focusing too much on out-of-control situations, it
is critically important to focus on the innovations obtained
with the transformation and the benefits they bring, and
to ensure their continuity. The recent steps taken by the
Turkish economy management and the Central Bank will
play an important role in the stabilization of the Turkish
economy.

FAST RECOVERY IN 2021
Turkey managed to be one of the fastest-recovering
economies in 2021. Let us remind you that among the G20
countries, only China and Turkey closed 2020 with growth.
The first quarter of 2021 passed with stronger recovery
signals for Turkey. Successful results in the vaccination
process also strengthened this view. In this period of
permanent recovery, leading indicators are above the
pre-pandemic period. Still, employment and public finance
issues will be on the near-term agenda. In addition, ongoing
support and inflationary pricing of the markets cause
confusion from time to time. According to the authorities,
support is still needed and we are far from total recovery
in the economies. Markets are pricing in the side effects
of an abundance of money supply. In summary, although
downside risks have strengthened compared to the end
of last year and some of them have been realized, it is
possible to say that 2021 will be more positive than 2020.

TURKEY 2 QUARTER RESULTS
GDP grew by 21.7 percent in the second quarter of 2021.
In the second quarter, the agricultural sector grew by 2.3
percent, the industrial sector by 40.5 percent and the
services sector (including construction) by 20.5 percent.
In the said period, while total fixed capital investments
increased by 20.3 percent; Private consumption and public

Türkiye, 2021’de hızlı toparlanan ekonomilerden biri
olmayı başardı. G20 ülkeleri arasında sadece Çin ve
Türkiye 2020’yi büyümeyle kapattığını hatırlatalım.
Turkey managed to be one of the fastest-recovering economies in
2021. Let us remind you that among the G20 countries, only China and
Turkey closed 2020 with growth.
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consumption expenditures increased by 22.9 percent and
4.2 percent, respectively. The contribution of net exports
to growth was 6.9 points. Construction investments
increased by 12.2 percent in the second quarter of 2021,
while machinery and equipment investments increased
by 35.2 percent. In this period, the contribution of private
consumption to growth was 13.7 points, while public
consumption contributed 0.7 points to economic growth.

PUBLIC DEBT IS AT A MANAGEABLE LEVEL
The Turkish economy is expected to grow strongly in 2021
and 2022, with base effects and a recovery after three years
of ups and downs. Euler Hermes Senior Economist Manfred
Stamer says, “According to our calculations, public debt in
Turkey, which was 33% of GDP in 2019, increased to 37%
of GDP with Covid-19. In terms of public debt, this shows
that we are in a relatively low and manageable position
compared to peer developing countries.” But is there a
medium-term risk for Turkey in public debt? Let’s look at
the Public Debt Sustainability Risk Score table prepared by
Euler Hermes. There are 101 developing countries here.
Among the 20 most risky developing countries are Egypt,
South Africa, India, Brazil and Pakistan. The table states that
countries marked as “most vulnerable” are most likely to
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yılı ikinci çeyreğinde yüzde 12,2 oranında, makine teçhizat
yatırımları ise yüzde 35,2 oranında arttı. Bu dönemde özel
tüketimin büyümeye katkısı 13,7 puan olurken kamu tüketimi ekonomik büyümeye 0,7 puan katkı verdi.
KAMU BORÇLARI YÖNETİLEBİLİR SEVİYEDE
Türkiye ekonomisinin, baz etkileri ve üç yıllık inişli çıkışlı
krizlerin ardından toparlanma göstermesiyle birlikte 2021
ve 2022 yıllarında güçlü bir şekilde büyüyeceği öngörülüyor. Euler Hermes Kıdemli Ekonomisti Manfred Stamer
“Hesaplamalarımıza göre Türkiye’de 2019’da GSYH’nin
yüzde 33’ü seviyesinde olan kamu borcu, Covid-19 ile birlikte GSYH’nin yüzde 37’sine yükseldi. Bu, kamu borçları
bağlamında, Türkiye ile eş seviyedeki gelişmekte olan ülkelere kıyasla nispeten düşük ve yönetilebilir bir durumda
olduğumuzu gösteriyor” diyor. Peki, kamu borçlarında
Türkiye için orta vadede risk var mı? Euler Hermes’in
hazırladığı Kamu Borçları Sürdürülebilirlik Riski Skoru
tablosuna bakalım. Burada gelişmekte olan 101 ülke bulunuyor. En riskli 20 gelişmekte olan ülke arasında Mısır,
Güney Afrika, Hindistan, Brezilya ve Pakistan gösteriliyor.
Tabloda, “en savunmasız” olarak işaretlenen ülkelerin,
uluslararası borç verenlerden finansal destek arama, borç
hafifletme, yeniden yapılandırma girişimlerine başvurma
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veya kamu borçlarında temerrüde düşme olasılığı yüksek
olarak belirtiliyor. Türkiye’nin bu tabloda 30. sırada yer aldığını belirten Stamer “Bu, Türkiye’nin önümüzdeki iki yıl
içinde temerrüde düşmesini veya kamu borcunu yeniden
yapılandırmasını beklemediğimiz anlamına geliyor. Ancak
sıralama orta vadeli bir riske de işaret ediyor. Önümüzdeki
iki yıla dikkat edilmeli” diyor.

seek financial support from international lenders, resort
to debt relief, restructuring initiatives, or default on their
public debt. Stating that Turkey ranks 30th in this table,
Stamer says, “This means that we do not expect Turkey to
default or restructure its public debt in the next two years.
However, the ranking also points to a medium-term risk.
The next two years are critical.”

ÇELİŞKİ NEREDEN KAYNAKLANIYOR?
Ekonomist Mahfi Eğilmez’in kendi bloğunda kaleme aldığı
yazısında içinde bulunduğumuz durumu çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Temmuz ayında yayınlanan analizde
Eğilmez, Türkiye’de piyasalara ve insanlara baktığınızda
iki farklı dünyanın görüldüğüne dikkat çekiyor. Eğilmez,
“Toplumun büyük bölümü ya geçinemiyor ya da borç harç
idare ediyor. Buna karşılık bir bölümü de üst düzey bir harcama eğilimi içinde görünüyor. Konut satışları geçen yıla
göre biraz düşüş gösterse de hala çok yüksek görünüyor,
otomobil satışları rekorlar kırıyor, kentlerdeki alışveriş
merkezleri dolup taşıyor, trafik son derecede yoğun görünüyor, tatil yerlerinde yer bulunmuyor, salgın sonrası
açılan lokantalar, kafeler dolmaya başlıyor, e-ticaret bütün
zamanların en yüksek satışını yapıyor” diyor. Örnek olarak
otomobil ve hafif ticari araç satışlarını ele alan Eğilmez,
geçen yılın haziran ayından itibaren birkaç ay dışında satışlar on yıllık ortalamaların üzerinde, bu yılın ilk altı ayında
ise geçen yılın ilk altı ayının oldukça üzerinde seyretmiş
görünüyor. Lüks ve lüks üstü olarak sınıflandırılan otomobillerde satış miktarı ilk altı ayda (198.336) geçen yılın
ilk altı ayına göre (141.139) yüzde 41’e yakın artış göstermiş

WHAT CAUSES THE CONTRADICTION?
Economist Mahfi Eğilmez strikingly reveals the current
situation in an article that he published on his blog. In the
analysis published in July, Eğilmez points out that when
you look at the market and people in Turkey, there are two
different worlds. Eğilmez says, “The majority of the society
either cannot make a living or they get by with debts. On
the other hand, another group seem to be spending on a
high-level. Although housing sales have decreased slightly
compared to last year, they still seem to be very high;
automobile sales are breaking records, shopping centers
in cities are overflowing, traffic seems extremely heavy,
there are no vacancies in holiday spots, restaurants and
cafes that opened after the epidemic are starting to fill up,
e-commerce has the highest sales of all time.”
Taking the sales of automobiles and light commercial
vehicles as an example, Eğilmez says that, except for a
few months since June of last year, sales were above the
ten-year averages, and in the first six months of this year,
they have been well above the first six months of last year.
“The amount of sales in cars classified as luxury and superluxury has increased by 41 percent in the first six months

Fıntech yatırımları dünya rekoru kırıyor
BLOOMBERG HT televizyonunda
Finansal Teknoloji programına konuk
olan SC Yönetim & Danışmanlık
Kurucusu Dr. Soner Canko, önümüzdeki beş yılda dünyanın en gelişmiş
10 ekonomisinin beş tanesinde CDBC
denilen merkez bankalarının dijital
para birimlerinin artık kullanıma geçeceğini söyledi. Önümüzdeki dönemde
bankacılıkta kullanılan teknolojilerde
büyük değişim yaşanmasını beklediklerini kaydeden Canko, “Özellikle bulut
teknolojileriyle bugüne kadar büyük
veri merkezlerinde kendi alanlarımızda yaptığımız veri yönetiminin buluta
taşınacağını ve bankacılıkta kullanılan
teknolojilerin bu anlamda büyük bir değişime uğrayacağını öngörüyoruz” diye
konuştu.E-ticarette değişen tecrübenin
de altını çizen Canko, özellikle pan-

demi ile birlikte fiziksel ve geleneksel
ticaretten e-ticarete geçildiğini, artık
gündemde değişen e-ticaret tecrübesi
olduğunu vurguladı. Canko, artık gündemde bir biriyle konuşan uygulamaların, hızlanan, kolaylaşan, basitleşen
müşteri talepleri olduğunu sözlerine
ekledi. Gündemdeki bir diğer önemli
konunun da veri platformları olduğunu kaydeden Canko, “Bugüne kadar
işletim sistemleri bilgisayar teknolojilerini çalıştırmak için kullanılıyordu.
Bundan sonra büyük veriyi yönetmek
için işletim sistemlerine ihtiyaç var. Bu
anlamda finansal teknolojilerde büyük
bir dönüşüm, değişim bekleniyor. Artık
verilerin yönetildiği işletim sistemi ve
platformların gelecekte bizi beklediğini
söyleyebiliriz” diye konuştu. Canko, geleneksel bankaların da artık eskisi kadar

sessiz kalmadığını, hızlandığını ve fintech alanındaki gelişime kendince cevap
verdiğini gözlemlediklerini sözlerine
ekledi. Türkiye fintech sektöründe 2021
yılının ilk yarısında bir önceki yılın anı
dönemindeki rakamlara paralel güzel
gelişmeler olduğunu kaydeden Canko,
11 adet yatırım ile 11.5 milyon dolarlık
yatırım söz konusu olduğunu belirtti.
Rakamlara private equity yatırımlarının dahil olmadığını ifade eden Canko, o
tutarın da eklenmesiyle fintech yatırımlarının geçen yılın üzerinde seyrettiğini
söyledi. Startups.watch verilerine göre,
29 Haziran itibarıyla Türkiye’de bu yıl
5 fintech girişimi kurulduğunu belirten Canko, “Bu dikkat çekici bir unsur.
Fintech girişimlerimizin sayısı hız
kesmemeli. Daha fazla artmalı. Fintech
girişimciliğini özendirmeliyiz” dedi.
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(198,336) compared to the first six months of the previous
year (141.139).” When we look at the official data, Turkey’s
GDP was 951 billion dollars in 2013 and the average
annual income per capita was 12,480 dollars. Today, GDP
is about 750 billion dollars and per capita income is about
9,000 dollars. In other words, our revenues have decreased
by 30 percent in the last seven years.
On the other hand, the market seems extremely lively
as we mentioned above. This means that even though our
incomes have decreased, there is an increase in demand in
many areas and the economy remains alive. How can this
contradictory situation be explained? Eğilmez answers this
question as follows: “The depreciation of the TL against
foreign currencies, in other words, the exchange rate
increase we constantly encounter increases prices and
creates an expectation that inflation will increase even
more. So, people are trying to replace their cars, white and
brown goods, furniture with a new or better one as soon
as possible before the prices go even higher. They even
go further and stock up on non-durable consumer goods
before prices rise any further.”

INFLATION DISCUSSIONS
In mid-June, IS Investment International Markets Director
Şant Manukyan made remarkable evaluations to Anadolu
Agency about the latest developments in global financial
markets and the monetary policies of central banks.
Manukyan emphasizes that uncertainties have shifted in
the current period, and that the issues discussed in the
past months, such as how the epidemic will progress,
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durumda” diyor. Resmi verilere baktığımızda Türkiye’nin
GSYH’si 2013 yılında 951 milyar dolar, kişi başına ortalama yıllık geliri 12.480 dolardı. Bugün GSYH yaklaşık 750
milyar dolar, kişi başına gelir ise yaklaşık 9.000 dolar dolayında. Yani gelirlerimiz son yedi yılda yüzde 30’a yakın
gerileme sergiliyor. Buna karşılık piyasa yukarıda değindiğimiz gibi son derecede canlı görünüyor. Demek oluyor ki
gelirlerimiz düştüğü halde birçok alanda talepte artış var
ve ekonomi canlılığını koruyor. Bu çelişkili durum nasıl
açıklanabilir? Eğilmez, bu sorunun yanıtını şöyle veriyor:
“TL’nin yabancı paralara karşı yaşadığı değer kaybı, bir
başka deyişle sürekli karşılaştığımız kur artışı, fiyatları artırıyor ve enflasyonun daha da artacağı beklentisi yaratıyor.
Bu durumda insanlar fiyatlar daha da artmadan bir an önce
elindeki arabayı, beyaz ve kahverengi eşyayı, mobilyayı
yenisiyle veya daha iyisiyle değiştirmeye çalışıyor. Hatta
daha ileri giderek fiyatlar daha fazla artmadan dayanıksız
tüketim mallarını da stokluyorlar.”
ENFLASYON TARTIŞMALARI
İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan, haziran ayının ortalarında Anadolu Ajansı’na küresel
finansal piyasalardaki son gelişmeler ve merkez bankalarının para politikaları hakkında dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Manukyan, içinden geçilen dönemde
belirsizliklerin yer değiştirdiğini, geçen aylarda konuşulan
salgının nasıl ilerleyeceği gibi konuların en azından gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden bazıları için geride
kaldığını vurguluyor. Manukyan, artık enflasyon trendi,

Fintech investments are breaking world records
AS A GUEST OF THE Financial
Technology program on Bloomberg
HT television, SC Management &
Consultancy Founder Dr. Soner Canko
said that in the next five years, digital
currencies of central banks, called
CDBC, will be used in five of the world’s
10 most developed economies. Noting
that they expect big changes in the
technologies used in banking in the
coming period, Canko said, “We foresee
that the data management that we have
done in our own fields in large data
centers so far, especially with cloud
technologies, will be transferred to the
cloud and that the technologies used
in banking will undergo a great change
in this sense.” Canko emphasized that
especially with the pandemic, there is a
transition from physical and traditional
commerce to e-commerce and the
changing e-commerce experience is on

the agenda.
Canko added that the applications
that talk to each other, as well as
accelerating, facilitating and simplifying
customer demands are now on the
agenda. Remarking that another
important issue on the agenda is data
platforms, Canko says, “Until now,
operating systems have been used
to run computer technologies. From
now on, operating systems are needed
to manage big data. In this sense, a
major transformation and change is
expected in financial technologies. We
can say that the operating systems and
platforms on which the data is managed
are waiting for us in the future.”
Canko added that they observed that
traditional banks are no longer as quiet
as they used to be, they are accelerating
and responding to the development
in the field of fintech in their own

way. Noting that there were good
developments in the Turkish fintech
sector in the first half of 2021, parallel
to the figures in the same period of
the previous year, Canko stated that
there is an investment of 11.5 million
dollars with 11 investments. Expressing
that private equity investments are
not included in the figures, Canko said
that with the addition of that amount,
fintech investments are above last
year. Canko added that the exit figures
in the first half of the year, although
lower than last year, were realized at 27
million dollars. Stating that 5 fintech
startups were established in Turkey
this year, according to Startups.watch
data, Canko said, “This is a remarkable
factor. The number of fintech startups
should not slow down. They should
increase. We should encourage fintech
entrepreneurship.”
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merkez bankaları politikalarının nasıl şekilleneceği ve
büyüme gibi belirsizliklerin tartışıldığına işaret ederek,
bunların ortadan kalkmasının ise zaman alabileceğini söylüyor. Fed’in, taperinge ne zaman başlayacağı konusunun
ağustos sonuna kadar netlik kazanabileceğini belirten Manukyan, “Diğer yandan enflasyon tartışması biraz daha
uzun sürecektir. Enflasyondaki mevcut seviyeler geçici
mi, yoksa hakikaten enflasyon dinamikleri değişiyor mu?
Fed’in, enflasyonun geçici olduğu konusunda piyasayı ikna
ettiğini görüyoruz ama 4. çeyreğe kadar rakamlarda biraz
daha net bir şekilde bu görülmezse tekrar enflasyon dinamiklerinin daha kuvvetli bir şekilde ortaya çıkabileceğini
düşünüyorum” diyor. Manukyan, büyüme konusundaki
belirsizliklerin giderilmesinin ise ABD ve Çin’in politikasına bağlı olacağını vurgulayarak şunları söylüyor: “ABD
tarafında net olarak bilmediğimiz bütçenin ne kadarlık
kısmının geçeceği. ABD’de 2022’de ara seçimler var. Bu
seçimlerde Cumhuriyetçilerin herhangi bir şekilde Senato
veya Temsilciler Meclisi’nde bir üstünlük elde etmesi, harcamalar konusunda bir belirsizlik yaratacaktır. Çin tarafının ise önümüzdeki yıl normal büyüme patikasına geçmesi
önemli olacaktır. Dolayısıyla bu belirsizlikleri kademeli
olarak ortadan kaldırabileceğiz. İlk sırada yer alan Fed’in
taperinge başlamasına ilişkin zamanlama ağustos ayı gibi
şekillenecek, diğerleri ise biraz daha zaman alacak diye
düşünüyorum.” Evet, genel ekonomik durumun görünümünü bu şekilde özetlemek mümkün. Diğer yandan başta
blok zinciri olmak üzere teknolojinin getirdiği yenilikler
iş dünyasının gündeminde daha fazla önem kazanıyor. Uzmanlara göre; yeni dönemde sürekliliğini sağlamak kritik
seviyede önem taşıyor.

are left behind, at least for some of the developed and
developing countries. Pointing out that uncertainties such
as the inflation trend, how the central bank policies will be
shaped and growth are now being discussed, Manukyan
says that it may take time for them to disappear. Stating
that the issue of when the Fed will start tapering will be
clarified by the end of August, Manukyan says, “On the
other hand, the discussion on inflation will take a little
longer. Are current levels of inflation temporary, or are
inflation dynamics actually changing? We see that the Fed
has convinced the market that inflation is temporary, but
if this is not seen a little more clearly in the figures until
the 4th quarter, I think that inflation dynamics may emerge
again more strongly.” Emphasizing that elimination of
uncertainties about growth depends on the policies of the
USA and China, he adds: “What we do not know clearly
on the US side is how much of the budget will pass. There
are midterm elections in the USA in 2022. If Republicans
gain an edge in the Senate or House of Representatives in
these elections, it will create uncertainty about spending.
On the other hand, it will be important for the Chinese side
to switch to a normal growth path next year. Therefore,
we will be able to gradually remove these uncertainties.
I think the timing of the Fed to start tapering will be clear
by August, while others will take a little more time.”
Yes, it is possible to summarize the general economic
situation in this way. On the other hand, innovations
brought by technology, especially blockchain, are gaining
more importance on the agenda of the business world.
According to experts; ensuring its continuity in the new
period is critically important.

TİCARETTE BLOK ZİNCİRİ DEVRİMİ
AB Parlamentosu’nun dış ticaret politikası olarak kabul
ettiği blok zinciri ile ticaret konusu Türk iş dünyasının
gündeminde. Blokchain Türkiye Platformu, ‘Tedarik Zincirleri ve Uluslararası Ticaret Zinciri için Blok Zinciri’
başlıklı çalışmasında blok zinciri, AB ile yüksek ticaret
hacmine sahip Türkiye ekonomisi için hayati öneme sahip
olduğu vurgulanıyor. 45 ülke blok zincir gelişmelerini hem
iş dünyası hem teknoloji tarafında çalışıyor. Dünya Ticaret
Örgütü, OECD, Dünya Gümrük Örgütü de bu çalışmaları
yapıyor ama Avrupa Birliği çok ileri seviyede. Ülkemizde
ise bu konuda farkındalık yaratılmaya çalışılıyor. Uzmanlara göre; sürdürülebilir ticaret için buna ihtiyacımız var.
Ortalama bir dış ticaret işleminde 36 orijinal, 240 da kopya
dokümanın aktığı düşünülüyor. Hataya, suiistimale çok
açık bir alan. Bu yüzden blok zinciri dış ticaret için en uygun teknoloji olarak öne çıkıyor. Örneğin dijitalleşmiş bir
gümrükte bile aracın ortalama geçiş süreci sekiz saat iken
blok zinciri teknolojisiyle bu süre 30 saniyeye kadar inebiliyor. Blok zincir ile sigorta şirketleri de çok daha net bir
şekilde risk analizi, değerlendirmesi yapabiliyor. Ticaret
odaları tarafından verilen menşei sigortasında da taklit
ürünlerin önlenmesi konusunda çok önemli bir etkisi var

THE BLOCKCHAIN REVOLUTION IN TRADE
Trading with blockchain, which is accepted as a foreign
trade policy by the EU Parliament, is on the agenda of the
Turkish business world. Blokchain Turkey Platform, in its
study titled ‘Blockchain for Supply Chains and International
Trade’, emphasizes that blockchain is of vital importance
for the Turkish economy, which has a high trade volume
with the EU. 45 countries are working on blockchain
developments on both the business and technology areas.
The World Trade Organization, OECD, World Customs
Organization also carry out these studies, but the European
Union is at a very advanced level. In our country, we
are trying to raise awareness on this issue. According to
experts, we need this for sustainable trade. It is predicted
that 36 original and 240 copy documents flow in an
average foreign trade transaction; which makes the process
open to error and abuse. Therefore, blockchain stands
out as the most suitable technology for foreign trade. For
example, while the average transit time of a vehicle is
eight hours, even with digitalized customs, this time can
be reduced to 30 seconds with blockchain technology.
With blockchain, insurance companies can also make risk
analysis and assessment much more clearly. Blockchain
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‘Faiz ve enflasyon son çeyrek radarda olacak’
‘Interest and inflation will be on the radar in the last quarter’
ZEYNEP AKTAŞ
EKONOMİ YAZARI - ECONOMY AUTHOR
“YILIN SON ÇEYREĞINE doğru yaklaşırken yatırımcının
ana gündemi birikimlerin enflasyon karşısında erimemesi.
Piyasada gözler faizin ne olacağına çevrili... Piyasalarda yeni
hareket alanları oluşuyor. Zira yılın son çeyreğine yaklaşıyoruz. Yatırımcı gündeminde birikimlerin enflasyon karşısında
erimemesi ve faizin ne olacağı var. Yatırımlar bu ikili arasında
kendine yön arıyor, reel getiri peşinde koşuyor. Geldiğimiz
aşamada mevduattaki stopaj avantajı nedeniyle hâlâ para
TL’de. Ancak TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun açıklamaları
sonrası faizin enflasyonun altında kalabileceği de yorumlanmaya başladı. Bu nedenle portföyler yeniden şekilleniyor. Yeni
para girişine neden olacak adımlar atılmadıkça kurlarda bu
seviyeler taban olarak kalabilir. Piyasanın gündeminde şu beş
konu öne çıkıyor:
1- Merkez bankalarına ilişkin gelişmeler,
2- Dış piyasaların seyri,
3- Enflasyona ilişkin gelişmeler,
4- Merkez’in nasıl bir faiz kararı vereceği,
5- Pandemi sürecine ilişkin belirsizlikler.

has a very important role in the prevention of counterfeit
products in the origin insurance provided by the chambers
of commerce. These certificates will bring effective
solutions for the problems of European brands. In the food
sector, Walmart can detect the origin, which it detects in 6
days with the traditional method, in 2.2 seconds with the
blockchain.

WHY DO COMPANIES INVEST IN BITCOIN?
Cryptocurrency is a very young market. And it has many
risks. Because regulations are new. There are over 10,000
crypto assets on the market. According to experts, most
of which will not be entered as assets. Tesla made the
headlines in February when it announced that it would
invest $1.5 billion in Bitcoin. However, Tesla, the electric
car maker, is neither the first nor the only US company to
make a significant Bitcoin investment. But why do listed
companies invest in cryptocurrencies? Microstrategy was
the first US company to enter the crypto market with a
large investment. Microstrategy, a software company,
invested $250 million of its financial reserves in Bitcoin in
August 2020. Since then, it has been buying more and more
cryptocurrencies. After the sharp price drop in mid-May,

“AS WE APPROACH the last quarter of the year, the main agenda

of the investor is that savings do not melt down in the face of
inflation. Eyes are on what will happen to the interest rate in the
market. There are new areas of action in the markets. Because we
are approaching the last quarter of the year. The investor’s agenda
includes not melting the savings in the face of inflation and what
the interest will be. Investments are these two “The money is still
in TL due to the withholding tax advantage in deposits. At this
stage, the money is still in TL. However, after the statements of
CBRT Chairman Şahap Kavcıoğlu, it has been interpreted that the
interest rate may remain below inflation. Therefore, portfolios are
reshaped. It will cause new money inflow. Unless steps are taken,
these levels may remain as a base in exchange rates.The following
five issues stand out on the market’s agenda:
1- Developments regarding central banks,
2- The course of foreign markets,
3- Developments related to inflation,
4- What kind of interest rate decision will be made by the Center,
5- Uncertainties regarding the pandemic process.

blok zincirin. Bu sertifikalar Avrupalı markaların derdine
çok ciddi ilaç olacak. Gıda sektöründe Walmart geleneksel
yöntemle 6 günde tespit ettiği menşei, blok zinciriyle 2.2
saniyede tespit edebiliyor.
ŞİRKETLER NEDEN BITCOIN’E YATIRIM YAPIYOR?
Kripto paralar çok genç bir piyasa. Yüksek riskli olduğu
bir gerçek. Çünkü regülasyonlar daha yeni yeni geliyor.
Piyasada 10 binin üzerinde bir kripto varlık var. Uzmanlara göre; bunların çok büyük bir kısmı girilmeyecek olan
varlıklar… Tesla, şubat ayında Bitcoin’e 1.5 milyar dolar
yatırım yapacağını açıkladığında manşetlere çıkmıştı. Ancak, elektrikli otomobil üreticisi olan Tesla, önemli bir
Bitcoin yatırımı yapan ne ilk ne de tek ABD şirketi. Peki
ama borsaya kayıtlı şirketler neden kripto paralara yatırım yapıyor? Büyük bir yatırımla kripto pazarına giren ilk
ABD şirketi Microstrategy oldu. Bir yazılım şirketi olan
Microstrategy, Ağustos 2020’de, finansal rezervlerinin 250
milyon dolarını Bitcoin’e yatırdı. O zamandan beri giderek
daha fazla kripto para satın alıyor. Mayıs ortasında yaşanan
sert fiyat düşüşünün ardından şirketin CEO’su Michael
Saylor, daha fazla Bitcoin satın aldıklarını açıkladı. Yaklaşık
bir ay önce şirketin BTC varlıklarının toplam değeri 2.25
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milyar dolara eşitti. Microstrategy CEO’su artık kendisini
bir kripto savunucusu olarak görüyor ve “Şirketler için
Bitcoin’i bir değer saklama aracı olarak önerirken diğer
şirket yöneticilerine kripto dünyasına girmeleri konusunda tavsiyelerde bulunuyor. Time Magazine ile yaptığı bir
röportajda Saylor, Elon Musk’a attığı tweetlerin Tesla’nın
Bitcoin yatırımı yapmasında kısmen etkili olduğunu ima
etti. Peki ama neden büyük şirketler rezervlerini kripto paralara yatırıyor? Saylor, Microstrategy için milyar dolarlık
yatırımın enflasyona karşı bir koruma olduğunu söylüyor
ve “Bitcoin, dijital altındır” diyerek, misyonunun “dünyanın bilançolarını düzeltmek” olduğunu öne sürüyor.
Tesla’da bu misyonun yakında gerçekleşmesi muhtemeldir.
Şirket, 2021 yılının ilk çeyreğine ilişkin raporunda, Bitcoin
satışından 101 milyon dolarlık kâr elde ettiğini açıkladı.
Tesla, bu olaydan birkaç hafta sonra Bitcoin’i şimdilik bir
ödeme aracı olarak kabul etmeyeceğini açıklasa bile, hâla
elinde Bitcoin tutuyor. Bir ödeme hizmeti sağlayıcısı olan
Square, Bitcoin’e yatırım yapmaya geçen sonbaharda başlamıştı. Bitcoin rezervlerinin şu anda 220 milyon dolar
değerinde olduğu ve likit varlıklarının yüzde 5’ine tekabül
ettiği belirtiliyor. 2021 yılının ilk çeyreğinde Square, 20
milyon dolar değerinde bir zarar bildirdi. Ödeme hizmeti
sağlayıcısı olan şirket, şimdilik daha fazla Bitcoin yatırımı
yapmak istemiyor. Square, “Bitcoin Clean Energy” (Bitcoin Temiz Enerji) girişimi ile kendisini kripto paraların
çevre sorununa adamış görünüyor. Büyük şirketler için
bir yatırım stratejisi olarak Bitcoin’e yönelik baskı, çoğunlukla ABD’den geliyor. CNBC tarafından yapılan küresel
bir CFO anketinde, ankete katılan kişilerin yüzde 80’i Bitcoin’i ne bir ödeme yöntemi olarak kabul edilmesi ne de
bilançolarda görünmesi gereken bir balon olarak gördü.
Bununla birlikte, yaşanan halihazırdaki gelişmeler, dijital
varlıkların sadece özel yatırımcılar için değil şirketler için
de alternatif bir yatırım stratejisi olabileceğini gösteriyor.
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the company’s CEO, Michael Saylor, announced that they
are buying more Bitcoin. About a month ago, the total value
of the company’s BTC holdings was equivalent to $2.25
billion.
The Microstrategy CEO now sees himself as a crypto
advocate and recommends Bitcoin as a store of value for
companies, and advises other company executives to enter
the crypto world. In an interview with Time Magazine,
Saylor implied that his tweets to Elon Musk were partially
influential in Tesla’s investment in Bitcoin. But why are big
companies investing their reserves in cryptocurrencies?
Saylor says the billion-dollar investment for Microstrategy
is a hedge against inflation and asserts that its mission is
to “fix the balance sheets of the world”, saying “Bitcoin is
digital gold.” At Tesla, this mission is likely to come true
soon. The company announced in its report for the first
quarter of 2021 that it made a profit of $ 101 million from
the sale of Bitcoin. Even though Tesla announced a few
weeks after that it will not accept Bitcoin as a means of
payment for now, it still holds Bitcoin.
Square, a payment service provider, started investing in
Bitcoin last fall. It is stated that their Bitcoin reserves are
currently valued at 220 million dollars and correspond
to 5 percent of its liquid assets. In the first quarter of
2021, Square reported a loss of $20 million. The company
does not want to invest more in Bitcoin for now. Square
seems to be committed to the environmental issue of
cryptocurrencies with its “Bitcoin Clean Energy” initiative.
Pressure for Bitcoin as an investment strategy for big
companies comes mostly from the US. In a global CFO poll
by CNBC, 80 percent of respondents saw Bitcoin as neither
a payment method nor a bubble that should appear on
balance sheets. However, current developments show that
digital assets can be an alternative investment strategy not
only for private investors but also for companies.

Ekonomik güven endeksi arttı
TÜRKIYE İSTATISTIK KURUMU (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, ekonomik güven endeksi Haziran ayında 97.8 iken,
temmuz ayında yüzde 2.3 oranında artarak 100.1 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (İmalat
sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklanıyor. Reel kesim güven endeksi
bir önceki aya göre temmuz ayında yüzde 2.1 oranında artarak 112.1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 5.8 oranında
artarak 114.8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3.7 oranında artarak 109.6 değerini, inşaat sektörü güven
endeksi yüzde 4.7 oranında artarak 86.3 değerini aldı. Tüketici güven endeksi yüzde 2.7 oranında azalarak 79.5 değerini aldı.

Economic confidence index increased
ACCORDING to the statement made by the Turkish Statistical Institute (TURKSTAT), the economic confidence index, which was 97.8 in
June, increased by 2.3 percent in July to 100.1. The increase in the economic confidence index is due to the increases in the real sector
(manufacturing industry), services, retail trade and construction sector confidence indices. Real sector confidence index increased by 2.1
percent in July compared to the previous month and reached 112.1, services confidence index increased by 5.8 percent to 114.8, retail
trade confidence index increased by 3.7 percent to 109.6, construction confidence index increased by 4.7 percent to 86.3. Consumer
confidence index decreased by 2.7 percent to 79.5.
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talep fazlasını giderir ve
enflasyon frenlenebilir.
Enflasyon oranı yüzde
19,25 iken net nominal
faizler yüzde 18,50 ise
insanlar tasarruf yapmayı seçmez, ellerindeki
parayı bir an önce harcayıp enflasyon
etkisini azaltmaya çalışırlar. Hele bir de
ölçülen enflasyonun yanlış olduğu, doğrusunun yüzde 30’larda olması gerektiği
inancı yaygınsa o zaman ne bulursa alıp
stoklamaya yönelirler. Bu harcama artışı
enflasyonun daha da artmasına yol açar.
O halde eğer talep enflasyonu geçerliyse
o zaman enflasyonu doğru ölçüp gerçek
durumu açıklamak ve faizi de mutlaka o
oranın üzerinde bir oran olarak belirlemek gerekir. Eğer böyle yapılmaz faiz,
gerçek enflasyonun altında belirlenirse
o zaman faiz artışı enflasyonu önleyemez.
Maliyet enflasyonu; üretim maliyetlerine giren faktör fiyatlarında (ücret, faiz,
rant ve kâr) ya da üretimde kullanılan
çeşitli girdilerde (elektrik, doğal gaz, su
vb) çeşitli nedenlerle ortaya çıkan artışların fiyatlara yansıtılmasıyla ortaya
çıkar. Bunu önlemenin yolu faiz artışı

değildir. Faiz artışı, kredi maliyetlerini
yükseltmesi gibi nedenlerle, tam tersine
burada enflasyonu artırıcı etki yaratabilir. Bunun bir tek istisnası vardır: Kur
artışı. Eğer bir üretim sistemi yoğun
ithal girdi kullanarak üretim yapıyorsa
o zaman kur artışından çok etkileniyor
demektir. Kur artışı maliyet enflasyonunun önemli bir parçasıdır. Faiz artırarak
sonsuza kadar kur ve enflasyon sorununu çözmek mümkün değildir. O nedenle
ilişkiler denklemini doğru kurmak ve
çözümü ona göre oluşturmak gerekir.
Günümüzde tartışılan ilişki şöyle görünüyor: Enflasyon- Faiz. Oysa bu buzdağının yalnızca görünen bölümüdür
ve ona bakarak kalıcı çözüm üretmek
mümkün değildir. Olsa olsa faizi artırarak geçici çözümler sağlanabilir. Gerçek
durum şöyledir: Bizim tartıştığımız
bölüm sadece bu en sondaki Enflasyon
– Faiz meselesidir. O nedenle de kalıcı
çözüm üretemiyoruz. Kalıcı çözüm üretebilmemiz için en baştan ülke riskindeki yüksekliği nasıl giderebileceğimizden
başlamamız gerekiyor. Onun da ucu
yapısal reformlara dayanınca hepsini
atlayarak yine en sondaki ilişkiye gelip
çözümsüz kalıyoruz: Enflasyon-Faiz.”

to spend as soon as possible and reduce
the effect of inflation. Especially if there
is a widespread belief that the measured
inflation is wrong and that it should be
around 30 percent, then they tend to stock
up on whatever they can find. This increase
in spending leads to a further increase in
inflation. So, if demand inflation is valid,
then it is necessary to measure inflation
correctly, explain the real situation, and
determine the interest rate above that rate.
If this is not done, if the interest rate is
determined below the real inflation, then an
increase in interest cannot prevent inflation.
Cost inflation; It arises by reflecting the
increases in the factor prices (wages,
interest, rent and profit) that are included
in the production costs or the various
inputs used in production (electricity,
natural gas, water, etc.) The way to prevent
this is not an increase in interest rates. On
the contrary, it may create an inflationincreasing effect here, due to reasons such
as an increase in interest rates and an
increase in credit costs. There is only one
exception to this: Exchange rate increase.

If a production system produces using
intensive imported inputs, then it is very
affected by the exchange rate increase.
Exchange rate increase is an important
part of cost inflation. It is not possible
to solve the exchange rate and inflation
problem forever by increasing interest
rates. Therefore, it is necessary to set up
the relations equation correctly and create
the solution accordingly. The relationship
discussed today looks like this: InflationInterest. However, this is only the tip of the
iceberg and it is not possible to produce
a permanent solution by looking at it. At
best, temporary solutions can be provided
by increasing the interest rate. The real
situation is as follows: The part we are
discussing is just this last Inflation – Interest
rate issue. That’s why we can’t come up with
a permanent solution. In order to produce a
permanent solution, we need to start from
the beginning with how we can eliminate
the high risk of the country. When its end is
based on structural reforms, we skip all of
them and come to the last relationship and
remain unsolved: Inflation-Interest.”

ENFLASYON - FAİZ
MAHFİ EĞİLMEZ
EKONOMİST - ECONOMIST
“SON GÜNLERDE enflasyon ile faiz

arasındaki neden – sonuç ilişkisi yeniden gündeme geldi. Bu kez hangisinin
neden hangisinin sonuç olduğundan
çok faizi artırınca enflasyon düşer mi
düşmez mi tartışması gündemdeydi. Her şeyden önce bu soruyu doğru
yanıtlamak için neden – sonuç ilişkisini
doğru kurmamız gerekiyor. Bunun için
de önce enflasyonun kaynağını belirlememiz gerekiyor. Enflasyon iki şekilde
karşımıza çıkar: Talep enflasyonu ve
maliyet enflasyonu. Talep enflasyonu;
talep edilen miktarın arz edilen miktardan fazla olmasından kaynaklanır.
Bunun da en bilinen nedeni piyasadaki
para arzının fazlalığıdır. Eğer piyasada
para fazla mal azsa o zaman enflasyon
olur. Bu tür enflasyonu önlemenin bir
yolu faizleri artırmak olabilir. Faizler
artarsa insanlar tüketimden kısıp tasarrufa yönelirler bu da piyasada oluşan

INFLATION-INTEREST
“RECENTLY, the cause-effect relationship
between inflation and interest has come
to the fore again. This time, the debate
was on whether inflation would decrease
or not, when the interest rate increases
rather than the cause and which is the
result. First of all, in order to answer this
question correctly, we need to establish the
cause-effect relationship correctly. Inflation
comes in two forms: Demand inflation and
cost inflation. Demand inflation is caused
by the quantity demanded more than the
quantity supplied. The most well-known
reason for this is the excess money supply
in the market. If there is more money in
the market and less goods, When there is
inflation, one way to prevent this type of
inflation may be to increase interest rates.
If interest rates increase, people tend to
cut back on consumption and save, which
eliminates excess demand in the market
and inflation can be curbed. does not
choose the money in their hands they try
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TÜRKIYE GIRIŞIMCILIK
SEKTÖRÜ BÜYÜYOR
Türkiye girişimcilik sektöründe küresel gelecek vaadeden atılımları içinde
barındırıyor. Türkiye geleceğe yönelik pek çok startup girişimiyle şimdiden ümit
vaadeden ülkelerden biri. Türkiye bir marketplace ve benzeri sektörler için yaratıcı
bir ortam. İşe bir başka açıdan baktığımızda, kişi başına düşen girişimcilik yatırımları
anlamında şu anda 1 doların altında dolaşıyoruz. Bu tutarın global rekabet için en az
10 dolar ve üstü seviyelere çıkması gerekiyor. Bu da girişimlere her sene 800 milyon
dolar üzeri yatırım yapılması anlamına geliyor. Bunun yolu ise hem daha global
düşünen girişimcilere ihtiyaç var hem de global düşünen bu girişimcilere yatırım
yapacak daha çok yatırım fonuna ihtiyaç var.

Turkish Entrepreneurship Sector Grows
Turkey embodies promising global breakthroughs in
the entrepreneurship sector. Turkey is already one of
the promising countries with many startup initiatives
for the future. Turkey is a marketplace and a creative
environment for similar industries. When we look at the
business from another perspective, we are currently
circulating under 1 dollar in terms of entrepreneurial
investments per capita. This amount needs to increase
to at least 10 dollars and above for global competition.
This means that more than $800 million is invested in
startups every year. The way to do this is that there is a
need for entrepreneurs who think more globally, and
there is a need for more mutual funds to invest in these
entrepreneurs who think globally.
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TÜRKIYE GELIŞMEKTE OLAN, dinamik ve yeniliklere açık
bir ülke. En son teknolojilere adaptasyon yeteneğimiz genç
nüfusumuzla bir araya geldiğinde, girişimcilik açısından son
derece elverişli bir iklim ortaya çıkıyor.
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de internet alt yapısının
ve iletişim başta olmak üzere teknolojinin birçok alanda
hızla gelişmesi, girişimcilik modellerinde değişikliğe neden oldu. Hizmet sektörünün internet mecrasına kayması,
hız ve kişiselleştirme faktörlerinin bu sektör içinde önem
kazanması, katma değer ögesinin fiyat etkeninin önüne
geçmesi gibi birçok değişim, Türkiye’deki girişimcilik ekosistemini dönüştürdü ve startup denen girişimler baş rolü
kaptı. Büyük çoğunluğu klasik yapıdaki KOBİ’lerden oluşan
girişim ekosistemin içindeki, gücünü teknolojiden ve dinamizmden alan, global ölçekte ses getirebilecek nitelikteki bu
startup’ların sayısı da, aldıkları yatırımlar da artarak devam
edeceğe benziyor.
Türkiyedeki girişim ekosistemini raporlayan startups.
watch’ın verilerine göre 2021 yılın ilk iki çeyreğindeki girişim grafiğinin öne çıkan maddeleri, pandeminin tüketiciler
ve yeni girişimciler üzerindeki etkisini göstermesi açısından da önemli. Yerli girişimler Nisan 2021’nin sonuna dek
78 yatırım turuna katılıp toplamda 523 milyon dolar yatırım topladı. Son ay sadece 14 yatırım turu gerçekleştirildi ve
buradan 10.8 milyon dolar elde edildi. 4 ayın toplam yatırım
gelirinde en dikkat çeken marka ise Getir oldu. Hızlı market
uygulamasının yılın başından beri gösterdiği yükselen ivme

Türkiye gelişmekte olan,
dinamik ve yeniliklere açık
bir ülke. En son teknolojilere
adaptasyon yeteneğimiz
genç nüfusumuzla bir araya
geldiğinde, girişimcilik
açısından son derece elverişli
bir iklim ortaya çıkıyor.
Turkey is a developing, dynamic
and innovative country. Our
ability to adapt to the latest
technologies, combined with our
young population, creates an
extremely favorable climate for
entrepreneurship.
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TURKEY IS A DEVELOPING, dynamic and innovative
country. Our ability to adapt to the latest technologies,
combined with our young population, creates an extremely
favorable climate for entrepreneurship.
As in the world, the rapid development of internet
infrastructure and technology in many areas, especially in
communication, has caused changes in entrepreneurship
models. Many changes, such as the shift of the service
sector to the internet, the importance of speed and
personalization factors in this sector, and the fact that
the value-added factor took precedence over the price
factor, transformed the entrepreneurship ecosystem in
Turkey and startups took the lead role. It seems that the
number and investments of these start-ups, which are in
the entrepreneurial ecosystem, the majority of which are
classical SMEs, draw their strength from technology and
dynamism, and can make a global impact, will continue to
increase.
According to the data of startups.watch, which reports
on the entrepreneurial ecosystem in Turkey, the highlights
of the startup graphic in the first two quarters of 2021
are also important in terms of showing the impact of the
pandemic on consumers and new entrepreneurs. Domestic
startups participated in 78 investment rounds until the
end of April 2021, raising a total investment of 523 million
dollars. Only 14 investment rounds were made in the last
month, generating $10.8 million. The most striking brand
in the total investment income of the 4 months was Getir.
When we exclude the increasing momentum of the fast
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market application since the beginning of the year and the
investment rounds it has taken from the statistics, there are
76 investment rounds and 95 million dollars of investment.
We said that there were 14 investment rounds in
April. Among them, the three most profitable companies
according to the investment they received; Ace Games
became Appsilon Diamond and EasyCep. As the leading Ace
Games hinted, game initiatives continue their rise in recent
years. In a total of 4 months, we can see 17 game startups
with a total investment of 65 million dollars.
Of course, we will not be able to complete the report
without mentioning Trendyol, which has improved its
service area and user base with the pandemic. With its 350
million dollar investment, the company became Turkey’s
third unicorn after Peak and Getir.
Some of our domestic enterprises are companies that
keep their headquarters abroad. When we look at the
first 4 months, we can say that 13 startups achieved 430
million dollars. Only in April, 5 Turkish startups among them
received a total investment of 84 million dollars. Tripledot
Studios received the highest investment among them.
Game developer Zynga has made its fourth purchase
from Turkey by purchasing Izmir-based Uncosoft through
the Turkish startup Rollic, which it acquired last year. When
we look at the funds established, we see that at the end
of four months, 5 different funds, which we can list as Arz
Portfolio Teknogirişim, Startupfon, Deniz Ventures, Bilişim
Vadisi GSYF and 500 Istanbul, have created a total of 95
million dollars worth of funds.
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ve çıktığı yatırım turlarını istatistikten düşürdüğümüzde
geriye 76 yatırım turu ve 95 milyon dolar yatırım kalıyor.
Nisan ayında 14 yatırım turu olduğunu söylemiştik. Bunların arasından aldığı yatırıma göre en kazançlı ilk üç şirket;
Ace Games, Appsilon Diamond ve EasyCep oldu. Başı çeken
Ace Games’in de ipucunu verdiği üzere oyun girişimleri son
yıllardaki yükselişini devam ettiriyor. 4 ayın toplamında 17
oyun girişimini toplamda 65 milyon dolarlık yatırımlarıyla
görebiliyoruz.
Elbette pandemiyle birlikte hizmet alanını ve kullanıcı
tabanını geliştiren Trendyol’u anmadan raporu tamamlayamayacağız. Şirket, 350 milyon dolarlık yatırımı ile Peak
ve Getir’den sonra Türkiye’nin üçüncü unicorn’u oldu.
Yerli girişimlerimizin kimi yurt dışında merkezlerini
tutan şirketler. İlk 4 aya baktığımızda 13 girişimin 430 milyon dolar elde ettiğini söyleyebiliriz. Sadece nisan ayında
içlerinden 5 Türk girişimi toplamda 84 milyon dolar yatırım aldı. İçlerinde en yüksek yatırımı alan ise Tripledot
Studios oldu.
Oyun geliştiricisi Zynga geçen sene bünyesine kattığı
Türk girişimi Rollic vasıtasıyla İzmir merkezli Uncosoft’u
satın alarak Türkiye’den dördüncü satın alımını yapmış
oldu. Kurulan fonlara baktığımızda dört ayın sonunda Arz
Portföy Teknogirişim, Startupfon, Deniz Ventures, Bilişim
Vadisi GSYF ve 500 Istanbul şeklinde sıralayabileceğimiz
5 ayrı fonun toplam 95 milyon dolar değerinde fon oluşturduğunu görüyoruz.
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Üniversite Patentlerini
Ne yapacağız?
İlk defa 2020 yılında TÜBİTAK tarafından çıkarılan “1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transfer Destek Programı” çok
vizyoner ve yerinde bir destek programı oldu. Bu destek programı ile TÜBİTAK firmaların üniversite ve startupların patentlerinin lisansını aldığında veya devir aldığında yüzde 75’e kadar lisans bedelini karşılıyor.

University Patents What will we do?
The “1702 Patent-Based Technology Transfer Support Program”, which was first issued by TUBITAK
in 2020, has been a very visionary and appropriate support program. With this support program,
TÜBİTAK covers the license fee of up to 75 percent when companies license or take over the patents
of universities and start-ups.

Doç. Dr. Serdal Temel

Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi
Faculty Member of Ege University

U

LKEMIZDE SON 10 YILDIR inovasyon
ve girişimcilik ekosisteminde çok güzel
gelişmeler oluyor. Ancak olmamız gereken noktada olmadığımızın, o noktaya da
kısa bir süre içerisinde gelemeyeceğimizin hemen altını çizelim. 1990’lı yıllarda
ülke olarak tartıştığımız konu firmaların
neden Ar-Ge yapamadığı idi. Bu tartışma ile birlikte 1995
yılından itibaren başta KOSGEB ve TEYDEB farklı Ar-Ge
proje destek mekanizmaları geliştirerek ülke çapında birçok firmayı Ar-Ge yapmaya teşvik etti. Dolayısıyla bizim
firmalarımız bugün Ar-Ge yapabiliyor ise bunu KOSGEB
ve TÜBİTAK-TEYDEB’e borçlular. Yani bizim Ar-Ge yapabilme kabiliyetimiz firmalıların içerisinden ziyade dışardan
zorlanarak geliştirildi. Geldiğimiz noktada birçok firmamızın Ar-Ge projesi geliştirebildiğini TÜBİTAK ve KOSGEB
Ar-Ge proje başvurularına bakarak görebiliyoruz.
2000’li yılarda ise ülkece en fazla tartıştığımız konu ise
Ar-Ge’den bir adım öteye geçerek patentler oldu. Artık hep
birlikte kendi patent sayılarımızı diğer ülkeler ile karşılaştırıyorduk ve neden bizim patent sayılarımız bu kadar az
diye yakınıyorduk. Özellikle de üniversiteleri bu konuda
eleştirmeye başladık. Bu kadar yapılan araştırmalardan
neden patent çıkmıyor diye.
2013 yılında TÜBİTAK tarafından TTO’lar kurulmaya
başlandı ve hemen ardından Yenilikçi ve Girişimci Üniversite Endeksi hayatımıza girdi. Hem TTO’lar üzerinden hem de endeks üzerinden üniversiteleri (öğretim
elemanlarını) zorlayarak (veya teşvik ederek) araştırma
sonuçlarının patentlenmesi sağlanmaya başlandı. Aynı
zorlama ve teşvik Teknoparklar ve Ar-Ge Merkezlerine
yapıldı ve yapılmaya da devam ediyor. Patentlerin hayatı-

IN OUR COUNTRY, there have been very good
developments in the innovation and entrepreneurship
ecosystem for the last 10 years. However, let’s underline
that we are not at the point where we should be, and that
we will not be able to reach that point in a short time. In
the 1990s, the issue we discussed as a country was why
companies could not do R&D. Along with this discussion,
since 1995, KOSGEB and TEYDEB have developed different
R&D project support mechanisms and encouraged many
companies throughout the country to do R&D. Therefore,
if our companies can do R&D today, they owe it to
KOSGEB and TUBITAK-Teydeb. In other words, our R&D
capability has been developed by forcing from the outside
rather than from the inside of the companies. When we
look at the R&D project applications of TÜBİTAK and
KOSGEB today, we see that many of our companies can
develop R&D projects.
In the 2000s, the most discussed topic in the country
was patents, going one step further than R&D. We were all
comparing our number of the patents with other countries
and complaining why our numbers were so few. In particular,
we started to criticize universities on this issue. Why aren’t
there enough patents coming out of so much research?
In 2013, TTOs started to be established by TUBITAK, and
immediately after that, the Innovative and Entrepreneurial
University Index entered our lives. By forcing (or
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encouraging) universities (lecturers) through both TTOs and
index, research results were started to be patented. The
same enforcement and encouragement has been made to
Technoparks and R&D Centers, and it continues today. I think
we owe it to TTOs to get so many patents into our lives. The
point we have reached is not negligible at all. Our universities
are in an incredible competition for patent applications. And
Technoparks are also not lagging behind universities. The
private sector is also keeping pace with this. Today, none of
us discuss the number of patents anymore.
So, what caused the increase? Of course, it was the
direction of the mechanisms and the policies of the public. If
TTOs were not established and/or if there was no University
index, it was not possible for our patent number to reach
these levels. So, what is at the top of the issues discussed
in the innovation and entrepreneurship ecosystem these
days? We are discussing issues such as why we have received
so many patents, their patent maintenance fees are being
burdened by institutions (universities, companies, etc.) and
how we can commercialize them. As before, the shortest
way to solve this issue quickly in our country will be the
support and incentives of the public to commercialize
patents. In doing so, first of all, the fact that the patent is
a direct performance indicator should be eliminated and
replaced with an indicator of how much total patents are
commercialized. Thus, the focus of the supply side will shift
to commercialization rather than the number of patents. This
has been observed slightly in the last couple of years. In my
opinion, in the commercialization of patents, it is necessary
to encourage and motivate the demand side instead of the
supply side. Naturally, the private sector is hesitant to invest
in technologies with a low level of technology preparation
(high economic risk). Therefore, companies need motivation
and risk sharing to license these patents.
The “1702 Patent-Based Technology Transfer Support
Program” published by TÜBİTAK for the first time in 2020
has been a very visionary and appropriate support program
for me. With this support program, TUBITAK covers 75%
of the license fee when it purchases or takes over the
patents of universities and start-ups. Therefore, this support
program supports both the investor side (the buyer), and
the supply side (universities and startups) by significantly
reducing the risk of the industrialist.
In my opinion, it’s time to substantially revise public
support for R&D and innovation, and turn it into supports
that help commercialize outputs rather than just patentgenerating supports. The 1702 Patent-Based Technology
Transfer Support program is the first example, but the
number of similar support programs should be increased
and their content should be expanded. If the mentioned
support programs diversify and increase, the issues we will
discuss over the next 10 years; how many patents have been
commercialized or how much revenue has been generated
from the commercialized patents. The faster we get here,
the more we contribute to the development of the country’s
economy. For this, it is beneficial that the Public should
diversify its programs that will directly or indirectly support
the commercialization of especially university patents.
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mıza bu denli girmesini de TTO’lara borçlu olduğumuzu
düşünüyorum. Geldiğimiz nokta hiçte azımsanmayacak
düzeyde. Üniversitelerimiz patent başvuru konusunda
inanılmaz bir rekabete girmiş durumda. Teknoparklar
da üniversitelerden geri kalmıyor. Özel sektörde bu hıza
ayak uydurmuş bir şekilde gidiyor. Bugün artık hiçbirimiz patent sayılarımızı tartışmıyoruz.
Peki, bu artışın nedeni neydi? Tabii ki mekanizmaların ve kamunun politikalarının yönlendirmesiydi.
Eğer TTO’lar kurulmasaydı ve/veya üniversite endeksi olmasaydı patent sayımızın bu seviyelere gelmesine
imkan yoktu. Peki, bugünlerde inovasyon ve girişimcilik ekosisteminin tartıştığı konuların başında ne geliyor? Biz bu kadar patenti neden aldık, bunların patent
bakım ücretleri kurumlara (üniversite, şirket vb) yük
olmakta ve biz bunları nasıl ticarileştirebiliriz gibi konular tartışılıyor. Daha önce olduğu gibi ülkemizde bu
konuyu hızlıca çözebilmenin en kestirme yolu kamunun
patentleri ticarileştirmeye yönelik destek ve teşvikleri
olacak. Bunu yaparken öncelikle patentin doğrudan bir
performans göstergesi olması ortadan kaldırılıp yerine
toplam patentlerin hangi oranda ticarileştirildiği göstergesi konulmalı. Böylece arz tarafının odağı patent sayısından ziyade ticarileştirmeye kayacaktır. Bu son bir iki
yıl içinde az da olsa görülmektedir. Bana göre patentlerin
ticarileştirilmesinde arz tarafından çok talep tarafının
teşvik edilmesi ve onların motive edilmesi gerekmektedir. Doğal olarak özel sektör teknoloji hazırlık düzeyi
düşük (ekonomik riski büyük) teknolojilere yatırım yapmaktan çekiniyor. Dolayısıyla firmaların bu patentleri
lisanslayacak motivasyona, risk paylaşımına ihtiyacı var.
İlk defa 2020 yılında TÜBİTAK tarafından çıkarılan
“1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transfer Destek Programı”
bana göre çok vizyoner ve yerinde bir destek programı oldu.
Bu destek programı ile TÜBİTAK firmaların üniversite ve
start-upların patentlerinin lisansını aldığında veya devir
aldığında yüzde 75’e kadar lisans bedelini karşılıyor. Dolayısıyla bu destek programı sanayicinin riskini önemli ölçüde
azaltarak hem yatırımcıyı, yani alıcı tarafı destekliyor hem
de arz tarafı olan üniversiteleri ve startupları destekliyor.
Bana göre Ar-Ge ve inovasyona yönelik kamu destekleri önemli ölçüde revize edilerek sadece patent üreten
destekler yerine üretilen çıktıları ticarileştirilmesine yardım eden desteklere dönüştürülmesinin zamanı gelmiştir.
1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transfer Destek programı
ilk örneğidir ama benzer destek programlarının sayıları
ve içeriği genişletilerek artmalıdır. Eğer bahsedilen destek
programları çeşitlenerek artarsa gelecek 10 yıl içerisinde
tartışacağımız konu kaç patentin ticarileştirilmesinden,
ticarileşen patentlerden elde edilen gelirlerin azlığı veya
çokluğu olacaktır. Buraya ne kadar hızlı geçersek ülke
ekonomisinin gelişmesine o kadar katkı yaparız. Bunun
için de kamunun özellikle üniversite patentlerinin ticarileştirilmesine doğrudan veya dolaylı destekleyecek
programlarını çeşitlendirmesinde yarar bulunmaktadır.
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“Podcast’ler ile hedefimiz, genç
ve farklı kitlelere ulaşmak”
Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp, ‘74 Podcast’in ‘The Reset’ isimli serisinde farklı konularda
ünlü konuklarını ağırlıyor.

“Our target with podcasts is to reach youth and
different audiences”
Pelin Akın Özalp, Board Member of Akfen Holding, hosts her famous guests on different subjects in
the series titled ‘The Reset’ of the ‘74 Podcast’.

Pelin Akın ÖZALP

Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi
Board Member of Akfen Holding

A

KFEN HOLDING Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp, Spotify üzerinden yayınlanan ‘74 Podcast’te The Reset isimli sohbet
serisine başladı. Sesli sohbet platformlarının son dönemde kat ettiği mesafe ve yoğun dinleyici kitlesine ulaşmasıyla birlikte
The Reset serisine başladıklarını anlatan
Özalp, “COVID-19 öncesi hayatta konferanslardan, seminerlerden besleniyorduk ve kendimizi anlatmaya fırsat buluyorduk.
Bu dönemde öyle bir şansımız olmadığı için artık genç kuşak
olarak yeni platformlarda da yer almamız gerektigini düşündük.
Sesli platformlar kısa zaman içerisinde kendisine geniş bir alan
yarattı. Biz de gerek iş hayatımızda gerekse sosyal hayatımızda
yer alan farklı karakterler ile yaptığımız sohbetlerimizin genç
ve farklı kitlelere ulaşabileceğimizi düşündüğümüz bir podcast
serisine başlama kararı aldık” diyor. İlk etapta 9 bölümden oluşacak The Reset podcast serisinde, Pelin Akın Özalp, geniş bir
yelpazede, alanında uzman dünyaca ünlü konuklarıyla yaklaşık 40 dakikalık sohbetlerde farklı konuları ele alıyor. Podcast
yayınları Spotify üzerinden ’74 Podcast kanalındaki The Reset
bölümünden takip edilebiliyor.

PELIN AKIN ÖZALP, Member of Akfen Holding Board of

İLK KONUĞU LÜBNANLI AKTİVİST
SARA EL-YAFİ OLDU
Özalp, İngilizce olarak yayınlanan The Reset serisinin ilk bölümünde Politika Danışmanı, Sosyo-Politik Yazar ve Lübnanlı
Siyasi Aktivist Sara El-Yafi’yi ağırladı. Dedesi Lübnan eski baş-

Ozalp hosted Sara Al-Yafi, a Political Consultant, SocioPolitical Writer and Lebanese Political Activist, in the first
episode of The Reset series, published in English.Sara
El-Yafi, whose grandfather is the former prime minister of

Directors, started her podcast series titled The Reset on
the ‘74 Podcast’ broadcast on Spotify. Explaining that
they started The Reset podcast series with the increase
in the performance of chat platforms that have reached
a large audience recently, Özalp said, “We were fed by
conferences and seminars in the pre-Kovid life and we
had the opportunity to explain ourselves. Since we did not
have such a chance in this period, we thought that as the
young generation, we should take part in new platforms as
well. Voice platforms over the Internet have established an
important status for themselves in a very short time. So, we
decided to start a podcast series where we think that our
conversations with different characters in our business and
social lives can reach young and different audiences.” In
The Reset podcast series, which will consist of 9 episodes
in the first phase, Pelin Akın Özalp discusses different topics
in approximately 40-minute conversations with worldfamous guests who are experts in their fields. Podcasts can
be followed via Spotify from “The Reset” section on the “74
Podcast” channel.

HER FIRST GUEST WAS LEBANESE ACTIVIST
SARA AL-YAFI
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Lebanon, while describing in her podcast that it was not
this connection that inspired her to start her own career in
public policy making and that the book which changed her
life, she also talks about the flaws of today’s politics and the
devastating consequences of the Beirut explosion in 2020.
While Sara Al-Yafi, whose grandfather is the former prime
minister of Lebanon, while explaining on her podcast that
it was not this connection that inspired her to start her own
career in public policy making, and a book that changed her
life, she also mentioning about the flaws of today’s politics
and the devastating consequences of the Beirut explosion in
2020.

CHAT WITH ARIZONA MUSE “THE ENVIRONMENTAL
AWAKENING”
After the first episode of The Reset series, which attracted
attention, Özalp’s guest in the second episode was
Arizona Muse, a famous US model, designer and activist in
sustainability. Talking about the early days of her fashion
career and what triggered the world’s environmental
awakening, Muse shares key points with the audience on how
to lead a more sustainable life.
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bakanı olan Sara El-Yafi, podcast yayınında, kendi kariyerine
kamu politikası oluşturma alanında başlamasına ilham kaynağının bu bağlantı olmadığını ve hayatını değiştiren kitabı anlatırken, günümüz politikalarının kusurlarını, 2020’de yaşanan
Beyrut patlamasının yıkıcı sonuçlarını konuşuyor.
ARIZONA MUSE İLE ÇEVREYE UYANI SOHBETİ
The Reset serisinin ilgi gören ilk bölümünün ardından ikinci
kısmında Özalp’in konuğu ABD’li ünlü manken, tasarımcı ve
sürdürülebilirlik konusunda öne çıkan bir aktivist olan Arizona
Muse oldu. Moda kariyerinin ilk günlerini ve dünyanın çevresel
uyanışının neyin tetiklediğini konuşan Muse, dinleyicilerle
nasıl daha sürdürülebilir bir yaşam sürülebileceğine dair kilit
noktaları paylaşıyor.
Pelin Akın Özalp: Merhaba Paul. Bugün bana katıldığın
için teşekkür ederim. Seni burada görmek büyük bir zevk.
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Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp’in ‘74 Podcast’in ‘The Reset’ isimli serisinde ilk ağırladığı
konuğu UBS Küresel Baş Ekonomisti ve Kar ve Önyargı yazarı Paul Donovan oldu. Pelin Akın Özalp ve Paul Donovan,
ekonomiyi basit terimlerle iletmenin önemini ve ekonominin günlük yaşamın nasıl bir parçası olduğunu tartışıyorlar.
Donovan , C-19 sonrası tüm alanlarda yaşanan hızlı değişimlerin yanı sıra çeşitlilik, eşitsizlik ve cinsiyet meseleleri
hakkındaki düşüncelerini de paylaşıyor.

Diversity and Inclusion
The first guest of Akfen Holding Board Member Pelin Akın Özalp in the '74 Podcast' series titled 'The Reset' was Paul
Donovan, UBS Global Chief Economist and Profit and Prejudice author. Pelin Akın Özalp and Paul Donovan discuss the
importance of communicating economics in simple terms and how the economy is a part of everyday life. Donovan shares
her thoughts on diversity, inequality and gender issues, as well as the rapid changes in all areas post-C-19.

PAUL DONOVA: Konuşma fırsatı verdiğin için çok teşekkürler.
PAÖ: Her zaman, her zaman! Sanırım seni ilk kez televizyonda duymuştum. BBC miydi yoksa NTV miydi, hatırlayamıyorum. Konuk konuşmacıydın ve 15 dakika boyunca
anlamaya çalıştığım bir şeyi, ne kadar basit bir şekilde
açıkladığından çok etkilenmiştim. Sonra seninle tanıştım
ve gerçekten seni diğer ekonomistlerden farklı kılan şeyin
bu özelliğinin ve tabii ki şakalarının olduğunu gördüm.
PD: Teşekkürler. Ekonomiyi basit düşünmemiz ve basit anlatmamız gerektiğine büyük bir inancım var. Herkes her zaman
ekonomik kararlar verir. Süslü bir dil, denklemler ve jargon
kullanmaya gerek yok. Ekonomi hakkında açık bir şekilde konuşmamız gerektiğini düşünüyorum.

PAÖ: Hello, Paul. Thank you for joining me today. It’s a great
pleasure to have you here.
P.D: Thanks very much for the opportunity to speak.
PAÖ: Always, always! [0.0s] I think the first time I heard
you was on TV. Was it the BBC or NTV? I cannot recall. You
were the guest speaker and I was fascinated by how simply
explained what I tried to understand for like 15 minutes.
And then I met you and really saw that this is what makes
you different from the other economists and obviously your
jokes.
P.D:Thank you. I’m a big believer in the fact that we should
try and communicate economics simply. Everybody makes
economic decisions all of the time. There’s no need to use
fancy language and equations and jargon. We should be
talking plainly about economics I think.

PAÖ: Çok doğru. Demek istediğim, bunlar zaten aşırı
karmaşık şeyler, değil mi ? Yani dosdoğru söylemeye çalıştığınız şey, dünyayı daha kolay anlaşılır bir yer haline
getirmek için onu basitleştirmek.
P.D: Kesinlikle. İnsanların ekonomiyi ve etraflarında neler olup
bittiğini anlamalarına yardımcı olmanın özellikle şu anda çok
önemli olduğunu düşünüyorum. Ekonomi günlük hayatın çok
önemli bir parçasıdır. Bu yüzden insanların aldıkları kararları
anladığından emin olmak için basit bir dil kullanmalıyız.

PAÖ: It’s so true. It’s I mean, it’s just overcomplicating
things, isn’t it, what you try to say to straightforward
simplify it and then the world is easier.
P.D: Absolutely. And I think that it’s very important to help
people to understand economics and what’s going on around
them, particularly at the moment. The economics is a very
important part of everyday life. And so we should be using
simple language to make sure that people understand the
decisions that they’re making.

PAÖ: Kesinlikle. Ama bunun dışında, çeşitlilik, eşitsizlik
ve toplumsal cinsiyet konuları sizi heyecanlandıran diğer
konular, ki bu yine çok etkileyici, çünkü bu hernekadar
olağan bir ekonomi sohbeti olmasa da aslında bunlar ekonominin kilometre taşları, değil mi?
P.D:Bunun ekonominin oldukça önemli bir parçası olduğunu
düşünüyorum. Demek istediğim, ekonomistler, en azından 1950
lerden beri, çeşitlilik ya da önyargıyla ilgili meseleler hakkında
daha çok olumsuz yönde yazılar yazıyorlar. Mesela,1950’lerin
ortalarında bu konular hakkında yazan, çok ünlü bir Amerikalı
ekonomist olan Gary Becker’a bakabilirsiniz. Ama ekonomide
tanımladığımız birçok şey ve aldığımız kararlar, tamamen fikir

PAÖ: Absolutely. Absolutely. OK, but apart from that,
diversity, inequality and gender issues are some other issues
that you’re enthusiastic about, which is very impressive,
again, because this is not a usual economist conversation.
But aren’t they actually the milestones of the economics?
P.D: I think that that this is a pretty important part of
economics. And I mean, economists have been writing
about issues around diversity or prejudice on the more
negative side, at least since the 1950s. If you look back at
Gary Becker, who is a very famous American economist,
he was writing about these issues in the mid late 1950s.
But a lot of the things that we’re describing in economics,
the decisions that we’re taking, it’s all about diversity of
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opinion, diversity of taste. You know, somebody likes this
and really wants to buy it. Somebody doesn’t like it and
wants to sell it. I mean, that’s a market, for goodness sake.
So, yes, I mean, I think that these issues are important.
But what’s more important, as we start to consider where
economies are going in the longer term, how they’re going
to develop the role of people, the role of ideas becomes
really, really important in determining where an economy
is going over the longer term and the role of people, the
role of ideas. I mean, that is diversity and inclusion right
there. That’s what the whole subject is about, you know,
getting the right person in the right job at the right time,
getting a range of opinions to make sure you make the best
possible decisions, diversity, and inclusion.
PAÖ: Absolutely. And this is exactly what you wrote about in
your last book, is the Net Profit and Prejudice?
P.D: Yes, this is it. I mean, the profit and prejudice is looking
at issues around diversity and inclusion and the damage that
prejudice, not having diversity and inclusion can do, and
the fact that I think prejudice is likely to become even more
damaging in the years ahead as we go through a process of
structural change, partly because I think prejudice is more
likely to take place and partly because I think diversity and
inclusion will become even more powerful as drivers of
economic growth. So for me, this is the single most important
topic in economics in the next 20 years.
PAÖ: I love the sentence that was highlighted. Let me read it
out to you and then maybe you can comment on it. The more
prejudice there is, the harder it will be for companies and
countries to profit from. The changes ahead for profit is not
the main argument against prejudice, but can certainly help
fight it. I loved it.
P.D: Thank you. I mean, I do feel this, that obviously
when we’re talking about prejudice or diversity, we’re
talking about treating human beings equally. I mean,
that’s essentially the core of it. And that’s a moral issue
and a social issue. And moral and social arguments must
dominate. I mean, obviously, they must. But there is a very
powerful economic argument for diversity and inclusion.
There’s a powerful economic argument for fighting
prejudice. And I believe strongly that when it comes to two
issues around prejudice, let’s face it, we’re all prejudiced.
Everyone has their own prejudices. We all have these
irrational views of the world. And so we need to fight
against our own prejudice. We need to help other people
fight against theirs. And if economics can just move the
argument a bit in the direction of greater diversity and
inclusion, then that’s going to help. And the economics
of this are powerful arguments. They really are. Because,
you know, if you are not using the talent of your people
to the best possible ability, then you’re going to be losing
out. You’re going to be experiencing a lower standard of
living. You’re going to be a less efficient economy or a less
efficient company so that the arguments in favor of very,
very strong morality and your basic human kindness, in
my view, is a more powerful argument over time. But I still
think the voice of The Economist should be heard, though
I’m biased on that point. Obviously, so am I.

çeşitliliği, zevk çeşitliliği ile ilgili. Bilirsiniz, biri bir şeyi beğenir ve gerçekten satın almak ister. Biri aynı şeyi beğenmez ve
satmak ister. Özetle, tanrı aşkına, bu bir pazar. Yani evet, yani,
bu konuların önemli olduğunu düşünüyorum. Ama daha da
önemlisi, ekonomilerin uzun vadede nereye gittiğini, insanların
rolünü nasıl geliştireceklerini düşünmeye başladığımızda, bir
ekonominin nereye gittiğini belirlemede fikirlerin ve insanların
rolü gerçekten ama gerçekten çok önemli hale geliyor. Yani,
işte çeşitlilik ve kapsayıcılık budur. Bütün mesele bu, bilirsiniz,
doğru kişiyi doğru zamanda doğru işe almak, mümkün olan
en iyi kararları vermenize, en doğru çeşitliliğe ve kapsayıcılığa
sahip olmanıza olanak sağlar.
PAÖ: Kesinlikle. Ve bu tam olarak son kitabınız “The Net
Profit and Prejudice” de yazdığınız şey, değil mi ?
P.D: Evet, öyle. Demek istediğim, “The Profit and Prejudice”, çeşitlilik ve kapsayıcılık ile ilgili konulara ve önyargının, çeşitlilik
ve kapsayıcılıktan yoksun olmanın verebileceği zararlara değinmektedir. Aslında, yapısal değişikliklerle hareket ettiğimizden,
bence önyargı daha çok zarar veren bir hale gelebilir. Bir yanım,
önyargının öne çıkacağını, diğer bir yanım ise çeşitlilik ve kapsayıcılığın ekonomik gelişimi domine eden daha da büyük bir
güce dönüşeceğini söylüyor. Bu yüzden benim için önümüzdeki
20 yılda ekonomideki en önemli konu bu.
PAÖ: Beğendiğim ve altını çizdiğim bir cümle var. Onu
size okumak ve sonrasında yorumunuzu almak isterim.
Önyargı ne kadar fazlaysa, şirketler ve ülkeler için kâr etmek o kadar zor olacaktır. Kâr için yapılacak değişiklikler,
önyargıya karşı ana argüman değildir, ancak kesinlikle
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onunla savaşmaya yardımcı olabilir. Bayıldım.
P.D: Teşekkürler. Demek istediğim, gerçekten hissederek
söylediğim, açıkçası önyargı veya çeşitlilik hakkında konuşurken, aslında insanlara eşit davranmaktan bahsediyoruz.
Aslında, işin özü bu. Ve bu ahlaki ve sosyal bir sorun. Ve ahlaki ve sosyal argümanlar her şeyin üzerinde olmalıdırlar.
Yani, açıkçası, öyle olmak zorundalar. Ancak çeşitlilik ve
kapsayıcılık için çok güçlü bir ekonomik argüman var. Önyargılarla savaşmak için güçlü bir ekonomik argüman var. Ve
bence yüzleşmemiz gerekir ki, önyargıyla ilgili iki konu söz
konusu olduğunda, hepimizin önyargılı olduğuna kuvvetle
inanıyorum. Herkesin kendine göre ön yargıları vardır. Hepimizin bazı mantıksız dünya görüşleri var. Bu yüzden kendi
ön yargılarımıza karşı savaşmalıyız. Diğer insanların kendi
önyargılarına karşı savaşmalarına yardım etmeliyiz. Ve eğer
ekonomi, argümanı biraz daha fazla çeşitlilik ve kapsayıcılık
yönünde ilerletebilirse, onun da yardımı olacaktır. Ve bunun
ekonomisi güçlü argümanlardır. Gerçekten de öyleler. Çünkü, bilirsiniz, insanların yeteneklerini mümkün olan en iyi
şekilde kullanmazsanız, kaybedersiniz. Daha düşük bir yaşam
standardınız olur. Daha az verimli bir ekonomiye veya daha az
verimli bir şirkete sahip olursunuz, böylece nezaket ve ahlak
lehine sahip olduğunuz gerçekten güçlü argümanlar, benim
görüşüme göre, zaman içinde daha da güçlü birer argümana
dönüşür. Ancak bu noktada önyargılı olmama rağmen, yine
de The Economist’in sesinin duyulması gerektiğini düşünüyorum. Açıkçası ben de öyleyim.
PAÖ: Sizce pandemi bu bakış açısını biraz değiştirip, bizi
az önce tarif ettiğin şeye doğru ilerletecek mi ? Sence bu
bize konuştuklarımızı tekrar gözden geçirmemiz için zaman verdi mi?
P.D: Pandeminin etkisini tam olarak değerlendirmek bence
çok zor ve bizi mutlaka olumlu yönde ilerletecek diye bir şey
yok. Aslında, düşünceme göre, pandemi zaten gerçekleşecek
olan bazı yapısal değişiklikleri hızlandırdı. Dördüncü sanayi
devrimi ve gördüğümüz büyük yapısal değişiklikler şimdiden
yolda. Ama salgın herkesi internete taşıdı. Annem bile şu ara
internetten alışveriş yapıyor. İnanılmaz. Annem için kesinlikle
bir teknoloji hayranı diyemem. Twitter’da beni bile takip etmiyor. Ama şimdi her hafta bulduğu online fiyat indirimlerinin
listesiyle beni arıyor. Annemin fiyat indirimlerinin hayranı
olduğunu söylemeliyim. Evet, dönüşümü görüyorduk ama artık
çok, çok daha hızlı. Peki bu neden beni rahatsız ediyor? Ben
kesinlikle değişime karşı biri değilim değilim. Ne münasebet.
Ben tamamen bundan yanayım. Ama sorun şu ki, sosyal değişim
yaşanıyorken, yaşam standartlarınız kesintiye uğrarsa, mesela
Birleşik Krallık’ta herhangi bir kapanan mağazada çalışırken
işinizi kaybetseniz, bilirsiniz, bu tür şeyler doğası gereği çoğu
zaman önyargıyı teşvik eder. İnsanlar birilerini suçlamaya meyillidir. Olanlardan birilerini sorumlu tutmak isterler. İşimi
kaybetmemin suçlusu ben değilim. Aslında, sen de değilsin. Ben
her gün işim için hazırdım. Sen, yapabildiğin en iyi şekilde elinden geleni yaptın. Bu, sadece artık modern dünyaya uymayan
işin ile alakalı, o kadar.
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Ekonomilerin uzun
vadede nereye gittiğini,
insanların rolünü
nasıl geliştireceklerini
düşünmeye
başladığınızda,
fikirlerin ve insanların
rolü önemli hale geliyor.
The role of ideas and people
becomes important when you
start to think about where
economies are going in the long
run, how they will improve the
role of people.

PAÖ: But do you think this pandemic will change the
perspective a little and we will move towards what you just
described? Do you think it gave us some time to reconsider
what you’ve been talking about?
P.D: The full implication of the pandemic is very difficult to
assess, I think, and it’s not necessarily going to move us in
a positive direction. So well, so one thing I think is that the
pandemic has accelerated some of the structural changes
that were going to happen anyway. The fourth industrial
revolution, the big structural changes that we’re seeing is
already underway. But the pandemic has moved everybody
online. Even my mother is doing online shopping now.
Amazing. My mother is not a fan of technology. She doesn’t
even follow me on Twitter. And now she’s calling me up every
week with the list of online price discounts that she’s found.
My mother is a fan of price discounts, it should be said. So
you’re seeing this transformation, but it’s happened a lot,
lot faster now. Why does that trouble me? I’m not against
change. Far from it. I’m all in favor of this. But the problem
is, when you get social change, when you get the disruption,
you if you were working for a UK department store that has
closed and you’ve lost your job, you know, this sort of thing
can very often encourage prejudice because it’s natural.
People want someone to blame. They want a group to blame
for what’s going on. It’s not my fault I lost my job. Well, it’s
not your fault. I turned up for work every day. You did your
job to the best of your ability. It’s just your job isn’t really
relevant in the modern world.
PAÖ: Anymore.
P.D: Exactly. And that’s difficult to comprehend. And so there
is perhaps a tendency to sort of say, well, it’s not my fault.
It must be the group of those immigrants who’ve done it. It
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must be too many women in the workforce. It must be that
racial group or that sexuality group that’s cost me my job.
And that’s the sort of language that you hear. And so my
concern is that the more rapid process of change that the
pandemic has brought about, though, in the long term, this
is a good thing. Might lead to faster change in the economy.
The other thing that we have seen, and it remains to be seen
how this adapts, is that certain groups in society have been
more negatively affected by the pandemic than others. So
the younger generation have been far more likely to lose
jobs. Women have been far more likely to lose jobs. And
this may be returning to stereotypes. This may be that, you
know, people saying, well, women should look after the
children. And if you’re now you’re teaching your children
at home because the schools have closed, that burden falls
disproportionately on women rather than men. And if you
don’t have an equitable balance in the household during
the pandemic, that can create more problems for women
than for men, for example. Right. You may get growing
resentment between different age groups. The differences
of opinion between the younger generation and the older
generation do seem to be growing. And that, too, potentially
can cause tension so that the pandemic has given us time to
reflect, which is a good thing. It’s it perhaps has led people
to reset, you know, things that they find important, things
that they value. But it has also increased disruption and the
pace of disruption. And it has perhaps. Defaulted to some
stereotypes about how different groups in society work, and
those are the negative things to come out of this.

PAÖ:Artık !
P.D: Aynen öyle. Ve bunu anlamak zor. Ve bu yüzden belki de bir
çeşit, şey, benim hatam değil deme eğilimi var. Bunun sorumlusu, grup halinde gelen göçmenler olmalı ! Bunun sorumlusu, çok
fazla kadının işgücüne katılmış olması ! Şu ırk, bu cinsiyet, benim işime mal oldu ! Bu tarz şeyler duyarsınız. Benim düşüncem
şu ki, pandeminin getirdiği hızlı değişim süreci, çok zor olmakla
birlikte, uzun vadede iyi bir şey. Ekonomide daha hızlı değişime
sebep olabilir. Halen görmekte olduğumuz ve ileride nasıl bir
adaptasyon geçireceğini görmeye devam edeceğimiz bir diğer
şey de, toplumdaki belirli grupların pandemiden diğerlerinden
daha olumsuz etkilenmesi. Dolayısıyla genç neslin işini kaybetme olasılığı çok daha yüksek. Kadınların işini kaybetme olasılığı
çok daha yüksek. Ve bu bir klişeye dönüşebilir. Mesela,bilirsiniz
işte, insanlar şöyle söyler; “Eh, çocuklara bakmak kadınların
görevidir”. Ve eğer şimdi okullar kapandığı için çocuklarınıza
evde ders veriyorsanız, bu yük orantısız bir şekilde erkeklerin
değil kadınların omuzlarına biniyor. Ve örneğin, pandemi sırasında hane içinde adil bir gelir dengesine sahip değilseniz, bu,
kadınlar için erkeklerden daha fazla sorun yaratabilir. Doğru.
Farklı yaş grupları arasında artan bir çatışma yaşayabilirsiniz.
Genç nesil ile yaşlı nesil arasındaki görüş farklılıkları artıyor gibi
görünüyor. Ve bu da potansiyel olarak gerginliğe neden olabilir,
bu yüzden pandemi bize düşünmemiz için zaman verdi, ki bu iyi
bir şey. Belki de insanların önemli buldukları, değer verdikleri
şeyleri yeniden düşünmelerine neden olmuştur. Ve belki de
toplumdaki farklı grupların nasıl çalıştığına dair bazı klişelerin
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Pandemi öncesi bir ofis masası haftada ortalama 24 saat
kullanılıyordu. Bu çok büyük bir kaynak israfı. Yani,
daha fazla verimlilik yaratabilirsiniz.
A pre-pandemic office The desk was used an average of 24 hours a week. This is
a huge waste of resources. So, you can create more efficiency.
oluşmasına sebep olmuştur ki bunlar da pandeminin ortaya
çıkardığı olumsuz şeyler.
PAÖ: Peki sizce dünyanın yeni liderleri ve dünyanın yeni
liderlerinin özellikleri değişecek mi? Şu an aradığımız şeyler, bugüne kadar tarif ettiklerimizden farklı mı olacak ?
P.D: İçinde bulunduğumuz durumun farklı bir politika gerektirdiğini düşünüyorum. Bir kere, kesinlikle farklı bir anlayış
gerektiriyor. Ve bu, bence önemli olacak. Ekonomi politikası
açısından bakıldığında, siz bozulma ve önyargı risklerinden
bahsederken, liderlerin sorunları sadece para ile çözemeyeceklerini kabul edecekleri anlamına geliyor çünkü, siz sorun yaşarken aslında bunu yapmak gerçekten de işe yaramıyor. Bunların
çoğu sosyal statüye odaklanıyor ve sosyal statü mutlaka parayla
ilgili değil. İşinle ve bunun gibi şeylerle gurur duymakla ilgili. Ve
bu, gelecekte kimin başarılı olacağı ve hangi becerilerin teşvik
edileceği açısından çok önemli. Aynı zamanda doğru yapılması
zor bir şey, çünkü yapmanız gereken şey esnekliği teşvik etmektir. Tabi ki birini işten kovmayı kolaylaştırmayı kastetmiyorum,
bahsettiğim şey bu değil. Demek istediğim, ihtiyacınız olan
şey, uyum sağlayabilen, çevrelerindeki dünya değiştikçe değişebilen ve bu değişimden korkmayan insanlara sahip olmaktır
çünkü bu, önyargı oluşma riskini azaltmaya yardımcı olacaktır
ve böylece, eğer değişime uyum sağlayabileceklerini biliyorlarsa, insanların değişen bir dünyada kendilerini rahat hissetme
olasılıkları daha yüksek olur. Bu durumda eğitimin değerinin
arttığını düşünüyorum ve bu, liderlerin üzerinde durması gereken bir şey. Esnekliği, uyum sağlamayı ve insanlara mücadele
etmeyi teşvik eden eğitimler. Demek istediğim, ki burasının
önemli olduğunu söylemek istiyorum, bilirsiniz, bir şeyi hep
böyle yapmış olmamız doğru olduğu anlamına gelmez. Belki de
bir şeyler yapmanın farklı yollarını düşünmeliyiz.
PAÖ: Yani, burada işe yarayan bir şey başka bir yerde işe
yaramayabilir.
P.D: Kesinlikle. Dünyanın önümüzdeki 20 yılda işleyiş şekli, son
30, 40 yıldakinden farklı olacak. Bu yüzden statükoya meydan
okumanız ve size meydan okunmasını kabul etmeniz gerekiyor.
Ve bu çok zor olabilir. Mesela, uzun zamandır aynı işi yapıyorken
genç bir meslektaşım bana, işimi yanlış yaptığımı söylerse, ben
içgüdüsel olarak muhtemelen şunu söylerim; “senden çok daha
uzun süredir bu işi yapıyorum ve yanlış yaptığımı düşünmüyorum. O yüzden kapa çeneni.” Ama bu doğru bir yaklaşım değil.

PAÖ: Wow. And so do you think the new leaders of the
world, the characteristics of the new leaders of the world
will change? What we’re looking for is going to be different
from what we’ve been describing up till today.
P.D: I think that the situation that we’re going through
requires a different sort of policy. Certainly it requires a
different sort of understanding. And so that, I think, is going
to be important. It means that you’re from an economic
policy point of view, leaders are going to have to recognize
that you can’t just sort of throw money at the problem and it
will go away because that doesn’t actually work when you’re
talking about disruption and you’re talking about risks of
prejudice. A lot of this is focused on social status and social
status is not necessarily about money. It’s about having pride
in your work and things like that. And that’s a that’s very
important in terms of who is likely to succeed in the future
and the skills that are going to be encouraged. This is also
a difficult thing to get right, because what you need to do
is encourage flexibility. And I don’t mean, you know, make
it easy to fire somebody, that’s not what I’m talking about. I
mean, what you need is to have people who can adapt, who
can change as the world around them changes and who are
not afraid of that change because that will help to reduce the
risk of prejudice occurring, because people are more likely to
feel comfortable in a changing world if they know that they
can adapt to it. I think that the value of education goes up
in this situation, and this is something that leaders need to
emphasize. And that’s education to encourage flexibility, to
encourage adaptability, to encourage people to challenge.
I mean, that’s also important to say. You know, just because
we’ve always done it this way doesn’t mean it’s right. Perhaps
we should think about different ways of doing things.
PAÖ: What got you here won’t get you there.
P.D: Exactly. That the way the world worked in the last 30,
40 years is not how it’s going to work in the next 20 years.
And so you need to challenge the status quo and you need
to accept being challenged. And that can be very difficult. I
mean, I’ve been doing my job a long time. And, you know, if
a junior colleague says, I think you’re wrong, you know, my
immediate instinct might well be to say, well, you know, I’ve
been doing this a lot longer than you have. I don’t think I’m
wrong. Be quiet. But that’s not the right approach. You’ve
got to accept that. Actually, that person’s got a different
viewpoint from yours and it’s just as valid as yours. And if
they’re challenging you, maybe you need to think about
your preconceptions and whether you’re stuck in old ideas
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or whether they might have a better way of doing things. So
that’s also a very important part of this whole process.
PAÖ: Finally, the younger are being listened now.
P.D: Yes, absolutely. I mean, the younger generation has
got very valid viewpoints. And the fact that you know, I’ve
been doing my job for 30 years or so, well, great. But the
experience I had 30 years ago is not necessarily terribly
relevant to what’s going on today. When I started work, we
didn’t have email, for goodness sake. We didn’t have the
Internet. So how is my experience 30 years ago are in a
world without Internet relevant to today? So, yeah, you’re
listening to all sorts of people. And yes, I have experiences
which are useful. So, you know, younger people should still
listen because it’s the rules. Exactly. And I think the final
thing that comes out of education is educating yourself about
people who are different from you, because the thing about
prejudice and the economic damage that prejudice can do,
it’s actually very rare to be prejudiced against people that
you know, because once you know them, you realize they’re
human just like you are, that they’ve got the same hopes and
fears and risks and foibles and all the rest of it. And so if you
have experience either in person or through social media or
traditional media, if you have experienced people from other
groups, you are far less likely to be prejudiced. So that form
of education, I think, is also very powerful.
PAÖ: I think it’s important to explain here that when you
say education, we don’t necessarily refer to university
education, but on the opposite continuous education, like
keeping on reforming yourself with new areas and whatever
your job may require you.
P.D: Right, absolutely. I mean, I’m educated all the time and
through all sorts of ways. So, yes, you know, I studied at
university, of course, and that is an education. I learn from
colleagues at work that I work with some extraordinarily
talented people who have areas of expertize totally different
to mine. But I’m you know, I can also be educated in in other
ways by your traveling around the world and talking with lots
of people and lots of different backgrounds. I find out things
I during the lockdown in the UK last year, I had a garden wall
that need repair. And so I learned how to repair the garden
wall by watching YouTube videos. Well, that’s education.
PAÖ: There you go.
P.D: Yeah, exactly. And now I’ve recently been listening to
some podcasts on Modern Art, which is an area I didn’t know
very much about and which I’m educating myself. And I’ve
discovered all sorts of things which I would never imagined
of, of discovering just through listening to podcast. So, yes,
education is a continuous process, you know, you should be
learning all the way through your life. It’s what makes life
interesting after all.
PAÖ: I think we need more policymakers to be educated
continuously because they seem to solve structural
problems, as you’ve mentioned, with cyclical solutions. And
it doesn’t really help at the moment, doesn’t it?
P.D: Well, there is a need for cyclical support, of course,
because of the pandemic. But my concern is that that now,
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PAÖ: Nihayet, gençlerin sözü dinleniyor artık.
P.D: Evet, kesinlikle. Yani, genç neslin çok geçerli bakış açıları var. Ve işin doğrusu ne biliyor musun, yaklaşık 30 yıldır bu
işi yapıyorum ki bu harika bir şey. Ancak 30 yıl öncesine ait
tecrübelerim, illa bugün olanlarla alakalı olacak diye bir şey
yok. Tanrı aşkına, işe başladığımda bir emailim bile yoktu. O
zamanlar internet de yoktu. Yani, internetin olmadığı 30 yıl öncesinin dünyasına ait tecrübelerim, nasıl günümüzün dünyası
ile alakalı olabilir ki ? Evet, her kesimden insanı dinlemesiniz.
Ve evet, faydalı pek çok tecrübeye sahibim. Dolayısıyla, gençler
de beni dinlemeli, işin kuralı bu. Kesinlikle. Eğitimle ilgili olarak
söyleceğim son şey de, önyargı ve önyargının yol açabileceği
ekonomik zararlara karşı, kendinizi sizden farklı insanlar hakkında eğitmektir. Aslında tanıdığınız insanlara karşı çok nadir
olarak önyargılı olursunuz, çünkü bir kez tanıdığınızda, onların
da tıpkı sizin gibi insan olduklarını, aynı umutlara, korkulara,
risklere, zaaflara ve diğer duygulara sahip olduklarını anlarsınız.
Dolayısıyla, ister kişisel olsun, isterse de sosyal veya geleneksel
medya aracılığıyla olsun insanlarla deneyiminiz varsa, farklı
gruplardan insanlarla deneyimleriniz olduysa, önyargılı olma
olasılığınız çok daha düşüktür. Dolayısıyla, eğitimin bu şeklinin
çok güçlü olduğunu düşünüyorum.
PAÖ: Eğitim derken, mutlaka üniversite eğitimine atıfta
bulunmadığınızı, aksine, kendinizi yeni alanlarda ve işinizin gerektirebileceği herhangi bir şeyle yeniden şekillendirmeye devam etmek gibi, sürekli eğitime atıfta bulunduğunuzu açıklamanın önemli olduğunu düşünüyorum.
P.D:Doğru, kesinlikle. Demek istediğim, benim eğitimim hep
ve her şekilde devam etti. Yani, evet, biliyorsunuz üniversitede
okudum tabi ki ve bu bir eğitimdi. Benimkinden tamamen farklı
uzmanlık alanlarına sahip olağanüstü yetenekli insanlarla çalıştığım işyerindeki iş arkadaşlarımdan da öğreniyorum. Ama
bilirsin, dünyayı dolaşarak ve birçok insanla ve birçok farklı
geçmişe sahip kişiyle konuşarak başka şekillerde de eğitilebilirdim. Geçen yıl İngiltere’deki sokağa çıkma yasakları sırasında da
bir şeyler öğrendim. Tamir edilmesi gereken bir bahçe duvarım
vardı ve YouTube videolarını izleyerek bahçe duvarını nasıl
tamir edeceğimi öğrendim mesela. Bu da eğitim demek.
PAÖ: İşte buyrun...
P.D:Evet, aynen. Ve şimdi son zamanlarda, hakkında pek fazla
şey bilmediğim ve kendimi eğitmeye çalıştığım Modern Sanat
üzerine bazı podcast’ler dinliyorum. Ve keşfetmeyi asla hayal
edemeyeceğim her türlü şeyi, sadece podcast dinleyerek keşfettim. Yani, evet, eğitim bitmeyen bir süreçtir, biliyorsunuz,
hayatınız boyunca öğreniyor olmalısınız. Sonuçta hayatı ilginç
kılan da bu.
PAÖ: Bence daha fazla politikacının da sürekli eğitilmesine ihtiyacımız var, çünkü sizin de bahsettiğiniz gibi yapısal sorunları periyodik, kısa süreli çözümlerle çözmeye
çalışıyorlar. Ve şu anda, bu gerçekten işe yaramıyor, öyle
değil mi?
P.D:Pandemi nedeniyle elbette periyodik çözümlere de ihtiyaç
var tabi ki. Ancak benim görüşüme göre, şimdi, özellikle bu yıl,
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pandemiden kademeli olarak çıkarken, yapısal değişime yönelik
çözümlere daha fazla odaklanmamıza gerek yok. Bence, politikada, bir sonraki kriz için çözüm üretmek yerine, son kriz için
geçmişe bakarak çözüm bulma yönünde doğal bir eğilim var.
Dolayısıyla, örneğin şu anda Amerika Birleşik Devletleri’nde
altyapı harcamaları hakkında çok fazla şey duyuyoruz. Ve şimdi
benzer şeyleri Birleşik Krallık’ta da duymaya başladık. Altyapı harcamalarına karşı değilim ve çevresel sürdürülebilirliğin
buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ama örneğin, “Londra’da yeni bir demiryolu hattı kurmalıyız” deniyor. Tamam da
niye? Hepimiz evden çalışmaya başlarsak, bu yeni demiryolu
hattına mutlaka ihtiyacımız olacak mı? Belki de, daha hızlı tren
hatları yerine daha hızlı internet bağlantılarına yatırım yapmalıyız. Örneğin, bir demiryolu bağlantısı gerekli olabilir. Bunu
kullanışlı da bulabilirsiniz. Ama siyasette, ileriye değil geriye
bakma eğilimi var. Ve yine, bence bu kısmen böyle çünkü çok
fazla önemli değişiklik oluyorken, çok fazla yapısal değişiklik
de oluyor. Kaçınılmaz olarak, gelecekten emin olmak çok zor.
Ve sanırım, politikacılar, bazen bununla biraz mücadele ediyor.

particularly this year, as we emerge gradually from the
pandemic, we do need to see more focus on solutions to
the structural change. There is, I think, a natural tendency
for policy to look backwards and to come up with solutions
for the last crisis, not for the next one, as it were. So we are
hearing a lot about infrastructure spending, for example, in
the United States at the moment. And we’ve had some of
this in the U.K. now. I’m not against infrastructure spending
and environmental sustainability needs it. But if it’s more,
we must build a new rail link in London. Well, why? What
happens if we’re all working from home? This rail link is not
necessarily going to be needed. You know, maybe we should
be putting the money into faster Internet connections rather
than faster train connections. For example, a rail link might be
necessary. You might find a use. But the tendency is to is to
look backwards rather than forwards in politics. And again, I
think this is partly because when you’ve got a lot of dramatic
change going on, you’ve got a lot of structural change going
on. It is very difficult to be certain about the future inevitably.
And so policymakers, I think, sometimes struggle with that a
little bit.

“Röportajın devamı www.strategydigitalmag.com adresli internet sitesinden okunabilir.”
“Continue of the interview can be read on the website at www.strategydigitalmag.com.”
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Değişen tatil anlayışı ile gelecek dönemin trendleri
belli oldu. Pandeminin kazançlı çıkanları, doğanın
içindeki küçük oteller, doğa turizmi yapan
acenteler, daha az bilinen köyler, koylardaki küçük
oteller ve Airbnb evleri olacak.
Along with the changing holiday understanding, the trends
of the coming period have also changed. The winners of the
pandemic will be small hotels in nature, nature tourism agencies,
little-known villages, small hotels in the bays and Airbnb homes.
KORONAVIRÜS PANDEMISI, kış boyunca vakalardaki artışın yeni karantinalara
ve kısıtlamalara yol açmasının ve aşının
piyasaya sürülmesinin küresel olarak engellerle karşılaşmasının ardından seyahat
endüstrisini etkilemeye devam ediyor.
Globalde bu durumdan en çok etkilenen
Airbnb oldu. Pandemiden en çok etkilenen
şirketler arasındaydı ve şirket yaklaşık bir
yıl önce seyahatlerin kapanmasıyla halka
arz planlarını neredeyse rafa kaldırdı.
Genel olarak bakıldığında Nisan ayına kadar oda rezervasyonları yüzde 72 düştü. Bu
durumu stratejik olarak yönetirken, Airbnb
kapsamlı bir geri ödeme politikası başlattı
ve 1 milyar dolardan fazla iptal ücreti ödedi.
Ev paylaşımlı tatil modeline öncülük

eden Airbnb, gezginlerin evden çalışma
fırsatlarından, yakındaki dağ köylerine
veya sahil kasabalarına seyahat etme ve
genellikle normalden daha uzun konaklamalar için seyahat etme fırsatlarından
yararlanması nedeniyle rakiplerinden
daha iyi sonuç aldı. Airbnb sonbaharda iş
istikrarını gösterdi ve şirket 2020’yi rekor
kıran bir halka arz ile kapattı. O zamandan
beri hissesi yüzde 165 arttı ve şirketin değerini 100 milyar dolardan fazla yükseltti,
bu da Expedia Group Inc. veya Booking
Holdings Inc.’den daha yüksek.
Bu örnek üzerinden baktığımızda,
pandeminin aslında yerli ve yabancı tatilcinin ‘tatil’ şeklini değiştirirken, belki
de bir daha hiç geri gelmeyecek alışkanlık-

ları da hayatımıza sabitlediğini söylemek
mümkün. Tur operatörleri artık bireysel
ve kişiye özel turlara yöneldi. Önceden
açık büfe restoran, her şey dahil sistem,
havuzlar tercih edilirken, artık yükselen
trend butik oteller, kamp alanları, karavan
turizmi ve orman evleri… Tesisler ve işletmeler, tatilcilerin daha güvenli ve hijyenik
bir tatil yapabilmeleri için, kapalı mekan
yerine daha çok açık alanlarda vakit geçirebileceği aktiviteler oluşturuyor. Tabii
pandemiyle beraber tatil planları da değişti. Tatilciler kış mevsiminden yaptıkları erken rezervasyonları, maalesef her an
değişen pandemi koşulları nedeniyle kısa
süreli rezervasyonlara yöneltti. Burada
oteller ve tatil köylerinin daha hijyenik ve

THE CORONAVIRUS PANDEMIC continues

comprehensive refund policy and paying
more than $1 billion in cancellation fees.
Airbnb, which pioneered the homesharing vacation model, outperformed its
competitors as travelers took advantage of
opportunities to work from home, travel to
nearby mountain villages or beach towns,
and often travel for longer-than-normal stays.
Airbnb showed business stability in the fall,
and the company closed 2020 with a recordbreaking IPO. Since then, its share value has
risen 165%, valuing the company at more
than $100 billion; which is higher than

Expedia Group Inc. or Booking Holdings Inc.
Based on this example, it is possible
to say that while the Pandemic actually
changes the ‘holiday’ style of domestic and
foreign holidaymakers, it also fixes habits
that will never come back to our lives. Tour
operators are now turning to individual
and personalized tours. While open buffet
restaurant, all-inclusive system, pools were
preferred before, now the rising trend is
boutique hotels, camping areas, caravan
tourism and forest houses... Facilities and
businesses create activities for vacationers

to impact the travel industry after a
surge in cases over the winter led to new
quarantines and restrictions, and the
vaccine launch faced hurdles globally.
Airbnb was the most affected by this
situation globally. They were among the
companies hardest hit by the pandemic, and
the company nearly shelved its IPO plans
with travel shut down nearly a year ago.
Overall, room bookings fell by 72%
until April. Airbnb has strategically
managed the situation, introducing a
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TURIZM VE
KONAKLAMA
SEKTÖRÜNÜN
IYILEŞME HIZI
Deloitte COVID-19 Turizm ve
Konaklama Sektörü Duyarlılık
Araştırması’na göre, salgın
kontrol altına alındıktan sonra,
Avrupa’da yüzde 65, Türkiye’de
yüzde 41 oranındaki kitle, turizm
ve seyahat sektörünün normal
seyrine dönmesinin 12 aydan
daha uzun süreceğini düşünüyor.

THE PACE OF RECOVERY
OF THE TOURISM AND
ACCOMMODATION
SECTOR
According to the Deloitte COVID-19
Tourism and Hospitality Sensitivity
Survey, 65% of the population in
Europe and 41% in Turkey think
that it will take longer than 12
months for the tourism and travel
industry to return to its normal
course after the pandemic is
brought under control.

to spend more time in outdoor areas instead
of indoors, so that they can make a safer
and more hygienic holiday. Of course,
with the pandemic, holiday plans have
also changed. Unfortunately, vacationers
directed their early reservations from the
winter season to short-term reservations
due to the changing pandemic conditions.
Hotels and resorts seem to be more hygienic
and reliable, and personal campsites and
small-capacity accommodation are coming
to the fore. In this period, it is obvious that
tourism agencies, like many other sectors,
had troubled times. It is not known if it
will go back to the old days, but travel
agencies, tour operators and hotels are
running campaigns to grab a bigger share of
domestic and foreign tourists.
Hürriyet Newspaper Tourism Editor
Burak Coşan says that the demand for

STRATEGY

güvenilir olduğu ve kişisel kampinglerin ve
küçük kapasiteli konaklamaların ön plana
çıktığı görülüyor. Bu dönemde birçok sektör gibi turizm acentelerinin de sıkıntılı
günler geçirdiği aşikâr. Eski günlere geri
dönülür mü bilinmez ama seyahat acenteleri, tur operatörleri ve oteller, yerli ve
yabancı turistten daha fazla pay kapmak
için kampanyalar düzenliyor.
Hürriyet Gazetesi Turizm Editörü Burak
Coşan, yaklaşık 1,5 yıldır devam eden koronavirüs nedeniyle izole tatile olan talebin
arttığını ve özellikle geçen yaz döneminin
başlarında butik otellere, karavanlara,
kamp alanlarına, kişiye özel turlara kısacası temasın daha az olduğu düşünülen tatil
yerlerine ilginin arttığını söylüyor ve şöyle
devam ediyor: “Ancak ülkede kamp alanlarının az olması, bu alanlarda verilen hizmetlerin yetersiz kalması ve karavanlardan
alınan yüksek vergi gibi çeşitli sebeplerden
dolayı bu tip tatil seçeneklerine olan ilgideki artış sınırlı kalıyor. Diğer taraftan virüse
karşı devreye alınan ‘güvenli turizm sertifikası’ ve uzun süredir evde kalan insanların
tatil isteğinin artmasıyla özellikle bu yaz
döneminde tatil alışkanlıklarında eskiye
dönüş de yaşanmaya başladı. Daha büyük
alanlara sahip otellere olan talep yükseldi. Geniş alanlara sahip otellerde temasın
daha az olması, alınan tedbirlerin daha sıkı
uygulanması tüketicilerin ilgisini çekti.”

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan
Akfen GYO Genel Müdürü Sertaç Karaağaoğlu ise COVID-19’un geçen yıldan bu
yana daha önce hiç görülmemiş şekilde
hayatımızın tüm alanlarını etkilediğini
ve turizm sektörünün de salgından en
olumsuz etkilenen sektörlerin başında
geldiğine dikkat çekiyor ve şu bilgileri
paylaşıyor: “Seyahat hareketleri neredeyse tamamen dururken, oteller bu dönemde, daha önce yaşadığı krizlerin kat be kat
üzerinde gelir düşüşleri yaşadılar. Birçok
otel kapılarını kapatmak zorunda kaldı
ve işgücünde önemli düşüşler meydana
geldi. Pandemi döneminde dünya uçak filosunun üçte ikisi park edilirken, 18 havayolu birkaç ay içinde iflas başvurusunda
bulundular. Turizmin her kolunda dibe
vuruşun gerçekleştiği pandemi dönemi
sektörün miladı oldu.”
Bugün aşı çalışmaları ve havayolu ulaşımının kademeli olarak açılması nedeniyle az da olsa bir hareketlenme olduğuna
da değinen Karaağaoğlu, “Tam kapsamlı
sektörel iyileşmenin uzun yıllar alması
beklense de, dünya çapında yapılan araştırmalarda geçen yıla göre seyahat etmeyi
düşünenlerin sayısındaki artışın önemli
sayıda artması insanların seyahat özlemini
de ortaya koyuyor. Turizmde bundan sonrasının çok daha hızlı şekilde olumlu olarak gerçekleşeceğini umut ediyoruz” diyor.

isolated holidays has increased due to the
coronavirus that has been going on for about
1.5 years, and especially at the beginning
of last summer, interest in boutique hotels,
RVs, camping areas, private tours, in short,
in holiday destinations that are thought to
have less spot of contact. “However, the
increase in interest in such holiday options
is limited due to various reasons such as the
insufficient camping areas in the country,
the inadequate services provided in existing
areas, and the high taxes collected from RVs.
On the other hand, with the ‘safe tourism
certificate’ commissioned against the virus
and the increase in the holiday desire of
people who have stayed at home for a long
time, a return to the old habits has begun to
be experienced, especially in this summer
period. Demand for hotels with larger
spaces has risen. Less contact in hotels with

large areas and stricter implementation of
the measures taken attracted the attention
of consumers.”
Akfen GYO General Manager Sertaç
Karaağaoğlu, who shared his views on
the subject, points out that COVID-19 has
affected all areas of our lives in a way that
has never been seen before, and that the
tourism sector is one of the sectors most
negatively affected by the pandemic, and
shares the following information: “While
travel activities have almost completely
stopped, hotels have experienced
revenue drops in this period, which is
many times higher than the crises they
have experienced before. Many hotels
have been forced to close their doors and
there have been significant reductions
in the workforce. While two-thirds of the
world’s aircraft fleet was parked during
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Akfen GYO Genel Müdürü (General Manager of Akfen GYO)

‘Mikro tatil kavramı gelişiyor’
‘Micro holiday concept is developing’
“Türkiye’nin sahip olduğu
zengin turizm olanaklarının,
salgınla birlikte talebe göre şekil
değiştireceğini düşünüyoruz.
Örneğin az insan yoğunluğu
olan, çevreye duyarlı tesisler
daha çok tercih edilecek ve
sağlığa ilginin artmasıyla sağlık
turizminde artış gerçekleşecek.
Bununla birlikte dünyada
seyahat kısıtlamalarının hâlâ
etkili olduğunu düşünürsek,
lokal ülke içinde geri planda
kalan destinasyonlar seyahat
planlarına eklenecek, antik
kentler, kültürel miraslar,
doğal güzellikler keşfedilecek.
‘Mikro tatil’ kavramı gelişirken,
ilk aşamada uzun mesafeli seyahatler yerine kısa uçuşla gidilen
destinasyonlar, araba ile ulaşılabilen rotalar ön planda olacak. Uzun
bir seyahat yerine birkaç günlük yakın yerler tercih edilecek. Karavan
tatili yine gözde tatil olarak görülürken, doğa içinde lüks kamping
mekanları yaratılacak. Ayrıca tekne üzerinde tatil trendinin daha da
yaygınlaşmasını bekliyoruz.”

“We think that Turkey’s rich tourism
opportunities will change shape
according to the demand with the
pandemic. For example, facilities that
host less people and are sensitive to
the environment will be preferred
more and there will be an increase
in the health tourism related to
the increase in interest in health.
In addition, considering that travel
restrictions still apply in the world,
less preferred destinations within
the local country will be added to the
travel plans and ancient cities, cultural
heritages and natural beauties will
be explored. With the development
of the concept of Micro Vacation,
destinations with short flights and
routes that can be reached by car will
come to the fore instead of long-distance travels in
the first place. Instead of a long trip, closer places
will be preferred for a few days. While caravan
vacation again appears as a favorite holiday style,
luxury camping places will be created in nature. We
also expect the holiday on the boat trend to become
more widespread.”

64

DOSYA / Story

BURAK COŞAN

STRATEGY

Hürriyet Gazetesi Turizm Editörü (Tourism Editor of Hurriyet Newspaper)

‘İzole tatil dönemi’

‘Isolated holiday period’
“Kültür turlarından kişiye özel ya da daha
az kişiyle yapılan turlara ilgi arttı. Bazı
tur operatörleri tatilcilere, turlara özel
araçlarıyla katılma imkanı sundu. Tur
otobüslerine de daha az kişi alınmaya
başladı. Kültür turlarında ilk tercihler ise
doğaya yakın, yeşilin bol olduğu bölgelere
oldu. En büyük sıkıntı ise yurtdışı turlarında görüldü. Ülkelerin seyahat kısıtlamaları ve virüs tehlikesinin devam etmesi
Türkiye’den yurtdışına turistik seyahatleri neredeyse sıfıra indirdi. Bu da yurtdışı
seyahat acentelerini zor durumda bıraktı.
Tüm bu gelişmelerin yanında yükselen
kurlar ve artan maliyetler nedeniyle tüm
tatil seçeneklerinin fiyatlarında artış
yaşandı. Koronavirüs nedeniyle uzun süredir evlerinde kalan tüketiciler, gelecek
dönem daha izole tatil arayışında olacaklar.”
“Interest has increased from cultural tours to private tours or tours with fewer people.
Some tour operators offered vacationers the opportunity to participate in tours
with their private vehicles. Less people began to be taken on tour buses. The first
preferences in cultural tours were to green areas in the nature. The biggest problem
was with the international tours. The travel restrictions of the countries and the
continued danger of the virus have reduced the touristic trips from Turkey to almost
zero. This situation has left foreign travel agencies in a difficult position. Along with
all these happenings, there has been an increase in the prices of all holiday options
due to rising exchange rates and increasing costs. Consumers who have been staying
at home for a long time due to the coronavirus will be looking for a more isolated
holiday in the next period.”

the pandemic period, 18 airlines filed
for bankruptcy within a few months. The
pandemic period, in which every branch of
tourism hit the bottom, was the milestone
of the sector.”
Karaağaoğlu also mentioned that
today there is a slight movement due
to vaccination studies and the gradual
opening of air transportation, “Although
full-scale sectoral recovery is expected
to take many years, the increase in the
number of people who think to travel
compared to last year also reveals
people’s longing for travel. We hope that
the future in tourism will take place much
faster and positively.”

MASS WHO DO NOT WANT TO TAKE A
HOLIDAY
Another result that showing that holiday
habits have changed is the “Holiday Habits
Research in the Shadow of Coronavirus”
conducted by TatildeKirala.com with more
than 600 participants from 74 cities. 62%
of the participants seem to have changed
their holiday plans with the pandemic.
Only 14% of participants said they plan
a vacation, while 43% hesitate to plan a
vacation due to contamination and hygiene
concerns. These concerns also exclude
hotels, where common areas of use are
concentrated, from holiday plans. Only
15% of the participants say that they will

TATİL YAPMAK İSTEMEYEN KİTLE
Tatil alışkanlıklarının değiştiğini gösteren
bir diğer çalışma ise TatildeKirala.com’un
74 şehirden 600’ü aşkın katılımcıyla gerçekleştirdiği “Koronavirüs Gölgesinde Tatil Alışkanları Araştırması”. Katılımcıların
yüzde 62’si salgınla birlikte tatil planlarını
değiştirmiş görünüyor. Yalnızca yüzde 14’ü
tatil planı yaptığını belirtirken yüzde 43’ü
bulaş ve hijyen endişeleri nedeniyle tatil
planı yapmaktan çekiniyor. Bu endişeler,
ortak kulanım alanlarının yoğunlukta olduğu otelleri de tatil planlarının dışında bırakıyor. Katılımcıların yüzde 15’i otelleri tercih edeceğini söylerken yüzde 45’i müstakil
ev ve kiralık villalarda kalacağını belirtiyor.
Tatile çıkacak olan her iki kişiden biri özel
araç ile ulaşımını sağlayacağını söylüyor.
Yazlığına veya köyüne gideceğini söyleyenlerin dışında bu yıl tatile çıkmama kararı
alanlar ise katılımcıların yüzde 30’unu
oluşturuyor. Tatile çıkmayan yüzde 30’luk
kesimin temel sebepleri arasında bulaş ve
hijyen endişesi ilk sırada yer alıyor. Katılımcıların yüzde 43’ü bu sebeple tatil planlarını iptal ettiğini belirtirken, yüzde 27’si
köy veya yazlık dışında herhangi bir yerde
konaklamak istemiyor. Tatile çıkmama kararında ekonomik sebepler de belirleyici rol
oynuyor. Katılımcıların yüzde 15’i maddi
yeterizliklerden dolayı herhangi plan yapmazken yüzde 15’lik bir kesim de normal
şartlarda zaten tatile çıkmadığını söylüyor.
Araştırma, vatandaşların ikilemde kaldığı ‘’havuz mu, deniz mi?’’ sorusunun da
cevaplandığını gösteriyor. Katılımcıların

prefer hotels, while 45% say that they
will stay in detached houses and rental
villas. One of every two people who will
go on holiday will provide transportation
by private vehicle. According to research
results, 30% of participants decided not to
go on vacation this year, except for those
who said they would go to their summer
residence or village due to the COVID-19
period. According to the research,
contamination and hygiene concerns are
the first among the main reasons for the
30% of people who do not go on vacation.
While 43% of the participants stated that
they canceled their holiday plans for this
reason, 27% do not want to stay anywhere
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Denize
kavuşmak
isteyenler
yüzde 43
oranla en çok
Ege Bölgesi’ne
yöneliyor.
Ege’yi yüzde
24 ile Akdeniz,
yüzde 11 ile
Marmara
takip ediyor.
Those who
want to reach
the sea mostly
head to the
Aegean Region
with a rate of
43 percent.
Aegean with
24 percent.
Mediterranean
is followed by
Marmara with
11 percent.
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OSMAN ARSLAN

Deloitte Ulaştırma, Turizm ve Hizmet Sektörü Lideri
(Deloitte Transport, Tourism and Service Sector Leader)

Operasyonel etki
Operational impact

“2020 yılına umutla başlayan turizm ve konaklama sektörü Çin’de ortaya çıkan ve kısa bir sürede
tüm dünyaya yayılan COVID-19 salgınından en
derin etkilenecek sektörlerin başında geliyor. Turizm sektörü gerek sağladığı istihdam gerekse çok
ihtiyacımız olan döviz rezervlerinin artışı açısından kritik bir öneme sahip. Sektör yöneticileri
rezervasyon iptallerinin, personel yönetiminin
ve finansman yapılandırmalarının yanında gelecek döneme ilişkin operasyonel stratejilerinin de
belirlenmesi açısından zorlu bir dönemdeler. Bu
dönemde, yöneticilerin, operasyonel etki analizlerini farklı senaryolara göre pro-aktif bir şekilde
güncel tutması ve buna ilişkin nakit yönetimini
ve devlet tarafından sağlanan destekleri yakından takip etmesi, önümüzdeki günlerde
olumlu gelişmelerin yaşanması durumunda sektördeki talebe hızlı cevap verebilmeleri açısından çok önemli olacak ve kurumsal açıdan fark yaratmalarını sağlayacaktır.”
“The tourism and accommodation sector, which started with hope in 2020, is one of the
sectors that will be most deeply affected by the COVID-19 pandemic that emerged in China
and spread all over the world in a short time. The tourism sector has a critical importance
in terms of both the employment it provides and the increase in foreign exchange reserves
that we need so much. In addition to booking cancellations, personnel management and
financing configurations, industry managers are in a difficult period to determine their
operational strategies for the coming period. In this period, it will be very important for
the managers to keep their operational impact analyzes pro-actively updated according
to different scenarios and to closely follow the related cash management and the support
provided by the government, in order to respond quickly to the demand in the sector in
case of positive developments in the coming days. This will help them make a difference.”

other than a village or a summer residence.
Economic reasons also play a decisive
role in the decision not to go on vacation.
While 15% of the participants do not make
any plans due to financial inadequacies,
another 15% say that they do not already
go on vacation under normal conditions.
“The Research of Holiday Habits in
the Shadow of the Coronavirus” also
answers the question that people are in
dilemma; “pool or sea?” While 40% of the
participants say that they will prefer the sea,
the rate of those who will prefer the pool
remains at 20%. After the difficult pandemic
period, those who want to finally meet
the sea head to the Aegean Region with

43 percent. The Aegean is followed by the
Mediterranean with 24%, the Marmara with
11%, the Black Sea with 8% and Central
Anatolia and Southeast Anatolia with 2%.

BACK TO THE OLD HOLIDAY ROUTINE
Pointing out that there will be changes in
the tourism sector in 2021 and beyond,
Sertaç Karaağaoğlu said: “It is a fact that
the pandemic has created negativities in
the tourism and travel sector. But Turkey,
for many years, stands out as one of
the world’s leading points of choice for
sea-sand-sun holidays. We consider that
tourists will gradually return to their “old
holiday routines,” especially during the

yüzde 40’ı denize gireceğini söylerken
havuzu tercih edeceklerin oranının yüzde 20’de kaldığı görülüyor. Denize kavuşmak isteyenler yüzde 43 oranla en çok Ege
Bölgesi’ne yöneliyor. Ege’yi yüzde 24 ile
Akdeniz, yüzde 11 ile Marmara, yüzde 8
ile Karadeniz ve yüzde 2 ile İç Anadolu ve
Güneydoğu Anadolu takip ediyor.
ESKİ TATİL RUTİNİNE DÖNÜŞ
2021 yılı ve sonrasında turizm sektöründe
değişimler olacağına dikkat çeken Sertaç
Karaağaoğlu: “Salgının turizm ve seyahat
sektöründe olumsuzluklar yarattığı bir
gerçek. Ancak Türkiye, uzun yıllardan bu
yana deniz-kum-güneş tatillerinde dünyanın önde gelen tercih noktası olarak öne
çıkıyor. Özellikle yaz tatillerinde turistlerin kademeli olarak ‘eski tatil rutinlerine’
geri döneceğini değerlendiriyoruz” diyor.
Her yıl 50 milyonu aşkın turist misafir
eden Türkiye’nin önemli avantaja sahip
olduğuna da değinen Karaağaoğlu, Türk
turizm sektörünün başta sağlık tedbirleri
olmak üzere tüm değişimlere hızla uyum
sağlayacağını, giriş/çıkış (Check in/out)
hizmetlerinde temasın azaltılmasında akıllı
donanımların ya da robotik cihazların kullanılması, dijital konsiyerj hizmetleri, mobil
uygulamaların daha teknolojik seviyelere
yükselmesi, personelin hijyen ve sanitasyon bilgisinin sağlanması için sertifikasyon
programlarının zorunlu hale getirilmesi ve
tur gruplarının daha düşük sayıda 6-7 kişilik
gruplara inmesinin kısa zamanda karşılaşılacak değişiklikler olduğunun altını çiziyor.

summer holidays.”
Pointing out that Turkey, which hosts
more than 50 million tourists every year,
has an important advantage, Karaağaoğlu
said that the Turkish tourism industry will
quickly adapt to all changes (especially
healt measures) such as; use of smart
hardware devices or robotics to reduce
contact in check-in/out services, digital
concierge services, raising mobile
applications to more technological levels,
making certificate programs compulsory to
provide hygiene and sanitation information
to personnel, and reducing the number of
tour groups to 6-7 people, which is much
lower than groups of 20-30 people.
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Fener ve Balat’ta neler oluyor?
Ortaköy, Galata ve Karaköy derken şehrin yeni cazibe noktası Fener ile Balat’ın sokaklarına kayıyor. Gün geçmiyor
ki yeni bir kafe, dükkan, otel veya sanatçı atölyesi açılmasın. Bir ayda karşılıklı olarak dört yeni kafenin misafirlerini
ağırlaması artık beni şaşırtmıyor. Bu koca şehirde yaşayın ya da yaşamayın, İstanbul’u solumak istiyorsanız
mutlaka bir gün bu bölgedeki sokaklarda kaybolup yeni mekanlarında keyif yapın.

What’s happening in Fener and Balat?
After Ortaköy, Galata and Karaköy, the new attraction point of the city moves to the streets of Fener
and Balat. Not a day goes by that a new cafe, shop, hotel, or artist workshop is not opened. It no
longer surprises me that four new cafes can mutually start hosting their guests in a month. Whether
you live in this huge city or not, if you want to breathe in the essence of Istanbul, one day you should
get lost in the streets of this region and enjoy its new hangouts.

Saffet Emre TONGUÇ

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

G

ELIN ÖNCE FENER’E BIR GÖZ ATALIM.

Bizans dönemindeki adı Petrion olan semtte Phanariots olarak isimlendiren Rumlar
yaşamışlar. Ticaret sayesinde daha da zenginleşmiş ve çocuklarını Avrupa’ya gönderip
eğitim almalarını sağlamışlar. Bizans deniz
surlarının içinde kurulan Fener’de yaşayan
Rum nüfus fetihten hemen önce evlerini terk etmiş ancak Fatih
Sultan Mehmed’in kendilerine dokunulmayacağı ve ibadetlerinde serbest bırakılacakları garantisini vermesi üzerine geri
dönmüşler. Sanatçı Cahide Erel’in Fener’deki atölyesi İntikam
dizisinde Hakan isimli karakterin eviydi. Yürüyüşümüze buradan başlayalım. Burası artık Perispri adında bir kafe. Alt kat
sanat galerisi, üst katta kahvaltı, brunch ve Bizans yemekleri
var. Hemen Erel’in atölyesinin yanındaki Troya Hotel eski
Rum evlerinden oluşan otantik bir otel, kafesi de bulunuyor.
Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi 1602 yılında şu anda
bulunduğu Aya Yorgi Kilisesi’ne yerleşmiş. Günümüzde dünyadaki Rum Ortodoks cemaati tarafından ana kilise olarak
kabul edilen patrikhanenin orijinal bazilikası büyük yangında tamamen yanınca 1720 yılında yeniden yapılıp bugünkü görünümüne kavuşmuş. Patrikhane üçlü bir kapıdan
geçilerek girilen bir avlunun ortasında yer alıyor. Ortadaki
bölüm, Orta Kapı, 1821 yılında Yunanlıların Osmanlı hakimiyetinden çıkmak için başlattığı savaşı desteklediği için asılan
Patrik V. Gregorios anısına kilitlenmiş ve siyaha boyanmış.
1941 yılında maruz kaldığı ikinci yangın bu yaşlı binayı hayli

LET’S TAKE A LOOK AT FENER FIRST. The district was
called Petrion in the Byzantine period and was inhabited
by Greeks, named Phanariots. Thanks to trade, they
became richer and sent their children to Europe to receive
an education. The Greek population living in Fener, which
was established within the Byzantine sea walls, left
their homes just before the conquest but returned when
Fatih Sultan Mehmed assured them that they would not
be harmed and that they would be free to practice their
religion. Artist Cahide Erel’s workshop in Fener was used
as the home of Hakan, a character in the TV series İntikam.
Let’s start our walk here. This is now a cafe called Perispri.
There is an art gallery downstairs, and breakfast, brunch
and Byzantine food upstairs. Right next to Erel’s workshop,
Troya Hotel is an authentic hotel made up of old Greek
houses and has a cafe.
The Fener Greek Orthodox Patriarchate settled in the
Hagia Yorgi Church in 1602. The original basilica of the
patriarchate, which is accepted as the main church by
the Greek Orthodox community in the world today, was
completely demolished in the Great Fire, rebuilt in 1720
and regained its present appearance. The Patriarchate
is located in the middle of a courtyard, which is entered
through a triple door. The middle section, called the
Middle Gate, is locked and painted black in memory
of Patriarch Gregorios V, who was hanged in 1821 for
supporting the Greeks in their rebellion against Ottoman
domination. The second fire in 1941 has done great
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Troya Hotel
Troya Hotel

Perispri
Perispi
Aziz Stefan Bulgar Kilisesi
St. Stephen’s Bulgarian Church

Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi
The Fener Greek Orthodox Patriarchate

damage to this old building, and only the library, located
at the end of the garden behind the church, remained. If
you are wondering how the Byzantine churches in Istanbul
were in their heyday, you should definitely see the
patriarchate; the contrast between the shimmering gold
icons and the modesty of other decorations will catch
your attention. If you see the patriarch in the ceremony at
the Fener Greek Patriarchate, do not be surprised.
On the road; Jeffrey Tucker’s antique shop is on the left.
His grandfather Thomas came to Istanbul from England
in the 1850s. He named his company the Turkish version
of his surname, ‘Takar Efendi’. As the 4th generation,
Jeffrey’s house on the side street is an excellent example
of restoration. Let’s take a look at St. Stephen’s Bulgarian
Church on the main street, whose restoration has just
been completed... The Bulgarian minority living in Istanbul
was actually affiliated to the Greek Orthodox Patriarchate
until the 19th century. With the influence of the
nationalist movement that started at the end of the 18th
century and the support of the Russians, the Bulgarians

tahrip etmiş, geriye sadece kilisenin arkasındaki bahçenin
sonunda yer alan kütüphanesi kalmış. Eğer İstanbul’daki
Bizans kiliselerinin en parlak dönemlerinde nasıl olduğunu
merak ediyorsanız patrikhaneyi mutlaka görmelisiniz; parıl
parıl parlayan altın ikonalar ve diğer dekorasyon öğelerinin
mütevazılığı arasındaki tezat dikkatinizi çekecek. Fener Rum
Patrikhanesi’ndeki ayinde patriği görebilirsiniz, şaşırmayın.
Yol üzerinde; sol kolda Jeffrey Tucker’ın antikacı dükkanı
var. Dedesi Thomas 1850’lerde İngiltere’den İstanbul’a gelmiş. Şirketine de soyadının Türkçeleştirilmiş halini vermiş
‘Takar Efendi’. 4. kuşak olan Jeffrey’nin yan sokaktaki evi
ise müthiş bir restorasyon örneği.
Biraz da ana caddede restorasyonu yeni biten Aziz Stefan
Bulgar Kilisesi’ne göz atalım... İstanbul’da yaşamını sürdüren
Bulgar azınlık aslında 19. yüzyıla kadar Rum Ortodoks Patrikhanesi’ne bağlıymış. 18. yüzyıl sonlarında başlayan milliyetçilik akımının etkisi ve Rusların desteğiyle, Bulgarlar kendi
dillerinde ibadet etmek isteklerini iletmişler devrin padişahına. Taleplerinin kabul edilmesini takiben, ilk olarak küçük,
ahşap bir kilise yapılmış burada. Yangında harap olan ahşap
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Rum Panagia Muhliotissa
Greek Panagia Muhliotissa

kilisenin yerine daha büyük bir kilisenin yapılması gündeme
geldiğinde, kilisenin planını Ermeni mimar Hovsep Aznavur
yapmış. Zeminin zayıf olması nedeniylebetonarme yerine demir iskelet yöntemi tercih edilmiş. Mimari olarak gotik tarzının özelliklerini taşıyan kilise, 1871 yılındaViyana’da yapılmış
ve parçalar halinde Tuna Nehri üzerinden gemilerle getirtilip
Haliç kıyısındaki küçük bir bahçeye kurulmuş. 1870 yılında
Sultan Abdülaziz’in fermanıyla patrikhaneden bağımsız hale
geçen kilisenin başına bir de Eksarh (Bulgar Ortodoks Kilisesi’nde önder) getirilmesi, Rum Patrikhanesi’nin üzerinde bir
tokat etkisi yaratmış. Dünyada bu şekilde yapılmış sadece iki
tane daha bina var, bu yüzden görülmeyi kesinle hak ediyor.
Yolun tam karşısında bir zamanlar kilisenin okulu olarak
kullanılan bina, yol seviyesinin aşağısında kalmış.
Şimdi de Vodina Cafe’nin yan sokağından tepeye iki ilginç
binaya doğru tırmanalım. Önce Moğolların Meryemi Kilisesi
veya Kanlı Kilise olarak bilinen Rumların Panagia Muhliotissa’sına bir bakacağız. İstanbul’un fethinden önceki dönemden
bu yana kesintisiz Rumların elinde olan yegane kilise Moğolların Meryemi Kilisesi, 1261 yılında inşa ettirilmiş. Binanın
İmparator VIII. Mikail Palaevb ologus’un gayri meşru kızı
prenses Maria Paleologina ile ilintili bir hikayesi var. Diplomatik oyunda bir oyuncak haline gelen zavallı Maria, Moğolların
büyük hükümdarı Hülagü ile evlendirilmek üzere 1265’de
Moğolistan’a gönderilmiş. Prenses oraya ulaşamadan Hülagü öldüğü için, onun yerine oğlu Abagu ile evlendirilmiş ve
Moğol sarayında 15 yıl geçirmiş. Kocası öldürüldükten sonra
başka bir Moğolla evlenmesi istendiğinde ise isyan etmiş. İster
kiliseyi o yaptırmış olsun, ister sadece ismini vermiş olsun,
hayatının geri kalan kısmını kilisenin yanındaki rahibe manastırında geçirmiş. Theotokos Panaghiotissa, günümüze orjinal
yapısı bozulmadan ulaşan tek Bizans kilisesi. 1453 yılında
Fatih Camii’ni de yapan Rum asıllı mimar Atik Sinan, Fatih
Sultan Mehmed’e niyaz ederek, kilisenin camiye çevrilmeden
kilise olarak korunmasını konusunda ikna etmiş sultanı. Padişah fermanının bir kopyası bugün hala kilisede korunuyor.
Yolun karşısında ise bir zamanlar burada olan kız okulunun ve yemek salonunun harabeleri var. Kilisenin yan
komşusu olan Fener Rum Erkek Lisesi şehrin en görkemli
eserlerinden biri. 1881 yılında mimar Pericles Demades tarafından Fransa’dan ithal edilmiş malzemeler kullanılarak inşa
edilen bu devasa kırmızı tuğla bina, zaman zaman “Kırmızı
Kale” olarak da isimlendirilmiş. Özellikle Haliç’te tekne

Balat
adeta bir
atölye, burası
fotoğraf sanatını
öğrenmek isteyen
herkesin en az
bir kez uğradığı,
profesyonelce
poz vermeyi
çoktan öğrenmiş
çocukların
gönüllü
asistanlığı ile
ilk fotoğrafların
çekildiği yer.”

“Balat is like
a workshop;
this is the place
where everyone
who wants to
learn the art of
photography
visits at least
once, where
the first
photographs
are taken with
the voluntary
assistance of
children who
have already
learned
how to pose
professionally.”

conveyed their desire to worship in their own language to
the sultan of the time. After their demands were accepted,
a small wooden church was built here.
When it was time to build a larger church to replace the
wooden church that was destroyed in the fire, Armenian
architect Hovsep Aznavur drew the plans. Due to the
weak ground, the iron skeleton method was preferred
instead of reinforced concrete. The church, which has
the architectural features of the Gothic style, was built
in Vienna in 1871 and was brought in parts by ships
over the Danube River and set up in a small garden on
the shore of the Golden Horn. In 1870, with the edict of
Sultan Abdulaziz, the church became independent from
the patriarchate and was appointed an Exarch (a leader of
the Bulgarian Orthodox Church) as the head of the church;
which shocked the Greek Patriarchate. There are only
two other buildings in the world that are built this way,
so it definitely deserves to be seen. Across the road, the
building that was once used as the church’s school is now
below the road level.
Now let’s climb up the hill from the side street of
Vodina Cafe to two interesting buildings. First, we will
take a look at the Greek Panagia Muhliotissa, known as the
Church of Saint Mary of the Mongols or the Bloody Church.
The only church that has been in the Greeks’ control since
before the conquest of Istanbul, the Church of Saint Mary
of the Mongols, was built in 1261. The building has a story
related to the illegitimate daughter of Emperor Mikail
Palaevbologus VIII, princess Maria Paleologina. Poor Maria,
who became a pawn in the diplomatic games, was sent to
Mongolia in 1265 to be married to Hulagu, the great ruler
of the Mongols. But since Hulagu died before the princess
has arrived, she was instead married to her son Abagu
and spent 15 years in the Mongol court. She had rebelled
when she was asked to marry another Mongolian after her
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husband was killed. Whether she had the church built or
just named it after herself, she spent the rest of her life in
the nunnery next to the church. Theotokos Panaghiotissa
is the only Byzantine church that has survived until the
present day with its original structure intact. Greek-born
architect Atik Sinan, who also built the Fatih Mosque in
1453, begged Mehmed the Conqueror and convinced the
sultan to preserve the church and not convert it into a
mosque. A copy of the sultan’s edict is still preserved in
the church today.
Across the road are the ruins of the girls’ school and
dining hall that were once here. Next door to the church,
Fener Greek Orthodox College for Boys is one of the most
magnificent architectural works of the city. Built in 1881
by architect Pericles Demades using materials imported
from France, this gigantic red brick building was at times
called the “Red Castle”. Especially if you are on a boat tour
of the Golden Horn, it is impossible not to see the building
and be impressed by its splendor. This splendor is also an
indication of how rich this region was once. Unfortunately,
no trace of the university of those times, whose history
dates back to 1454, has survived to the present day; but
many important individuals, including Dimitri Cantemir
(1673-1723), graduated from here. It is difficult to see the
inside of the school, but if you get the chance to get inside
somehow, you will be greeted by the frescoes of Pericles,
Alexander the Great, Constantine and Paul the Apostle,
adorned with the classical motifs of Athenian pottery,
used in the decoration of the ceremonial hall on the upper
floor. As you can imagine, the view from the window is the
kind that can make you tongue-tied.
Let’s go downstairs. Ayios Yeorgios Metokhion Church is
located next to Vodina Cafe. This small and inconspicuous
church is thought to have been built in the 12th century
as the chapel of the Prince of Wallachia. It was purchased
during the mid-17th century to be a “metokhion” or
a church affiliated with the Holy Sepulcher Church in
Jerusalem. The present church was rebuilt in the 18th
century after the fire. What makes the church so interesting,
rather than the architectural features, is the fact that
three of the 10th century copies of the seven works of
the great Greek mathematician Archimedes were kept
here in the past. Although it may seem like a miracle that
they were preserved to this day, the truth is; the scrolls
on which these works were written were reused in the
13th century for the writing of a prayer book. It is almost
certain that this work, also called Archimedes Scroll (www.
archimedespalimpsest.org), was made in Istanbul. It was
discovered in 1906 by John Ludwig Heiberg. Today they are
in the Walters Art Museum in Baltimore, USA.

BALAT
Balat is like a workshop; this is the place where everyone
who wants to learn the art of photography visits at least
once, where the first photographs are taken with the
voluntary assistance of children who have already learned
how to pose professionally. Balat, located between Fener
and Ayvansaray, hosted a large Jewish population like
Hasköy for years, so synagogues, along with mosques and
churches, have survived to the present day. Take a look at
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turundaysanız binayı görmemeniz ve ihtişamından etkilenmemeniz imkansız. Bu ihtişam aynı zamanda bir zamanlar
bu bölgenin ne kadar zengin olduğunun da bir göstergesi.
Tarihi 1454 yılına kadar uzanan o zamanlarınüniversitesinden ne yazık ki günümüze bir iz ulaşmamış, ancak buradan
Dimitri Cantemir’in (1673-1723) de aralarında olduğu çok
sayıda önemli şahsiyet yetişmiş. Okulun içini görmeniz zor
ama eğer bir şekilde içeri girebilirseniz üst kattaki merasim
salonunun dekorasyonunda kullanılan Atina çömlekçiliğinin klasik motifleriyle bezenmiş Perikles, Büyük İskender,
Konstantin ve Havari Pavlus’un freskleri karşılayacak sizi.
Tahmin edebileceğiniz gibi, pencereden görünen manzara
dilinizin tutulmasına neden olabilecek cinsten.
Hadi gelin aşağıya inelim. Ayios Yeorgios Metokhion Kilisesi Vodina Cafe’nin yanında bulunuyor. Bu küçük ve pek
de dikkat çekmeyen kilisenin 12. yüzyılda Eflak Prensi’nin
şapeli olarak yapıldığı sanılıyor. 17. yüzyıl ortalarında bir
“metokhion” ya da Kudüs’teki Holy Sepulchre Kilisesi’ne
bağlı olarak hizmet veren bir kilise olması için satın alınmış.
Günümüzdeki kilise yangın yüzünden 18. yüzyılda yeniden
yapılmış. Kiliseyi bu kadar ilginç kılan mimari özelliklerinden ziyade, büyük Yunanlı matematikçi Arşimed’in yedi
çalışmasının 10. yüzyıl kopyalarından üçünün; geçmişte
burada bulunuyor olması. Bugüne kadar ulaşabilmeleri bir
mucize gibi görünse de işin aslı şu; bu çalışmaların yazıldığı
parşömenler, 13. yüzyılda bir dua kitabının yazılmasında
yeniden kullanılmışlar. Arşimed Parşömeni de (www.archimedespalimpsest.org) denilen bu çalışmanınİstanbul’da
yapıldığı hemen hemen kesin gibi. 1906 yılında John Ludwig
Heiberg tarafından ortaya çıkarılmış. Bugün ABD Baltimore’daki Walters Sanat Müzesi’nde bulunuyorlar.
BALAT
Balat adeta bir atölye, burası fotoğraf sanatını öğrenmek
isteyen herkesin en az bir kez uğradığı, profesyonelce poz
Fener Rum Erkek Lisesi
Fener Greek Orthodox College for Boys
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Ahrida Sinagogu
Ahrida Synagogue

vermeyi çoktan öğrenmiş çocukların gönüllü asistanlığı ile
ilk fotoğrafların çekildiği yer. Fener ve Ayvansaray arasında
yer alan Balat, karşısındaki Hasköy gibi geniş Yahudi nüfusunu barındırmış yıllarca, bu nedenle de cami ve kiliselerle birlikte sinagoglar da ulaşmış günümüze. Önce Sümer
Yerli Mallar dükkanına bir bakın. Sahibi Yakup Bey burayı
1960’larda kurmuş ve dükkan o günkü haliyle kalmış. İçine
girmek zaman makinesinde yolculuk gibi.
Ahrida Sinagogu, İstanbul’daki en eski sinagog unvanını
elinde tutuyor. Adını cemaatinin geldiği Makedonya’daki Ohri’den alan sinagog 1694 senesinde bir yangını takiben yeniden
yapılmış ama o zamanlarda dini azınlıkların kubbe yapmaları
yasaklandığından dışarıdan görülmeyen bir iç kubbe ile inşa
edilmiş. Kimilerine göre Nuh’un Gemisi’ni hatırlatmak amaçlansa da Teva’nın (dua kürsüsü) şekli Yahudileri İspanya’dan
Balat’a getiren geminin pruvasına benziyor. 500 kişilik ibadet
kapasitesi ile bugün bile İstanbul’un en geniş sinagoglarından
olan Ahrida, 93 Harbi sırasında Ruslara karşı savaşan Türk askerleri için duaların edildiği bir tören düzenlemesiyle de ünlü.
1955’te restore edilen ve bugün de ibadete açık olan sinagogun ilginç, tarihi bir özelliği var. Sabetaycılığı başlatan
İzmirli Sabetay Sevi 1666 yılında burada mesih olduğunu
açıklayıp geniş kitlelere hitap etmiş. Günümüzde ise Balat’ta
yaşayan neredeyse hiç Yahudi kalmadı. Sinagog Yahudilerin
Türkiye’ye gelişlerinin 500. yıldönümünde restore edildi.
Sinagogdan sağa Düriye Sokak’a saparsanız Surp Hreşdagabed Kilisesi’ne ulaşırsınız. Tarihi XVI. yüzyıla uzanan bu
Ermeni kilisesi XVIII. yüzyılda Ayios Andonios Ayazması’nın
üstünde inşa edilmiş. Mikail ve Cebrail’e adanan kilisenin
demir kapısı Topkapı Sarayı çevresindeki bir kazıda çıkarılmış
ve bir Ermeni tarafından satın alınarak kiliseye takılmış. Kapının üzerinde Aya Yorgi’nin bir ejderhayı öldürüşü ve İsa’nın
Göğe Yükselişi’nin anlatıldığı kabartmalar bulunuyor. Bitişikteki XIX. yüzyıl okul binası ise bugün depo olarak kullanılıyor.
Kilisede en önemli ayin 12 Eylül günü yapılıyor ve mucizeler
gerçekleştiğine inanılan bu mekana o gün Müslümanlar da geliyor. Tim Kelsey, 1996’da yayınladığı Dervish isimli kitabında
“Surp Hreşdagabed Kilisesi Hıristiyan ve Müslümanların bir
araya gelip ibadet ettiği dünyada belki de tek yer” diye yazmış.
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Surp Hreşdagabed Kilisesi
Surp Hreshdagabed Church

the Sumerian Native Goods shop first. The owner, Yakup
Bey, established this place in the 1960s and the shop
remained as it was then. Walking inside is like traveling in
a time machine.
Ahrida Synagogue holds the title of the oldest
synagogue in Istanbul. The synagogue, named after Ohrid
in Macedonia where its congregation came from, was
rebuilt following a fire in 1694, but was built with an
inner dome that cannot be seen from the outside, since
religious minorities were forbidden to build domes at
that time. Although some say it is intended to remind of
Noah’s Ark, the shape of Teva (prayer chair) resembles
the bow of the ship that brought the Jews from Spain to
Balat. Ahrida, one of the largest synagogues in Istanbul
with its 500-person capacity of worship, is also famous
for holding a ceremony where prayers were held for the
Turkish soldiers who fought against the Russians during
the Russo-Turkish War.
The synagogue, which was restored in 1955 and is open
to worship today, has an interesting and historical feature.
Sabbatai Zevi from Izmir, who started Sabbateanism,
announced that he was the messiah here in 1666 and
addressed large masses. Today, there are almost no Jewish
people left living in Balat. The synagogue was restored on
the 500th anniversary of the arrival of the Jews in Turkey.
If you turn right onto Düriye Sokak from the synagogue,
you will reach the Surp Hreshdagabed Church. This
Armenian church, whose history dates back to the 16th
century, was built on the Ayios Andonios Spring in the
18th century. The iron gate of the church dedicated
to Michael and Gabriel was excavated during an
excavation around the Topkapı Palace and was bought
by an Armenian and attached to the church. There are
reliefs depicting Hagia Yorgi killing a dragon and Jesus’
Ascension to Heaven on this gate. Adjacent to that, the
19th century school building is used as a warehouse
today. The most important ritual in the church is held on
September 12 and Muslims too come to this place where
miracles are believed to come true on that day. Tim Kelsey
wrote in his 1996 book Dervish that “Surp Hreshdagabed
Church is perhaps the only place in the world where
Christians and Muslims come together and worship.”

ŞIMDI BALAT’IN SOKAKLAR
2000’li yılların başında İstanbul’un pek de rağbet görmeyen, hatta çoğunlukla
“ürkütücü” bulunan semti Balat, son yıllarda gösterdiği hızlı değişim ile sadece
yerel halkın değil, turistlerin de gözde semtlerinden biri haline geldi. Haliç’in
yeni gözdesi Balat bu sayımızda merceğimiz altında…

SEKSENLI YILLARIN ORTALARINDA UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine giren Balat, yüzyıllar boyunca farklı
kültürlere aynı anda ev sahipliği yapmış, üç büyük dinin
mensuplarını koyun koyuna ağırlamış bir semt. Her sokağından, her kaldırımından adeta tarih fışkıran bu özel bölge
tarihi yarımadadaki diğer komşularına kıyasla ne yazık ki
uzunca bir süre kendi haline terk edilmiş, bir nevi görmezden gelinmiş bir şekilde içine kapanık yaşantısını sürdürdü.
2000’li yılların ortalarından itibaren İstanbul’daki semt
kültürlerinin yaşadığı değişimden Balat da nasibini aldı.
İstanbul’un kültür ve eğlence merkezi olarak görülen İstiklal
Caddesi’nin çehresinde yaşanan değişim buradaki popülasyonun da hızla değişmesine neden oldu. Bir zamanlar Tak-

BALAT, WHICH was included in the UNESCO World
Cultural Heritage list in the mid-eighties, is a district
that has hosted different cultures for centuries and has
been a home for the members of three major religions,
living in harmony. Compared to its neighbors on the
historical peninsula, this special area, which almost bursts
with history from every street and every pavement,
unfortunately continued its introverted life for a long
time, abandoned to its own devices and in a way, ignored.
Since the mid-2000s, Balat also got its share from the
changes in the neighborhood cultures in Istanbul. The
change in Istiklal Street, which is seen as the cultural and
entertainment center of Istanbul, caused the population
in Balat to change rapidly. The young population that

ARINDA KAYBOLMA ZAMANI
NOW IT’S TIME TO GET LOST IN THE STREETS OF BALAT
Balat, an unpopular and often even “terrifying” district of Istanbul at the beginning of the 2000s, has
become one of the favorite districts not only for locals but also for tourists with its rapid transformation
in recent years. Balat, the new favorite of the Golden Horn, is under our lens in this issue...

once flocked to Taksim has started to look for new venue
alternatives for socializing, having fun, and cultural and
artistic events. In this period, alongside Karaköy on the
European side and Kadıköy on the Anatolian side, another
surprise star was born from the historical peninsula: Balat…

WINDS OF CHANGE…
With its cobblestone streets, houses that have come from
the depths of history, and its unique architecture, soon
Balat got its share from the winds of change in the city.
Slowly rising with cafes, art galleries and restaurants that
opened one after another, Balat has now turned into a
neighborhood that is frequented not only by amateur
photographers but also by hipsters.

sim’e akın eden genç nüfus artık sosyalleşmek, eğlenmek,
kültür sanat organizasyonları için yeni mekan alternatifleri
aramaya başladı. Bu dönemde Avrupa Yakası’nda Karaköy,
Anadolu Yakası’nda Kadıköy ile birlikte tarihi yarımadadan
sürpriz bir yıldız daha doğdu: Balat…
DEĞIŞIM RÜZGARLARI…
Arnavut kaldırımlı sokakları, tarihin derinliklerinden kopup
gelmiş evleri, kendine has mimarisi ile Balat çok geçmeden
şehrin değişim rüzgarından nasibini aldı. Ardı ardına açılan
kafeler, sanat galerileri, restoranlar ile yavaş yavaş yükselen Balat, artık sadece amatör fotoğrafçılar tarafından değil
“hipster”lar tarafından da akın edilen bir semte dönüştü.
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Balat ve çevresinde yaşanan değişim buradaki konutların
yerli ve yabancı yatırımcı tarafından büyük bir ilgiyle
karşılanmasına neden olurken kuşaklardır burada
ikamet eden yerel halk göç etmeye başladı.
While the change
experienced in Balat and
its surroundings caused
the residences here to be
met with great interest
by local and foreign
investors,local people
began to migrate.
Peki 80’li yılların ortalarında başlayan fakat 2000’li
yılların başında hızlanan dönüşüm semtin esas sakinlerini nasıl etkiledi? Bunu anlamak için önce son yirmi
yılda hayata geçirilen rehabilitasyon projelerinin detayına
bakalım… Fatih Belediyesi ve Avrupa Birliği’nin iş birliğiyle başlanan koruma ve iyileştirme projesi sonrasında
“Fener-Balat Yenileme Projesi” olarak devam etti. Böylece
projeye özel sektör de dahil oldu ve bölge 2006 yılında yenileme alanı ilan edildi. Yaklaşık 15 yıldır devam eden bu
değişim-dönüşüm projeleri ile Balat ve civarındaki yapılar
restore edilerek semt bugünkü görünümüne kavuştu. Tüm
bunlar yaşanırken yıllar boyunca nispeten “içe kapanık” bir
yaşam süren ve mahalle kültürünü sürdüren semt halkı da
değişimden nasibini aldı.
Balat ve çevresinde yaşanan değişim buradaki konutların
yerli ve yabancı yatırımcı tarafından büyük bir ilgiyle karşılanmasına neden olurken kuşaklardır burada ikamet eden
yerel halk göç etmeye başladı. Tarihi ahşap evler birer birer
butik otellere ya da günlük olarak da kiralanabilen modern
tasarımlı evlere dönüşürken yerel halk kendine yeni bir
yaşam alanı arayışına girişiyor. Bölgede gelişen yeni ticarette yerel halkın varlık gösterememesi de yaşanan göçün
en önemli nedenlerinden biri.
Balat’ta yaşanan değişim süreci hâlâ tamamlanmış değil.
Yakın dönemde yaşananların bölgenin nihai kimliğine nasıl
etki edeceğini görmek için hala zamana ihtiyaç var. İstanbul’un vintage meraklısı yeni dönem hipster’ları ile “semt
çocuklarının” kaynaşması için biraz daha zamana ihtiyaç
var gibi duruyor. Kendi içinde entegre olmaya çalışan bu iki
gruba bir de yurt dışından gelip gayrımenkul yatırımı yapan
popülasyonu eklediğimizde Balat’ın yerel nüfusunun orta
ve uzun vadede neye dönüşeceği ise hâlâ merak konusu…

So, how did the transformation that started in the mid80s but accelerated in the early 2000s affect the local
residents of the district? To understand this, let’s first look
at the details of the rehabilitation projects implemented
in the last twenty years... The protection and improvement
project started with the cooperation of Fatih Municipality
and the European Union, continued as the “Fener-Balat
Renovation Project”. Thus, the private sector was also
included in the project and the area was declared a renewal
area in 2006. With these renovation-transformation
projects that have been going on for about 15 years, the
buildings in and around Balat were restored and the district
gained its present silhouette. While all this was going on,
the people of the neighborhood, who lived a relatively
“introverted” life and maintained the neighborhood culture
for years, also got their share of the change.
While the change experienced in Balat and its
surroundings caused the residences here to be met with
great interest by local and foreign investors, the local
people who had been residing here for generations began
to migrate. While historical wooden houses turn into
boutique hotels or modern houses that can be rented
daily, local people are looking for a new living space. The
inability of the local people to be present in the new trade
developing in the region is one of the most important
reasons for the migration.
The transformation process in Balat is still not complete.
Time will show how recent events will affect the final
identity of the region. It seems like a little more time is
needed for Istanbul’s vintage-loving new era hipsters and
“neighborhood kids” to mingle. When we add the population
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that comes from abroad and invests in real estate to these
two groups that are trying to integrate within themselves,
it is still a matter of curiosity what the local population of
Balat will turn into in the medium and long term.

AFTER THE PANDEMIC…
In addition to third generation coffee shops and vintage
shops, one of the most important reasons for the influx of
local tourists to Balat was the antique shops and auctions
in the region. The crowds that gather in front of antique
shops, especially on Sundays, made it a new hobby to
compete for hundreds of items exhibited at auctions. It can
be said that the auction goods, whose values range from 5
TL to hundreds of thousands of TL, have even caused a kind
of democratization of the “auction” culture and enjoyment.
However, the measures taken during the pandemic,
weekend bans and the tendency to move away from
crowded places have seriously damaged the trade
environment that has just begun to revive in the region.
While the hall auctions, in front of which crazy crowds
gathered every weekend, fell into a deep silence, many
antique dealers found the solution in social media. Thanks
to the online auctions held on certain days, antique
dealers opened their doors all over Turkey and were able
to sell their products to all kinds of people.
With the reopening of food and beverage venues in
July, Balat tradesmen are looking for ways to continue
the upward trend they have found in recent years. Balat
venues also got their share of the blows that were taken
by the food and beverage industry across the country.
The places that were closed or changed hands are getting
ready to quickly recover and welcome their customers.
After about a year and a half of silence, Balat is back
to long conversations in cafes, auctions with crazy
bargains, local and foreign tourists wandering the streets
with cameras in their hands. If you, too, missed having a
colorful and authentic Istanbul experience intertwined
with the roots of the city, do not waste time; lose yourself
in the streets of Balat…
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PANDEMIDEN SONRA…
Üçüncü nesil kahveciler ve vintage dükkanlarının yanı sıra
Balat’a yaşanan özellikle yerli turist akınının en önemli
nedenlerinden biri de bölgedeki antikacılar ve mezatlar
oldu. Özellikle pazar günleri antikacılar önünde biriken
kalabalıklar müzayedelerde sergilenen yüzlerce ürün için
kıyasıya rekabete girmeyi adeta yeni bir hobi haline getirdi.
Değerleri 5 TL ile yüzbinlerce TL arasında değişen mezat
malları “müzayede” kültürünün ve keyfinin bir nevi demokratikleşmesine bile neden oldu denilebilir.
Fakat pandemi döneminde alınan önlemler, hafta sonu
yasakları ve kalabalık yerlerden uzaklaşma eğilimi bölgede
yeni yeni canlanmaya başlayan ticaret ortamına ciddi ölçüde
zarar verdi. Her hafta sonu önünde çılgın kalabalıklar biriken salon mezatları derin bir sessizliğe bürünürken birçok
antikacı çözümü yine sosyal medyada buldu. Belirli günlerde
düzenlenen online mezatlar sayesinde antikacılar kapılarını
Türkiye’nin her yerine açmış oldu her kesime göre ürünün
satışını gerçekleştirebildi.
Temmuz ayı ile birlikte yeme-içme mekanlarının yeniden açılmasıyla birlikte Balat esnafı son yıllarda yakaladığı
yükseliş trendine kaldığı yerden devam etmenin yollarını
arıyor. Ülke genelinde yeme-içme sektörünün aldığı yaralardan Balat mekanları da nasibini aldı. Kapanan, el değiştiren mekanlar hızlıca toparlanıp müşterilerini ağırlamaya
hazırlanıyor.
Yaklaşık bir buçuk yıl süren sessizliğin ardından Balat,
kafelerdeki uzun sohbetlere, çılgın pazarlıkların döndüğü mezatlara ve ellerinde fotoğraf makineleriyle sokakları
arşınlayan yerli ve yabancı turistlerine yeniden kavuştu…
Eğer siz de şehrin kökleriyle iç içe, rengarenk ve otantik bir
İstanbul deneyimi yaşamayı özlediyseniz, vakit kaybetmeden Balat’ın sokaklarında kaybedin kendinizi…
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BİR ADAM VE
ARABALARI
Matt Hranek dünyayı dolaşarak
otomobil sahiplerinin
arabalarına olan tutkulu
bağlılıklarını kitaplaştırdı.

Matt Hranek Fransa’nın Medoc
bölgesindeki evinde, çok sevdiği Fiat
Panda’sıyla dinlenirken görülüyor.
Matt Hranek relaxing at his home in
the Médoc region of France with his
beloved Fiat Panda.

A MAN & THEIR CARS

Matt Hranek has traveled the world to uncover car owners’ tales of automotive joy.
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SAATLERİN VE ARABALARIN ortak bir özelliği var. Zevk için
önemli miktarda parayı gözden çıkarmaktan çekinmeyen
erkekler açısından bu iki cazibe unsuru klişeye dönüşmüş
durumda. Bir Rolex ya da vintage bir Porsche, bu tür merakları olan varlıklı erkekler için cool görünmenin kestirme
yolu da olabilir. İşte fotoğrafçı, dergi yazarı ve iyi yaşamayı düstur edinen Matt Hranek ilk kitabı olan A Man & His
Watch (Artisan, 2017) ve daha sonra da A Man & His Car’da
(Artina, baskı tarihi 13 Ekim) bu hikâyeleri anlattı.
Hranek yeni kitabında arabaların fotoğraflarını çekmek
için 25 yıllık ticari ve editoryal fotoğrafçılık deneyiminden ve
aynı zamanda herhangi bir otomobil tutkununu cezbedecek
öyküleri ortaya koymak için de tatlı sohbetinden yararlandı.
Fortune da, kitaba ve erkeklerin niçin arabalarına aşık
olduklarına dair Hranek’le görüştü.

İlk kitabınız saatler ve erkeklerle ilgiliydi. Bu erkeklerden bazıları aynı zamanda bu kitapta arabalarıyla
ilgili olarak da konuşuyor. “Saat tutkunu adamlar”la
“araba tutkunu adamlar”ın arasındaki bağı nasıl açıklayabilirsiniz?
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WATCHES AND CARS share a common thread. In many ways
these trappings of men with disposable income have become
cliché. A Rolex or a vintage Porsche can be the shortcut to
cool for well-heeled men of a certain bent. But beneath
that veneer of showboating are often deeply personal tales.
Those are the stories that photographer, magazine writer, and
all-round bon vivant Matt Hranek teased out in his first book,
A Man & His Watch (Artisan, 2017), and now with its sequel, A
Man & His Car (Artisan, released Oct. 13).
In the new book, Hranek uses his 25 years of experience
as a commercial and editorial photographer to capture the
cars—warts and all—and his flair for conversation to tease
out stories that will resonate with any car lover.
Fortune spoke with Hranek about the book and why
men fall in love with their vehicles. This interview has
been edited for length and clarity.
Your first book was about men and their watches. Some
of those same men are in this book talking about their
cars. What’s the common thread between “watch guys”
and “car guys”?

“Böylece ben, taksi sürücüsü ve kolu kırık adam hep
beraber bu değersiz otomobilleri garaj dışına çıkardık.
En az sekizi son derece sıradandı ve işlem tamamlanınca
fotoğraf çekimini yaptım.”
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YILDIZ OTOMOBİLLER
(1) Hranek mobil setinde 1912 model Hudson
Speedster’in fotoğrafını çekiyor. (2) Marc
Newson’un 1933 model Bugatti Type 59’u.
(3) Jay Leno’nun yenilenmiş 1955 model
Buick Roadmaster’ı. (4) Hranek’in kendisine
ait 1987 model Porsche 911 Carrera Targa.
THE STAR CARS
[1] Hranek shoots a 1912 Hudson Speedster on
his mobile set. [2] Marc Newson’s 1933 Bugatti
Type 59. [3] Jay Leno’s restored 1955 Buick
Roadmaster. [4] Hranek’s own 1987 Porsche 911
Carrera Targa.

Sanırım erkekler estetik açıdan güzel makineleri seviyorlar.
Ve sanırım bunların sembolik bir ağırlıkları da var. Bir saat
ve bir araba… Bunların seçiminde çok bilinçliyseniz, dünyaya kendinizi son derece spesifik bir şekilde tanıtabilirsiniz.
Ancak her ikisinin duygusal bir anlamı da var ya da daha
doğrusu böyle bir potansiyel söz konusu. Babanızdan size
miras kalan bir saat, ki bu benim için geçerli ya da lisedeyken
hayalini kurduğunuz ve birdenbire size ait olan bir araba.
Bunlar sıklıkla insanların hayatında önemli olaylardır.

I think guys like aesthetically pretty machines. And I
think they’re symbolically heavy. A watch and a car, your
choices of those things—if you’re being very conscious
about it—present yourself in a very specific way to the
world. Both have emotional intimacy, or the potential for
emotional intimacy: the watch you inherited from your
father, in my case, or black background, like the watches,
and so I created a mobile set. I had a custom ripstop nylon
backdrop made, some water-filled “sandbags,” tent stakes,
and rope, and packed that into a giant Filson hockey bag.
After a year and a half of traveling around the world with
it, I just wanted to burn it!
Which car in the book was your “white whale”—the one
that was the hardest to track down?
Well, the funniest was Marc Newson, the industrial
designer, who has this incredible, all-original 1933 Bugatti

Bu kitabın hazırlanış sürecinde fotoğraf çekimi için
lojistik olarak nasıl bir hazırlık yaptınız? Kuşkusuz
saatleri stüdyoya sokmak çok daha kolay…
Saat kitabında olduğu gibi, bu kitapta da otomobillerin oldukları gibi görünmelerini istedim. Yıkanmayacak, parlatılmayacak, elden geçirilmeyecekti. Yıpranmış, eskimiş
görüntü korunacaktı. Ayrıca otomobillere nasıl baktığımız
ve aynı zamanda tasarımcıların da arabaların nasıl görünmesini istedikleri hakkında düşündüm.
Lojistik açıdan bakıldığında, bu proje tam bir canavardı.
Bu arabaların fotoğraflarını çekmek için tüm dünyayı dolaşmam gerektiğini biliyordum ve bunu yapmak için devasa
bir bütçem de yoktu. Bundan dolayı çok akıllıca davranmam gerekiyordu. Saatlerde olduğu gibi, her şeyi siyah bir
zemin üzerinde görüntülemek istedim ve böylece mobil bir
set oluşturdum. Yırtılmaz kumaştan büyük bir sahne arka
perdesini, suyla dolu “kum torbaları”nı, çadır kazıkları ve
ipin tümünü büyük bir Filson hokey çantasına doldurdum.
Bununla bir buçuk yıl kadar dünyayı dolaştıktan sonra artık
neredeyse görmemek için yakacaktım.
Kitaptaki hangi araba sizin “beyaz balina”nızdı? Yani
takip edilmesi en zor olan?

“So it was me, the taxi driver, and a man with a
broken arm moving all these priceless cars out of the
barn. We pushed at least eight like they were Jenga
pieces, and I got the shot.”
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En maceralısı, bu inanılmaz, tamamen orijinal 1933 Bugatti
Type 59’un sahibi, endüstri tasarımcısı Marc Newson’du.
Onunla görüştüğümde, kendisi Yunanistan’daydı; bana şöyle
dedi: “Dinle, araba Londra dışında bulunuyor. İstediğin zaman gidip, çekim yapabilirsin”. Böylece Londra’ya uçtum,
arabanın bulunduğu çiftliğe beni götürmesi için bir taksi
ayarladım. Ancak benim geleceğim kimseye söylenmemişti.
Çiftliğin sahibi kolunu kırmıştı, Bugatti ise diğer tüm değersiz arabalarla çevrili halde garajda duruyordu. “Bugatti’yi
buradan çıkarmamız gerekiyor!” dedim.
Böylece ben, taksi sürücüsü ve kolu kırık bir adam, hep
beraber işe koyulduk. Sekiz arabayı dışarıya çıkardık ve ben
çekimleri yaptım. Oradan fotoğraf çekmeden ayrılmam söz
konusu olamazdı. Bu tür işlere kalkışırken durumun spontanlığının farkında olmalısınız. Çünkü muhtemelen bir şeyler yolunda gitmeyecektir.
Jay Leno ve Ralph Lauren gibi, söyleşi yaptığınız insanlardan bazıları yüzlerce otomobilden oluşan devasa
koleksiyonlara sahip. Hangi arabanın kitapta yer alacağına nasıl karar verdiler?
Bu hep tek bir sorunun cevabıyla belli oluyordu: Bu arabalardan hangisiyle derin bir duygusal bağınız var? Bunlar
her zaman da en şaşaalı arabalar değildi; en pahalıları ya da
tahmin edilenleri… Leno’nun garajına girdiğinizde, orada
bazı etkileyici otomobiller görüyorsunuz ama o 1972’de Los
Angeles’a gelince 350 dolara satın aldığı 1955 model Buick
Roadmaster’ı tercih etti. Bu, tamir etmeye çalışırken içinde
yattığı ve aynı zamanda karısıyla flört zamanlarında kullandığı araba. Şimdi de harika bir bicime yenilenmiş durumda.
Sizi en çok etkileyen araba hangisiydi?
Fiat Panda’ları seviyorum. Arkadaşım Paolo Tumminelli
araba tasarımı öğretiyor (Köln Üniversitesi’nde); kendisinin çok çarpıcı arabaları var, harika arabalar kullandı. Ama
asıl tutkusu Fiat Panda; Giorgetto Guigiaro tarafından tasarlanan ilk modelleri ve bu tutkusu da bulaşıcı. Şu küçük
kutu, oyuncak Land Rover’a, küçük bir çocuğun sürebileceği
arabaya benziyor. Ancak çoğu insanın dönüp ikinci defa
bakmayacağı tasarımındaki incelik derin bir düşünmenin
sonucu ve kanımca son derece göz alıcı, muhteşem.
Kitabın açılış sayfası için kendi 1987 model Porsche Targa’nızı seçtiniz. Sahip olduğunuz arabalar arasında niçin
bunu tercih ettiniz?Ben 80’lerde çocuktum ve Porsche
911’i çok seviyordum. Odamda Targa’nın posteri vardı. Bu
arabaya bakarken gözbebeklerim büyüyor, kalbim küt küt
atıyordu. Karımla tanıştığımda ise bu, eski erkek arkadaşının arabasıydı. Yolanda bu arabayı ona bir açık artırma
sırasında satın aldırmıştı; erkek arkadaşının arabalardan
pek anlamadığını düşünüyordu. Biz daha sonra bu arabayı
San Francisco’dan Palm Springs’e gitmek için ödünç aldık
ve gizlice evlendik! Bu sürede yaşananlarda pek çok ilginç
ayrıntı da var ama nihayetinde ben bu arabayı zorlu bir pazarlık sürecinin ardından satın almayı başardım. Sanırım iyi
bir anlaşma yaptım.
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Type 59. When I interviewed him, he was in Greece, and he
said, “Listen, the car is outside London being stored. You
can go anytime and shoot it.” So I fly to London, organize
a taxi service to schlep me out to the farm where it was
stored … and nobody told them I was coming. The owner of
the farm had broken his arm, and this Bugatti was buried in
the garage, surrounded by all these other priceless cars. I
said, “We gotta get the Bugatti out of here!”
So it was me, the taxi driver, and a man with a broken
arm moving all these priceless cars out of the barn. We
pushed at least eight like they were Jenga pieces, and I got
the shot. Because there was no way I was leaving without a
photograph of that, absolutely no way. You have to go into
these things respecting the spontaneity of the situation, you
know? Because something is probably not gonna go right.
Some of these men you interview, like Jay Leno and
Ralph Lauren, have huge collections of hundreds of
vehicles. How did they choose which car to talk about?
It came down to one question always, which was, Which of
these cars do you have the deepest emotional connection
to? And they weren’t always the most glamorous cars;
they were not always the most expensive cars; they were
not always the most expected cars. When you walk into
Leno’s garage, there are some very impressive machines
there, but he went to the 1955 Buick Roadmaster, which
was the first car he bought after arriving in L.A. in 1972,
for 350 bucks. It’s a car he slept in while trying to make
it and the car he dated his wife in. And now it’s all
beautifully restored.
What was the car that charmed you the most?
I love Fiat Pandas. My friend Paolo Tumminelli teaches
about car design [at the University of Cologne] and has
owned spectacular cars and driven some amazing things.
But his passion is Fiat Pandas, the early ones designed
by Giorgetto Giugiaro, and his passion is infectious! You
have this little box that looks like a toy Land Rover, like a
car that a kid draws. But the amount of thoughtfulness in
the design of that car that most people probably wouldn’t
even look twice at, I just think is spectacular.
You chose your own 1987 Porsche 911 Targa to open the
book and set the tone. Why that one, out of the cars you
own?
I was a kid of the ’80s, and I loved the Porsche 911. I had
a poster in my room of a Targa. That was the car that just
made my pupils dilate and my heart race. And when I met
my wife, this was her ex-boyfriend’s car. Yolanda made
him buy it at auction because she thought he wasn’t
representing hard enough, in the car situation. Fastforward, we borrow that car to drive from San Francisco to
Palm Springs, and we eloped! There are a bunch of juicy
details in between, but I ended up getting that car in a
horse trade. I think I made out pretty good in that deal.
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LOFT ART SCUIPTVILLE, BODRUM LOFT’DA
SANATSEVERLERI BIR ARAYA GETIRDI
Bodrum’da modern köy yaşamının oluşturulduğu ve geçen yaz tatilcileri ağırlamaya
başlayan Bodrum Loft, modern mimarisiyle sanatı aynı çatı altında buluşturuyor.

LOFT ART SCULPTVILLE, BROUGHT ART LOVERS
TOGETHER IN BODRUM LOFT
Bodrum Loft, with its modern village life atmosphere, started hosting holidaymakers
last summer and is bringing together modern architecture and art under its roof.

19 TEMMUZ 2021 PAZARTESI Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın ev sahipliğinde, Bodrum Loft
- Sevil Dolmacı Art Gallery işbirliğiyle Türkiye’de ilk kez
hayata geçirilen açık hava heykel parkı ‘Loft Art Sculptville’
projesinin açılış davetine iş, sanat ve cemiyet hayatının önde
gelen isimleri katıldı.
Etkinliğin kokteyl kısmında misafirlere bu yaz adından
sıkça söz ettiren LoftElia Restaurant’ın Şefi Yılmaz Öz-

ON MONDAY, 19 JULY 2021, Akfen Holding Chairman of
the Board Hamdi Akın hosted the opening ceremony of
the open-air sculpture park ‘Loft Art Sculptville’, which is a
first in Turkey, with the cooperation of Bodrum Loft - Sevil
Dolmacı Art Gallery; the leading figures of business, art
and society were in attendance.
For the cocktails of the event, Yılmaz Öztürk, the
Chef of LoftElia Restaurant who has made quite a name
for himself this summer, prepared snacks infused with

Baver Özalp, Pelin Akın Özalp, Hamdi Akın, Zeynep Akın ve Dilara Akın

Ayşe Kalkavan ve Burcu Şendir

Dilek Hanif

Haluk Akakçe

Sevil Dolmacı ve Hamdi Akın

Gökçen Adıgüzel ve Ender Güzey

Dalia, İzzet ve Roksi Garih

Nesligül Aksoy ve Zeynep Germen

Nihan ve Kaan Çetinkaya

Sanatçılar ve Sevil Dolmacı

Ece Şirin ve Cemil Dinçmen

Alize ve Barış Tansever

Pembe Tüzüner, Nimet Şahingiray, Şaylan Yalnızoğlu ve Ceylan Gazioğlu

Melda, Serkan Aygın ve Ozan Oganer

Selçuk Ertuğ, Eda Demirel ve İnci Ertuğ

Dalia Garih
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Bodrum Loft’un
-Loft Art
Sculptville sergisi,
11 sanatçının
eserine
evsahipliği
yapıyor.
Bodrum Loft’s
-Loft Art
Sculptville
exhibition hosts
the works of 11
artists.

türk’ün Ege ve Akdeniz lezzetleriyle harmanladığı atıştırmalıklar da sunuldu. Bodrum Loft’un sonsuz deniz manzarasında doğa ile iç içe Türk ve uluslararası 11 sanatçıya ait
enstalasyon, heykel ve neon işlerden oluşan 21 farklı eserin
konumlandırıldığı Loft Art Sculptville sergisi, Eylül ayı sonuna kadar ziyaret edilebilecek.
BODRUM LOFT’DA QR KODLA SANAT KEŞFİ
Loft Art Sculptville’de Kolombiyalı sanatçı Rafael Gomezbarros’un alternatif malzemelerle ürettiği ve derin toplumsal mesajlar içeren karınca enstalasyonları ‘House Taken’
Türkiye’de ilk kez sergileniyor. Güney Koreli heykeltraş
Seo Yang Deok’un Meditation serisinin bir eseri Capri’de,
ikincisi Mayfair Sculpture Trail’de üçüncüsü ise Loft Art
Scuptville’de yer alıyor.
Heykeltraş Ozan Oganer’in Alice Harikalar Diyarında
serisinin bir devamı niteliğindeki heykel enstalasyonu Bodrum Loft için özel konumlandırılırken, genç sanatçılar Yasin
Uysallar ve Gözde Can Köroğlu, kendilerine özgü stilleri ve
Türk heykeline kattıkları çağdaş yorumla sanat tutkunlarının beğenisini kazanıyor.
Loft Art Sculptville ayrıca Genco Gülan, Bahadır Çolak
ve Fırat Engin gibi Türk heykeltıraşların yanı sıra Alea Pınar Du Pre, Haluk Akakçe, Ruby Anemic gibi uluslararası
anlamda beğeniyle takip edilen isimlerin eserlerine de ev
sahipliği yapıyor. Eylül ayı sonuna kadar Bodrum Loft’da
sergilenecek eserleri sanatseverler isterlerse QR kodları ile
rotaya bağlanabilerek, dilerse ise rehber eşliğinde gezerek
doğa ve sanatın muazzam birlikteliğini keşfe çıkabilecek.
Tatil cenneti Bodrum’da Göltürkbükü ile Torba arasındaki Cennet Koyu’na komşu bölgede yer alan, çatısı altında
otelin yanı sıra LoftElia, Papermoon ve Sunset Sushi Bar
gibi restoran markalarını bulunduran Bodrum Loft’da sanat
etkinlikleri yaz boyunca devam edecek.

Aegean and Mediterranean flavors for the guests. The
Loft Art Sculptville exhibition, which features 21 different
pieces of installations, sculptures and neon works by 11
Turkish and international artists, intertwined with nature
in the endless sea view of Bodrum Loft, can be visited
until the end of September.

ART DISCOVERY WITH QR CODE IN BODRUM LOFT
At Loft Art Sculptville, Colombian artist Rafael
Gomezbarros’ ant installations containing deep social
messages and made with alternative materials, ‘House
Taken’, are exhibited for the first time in Turkey. One piece
of South Korean sculptor Seo Yang Deok’s Meditation
series is in Capri, the second is on the Mayfair Sculpture
Trail, and the third one is at Loft Art Scuptville.
Sculptor Ozan Oganer’s sculpture installation, which
is a continuation of the Alice in Wonderland series,
is located exclusively in Bodrum Loft, while young
artists Yasin Uysallar and Gözde Can Köroğlu win the
appreciation of art enthusiasts with their unique styles
and contemporary interpretations of Turkish sculpture.
Loft Art Sculptville hosts the works of Turkish sculptors
such as Genco Gülan, Bahadır Çolak and Fırat Engin, as
well as internationally acclaimed names such as Alea Pınar
Du Pre, Haluk Akakçe, Ruby Anemic. Art lovers will be able
to discover the artworks that will be exhibited in Bodrum
Loft and experience the magnificent combination of
nature and art until the end of September by connecting
to the route with QR codes if they wish, or accompanied
by a guide.
Art activities will continue throughout the summer
in Bodrum Loft, which is located in the holiday paradise
of Bodrum, in the area adjacent to Cennet Bay between
Göltürkbükü and Torba, and has restaurants such as
LoftElia, Papermoon and Sunset Sushi Bar, as well as a
hotel under its roof.

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

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

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

Bulvar Loft Tanıtım Ofisi:
Kızılcaşar Mah. No: 7A/1 Yavuz Sultan Selim Bulvarı
İncek / Gölbaşı / Ankara
www.bulvarloft.com.tr
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“KURUMSAL GELİR VERGİSİ” insanları
çok fazla heyecanlandıracak bir konu
değil. Ama son zamanlarda birdenbire
ana gündem maddesine dönüştü. Başkan
Biden vergi oranlarında ciddi bir artış talep
ediyor; OECD de 139 ülkeyi asgari kurumsal
vergi üzerinde anlaşmaya ikna etmeye
çalışıyor. Bu ısrarın nedeni ise, hizmet
sektörleri ve fikri mülkiyet hakkına dayanan
dijital bir ekonomide, çok uluslu şirketlerin
kârları rahatlıkla ve yasal bir zeminde
düşük vergili ya da tamamen vergisiz
mecralara kaydırabilmeleri. Yukarıdaki
haritada yer alan rakamlar, geçerli vergi
oranlarının OECD hesaplamaları: Şirketlerin
karşı karşıya kaldığı toplam vergi yükü,
her ülkedeki oranlarla ve diğer vergi
kanunlarıyla ilgili ortalama hesaplar.

IT’S NOT EXACTLY a phrase that
makes the heart beat faster—
“corporate income tax.” But suddenly
it’s a hot topic. President Biden is
proposing a hefty increase in the
U.S. rate, and the OECD is trying to
herd 139 countries into agreeing on
a global minimum corporate tax.
Why? In a digital economy based on
services and intellectual property,
multinational companies can easily
and legally shift profits into low-tax or
no-tax jurisdictions. The figures in the
map above are OECD calculations
of effective tax rates—the total tax
burden companies face, accounting
for rates as well as for other tax rules
in each country, on average.

A tour by figures across the world / Rakamlarla Dünya Turu

STRATEGY

87

Dünyada akıllı telefon kullanımı
2020 YILINDA DÜNYADA akıllı telefon kullananların sayısı 3,5 milyar oldu;
bu da küresel nüfusun yüzde 44,69’una denk düşüyor. Akıllı telefon ve
mobil telefon kullananların dünyadaki toplam sayısı ise 4,78 milyar kişiyle
dünya nüfusunun yüzde 61,04’ünü kapsıyor. Statista’nın tahminlerine
göre, 2023 yılında mobil cihaz kullananların sayısı 7,3 milyara çıkacak. Öte
yandan, 2025 yılında internet kullanıcılarının yüzde 72’sinin web’e yalnızca
akıllı telefon üzerinden erişim sağlayacağı öngörülüyor. Halihazırda ise
global akıllı telefon kullanıcılarının yüzde 57,14’ü (2 milyar insan) internete
yalnızca akıllı telefonundan bağlanıyor. Ülke verileri bazında akıllı telefon
penertrasyonuna bakıldığında da, hâlâ nüfusu kalabalık ama akıllı telefon
kullanımı düşük pek çok ülke olduğu görülüyor: En çok kullanıcı sayısı,
kalabalık nüfusu bakımından da Çin’de yer alıyor; 851 milyon Çinli akıllı
telefon kullanıyor; bu da yüzde 59,9’luk bir pazar penetrasyonuna denk
düşüyor. İsviçre ise en az akıllı telefon kullanıcısına sahip: 6,2 milyon,
pazar penetrasyonu ise yüzde 72,9. En yüksek akıllı telefon penetrasyonu
İngiltere’de görülüyor; 55,5 milyon kişinin akıllı telefon kullandığı İngiltere’de
yüzde 82,9’luk bir pazar penetrasyonu söz konusu. En düşük pazar
penetrasyonu Nijerya’da: 30 milyon kişinin akıllı telefona sahip olduğu
ülkede pazar penetrasyonu yüzde 14,9. Türkiye ise 44,8 milyon kullanıcı
sayısı ve yüzde 54 pazar penetrasyonuyla on üçüncü sırada.

Smartphone world
IN 2020, the number of smartphone users worldwide was 3.5 billion;
This is the global population which corresponds to 44.69 percent. The
total number of smartphone and mobile phone users in the world Its
number covers 61.04 percent of the world population with 4.78 billion
people. Statista’s predictions. According to the report, the number of
mobile device users will increase to 7.3 billion in 2023. On the other
hand, in 2025. 72 percent of internet users will access the web only via
smartphone envisaged. Currently, 57.14% of global smartphone users (2
billion people). It only connects to the internet from your smartphone.
Looking at the smartphone penetration on the basis of country data, the
population is still crowded but it seems that there are many countries with
low smartphone usage: The highest number of users, crowded it is also
in China in terms of population; 851 million Chinese use smartphones; this
is the percentage It equates to a market penetration of 59.9. Switzerland
has the fewest smartphone users. owned: 6.2 million, with a market
penetration of 72.9 percent. Highest smartphone penetration seen in
England; In the UK, where 55.5 million people use smartphones, a rate of
82.9 percent there is market penetration. Lowest market penetration in
Nigeria: 30 million people smart market penetration in the country where
it owns the phone is 14.9 percent. 44.8 million users in Turkey thirteenth in
number and market penetration of 54 percent.
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Mercer Türkiye 2021
türkiye dijital dönüşüm
ve iş gücü beceri gelişimi
araştırması

Mercer turkey 2021 Turkey
digital transformation and
workforce skill development
survey

Araştırmanın sonuçlarına göre;
• Covid-19’un hızlandırıcı etkisiyle birlikte şirketlerin yüzde 71’inin iyi
tanımlanmış 3 yıllık dijitalleşme yol haritası planı bulunuyor.
• Çalışanların yüzde 66’sında beceri açığı var.
• Şirketler dijitalleşme yolculuklarıyla birlikte roller için gereken
yeni becerileri çalışanlarına kazandıramaz, reskilling ve upskilling
konularına yatırım yapmazsa 3 yıl içinde şirketlerin beceri açığından
kaynaklı gelir kayıpları yaşanması kaçınılmaz hale gelecek.
• Şirketlerin yüzde 93’ü çalışanından problem çözme becerisi (analitik
düşünme ve inovasyon, eleştirel düşünme, problem çözme vs.) talep
ediyor.
• Şirketlerin yüzde 34’ü terfi ve rotasyon süreçlerinde en fazla
ileri teknoloji ve teknolojiyi kullanma ve geliştirme becerilerine
(web dizaynı, sosyal medya, dijital pazarlama, vs.) sahip çalışanı
belirlemekte zorlanıyor.
• Şirketlerin yüzde 79’u ise eğitim gelişim yatırımlarını problem çözme
ve kişisel yönetim becerileri üzerine yoğunlaştırmayı planlıyor.

According to the results of the research;
With the accelerator effect of Covid-19, 71 percent of companies have a
well-defined 3-year digitalization roadmap plan.
• 66% of employees have a skills gap.
• If companies do not provide their employees with the new skills required
for roles with their digitalization journeys and do not invest in reskilling
and upskilling, it will become inevitable for companies to experience
income losses due to skill gaps in 3 years.
• 93 percent of companies demand problem-solving skills (analytical
thinking and innovation, critical thinking, creativity, problem solving, etc.)
from their employees.
• 34 percent of companies find it difficult to identify the employees who
have the most advanced technology and the skills to use and develop
technology (web design, social media, digital marketing, etc.) in their
promotion and rotation processes.
• 79% of companies plan to focus their training and development
investments on problem solving and personal management skills.

Son 2-3 yılda yapılan yatırımların Covid-19 krizine etkisi ne oldu?

What was the impact of the investments made in the last 2-3 years on the Covid-19 crisis?
VPN
VPN

86%
VDI
VDI

KAYNAK / SOURCE: DELIOTTE- 2021

VERİYE DAYALI RİSK YÖNETİMİ
THE RIGHT AMOUNT OF REMOTE
Gerçek zamanlı siber tehdit istihbaratı
Real-time cyber threat intelligence

86%
Veri analiz araçlarının ve yapay zekanın kullanımı
Use of data analysis tools and artificial intelligence

86%

Siber risklerin ölçümü
Measurement of cyber risks

KAYNAK: PWC, DIJITAL DÜNYADA GÜVEN ARAŞTIRMASI, HAZIRAN 2021
SOURCE: PWC, TRUST IN THE DIGITAL WORLD SURVEY, JUNE 2021

83%

Kimlik tabanlı
ağ altyapısı
Identity-based
network infrastructure

83%

Modern mobil
cihaz yönetimi
Modern mobile
device management

78%

Uç nokta güvenlik
çözümleri
Endpoint security
solutions

Gelecek dönem aşağıdak tehdt türlernden
hangler daha çok artacak? düşünüyorsunuz?
Which of the following types of threats will
increase more in the next period? do you think?
Siber suçlular / Cybercriminals
72%

Hackerlar/ hacktivistler / Hackers/ hacktivists
58%

Beyaz hacker sponsorları / White hacker sponsors
52%

Mevcut çalışanlar / Current employees

85%

33%

Eski çalışanlar / Former employees
24%

KAYNAK: PWC, DIJITAL DÜNYADA GÜVEN ARAŞTIRMASI, HAZIRAN 2021
SOURCE: PWC, TRUST IN THE DIGITAL WORLD SURVEY, JUNE 2021

89%

A tour by figures across the world / Rakamlarla Dünya Turu

STRATEGY

CEO ANKETİ / CEO SURVEY

CEO Görüşü: C-Süitinde Neşeler Yerinde
Pandemi hafiflerken ülkenin en iyi CEO’larına akıllarından geçenleri sorduk.
ALAN MURRAY
2020 baharında bu anketi yaptığımızda, Fortune 500 CEO’ları COVID-19’un
işlerine ne denli kötü zarar vereceğini düşünüyorlardı. Bu yıl pek çok kişi,
ne kadar çabuk toparlandıklarına ve ABD ekonomisinin ne kadar sağlam
göründüğüne hayretle bakıyor. Artık CEO’ların en büyük endişeleri; uyum ve
siber güvenliğe yönelik tüm riskleri de beraberinde getiren, daha fazla çalışanın
uzaktan çalışmak istediği veya buna ihtiyaç duyduğu, dönüşen bir iş yeri
kültürüyle boğuşmak.

The CEO Outlook: Upbeat in the C-Suite
We asked the nation’s top CEOs about what’s on their minds as the
pandemic eases. BY ALAN MURRAY
WHEN WE CONDUCTED this survey in the spring of 2020, Fortune
500 CEOs were pondering just how badly COVID-19 was poised to
damage their businesses. This year, many find themselves marveling at
the speed of their recovery and at how robust the U.S. economy looks.
The CEOs’ biggest concerns now include grappling with a transformed
workplace culture in which more employees want or need to work
remotely—with all the risks to cohesion, creativity, and cybersecurity
that will entail.

PANDEMİDEN GERİ DÖNÜŞ / COMING BACK FROM THE PANDEMIC
Fortune 500 CEO'ları, 2021'in hem gelirler hem de karlar açısından pandemi sırasında tahmin ettiklerinden daha iyi bir yıl olduğunu
söylüyor. Ama verdikleri yanıtlar, şirketlerinin nasıl (ve nerede) çalıştığının büyük ölçüde değiştiğini de gösteriyor.
CEOs of the Fortune 500 say 2021 is turning out to be a better year, in terms of both revenues and profits, than they would have
predicted during the pandemic. But their answers also suggest that how (and where) their companies work has profoundly changed.
CEO'LARA GÖRE 2021 YILINDA GELİRLER
REVENUES IN 2021 SO FAR, ACCORDING TO CEOs

PROFITS IN 2021 SO FAR
PROFITS IN 2021 SO FAR

53%
BEKLENENDEN DAHA İYİ
STRONGER THAN EXPECTED

51%
BEKLENENDEN DAHA İYİ
STRONGER THAN EXPECTED

31%
BEKLENDİĞİ GİBİ
AS EXPECTED

17%
BEKLENENDEN DAHA AZ
WEAKER THAN EXPECTED

DAHA KÜÇÜK YER ARAYIŞI
SEEKING SMALLER SPACES
7%
ESKİSİNDEN DAHA
FAZLA OFİS ALANINA
İHTİYAÇ DUYACAK
WILL NEED MORE
OFFICE SPACE THAN
IN THE PAST

19%
ESKİSİ KADAR ALANA
İHTİYAÇ DUYACAK
WILL NEED THE
74%
SAME AMOUNT
DAHA AZ
OF SPACE
ALANA İHTİYAÇ
DUYACAKWILL
NEED LESS
SPACE

HAFTANIN 4 GÜNÜ UZAKTAN ÇALIŞMAK EN İDEAL
WORKING 4 DAYS A WEEK REMOTELY IS BEST

3%
HAFTANIN 2–3 GÜNÜ EN İDEAL
2–3 DAYS A WEEK IS BEST

53%
1 YA DA DAHA AZ GÜN EN İDEAL
1 DAY OR LESS REMOTE IS BEST

31%
KARARSIZ / ARE UNDECIDED

39%

KAZANÇ vs SAYGI
RETURNS VERSUS RESPECT

GELECEK YILIN EN İYİ YATIRIM FIRSATLARI
BEST INVESTMENT OPPORTUNITIES IN THE NEXT YEAR

1%
AVRUPA
EUROPE

83%
12%
4%
ABD’Yİ 1 NUMARALI FIRSAT ÜLKESİ OLARAK GÖRÜYOR ÇİN
DİĞER ASYA ÜLKELERİ
RANK THE U.S. AS THE NO. 1 OPPORTUNITY
CHINA OTHER ASIA

19%
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLI RİSKLER
CLIMATE CHANGE–RELATED RISKS

14%
BEKLENENDEN DAHA AZ
WEAKER THAN EXPECTED

UZAKTAN ÇALIŞMA MİKTARI
THE RIGHT AMOUNT OF REMOTE

10%
ÇALIŞANLARA AŞILI OLMA
ŞARTI KOYACAK
WILL REQUIRE VACCINATIONS
FOR WORKERS
59%
ŞART KOYMAYACAK
WILL NOT

CEO'lar ezici bir çoğunlukla ABD'yi gelecek yıl için en iyi yatırım
fırsatlarına sahip ülke olarak görüyor. Buna ek olarak, birçok CEO,
siyasi ve itibar kaybetme riskleri ile ilgili endişeler de dahil olmak
üzere çeşitli nedenlerle Çin pazarıyla ilişkilerini azalttıklarını söyledi.
The CEOs overwhelmingly see the U.S. as having the best
investment opportunities for the next year. In addition, many
CEOs said they are reducing their exposure to the Chinese market
for various reasons, including concerns about political and
reputational risk.

RİSK DİJİTAL / THE RISK IS DIGITAL
Zurich North America Insurance
tarafından sorulan bir soruda,
CEO'lardan şu anda kendilerini en çok
ilgilendiren riskleri sıralamaları istendi.
In a question provided by Zurich
North America Insurance, CEOs
were asked to rank the risks that
currently concern them most.

34%
BEKLENDİĞİ GİBİ
AS EXPECTED

AŞI ŞARTLARI
VACCINATION REQUIREMENTS

EN İYİ PAZAR
THE MARKET TO BE IN

Fortune 500 listesindeki şirketlerden en çok hangisine
yatırım yapacakları sorulduğunda CEO'lar Amazon'u
seçti...
When asked which company on the Fortune 50 0 they
would most likely invest in, CEOs picked Amazon ...
17%
14%

8%

AMAZON MICROSOFT

APPLE

6%

6%

BERKSHIRE
HATHAWAY

TESLA

... ama en çok hangi Fortune 500
CEO'larını beğendikleri sorulduğunda,
başka şirketlerin liderlerine yöneldiler.
66%
SİBER GÜVENLİK RİSKLERİ
CYBERSECURITY RISKS
17%
SİYASİ
İSTİKRARSIZLIK
VE EŞİTSİZLİK
POLITICAL
INSTABILITY
AND
INEQUALITY

17%

89

15%

JAMIE
ALBERT
DIMON
BOURLA
JPMORGAN
PFIZER
CHASE

12%

5%

12%

DOUG
SATYA
McMILLON NADELLA
WALMART MICROSOFT

TIM COOK
APPLE
&

FRED
SMITH
FEDEX

