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Genel Yayın Yönetmeni / Editor in Chief

MERHABA,

HELLO,

Dünya uzun bir süredir Bitcoin’i konuşuyor. Biz de bu sayımızda yükseliş ve düşüş rekorları kıran bu dijital para ve onun
arkasındaki teknolojiyi masaya yatırdık. Çünkü blok zinciri
olarak ifade edilen blockchain birçok rolü baştan yazıyor.
Pekii, blok zinciri sistemi nedir, bu sistemin hiçbir zaafı yok
mu? Bu sorunun yanıtlarını Strategy’e teknoloji haberciliğinde marka olmuş isimler yazdı.
Habertürk’ün duayen gazetecisi Mahmut Sancak, “Hepimiz bu zincirin halkası olacağız” derken Sabah Gazetesi Teknoloji Yazarı Timur Sırt, “Blockchain üzerinden ürünlerini
satan geleceğin köyünü” bizim için hayal etti ve kağıda döktü.
Konunun finans cephesini ise BloombergHT Radyo Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen ele aldı. Sonuçta dört dörtlük bir
çalışma ortaya çıktı.
Bu sayımızda bir başka konuk yazarımız da spor ekonomisi
denilince akla gelen ilk isimlerden biri olan Hürriyet Gazetesi
Ekonomi Servisi Editörü Ceyhun Kuburlu. Son yıllarda hızlı
bir büyüme yaşayan Türk futbol endüstrisinin artık transferlerle de para kazanmaya başladığını yazan Ceyhun Kuburlu,
2017-2018 sezonunda Türk kulüplerin 126 milyon Euro’luk
futbolcu sattığına işaret etti.
Futbol denilince Deloitte’un Şubat ayında yayınladığı Futbol Para Ligi’ni de sayfalarımıza taşımadan olmazdı. En zengin 20 kulübün 7,9 milyar Euro’yu aşan gelirleri dev holdingleri geride bırakıyor. Listede birinciliği 676 milyon Euro ile
Manchester United almış görünüyor. Türkiye’nin üç büyükleri listede yok ama rapora göre önümüzdeki yıllarda listeye
dönme ihtimalleri oldukça yüksek.
Akfen GYO Genel Müdürü Sertac F. Karaağaoğlu, sayfalarımızda hedefleri ve Rusya’da yapılacak olan Dünya Kupası ile ilgili değerlendirmede bulunurken, Akfen Holding’in arşivlerinden çıkardığımız fotoğraflarla, Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi
Akın’ın anlattıklarını birleştirdik ve kuruluş öyküsünü sayfalarımıza taşıdık. Tabii bunlar dergimizde yer alan konulardan
sadece bazıları.

The world has been talking about Bitcoin for a while now. We

Keyifli okumalar dileğiyle...

have put on the table the technology behind this digital money
that breaks records in rising and falling. Because blockchain is
rewriting many roles.
What is the blockchain system? Does this system have any
weaknesses? The answers to these questions were given by
people that became brand names in technology news.
Mahmut Sancak, the doyen journalist of Haberturk said: “ we
will all be a part of this chain” while the technology writer Timur
Sirt dreamed of a village that sold its products over Blockchain
and wrote it down. The finance part of the subject was taken care
of by Acil Sezen, the chief editor of Bloomberg HT Radio which led
to a great work.
Another guest writer in this edition is one of the first names
that comes to mind when sports economy is mentioned: Hurriyet
Newspaper Economy Service Editor, Ceyhun Kuburlu. He said
that the Turkish football industry, which has experienced a rapid
growth in recent years, is now making money in transfers as well
and added that the Turkish football clubs sold 126 million Euro
worth of football players in the 2017-2018 season. As football
was mentioned, we added “Football Money League” which was
published by Deloitte in February to our pages.
The revenue exceeding 7.9 billion Euros coming from the
20 richest clubs leave behind the giant holding companies.
Manchester United seems to have the first place with 676 million
Euros in the list. According to the report, Turkey’s top 3 clubs do
not seem to be on the list, however, the possibility of their return
is quite high.
While Sertac F. Karaagaoglu, the general manager of Akfen REIT,
evaluated the company targets and the World Cup that is going to
take place in Russia, we have combined Akfen Holding’s photos
from the archive along with what Mr. Hamdi Akin, the Chairman,
stated and put together the establishment of Akfen Holding.
Certainly, these are just some the issues that are in our magazine.
Wishing you pleasure reading...
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D Ü N YA

En yaşanabilir
şehir Viyana, en
kötüsü Bağdat
İNSAN KAYNAKLARI ve danışmanlık
şirketi Mercer’in, dünya genelinde
231 şehir üzerinde politik istikrar,
sağlık imkanları, fiyatlar, eğitim, suç
oranları, ulaşım ve şehirdeki imkanlar
gibi kriterlere üzerinden yapılan
değerlendirmeler sonucu açıkladığı
rapora göre en yaşanabilir şehir
dokuzuncu kez Avusturya’nın başkenti
Viyana oldu.. Listeye göre en yaşanamaz
şehir ise Bağdat. Irak’ın başkenti 10 yıldır
listenin en sonunda bulunuyor. Yemen’in
başkenti Sanaa ve Suriye’nin başkenti
Şam da yine en yaşanamaz kentler
arasında bulunuyor.

WORLD

Vienna is the best city
to live, Baghdad is the
worst city to live
ACCORDING to the research of Mercer, the
human resources and consultancy company,
evaluating 231 cities worldwide based on nine
criteria like the political stability, healthcare
services, prices, education, crime rates,
transportation and opportunities offered by
the city, Vienna which is the capital city of
Austria, took the top rank for the ninth time as
the most livable city. On the other hand, the
worst city to live is Baghdad. The capital city
of Iraq is at the bottom of the ranking since
10 years. Sana, the capital city of Yemen and
Damascus, the capital city of Syria, are also
among the worst places to live.

D Ü N YA

Ticaret savaşlarının maliyeti
470 milyar doları bulabilir
BLOOMBERG ECONOMICS’E göre,
bir ticaret savaşının dünya ekonomisine maliyeti 470 milyar dolar olabilir.
ABD’nin çelik ve alüminyumda gümrük vergisini arttırma kararı, Donald
Trump’ın daha fazla ek maliyet getirebileceğine dair uyarması ve diğer
ekonomilerin muhtemelen tepki gösterecek olmasıyla birlikte, sadece bir
başlangıç olabilir.
Bloomberg Economics tarafından ya-

yımlanan analize göre, ABD’nin ithal edilen metallere yüzde 10 vergi koyması, 2020
yılında küresel ekonominin ek gümrük
vergisi olmadığı duruma kıyasla yüzde 0,5
daha az büyümesine sebep olabilir. Analize
göre, FED’in enflasyon hareketinin “geçici
olduğu” kanısına rağmen, ABD ‘de enflasyon yükselebilir. Pek çok merkez bankası,
ticaret savaşları süresince yüksek enflasyonla mücadele ve zayıf talep arasında ‘zor
bir seçimle’ yüzleşmek zorunda kalabilir.

WORLD

The trade wars may cost up to
470 billion dollars
According to Bloomberg Economics, a

tax to be charged by US to the imported

trade war may cost up to 470 billion

goods, would cut the growth rate of

dollars to the global economy. US decision

the global economy by 0.5 per cent in

to increase the customs duty on steel

2020 compared to the system without

and aluminum, the warnings by Donald

additional customs duty. The analysis

Trump about the possibility of bringing

predicts that the inflation in US may

additional costs and the anticipated

rise although FED argues the inflation

retaliation by the other economies, may

is “temporary”. Several central banks

just be the beginning.

may face up a ‘though choice’ between

The analysis released by Bloomberg
Economics calculates that 10 per cent

struggle against high inflation and weak
demand during the trade wars.
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İthal ürünlerde verimli
enerji denetimi başlıyor
EKONOMI BAKANI Nihat Zeybekci,
sırasıyla ithal LED ampuller, elektrik
motorları, klimalar, soğutucular,
televizyonlar, fırınlar ile çamaşır ve
bulaşık makinelerinde enerji verimliliği
testleri yapmaya başlanacağını açıkladı.
Bakan Zeybekci; “Bu da olumsuz çevresel
etkilerin azaltılmasının yanı sıra enerjide
dışa bağımlı olan ülkemizin cari açığının
kapatılmasına katkıda bulunacak.
Sanayimizde tüketilen elektriğin üçte
ikiden fazlasını kullanan elektrik
motorlarında enerji verimliliğinin en
üst seviyeye çıkartılması halinde Birecik
Barajı’nın bir yılda ürettiği enerjinin
veya Keban Barajı’nın yıllık ürettiği
enerjinin yarısı kadar bir enerji tasarrufu
sağlayabileceğiz” dedi.

TÜ R Kİ Y E

Deprem haritası e-devlet’e taşındı
AFET VE ACIL DURUM Yönetimi Başkanlığı, Türkiye’nin deprem haritasını internet ortamına taşıdı. Vatandaşlar artık
ev adreslerini girerek, bulundukları noktadaki deprem tehlikesine dair verileri görüntüleyebiliyor. E-Devlet’in soyağacı ve
miras sorgulama sisteminden sonra AFAD,
vatandaşların dijital olarak görüntüleyebilecekleri yeni bir hizmeti devreye sokmuş
oldu. Koordinat ya da adres bilgileri girile-

rek sorgulama yapmanın mümkün olduğu
sistem, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Son olarak 1996 yılında güncellenen
ülkemizin deprem riski haritası, geçtiğimiz
günlerde yenilenerek 2018 versiyonuyla
resmi gazetede yerini almıştı. AFAD ile birlikte bu haritanın hazırlanması konusunda
ODTÜ, Boğaziçi, Akdeniz, Çukurova, Sakarya Üniversiteleri ve Maden Tetkik Arama (MTA) kurumu iş birliği yaptılar.

T U RK EY
TURKEY

Energy efficiency tests on
imported goods
MINISTER OF ECONOMY Nihat Zeybekci
stated that they will start to conduct energy
efficiency tests respectively on led bulbs,
electric motors, air-conditions, refrigerators,
televisions, ovens, washing machines and
dish washers. “Electricity will be saved with
the improvement of energy efficiency of
electric devices. This will reduce both harmful
effects on the environment and the budget
deficit of our country depending on foreign
countries for energy. If we achieve the highest
level of energy efficiency in electric engines
consuming more than two thirds of the
electricity used in the industry, we’ll be able to
save the total energy produced by Birecik Dam
in a year or half of the energy produced by
Keban Dam in a year” Minister Zeybekci told.

Earthquake map is accessible at e-state
AFAD, the Disaster and Emergency Supreme Board,
loaded the earthquake map of Turkey into the
web. Thus, the citizens will be able to visualize the
informations related to the earthquake risk of their
respective location. Following the questioning
system of family tree and legacy launched by
e-devlet (e-state), AFAD offers a new service
allowing the citizens to visualize informations on
the digital platform. The citizens took great interest
in the system where questioning is possible by
entering coordinates or address informations.
The earthquake risk map of our country updated
last in 1996, was renewed recently and appeared
in its 2018 version in the Official Gazette. ODTU,
Bosphorus, Akdeniz, Çukurova, Sakarya Universities
and Mineral Research and Exploration (MTA)
cooperated with AFAD in the preparation of the map.
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Sağlık hizmetlerini
dönüştürecek

10 teknoloji
Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi Ernst&Young (EY) genombilimden,
teletıp ve 3D biyobaskıya sağlık hizmetlerini dönüştürecek ve dünya genelinde
insanları daha sağlıklı kılacak 10 yeni teknolojiyi mercek altına aldı.

10 technologies to transform healthcare services
The international audit and consultancy company EY examined
10 new technologies to be transforming the healthcare services,
from genomics to telemedicine and 3D printing and thus,
anticipated to improve the health of people across the world.

Y

azılım temelli teknolojiler,
veri analizi ve birbirleriyle iletişimde olan cihazların iş dünyasında köklü bir
değişim yaratabileceği günümüzde çokça tartışılan konular arasında yer alıyor. Ancak iş dünyasının yanı sıra
dijital dönüşüm sürecinin insan sağlığı için
de kullanılacağı bir geleceğe doğru ilerliyoruz. Bu teknolojik ilerlemeler milyonlarca
insanın yaşam kalitesini yükseltmekle kalmayacak, genel olarak sağlık sektörü ve çalışanlarını da yakından ilgilendirecek büyük
etkiler yaratacak.

THE SOFTWARE based technologies, data
analysis and the connected devices are
anticipated to trigger a radical change in the
business world, a hot topic heavily discussed
nowadays. On the other hand, we are
heading towards a future where the digital
transformation course may be used for human
health too besides the business world. These
technological advances will not only improve
the life quality of millions of people but also
make huge impacts on the healthcare industry
overall and the employees engaged in this
industry.
The advances in pharmaceuticals and
nutrition achieved in the past century
supported the increase of average human
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Geçtiğimiz yüzyılda ilaç ve beslenmede kaydedilen ilerlemeler ortalama yaşam süresinin uzamasına destek oldu. Ancak yaşlanan nüfuslar daha
fazla dejeneratif hastalıklar ve yaşam tarzı ilişkili sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden oluyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre; bu tür bulaşıcı olmayan hastalıklar hali hazırda dünya genelinde yaşanan ölümlerin
yüzde 75’ine sebep teşkil ediyor. On milyonlarca insan dünya genelinde
bu hastalıklardan muzdarip ve bu hastalıklar insanların yaşam kalitesini
ciddi ölçüde düşürüyor.

life expectancy. Nevertheless, the ageing
populations bring more degenerative
diseases and health problems related to
the life style. According to the World Health
Organization, this kind of non-contagious
illnesses are causing 75 per cent of death
cases worldwide. Tens of millions of people
suffer these illnesses which deteriorate
significantly the life quality.

5 KRONİK HASTALIK 47 TRİLYON DOLARA MAL OLABİLİR
Diğer taraftan bu rahatsızlıkların ekonomik boyutu da oldukça ciddi bir
tablo çiziyor. Tahminlere göre; en yaygın beş kronik hastalık 2030 yılına
kadar global ekonomiye 47 trilyon dolara mal olabilir.
Dolayısıyla, dijital dönüşümün insanları nasıl daha sağlıklı hale getirebileceği ve sağlık sektörünü nasıl etkileyeceği sorularının yanıtlanması geleceğimiz için büyük önem taşıyor. Daha uzun, sağlıklı ve üretken bir yaşam
sürmemize yardımcı olabilecek bazı dijital teknolojiler şöyle;
Genombilim: Artan bilgi işlem gücü DNA analizinin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmaya başlıyor. Kişiselleştirilmiş test ve tedaviyi gerçek anlamda mümkün kılan genombilim, çok sayıda farklı
hastalığın tedavisinde alınan sonuçlarını değiştirebilir.
Giyilebilir teknoloji: Kişiselleştirilmiş ve gerçek zamanlı veri
toplayan akıllı sağlık izleme sistemleri daha sağlıklı yaşam tarzlarının benimsenmesini teşvik ederken, aynı zamanda medikal
araştırma için gerekli verinin toplanmasına da yardımcı olacak.
Bazı şirketler şimdiden giyilebilir teknolojileri performansı artırmak amaçlı ofislerinde kullanmaya başladı bile. Şirketler çalışanlarının stres seviyesi ve sağlık durumunu takip ederek daha sağlıklı alışkanlıkların benimsenmesini teşvik ediyor; bu da üretkenliğin
artırılmasına ön ayak oluyor.
Büyük verinin ilaçta kullanımı: Daha fazla DNA’nın analiz edilmesi, giyilebilir teknolojilerin yaşam tarzına ilişkin daha fazla veri toplaması ve
medikal kayıtların dijital ortama taşınması ile birlikte çok daha detaylı ve
karşılaştırmalı bir hasta analizinin yapılması mümkün hale geliyor. Benzer DNA, yaşam tarzı ve medikal geçmişe sahip hastaların tedaviye verdiği tepkinin karşılaştırılması, sağlık risklerinin ve farklı tedavilerin yarattığı etkilerin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak.
Minyatür organ üretimi: DNA sekanslama ve kök hücre araştırmalarında kaydedilen ilerlemeler, araştırmacıların hastanın DNA’sını temel alarak minyatür organlar üretmelerine imkân tanıdı. Elektronik sensörlere
bağlanan bu organlar sayesinde hücre seviyesinde uygulanan bir tedaviye hastanın nasıl tepki vereceği önceden test edilerek hangi metodun en
başarılı olacağı tespit edilebiliyor.
Sosyal medya hastane değerlendirmeleri: Sağlık hizmeti sağlayan kuruluşlar ile birlikte
düzenleyici kurumlar da artık sosyal
medyada hastalar tarafından yapılan
değerlendirmeleri ve dijital anketleri
potansiyel sorunları tespit etmek ve
hizmet kalitesini artırmak için gittikçe daha fazla kullanıyor. Sosyal medyanın doğası gereği dolaysız oluşu ve
hem pozitif hem de negatif mesajları
geniş kitlelere yayma potansiyeline
sahip olması sağlık hizmet sağlayıcı-

5 CHRONIC DISEASES MAY COST
47 TRILLION DOLLARS
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Genomics: The growing IT power begins to
unveil the real potential of DNA analysis.
Genomics, enabling the personalized test and
diagnosis in medicine, may change the results
obtained in treatments of several illnesses.
Wearable technology: The personalized
and smart health tracking systems
collecting real time data will, on
one hand, encourage to adopt
healthier life style and help to
collect the data necessary for
the medical researches, on
the other. Some companies
already started to use the
wearable technologies in
their offices in order to boost
performance. The companies
track thus the stress level
and health conditions of their
employees and push them to adopt
healthy habits; this arrangement boosts
the productivity.
Using big data in pharmaceuticals: Thanks
to analyzing more DNAs, the wearable
technologies collecting more data about the
life style and the digitalization of medical
records, a more detailed and comparative
patient analysis becomes possible.
Comparing the responses of patients with
similar DNA, life style and medical past to
the treatment will help to better understand
the health risks and the effects of different
treatments.
Production of miniature organs: Thanks to
the advances achieved in DNA sequencing
and stem cell researches allowed the
scientists to produce miniature organs based
on the patient’s DNA. These organs connected
to the electronic sensors can test beforehand
how the patient will respond to a treatment
applied to the organs and which method will
be the most useful.
Hospital evaluation on social media: Besides
the institutions offering healthcare services,
the organizer entities too use increasingly the
comments of patients on the social media and
the digital surveys to find out the potential
problems and to improve the service quality.
Since the social media provides evidently
direct information and has the potential to
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larının geri bildirimlere hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde yanıt vermeye itiyor. Sosyal medya bu anlamda sağlık hizmetlerini sürekli olarak optimize eden bir geri bildirim mekanizması haline gelebilir.
Dijital trendlerin izlenmesi: Belirli medikal semptomlarla ilgili online araştırmalara yönelik trendler, sosyal medya ve arama motorlarındaki anahtar
kelime aktiviteleri aracılığıyla takip ediliyor. Bu yolla olası bir hastalık salgınının tespit edilmesi ve çözüm sürecinin hızlandırılması hedefleniyor.
Söz konusu metot sağlık sektöründe faaliyet gösteren tüm şirketler için
fayda sağlayabilir ancak bunun yanı sıra iş gücünün bu trendlerle uyumlu olmasını isteyen tüm işverenler için de kullanışlı olabilir.
Genetik mühendislik: Hastalıklarla mücadele amacıyla insan DNA’sının
genetik mühendisliğinin yapılması çok tartışmalı bir konu ancak hastalıklarla mücadelede gen terapisi ve genetiği değiştirilmiş virüslerin kullanımı gittikçe daha yaygın hale geliyor. Genetiği değiştirilmiş sivrisinekler
de sıtma ve Zika virüsü ile mücadelede kullanılıyor.
Teletıp: Zamandan tasarruf edilmesini sağlayan her uygulama diğer sektörlerde olduğu gibi sağlıkta da üretkenlik üzerinde olumlu bir etki yaratıyor. Doktorun fiziksel olarak ziyaret edilmesi ihtiyacını ortadan kaldıran
mobil teknolojiler, sağlık hizmetleri üzerindeki baskının azalmasını sağlıyor. Ancak teletıpın dönüştürücü etkisini dünyada sağlık hizmetlerine
erişiminin zor olduğu bölgelerde hissettirmesi bekleniyor. Birleşmiş Milletlere bağlı olan Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’ne göre dünya genelinde 7 milyardan fazla mobil telefon aboneliği bulunuyor; 2000
yılında bu rakam 738 milyon seviyesindeydi. Global olarak 3.2
milyar insan internet kullanıyor; bu kesimin 2 milyarı ise
gelişmekte olan ülkelerde yaşıyor.
Cerrahi robotlar: Daha hassas ameliyatların kolayca
yapılmasını ve iyileşme süresinin hızlanmasını sağlayan robotik cerrahi ekipmanların kullanımı aynı
zamanda cerrahların hastalarını uzaktan tedavi
edebilmelerine imkân tanıyor. Bu da yolculukta
kaybedilecek zamanın önüne geçerken, cerrahların daha fazla hastaya ulaşmasına yardımcı oluyor.
3D Biyobaskı: ABD’de bulunan Wake Forest Rejeneratif İlaç Enstitüsü Şubat 2016’da hayvanlar
üzerinde ilk 3D kemik, kas ve doku implantı çalışmasını başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu. DNA
analizi sayesinde gelecekte vücudun farklı bölümlerini yenileyebileceğiz.
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spread both positive and negative messages
to a broad range of people, it encourages the
healthcare providers to reply quickly to the
feedbacks. In this sense, the social media may
turn into a feedback mechanism optimizing
regularly the healthcare services.
Following digital trends: The trends related
to the online researches about some specific
medical symptoms, are followed through the
key word activities at social media and search
engines. The purpose of this mechanism is
to identify any potential epidemic and to
find quickly a solution. This method may
be useful for all companies operating in
healthcare industry but it may also serve to
all employers willing to adapt the workforce
to these trends.
Genetic engineering: The genetic
engineering of human DNA with the
purpose of fighting against the illnesses is
a controversial issue but the gene therapy
and the usage of genetically modified
viruses to fight against diseases become
more widespread. The genetically modified
mosquitoes are used in fighting against Zika
virus and malaria.
Tele medicine: Each application helping
to save time has a positive impact on
productivity in healthcare like in any
other industry. The mobile technologies,
removing the need to visit the physician,
help to reduce the burden on the healthcare
services. However, the transformative effect
of tele medicine is expected to be felt in the
regions with difficulty to have access to the
healthcare services over the world. According
to the International Telecommunication
Union of United Nations, there are more
than 7 billion mobile phone subscriptions
worldwide; in 2000, this figure was 738
million. 3.2 billion people use the internet
worldwide and 2 billion of this population
live in developing countries.
Robotic surgery: Using the equipment of
robotic surgery allowing to perform easily
more sensitive surgical operations and
shortening the recovery period, makes
also possible for the surgeons to
treat their patients remotely. This
system avoids to waste time in
traffic and helps the surgeons to
reach out more patients.
3D Bio printing: Wake Forest
Regenerative Pharmaceuticals
Institute established in USA,
announced in February 2016
that they realized successfully
the first 3D bone, muscle and
tissue implant tests on the animals.
Thanks to DNA analysis, we’ll be able
to renew various parts of the human
body in the future.

ENERJİMİZ MİLLİ
HEDEFİMİZ 2020
Bu topraklardan yarattığımız kaynakla gücümüzü
5’e katlıyor, ülkemizin aydınlık geleceği için
4 milyar TL yatırımla 2020 yılında yenilenebilir enerji
üretim hedefimizi 1000 MW’a çıkarıyoruz.
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BU 4 SORUNUN
CEVABI SAVAŞ
GETİREBİLİR
THE ANSWERS TO THESE
4 QUESTIONS MAY
TRIGGER WAR

FT, enerji piyasasında cevabı aranan 4 soruyu
masaya yatıran bir yazı yayınladı. Petrol fiyatlarında
artışın sürdürülebilir olmadığı görüşünün
aktarıldığı yazıda, bu soruların cevaplarının
şekillendirdiği 2018’de Ortadoğu’da yeni bir savaşın
tetiklenebileceği ifade ediliyor.
FT released an article about 4 questions
necessitating to be answered in the energy market.
The article, arguing that the surge in oil prices is
not sustainable, states a new war may erupt in the
Middle East in 2018 to be shaped by the answers to
these questions.

NERJI PIYASASINDA genel
dengeler 2018 yılında nereye oturacak? Bu soruya kesin bir dille yanıt vermek
zor. Yine de en çok takip
edilmesi gereken konular ortada. İngiliz Financial Times gazetesi de bu konuyu
gündemine alan bir yazı kaleme alarak, bu
yıl 4 ana konunun takip edilmesi gerektiği
konusunda uyarıyor. Buna göre, bir hayli
belirsizlik içeren bu 4 konu Suudi Arabistan’daki siyasi durum, kaya gazı, Çin’in talebi ve yenilenebilir enerji.
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Yazıda, aşağıda detayları verilen sorulara herkesin farklı
yanıt verebileceği vurgulanırken, petrol fiyatlarında artıştan
ziyade düşüşün yaşanabileceği, bunun da Ortadoğu’da yeni
bir savaş anlamına gelebileceği görüşü aktarılıyor. FT’nin yazısında 2018 yılında enerji piyasasında yanıt aranan konuların ana tartışma eksenleri şöyle özetleniyor:

1

SUUDİ ARABİSTAN’DAKİ SİYASET PETROL
ÜRETİMİNİ NASIL ETKİLEYECEK?
Suudi Arabistan’da istikrar olup olmayacağı hala belirsiz.
Krallık’ta gerçekleştirilen petrol üretiminin çoğu Asya’ya
gidiyor ama yüksek montanlar piyasada volatilite yaratacak nitelikte. Prens Muhammed bin Selman’ın şu an kontrolü sağladığı düşünülse de, ülkede işadamları ve kraliyet ailesi mensuplarının bazılarını da hapse götüren tuhaf ve hassas
bir durum olduğu aşikar. Prens bin Selman şu ana kadar uluslararası platformda kendisinin modern bir liberalleşme süreci yürüttüğüne dair başarılı bir halkla ilişkiler çalışması
yapmış gibi görünüyor. Ancak Yemen ve diğer Ortadoğu ülkeleri aynı fikirde değil. Gündeme getirilen robotların yönettiği 500 milyar dolarlık teknoloji kenti ve kadınlara ilk defa
araç kullanma izninin verilmesi gibi konular bölgede radikallerden de eleştiri alıyor. Bu durum, önümüzdeki aylarda gerçek bir volatiliteye neden olabilir. Risk özellikle İran ve Suudi
Arabistan arasında yıllardır kaçınılan bir çatışmanın ortaya
çıkma ihtimaline dayanıyor. Bu noktada Körfez ülkelerinin
ticareti yapılan küresel petrol üretiminin yüzde 40’ını yaptığını hatırlamakta fayda var. Bu senaryoda en büyük risk
İran’ın olası bir çatışmayı kazanıp bölgedeki etki alanını artırması olarak değerlendiriliyor.

2

KAYA GAZI ÜRETİMİ KÜRESEL FİYATLARI
ETKİLEYECEK NOKTADA MI?
ABD’deki kaya gazı üretiminin ne kadar hızlı artacağı cevabı
aranan bir diğer soru. 2017 yılında ülkedeki kaya gazı üretimi
günde 600 bin varil arttı ve 6 milyon varilin üzerine çıktı. Son
6 ayda küresel fiyatlardaki artış özellikte ABD’de üretim yerlerinin ticari olarak hareketlenmesine ve sondaj çalışmalarının artmasına yol açtı. Buna benzer bir artışın 2018 yılında da
yaşanma ihtimali OPEC üretimini etkileyebilir ve kota düşüşü ya da fiyatların inmesi sonucunu doğurabilir.

3

ÇİN’DEKİ BÜYÜME NE OLACAK?
Çin, son 3 yıldaki büyümesinin enerji tüketimini küçük artışlarla sınırlı tutarak gerçekleştirmeyi başardı. Büyüme rakamı, büyük ihtimalle iddia edilen rakamlardan küçük
olsa da, önemli seviyelerde. Bu trendin devam edip etmeyeceği ise esas soru. Dünyada günlük enerji kullanımının dörtte birini gerçekleştiren Çin’de ekonomi kömürle beslenen
ağır sanayiden hizmet bazlı bir yapıya kayıyor. Bu geçişin hızının ne olacağı belirsiz. Bazı güncel araştırmalar ekonomik
büyümenin, dolayısıyla petrol ve kömür tüketiminin artacağını öngörüyor. Öte yandan Pekin’in, hava kirliliği sonuçları da dikkate alınırsa, daha temiz bir enerjiye dayalı ekonomi hedefi var.
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WHAT ABOUT the outlook of the oil market equilibrium in
2018? It’s difficult to find a strict answer to this question.
Nevertheless, the top issues to be followed are obvious. An
article released by the British Financial Times newspaper,
warns that 4 essential topics should be followed this
year. According to the analysis, these 4 essential topics
incorporating several uncertainties are the political unrest in
Saudi Arabia, shale gas, Chinese demand and the renewable
energy. The article emphasizes that the questions here below
may have different answers from people, the oil prices may
decrease rather than increase and this situation may open the
way to a new war in the Middle East.
In the article, the main issues looking for answers in the
energy market in 2018 are summarized as follow:

1

HOW WILL THE POLITICS IN SAUDI ARABIA
AFFECT THE OIL PRODUCTION?

2

CAN THE SHALE GAS PRODUCTION HAVE AN
IMPACT ON THE GLOBAL PRICES?

It’s still unclear whether the stability will come back to Saudi
Arabia. The oil produced in the kingdom is mostly sucked
by Asia but the high amounts may create volatility in the
market. Although Prince Mohammad bin Salman seems to
have established the order, a strange and fragile atmosphere
falls upon the country where some of the businessmen and
members of the royal family are sent to prison. Until now,
Prince Bin Salman conducted a successful PR campaign on the
international platform seemingly assuring that he’s putting
his country on the track of a modern liberalization. However,
Yemen and the other Middle East countries don’t agree with
him. Some of the new issues like the techno town worth
500 billion dollars and governed by robots and the decision
of granting for the first time driving license to women are
criticized by radical circles. This situation may trigger volatility
in the upcoming months. The risk of a potential clash between
Saudi Arabia and Iran is not out of question. At this point, we
should remind that 40 per cent of the global oil production is
provided by the Gulf countries. In this scenario, Iran defeating
the other party and thus, spreading its sphere of influence is
presented as the highest risk.

Another question is how fast the shale gas production in US
will increase. In 2017, the shale gas production in the country
increased by 600 thousand barrels daily and surged over 6
million barrels. In the past six months, the rise of global prices
geared up the production operations and the drilling works in
US. The possibility of a similar increase in 2018 may affect OPEC
production and eventually leading to quota decrease or price drop.

3

WHAT ABOUT THE GROWTH IN CHINA?

China managed to maintain its economic growth in the
last 3 years by limiting the energy consumption with low level
increases. The growth figure is most probably lower than the
declared data but still stands at important levels. The essential
question is whether this trend will continue or not. In China
where one fourth of the global energy consumption is realized,
the economy is shifting from the heavy industry supplied
with coal to a structure based on service. The pace of this
shift is uncertain. Some current researches anticipate that the
economic growth and therefore the oil and coal consumption
will increase. On the other hand, considering the polluted air of
Beijing, the target is to build the economy on cleaner energy.
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4

YENİLENEBİLİR ENERJİ NE
KADAR HIZLI BÜYÜYECEK?
Bu soru aslında belki de en önemli soru.
Son yıllarda yatırım maliyetlerinde çok
hızlı bir düşüş ve arzda çok hızlı bir yükseliş yaşandı. Yenilenebilir enerji bu şartlarda çok olumlu bir yıl yaşadı. Öyle ki,
örneğin rüzgâr enerjisi neredeyse sübvansiyonsuz rekabet edebilir hale geldi.
Güneş enerjisi 2010 yılından bu yana yatırım maliyetlerini yüzde 70 düşürmeyi
başardı.
Burada soru bu kazanımların ne kadar sürede elektrik arzında kendini göstereceği. Hidronun da dâhil olduğu yenilenebilir
enerji bugün küresel günlük enerji arzının yüzde 5’ini oluşturuyor.
Yani enerji piyasasında gerçek bir değişiklik için halen bir geçiş sürecine ihtiyaç var. Burada sıkıntı endüstrinin parçalı yapısı. Halen pek çok şirket küçük ve
yerel nitelikte. Kömür ve doğalgazla rekabet için endüstrinin kabuk değiştirmesi gerek. 2018 yılı bu kabuk değiştirmenin
yapılıp yapılamayacağının da işaretlerini
taşıyacak.

4

HOW FAST WILL THE RENEWABLE
ENERGY GROW?

This is perhaps the most important question.
In recent years, the investment costs
decreased rapidly whereas the supply
increased rapidly. Under these conditions,
the renewable energy had a very good
year. To such extent that, for example, the
wind energy is now able to compete almost
without subvention. The solar energy
managed to lower the investment costs by
70 per cent since the year 2010. Here, the
question is when all these cost effective
solutions will manifest themselves in the
electricity supply. Today, the renewable
energy including hydro, accounts 5 per cent
of the global energy supply on daily basis. In
other words, the energy market still needs
a transition period for a real change. At this
point, the headache is about the fragmented
structure of the industry. Several companies
are still small size and local. For competition
in coal and natural gas, the industry needs
to shed skin. The year 2018 will give some
indications whether this skin shedding will
happen or not.
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2018
‘YERLI ENERJI’ YILI
Türkiye’nin ilk derin deniz sondajı,
Akkuyu Nükleer Güç Santrali, YEKA
ihaleleri ve yerli kömür teşvikleri 2018’in
en önemli gündem maddeleri arasında
yer alıyor. KPMG’nin ‘Enerji Sektörel Bakış
2018’ Raporu’na göre de Türkiye 2018’de
yerli enerjiyi konuşacak

2018 THE DOMESTIC
ENERGY YEAR
Turkey’s first deepwater drilling, Akkuyu Nuclear
Power Plant, YEKA domestic coal contracts and
incentives are among the most important agenda
items for 2018. According to KPMG’s report on
Industrial Outlook of Energy 2018, Turkey’s
concentration will be on domestic energy.
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ÜRKIYE 2017 yılında başta
YEKA (Yenilenebilir Kaynak Alanı) ihaleleri olmak
üzere çok önemli adımlar
attı. Pekii 2018 nasıl geçecek? Uluslararası vergi ve danışmanlık
şirketi KPMG’nin ‘Enerji Sektörel Bakış
2018’ Raporu’na göre bu yıl da ‘yerli enerji’ ana gündem maddesi olacak. Konuşulacaklar listesinde Türkiye’nin ilk derin
deniz sondajı, temeli atılan Akkuyu Nükleer Güç Santrali, YEKA ihaleleri ve yerli
kömür teşvikleri ilk sıralarda geliyor.
Rapora göre küresel enerji tüketiminin
2040 yılına kadar yüzde 28 artacağı öngörülürken, değişen coğrafi ve ekonomik
dengeler enerji piyasalarını uzun dönemli
çözümlere zorunlu kılıyor. Bu noktada
yenilenebilir enerjinin dünyanın en hızlı
büyüyen enerji kaynağı olarak ön plana
çıkacağı öngörülüyor. Ancak kömür, petrol ve doğalgazın 2040 yılına kadar ana
enerji kaynağı kimliğini koruyacağı düşünülüyor. Türkiye’de ise 2018’e hükümetin
yerli enerji politikası damga vuracak.

T

KÖMÜRÜN PAYI ARTACAK
KPMG Enerji Sektör Raporu’ndan ön plana çıkan noktalar şöyle:
• Dünyada enerji tüketimi artıyor. Küresel enerji tüketiminin 2040 yılına kadar

DÜNYA ENERJİ
TÜKETİMİ
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IN THE “to be discussed” list, Turkey’s first
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yüzde 28 artacağı öngörülüyor. Hızla artan tüketime yanıt olarak yenilenebilir
enerji yükseliyor. Yeşil enerji, yeni teknolojiler ve enerji politikalarıyla yenilenebilir enerjinin dünyanın en hızlı büyüyen
enerji kaynağı olması bekleniyor. Ancak
kısa vadede kömür, petrol ve doğalgaz
2040’a kadar ana enerji kaynakları kimli-

ğini koruyacak. 2040 yılında küresel enerji tüketiminin yüzde 77’sinin hala fosil yakıtlardan sağlanması bekleniyor.
• 2018-2040 yılları arasında nükleer
enerji tüketimi 1.5 kat artacak. Bu artışla
birlikte dünyanın en hızlı büyüyen ikinci
enerji kaynağı nükleer enerji olacak.
• Türkiye’de üretiminde kömürün yüzde

TÜRKİYE ELEKTRİK SİSTEMİ KURULUŞLARA GÖRE KURULU GÜÇ

Turkey’s electricity system The installed capacity according to the corporations
Santral sayısı (adet)

Kurulu güç (bin MW)

Number of power plant (unit) Installed power (thousand MW)

1.102

0,9176

2.542

2,24

1.060

48,26

1.121

50,69

16

1,64

15

1,38

5

6,10

Build operate
power plants

5

6,10

İşletme hakkı
devredilen santraller

66

1,48

71

1,77

72

20,11

68

20,13

Lisanssız santraller
Unlicensed power plants

Serbest üretim şirketleri
Independent power
generation companies

Yap işlet devret santralleri
Build operate transfer
power plants

Yap işlet santralleri

Power plants with operating
rights transferred

2016 yılsonu itibarıyla
By the end of 2016

31 Ekim 2017 sonu itibarıyla

EÜAŞ
EÜAŞ

By the end of 31st October 2017

Katkı (%)
Share (%)

%1,2
%2,7

%61,5
%61,6

%2,1
%1,7

%7,8
%7,4

21’lik payı bulunuyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2023’e kadar tüm yerel
linyit ve taş kömürü rezervlerini enerji
üretimi amaçlı değerlendirmeye yönelik
çalışmalarda bulunuyor ve özel sektöre
teşvik olanaklarıyla destek olmayı planlıyor. Türkiye’de 17 milyar tonun üzerinde
açığa çıkarılmayı bekleyen yerli kömür
rezervinin teknoloji ve çevreci kriterlerle
ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.
RÜZGÂR HIZLI ESİYOR
• Yenilenebilir enerjinin en önemli kaynaklarından biri olan rüzgâr enerjisi hızla
yükseliyor. Dünyada 2000 yılında 17,4 GW
olarak gerçekleşen rüzgar enerjisinden
elektrik üretimi, 2015 yılında 432,0 GW
oldu. 2030 yılında üretimin 1.749,8 GW’a
ulaşması bekleniyor.Türkiye’de de rüzgar
enerjisi yükseliyor. 2016’da rüzgar enerji
santrallerinin kurulu gücü 5 bin 738 MW
iken, 2017 yılı Ekim sonu itibariyle 6 bin
353 MW’a ulaştı. Ülkemizin 48 bin MW’luk
rüzgâr enerjisi potansiyeli bulunuyor. Türkiye yüzölçümünün yüzde 1,3’üne denk gelen bu alan, rüzgâr enerjisinin verimli kullanılabilmesi için avantajlı bir coğrafyaya
sahip olduğumuzu ifade ediyor.
GÜNEŞİN KATKISI YÜZDE 2.5
• Güneş enerjisi de çıkışta. Şebekeye bağlı
güneş enerjisi üretimin toplam tüketime

%1,9
%2,2

%25,6
%24,5

reached to 432.0 GW in 2015. Production
in 2030 is expected to reach 1749.8 GW.
Wind energy in Turkey also has increased.
While the installed power of wind power

Kaynak: TEİAŞ Source: TEİAŞ

plants in 2016 was 5 thousand 738 MW, it
However in the short run coal, oil and natural

energy production until 2023 and plans to

reached 6 thousand 353 MW by the end of

gas will remain as the main energy sources

support it with private sector subsidies. It is

October 2017. Our country has a potential

until 2040. In 2040, 77% of global energy

targeted to make the domestic coal reserve,

of 48 thousand MW wind power. This area

consumption is still expected to be achieved

which is expected to be released over 17

corresponds to 1.3 percent of Turkey’s

from fossil fuels.

billion tons, to return to the economy by

surface area, which means that we have an

Between the years 2018 and 2040, nuclear

meeting technological and environmental

advantageous geography for wind energy to

energy consumption will increase by 1.5

expectations in Turkey.

be used efficiently.

times. With this increase, nuclear energy
will be the second fastest growing energy

THE WIND IS BLOWING FAST

THE SOLAR CONTRIBUTION IS 2.5%

source in the world. Coal has 21% of

Wind energy, one of the most important

Solar energy is also increasing. The total

overall production in Turkey. The Ministry of

sources of renewable energy, is rising rapidly.

consumption contribution of grid-powered

Energy and Natural Resources is working to

Electricity production from wind energy

solar energy has reached 2.5%. According to

evaluate all local lignite and coal reserves for

in the world, which was 17.4 GW in 2000,

the Solar Energy Potential Map, with 2737

katkısı yüzde 2,5’e ulaştı.Güneş Enerjisi
Potansiyeli Atlası’na (GEPA) göre Türkiye
2 bin 737 saat yıllık toplam güneşlenme
süresi ve 1527 kWh/m² yıllık ortalama
güneş enerjisi miktarı ile bu enerjiden çok
daha verimli yararlanabilecek konumda.
Güneş panellerindeki maliyet düşüşü ve
panel verimliliğinin artması güneş enerjisi yatırımlarına hız kazandırdı. 2014’te
sadece 40 MW olan güneş enerjisi elektrik
üretimi, 2017 yılının ilk 10 ayının sonunda
2060 MW’a ulaştı.
JEOTERMAL ENERJİDE EN HIZLI
BÜYÜYEN ÜLKE TÜRKİYE
• Türkiye’nin yerli enerji kaynaklarından
biri olan jeotermal enerjinin potansiyeli
31 bin 500 MW olarak değerlendiriliyor.
2016’da toplam kurulu güç içindeki payı
yüzde 1 olan jeotermal enerji, 2017’nin ilk
10 aylık döneminde payını 1,2’ye yükseltti.
Türkiye bu rakamla jeotermal enerjiden
elektrik üretimi konusunda dünyada en
hızlı büyüyen ülke durumuna geçti. Son
yıllarda ön plana çıkan biyokütle enerjisi
sektörün öncelikleri arasında yer alıyor.
Türkiye’nin biyokütle atık potansiyeli 8,6
milyon ton petrole eşdeğer. 2016’da biyogaz, biyokütle, atık ısı ve pirolitik yağ
enerjisi santrallerinden 467 MW elektrik
enerjisi üretilirken, 2017’nin ilk 10 ayında
toplam kurulu gücü 554 MW’a ulaştı.
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DÜNYANIN BOR MERKEZİ
• Yakın gelecekte, yakıt olarak hidrojenin
yaygınlaşmasına paralel olarak sodyum
borohidrürün enerji arenasında önemli
bir noktaya gelmesi bekleniyor. Dünya
bor rezervlerinin yüzde 72’si Türkiye’de
bulunuyor. Türkiye, dünyanın geri kalanından fazla bor madenine sahip olma-

sına rağmen bor mamulü satışlarında
ABD’den sonra ikinci sırada yer alıyor.
Türkiye 2016’da miktar bazında 1,78 milyon ton, değer bazında 711 milyon dolar
bor satışı gerçekleştirdi. 2017 Temmuz
sonu itibariyle bor satışları 1,16 milyon
ton ve değer bazında ise 423 milyon dolar
olarak gerçekleşti.

DÜNYA BOR REZERVİ (Toplam Rezerv, milyon ton B2O3)
The global boron reserve (Total reserves, million ton B203)
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hours of annual sunshine duration and 1527
kWh / m² annual average amount of solar
energy, Turkey is positioned to benefit from
this energy much more efficiently. Cost
reductions in solar panels and increased
panel efficiency have raised solar energy

its share to 1.2 in the first 10 months of

BORON CENTER OF THE WORLD

investments. While solar energy electricity

2017. With this result, Turkey has become

In the near future, in parallel to the spread

production was only 40mw in 2014, it reached

the fastest growing country for producing

of hydrogen as fuel, sodium borohydride

2060 MW in the first 10 months of 2017.

electricity from geothermal energy. Biomass

is expected to reach a significant point in

energy, which has been rising in the past

energy. 72% of the world’s boron reserves

THE WORLD’S FASTEST GROWING
COUNTRY IS TURKEY IN
GEOTHERMAL ENERGY

years is among the priorities of the industry.

are in Turkey. Turkey, despite having more

Turkey’s potential of biomass waste is 8.6

boron reserves than the rest of the world,

million tonnes of oil equivalent.

comes second after the US in boron-based

Geothermal energy, one of Turkey’s domestic

While 467 MW electricity power was

products. Turkey has sold 1.78 tons of boron

energy sources is considered to have 31

produced from biogas, biomass, waste heat

which was valued at 711 million dollars in

thousand 500 MW potential. Geothermal

and pyrolytic oil from power plants in 2016,

2016. By the end of 2017, boron sales were

energy, which had a share of 1 percent in

its total installed power reached 554 MW in

realized at 1.16 tons which were valued at

total installed capacity in 2016, increased

the first 10 months.

423 million dollars.
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Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın:

“2020’de yenilenebilir enerjide”
1000 MW kurulu güce ulaşacağız”
AKFEN HOLDING CHAIRMAN HAMDI AKIN:

“We’ll have an installed power of 1000 MW renewable energy by 2020”
1. Türkiye Enerji ve
Maden Forumu’nda
konuşan Akfen Holding
Yönetim Kurulu Başkanı
Hamdi Akın, “Şu anda
inşa halinde ve kurulu
olanlarla birlikte 600
MW’e ulaştık. Hedefimiz
2020’de 1000 MW’a
ulaşmak” dedi.
Speaking at the 1st Turkey Energy
and Mining Forum, we have a total
capacity of 600 MW including the
installed ones and those under
construction. Our target is to
reach to 1000 MW by 2020.

“THE 1ST TURKEY Energy and Mining Forum:
The Opportunity Year of 2018” organized
under the umbrella of the Ministry of Energy
and Natural Resources was held at the
Istanbul Lütfi Kırdar International Congress
and Exhibition Center.
Akfen Holding Chairman Hamdi Akın spoke
at the session “Turkey Model in the Renewable
Energy: The Technology Transfer and the
Future of YEKA Model” held within the scope
of the Forum inaugurated by the Minister of
Energy and Natural Resources Berat Albayrak.
Hamdi Akın stated that the world has come
to a point where each part produces its own
energy; ”it seems that this issue will be
solved at least on the basis of houses and the
producers will maybe not produce energy
to the houses. Even if they produce, they
will perhaps not receive demands because
everyone will be producing its own energy.
At the factories too, a system producing its
own energy will be functional. The issue

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde düzenlenen ‘1. Türkiye Enerji ve
Maden Forumu: Fırsat Yılı 2018’, İstanbul
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi
Sarayı‘nda gerçekleştirildi.
Açılışını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın yaptığı Forum kapsamında ‘Yenilenebilir Enerjide Türkiye
Modeli: Teknoloji Transferi ve YEKA Modelinin Geleceği’ başlıklı oturuma Akfen
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi
Akın konuşmacı olarak katıldı.

of storage will mark the next 70-80 years.
Therefore, this is a hot topic for us. We are also
planning some new actions” he stated. Telling
that the purchase and selling of electricity
and the institutionalization course go hand
in hand, “because our group believes that
the purchase and selling of the company, the
rights issue are the local dynamic of Turkey
and therefore, this trend should not stop
and should be kept alive. We are working as
a venture capital group. You can see us as a
group building a company from scratch and
marketing the shares of these companies to
others” he explained. Hamdi Akın added that
they decided to be engaged in the field of
renewable energy; “we got into this field 8

Dünyanın herkesin kendi enerjisini ürettiği bir noktaya gittiğini söyleyen Hamdi
Akın, “En azından evler bazında bunun çözümleneceğini, belki de üreticilerin konut
seviyesinde bir enerji üretimi yapmayacağı
ortaya çıkıyor. Yapsa da belki talep bulamayacak çünkü herkes kendi enerjisini üretiyor olacak. Fabrikalarda da kendi enerjilerini kendilerinin üreteceği bir sistem ortaya
çıkacak. Depolama konusu önümüzde 7080 yıla damgasını vuracak. Onun için biz bu
konuya çok sıcak bakıyoruz. Yeni birtakım
şeyler de düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.
Elektrik alım satım konularıyla şirketleşme sürecinin birbirine paralel gittiğini
anlatan Hamdi Akın, “Çünkü biz birazcık
şirket alım satımının, hisselerin ihracının
Türkiye’nin bir iç dinamiği olduğunu, bu-

years ago. We developed projects in the field
of hydraulic power and we had an installed
power of 240 MW with the power plants on
the rivers. Then the wind and solar powers
became very popular. Two years ago, we began
to look from a broader perspective to the
renewable energy in terms of solar and wind.
The bio energy and geothermal energy too
are considered among the renewable energy
resources. We can diversify our portfolio in
such a way” he continued.

“WE’LL HAVE AN INSTALLED POWER
OF 1000 MW BY 2020”
Hamdi Akın indicated that they sell a certain
proportion of their shares to the others within
the framework of the company’s future goals
and thus, they generate cash for the company.
“Therefore, with this purpose, we negotiated
with EBRD and IFC at our renewable energy
company. They approved our strategy and they
said they are willing to invest. Each of them
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nun durmaması ve sürekli canlı tutulması
gerektiğine inanan bir grubuz. Biz bir varlık
evi gibi çalışıyoruz. Sıfırdan şirket üreten
ve bu ürettiğimiz şirketlerin hisselerini dışarıya pazarlayan bir grup olarak bizi düşünebilirsiniz” dedi. Yenilenebilir enerji
kolunda faaliyet göstermeye karar verdiklerini anlatan Akın, “ Bu işe 8 yıl evvel başladık. Hidrolik alanda projeler geliştirdik
ve nehir santrallarıyla 240 MW kadar kurulu güce ulaştık. Daha sonra rüzgar ve güneş
konusu çok popüler oldu. 2 sene öncesinde
de rüzgar ve güneş konusunda yenilenebilir
enerjiye daha geniş spektrumdan bakmaya
başladık. Tabi biyoenerji ve jeotermal enerji de yenilenebilir enerji kaynakları arasına
giriyor. Portföyümüzü de bu şekilde çeşitlendirmemiz mümkün” diye konuştu.
“2020’DE 1000 MW KURULU
GÜCE ULAŞACAĞIZ”
Şirketin gelecek hedefleri dahilinde belli
oranlarda hisselerini dışarıya satarak şirketin içerisine para girmesini sağladıklarına dikkat çeken Hamdi Akın, şöyle devam
etti: “Biz de bu amaçla yenilenebilir enerji şirketimizde EBRD ve IFC ile masaya
oturduk. Stratejimizi beğendiler ve ‘biz de
yatırım yapmak isteriz’ dediler. Her ikisi
de yüzde 16’şar hisse alarak şirketimize bir
özkaynak koydu. Özkaynakla biz büyüme
trendimizi devam ettirdik. Şu anda inşa ha-

bought 16 per cent shares and injected equity
capital to our company. We continued our
growth trend with this equity capital. Now, we
have a total capacity of 600 MW including the
installed ones and those under construction.
Our target is to reach to 1000 MW by 2020
thanks to the new capital we obtained. If our
money still remains insufficient, we can sell
further a few stocks and inject money to the
company. And thus, we’ll continue to grow. The
decrease of the amount of shares is certainly
important but their appreciation is much more
important” he continued.

WE’LL GO PUBLIC OR WE’LL
HAVE A BLOCK SALE
“We reduce the amount of our stocks but we
become more valuable. Thus, we’ll offer our
company to public between 2020 and 2021
or we’ll reduce our share to minimum through
block sale. Thus, we’ll have a company
managed by the private sector but its stocks

linde ve kurulu olanlarla birlikte 600 MW’a
ulaştık. Hedefimiz elde ettiğimiz yeni sermaye ile birlikte 2020 senesinde 1000 MW
kurulu güce ulaşmak. Eğer sermayemiz
yetmezse yine ufak bir hisse satıp şirketin
içerisine sermaye olarak koyacağız. Ve bu
büyümemize davem edeceğiz. Hisse miktarının azalmış olması elbetteki önemli
ama değerlenmiş olması daha önemli.”
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HALKA ARZ YA DA BLOK SATIŞ
YAPACAĞIZ
Akın, “Hisselerimizin miktarınız azaltıyoruz ama kendimizi daha değerli hale getiriyoruz. Böylelikle de şirketimizi 2020-2021
yılları içerisinde halka arz edeceğiz ya da
blok satış yaparak burada kendimizi minimuma indireceğiz. Artık özel sektör tarafından yönetilen ama hisseleri her yatırımcının elinde olan bir şirket haline dönüşecek
ve çok sıhhatli bir hale gelecek. Ve adeta
ölümsüzleşecek. Yenilenebilir enerjiyi tercih etmemizin nedeni zaten bunun ileriye
doğru daha kıymetli hale gelmesi” dedi.
Dünyanın her yerinde yenilenebilir
enerji kaynaklarına çok talep olduğuna

dikkat çeken Hamdi Akın, “Amerika’dan
Çin’e kadar dünya yenilenebilir enerjiyi
konuşuyor. Dünya bu kaynaklardan alınan
enerjiyi depolamayı konuşuyor. Eğer bunları depolanabilirse -ki bu artık çözüldüartık genel enerji kaynaklarının çok fazla
önemi kalacağını düşünmüyorum. Çünkü
rüzgar, güneş limitsiz kaynaklar. Şimdi elimizde rüzgar, güneş ve hidroelektrik varlıklarımız var. Bioenerji ve biotermal de
bizim görüş alanımız dahilinde. Oralara da
yatırım yapabiliriz” diye konuştu.
Enerji depolama konusunda bambaşka
bir dünyanın geldiğine dikkat çeken Akın,
“Rüzgarın ve hidroelektrik santrallerin 24
sat çalıştığını ve aynı şekilde talebin de 24
saat olmayacağını düşünürsek bunların
mutlaka dengelenmesi sonucunda ortaya
çıkıyor. Depolama gibi bir sorun ortaya çıkıyor. Bunun için depolama meselesi dünyanı gündeminde. Türkiye’de de Enerji
Bakanlığı’nın ciddi bir çalışması var. Önümüzdeki aylarda bakanlığın liderliğinde
Türkiye bu alanda ciddi bir atılım yapacak.
Sanıyorum biz de bu oyunculardan bir tanesi olabiliriz” ifadesini kullandı.

possessed by a large number of investors and
thus, it will stand on a more solid ground.
It will be almost eternal. We preferred the
renewable energy because it will become
more valuable in the future” he stated.
Hamdi Akın told that there is a huge
demand worldwide for renewable energy
resources; “the world is talking about the
renewable energies from US to Russia. The
world is talking about how to store the
energy obtained from these resources. If
these power sources can be stored-this is
already solved-I don’t think that the common
energy resources will be very important.
Because the wind and solar power sources

are limitless. Now we have the wind, solar
and hydroelectric assets. Bio energy and bio
thermal too are within our scope. We can
invest to these categories as well” he said.
Akın pointed out that a new world arises
for the energy storage. “Given that the wind
and hydroelectric power plants operate 24
hours a day and there is no demand for 24
hours, these two factors need absolutely to
be balanced. Thus, the problem of storage
comes on the world’s agenda. In Turkey too,
the Ministry of Energy works seriously on this
issue. In the upcoming months, Turkey will
take action in this field. I think that we can be
one of these players” Akın told.
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BU ZİNCİR
ROLLERİ BAŞTAN YAZIYOR
Dünya Bitcoin adı altında kripto parayı, hatta getireceği
felaket senaryolarını konuşurken asıl önemli olan sistem,
farklı bir dünya vaat ediyor. Türkçe ifadesi ile ‘blok zinciri’
yani Blockchain. Habertürk Gazetesi editörlerinden Mahmut
Sancak, Blockchain sistemini anlatırken Sabah Gazetesi
Teknoloji Yazarı Timur Sırt, Blockchain ile ürünlerini satan
geleceğin Bittikoyun Köyü’nü yazdı. Bloomberg Radyo Genel
Yayın Yönetmeni Açıl Sezen de “Bitcoin, Ethereum, Ripple,
Litecoin, Altcoinler gitse de, blockchain kalır” derken hangi
şirketlerde bu yönde adımlar atıldığını kaleme aldı.
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THIS
CHAIN
IS REDEFINING ROLES
The crucial aspect of blockchain is its promise for a different
world while the world is busy with discussing the looming
disaster scenarios that may come with it and cryptocurrencies.
For Strategy, Mahmut Sancak, Habertürk editor, is writing about
the blockchain system while Timur Sırt, columnist at Sabah, is the
author of the piece called Bittikoyun of the future which sells the
products for bitcoin. Açıl Sezen, chief editor, Bloomberg Radio,
writes about which companies are taking steps on the topic
underlying that “even if bitcoin, ethereum, ripple, litecoin, altcoin
vanish, blockchain is here to stay”.
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MAHMUT SANCAK

D

IJITAL TEKNOLOJILER sadece eğlence
ve haberleşmeyi değil reel ekonominin
de hemen her alanını yeniden tasarlıyor. Değişim esnasında büyük yankılar
yaratan alanların başında ise finans
sektörü geliyor. Özellikle Bitcoin ve
Ripple gibi dijital para birimleriyle
geleneksel yatırım dünyasını altüst eden teknolojiler, yatırımcılar arasında da şaşkınlık yarattı. Dolar karşısında geçen
yıl yüzde 1.500 seviyesinde değer kazanan Bitcoin ve aynı
dönemde yüzde 36.000 değerlenen Ripple küresel milyonerler gurubuna yeni üyeler kattı. Ancak bu gelişmeler ve dijital
paralara yönelik oluşan aşırı ilgi Blockchain’in (blok zincir)
sisteminin de bir dizi teknik çıkmazının ortaya çıkmasına
vesile oldu. Yeni kullanıma giren yüzlerce dijital parada bu
sorunların aşılması için yeni önlemler alınırken işlemlerde
farklı sistemler kullanılmaya başlandı.
Bunlar aslında Blockchain’in geleceği için oldukça iyi gelişmeler. Zira bu teknolojinin yalnızca sanal paralarla sınırlı
kalması beklenmiyor. Karşılıklı bir işlemin tamamlanması
için bir onay merciine gerek duyulan hemen her konuda Blockchain teknolojisini kullanmak mümkün olacak. Bu sistemi
baz alan pek çok ürün ve hizmetlerin tasarlanmasına dünya
çapında devam ediliyor. Finans sektörü bu yönde atılan sadece ilk adım.

FİNTEKLER YAYILIYOR
Fintek adı verilen ve uygulama üzerinden bankacılık hizmeti veren yeni nesil finans kuruluşları daha şimdiden geleneksel bankacılık sektörünün çalışma prensiplerini temellerinden sarstı.
Şube ve danışman yapılarını ortadan kaldıran sistem müşterilerin sosyal medya ortamındaki bilgilerinden de faydalanarak kişiye özel servisler sunmaya başladı. Temelinde algoritma adı veri-

DIGITAL TECHNOLOGIES are not only redesigning the
entertainment and communication but almost all areas of
the real economy. The financial sector is the first one on list
of sectors which are shaken during the change. Turning the
traditional investment world upside down with the digital
currencies such as bitcoin and ripple, the technologies
surprised and confused the investors. Bitcoin increased by
1500% compared to the dollar in the previous year while
ripple increased 36.000% in the same period. This brought
about some new members to the list of global millionaires.
Nevertheless, these developments and the excessive interest
in the digital currencies caused a series of technical impasses
in the blockchain system. Hundreds of new digital currencies
are taking precautions against these problems while new
systems have come to the use for transactions.
These are positive developments for the future of blockchain
as this technology is not expected to be limited to the virtual
currencies. It will be possible to benefit from the blockchain
technology in every area where the mutual transaction can
be finished without a middleman required for approval. Many
products and services which are based on this system are now
being designed. The financial sector is only its first step.

FINTECHS EXPANDING
The fintechs, the new generation financial companies
providing services through apps, have already shaken the
traditional banking sector in terms of working principles. The
system abolishes the branch and consultancy structures and
has started offering customized special services by benefiting
from the social media info of customers.
It is possible to use blockchain, of which foundation
relies on the smart software called algorithms, in all services
requiring a reliable middleman.
It is stated that as the system distributes the authority
to different points instead of one central administration, it
is both transparent and secure against the external attacks.
In terms of the system evolution, that bitcoin is used as a
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len akıllı yazılımların bulunduğu Blockchain’i güvenli bir aracıya
ihtiyaç duyulan tüm hizmetlerde kullanmak mümkün.
Merkezi bir otorite yerine otoriteyi çok sayıda omuza yayan sistemin bir yandan çok şeffaf olması diğer yandan da dış
saldırılara karşı da çok güvenli olacağı belirtiliyor. Sistemin
evrimi bakımından Bitcoin’in dijital ödeme sistemi olarak
kullanılması “Bitcoin 1.0” olarak tanımlanıyor. Blockchain
teknolojisinin tahvil, bono veya kredi gibi temel finansal işlemlerini devralması ise Bitcoin 2.0 olacak. Bitcoin 3.0 ise
gelecekte sağlıktan eğitime, sanattan bilime kadar hayatın
hemen her alanına yayılmasıyla gündeme gelecek.
WALL STREET’İN İLGİSİ ARTIYOR
Blockchain teknolojisini adeta dünyaya tanıtan dijital para
birimi Bitcoin finans dünyasını birbirine düşürdü. Wall Street’in önde gelen finans kuruluşları sanal paralara yönelik
spekülasyonların patladığı dönemlerde bu sistemden uzak
durmaya çalışsa da zamanla Blockchain sisteminin vaat ettiği avantajlara kayıtsız kalamadı. Şu sıralar başta Goldman
Sachs olmak üzere küresel bankacılık dünyasının önde gelen
şirketleri Blockchain temelli sanal para ürünlerini portföylerine kattı.
Morgan Stanley CEO’su James Gorman ise Bitcoin’in kesinlikle geçici bir heves olmadığını belirterek, “Yatırım yapan birçok kişiyle konuştum. Açık bir şekilde fazla miktarda
spekülatif ama özü itibariyle kötü bir şey değil. Blockchain
teknolojisinin doğal bir sonucu” dedi. AB Merkez Bankası
Başkanı Mario Draghi ise sözü evirip çevirmek yerine, “Blockchain teknolojisinin gelecekte çok faydalı olacağını düşünüyoruz” ifadesini kullandı.
BLOCKCHAIN (BLOK ZİNCİR) NEDİR, NE DEĞİLDİR?
• Blockchain (blok zincir) herkese açık, şeffaf, merkezi bir
yapıya sahip olmayan, zaman damgası bulunan küresel bir
veritabanıdır.
• Sadece finans değil merkezi otorite olmaksızın, güvenilir
bir aracıya ihtiyaç duyulan tüm hizmetlerde kullanılabilir.

Kanlı elmas satışını
Blockchain engelleyecek
• Sermaye piyasalarına veri sağlayan S&P Global Platts, petrol üretimini kuyudan son kullanıcıya kadar Blockchain teknolojisiyle kayda geçip fiyat oynaklığını önlemeyi planlıyor.
• Dünyanın en büyük konteyner taşıyıcılarından Danimarkalı Maersk, IBM ile geliştirdiği Blockchain sistemiyle taşınan yük ile ilgili
bilgileri liman işletmecilerinden sigorta şirketlerine, toptancılardan son kullanıcıya kadar tüm ortaklarıyla paylaşmaya hazırlanıyor.
• Dünyanın en büyük elmas şirketlerinden De Beers, insanlık dışı
şartlarda elde edilen elmasların (Blood diamond) satışını engellemek için Blockchain teknolojisini kullanacak.
• Böylece işlenen her bir elmasın kimliği belirlenerek elmas sektörünün tamamıyla paylaşılacak.
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digital payment system is called Bitcoin 1.0. When the bitcoin
technology takes over the fundamental financial transactions
such as bonds, bills or loan, it will be called Bitcoin 2.0. When
it will dominate every aspect of life from health to education,
art and science, Bitcoin 3.0 will be on our agenda.

WALL STREET’S INTEREST GROWING
Having introduced the blockchain technology to the rest of
the world, bitcoin has caused some discussions in the financial
world. Although the leading financial companies of Wall Street
opted to keep their distance from this system when it was
exploded first, they could not remain unresponsive to the
advantages the system offers. Recently, the leading financial
companies including Goldman Sachs have added the digital
currencies based on blockchain to their portfolios.
James Gorman, CEO, Morgan Stanley said bitcoin is not a
trend and added: “I talked to many people who invested in
it. It is obviously too speculative, but it is not bad essentially.
It is the natural result of the blockchain technology.” Mario
Draghi, President of the European Central Bank did not mince
his words at all: “We believe that the blockchain technology
will be very useful in the future.”

WHAT IS AND IS NOT BLOCKCHAIN?
• It is an open-to-all, transparent global database which has a
time stamp and does not have a central administration.
• It is not limited to the finance as it can be used for all
services which require a reliable middleman without a central
administration.
• It is resistant to the troubles as the blockchain structure
does not depend on one computer and is stored individually
at each computer.
• Each block contains the summary of the previous block.
Thus, these blocks link and form the chain. The block has its
own summary and the summary of the value of the previous
block is added to the transaction as well.
• A malware intended to change a block needs to change all
blocks forward on.
• Yet, as it needs to present proof of work to change the
blocks, it needs to prove the work for all blocks forward on.
• This is believed to be impossible as massive processing
power is needed to realize this.

Blockchain will halt sales
of blood diamonds
• S&P Global Platts which provides data to the
exchange markets is planning to record all oil
production data starting from well to the end user with the
blockchain technology.
• Maersk of Denmark, one of the largest container shippers
is preparing to share the shipping data with its partners,
including the port operators, insurers, wholesalers and end
users, through the blockchain system they develop with IBM.
• De Beers, one of the largest diamond companies, will
benefit from the blockchain technology to prevent the sales
of blood diamond.
• Thus it will identify the each diamonds processed and share
this with the rest of the diamond sector.
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• Blok zincir yapısı tek bir bilgisayara bağlı olmadığı ve uç
bilgisayarlarda, birbirinden bağımsız olarak saklandığından sorunlara karşı dirençlidir.
• Her blok, kendinden bir önceki bloğun özetini içerir.
Bu sayede bloklar birbirine bağlanarak bir zincir oluşturur. Mevcut bloğun özet değeri bulunurken, bir önceki bloğun özeti değeri de işleme katılır.
• Herhangi bir bloğu değiştirmek isteyen kötü niyetli
bir ucun, ileriye doğru tüm blokları değiştirmesi gerekecektir.
• Ancak her bir bloğun oluşturulması için iş ispatı istendiğinden, blokları değiştirmeye kalkanın ileriye doğru tüm
bloklar için de iş ispatı yapması gerekir.
• Böyle bir adım devasa işlem gücü gerektireceğinden
gerçekleştirilmesinin neredeyse imkansız olduğu düşünülmekte.

Blok zincirinde işlem yapmak çok adımlı onay sistemini gerektiriyor
Transaction via blockchain necessitates a multi-step confirmation system

GÜVENLİ ‘SEÇİM’ YAPILABİLİR
• Blok zincir ile sağlık, kültür, bilim ve sanat gibi tüm alanlarda servisler geliştirilebilir.
• Aynı Bitcoin teknolojilerinde olduğu gibi bölgesel veya ülke
genelinde demokratik seçimler, referandumlar yapılabilir.
• Bu işlemler esansında oylamalar şeffaf ancak seçime katılanların kimlikleri gizli kalacaktır.
• Aynı güven temeli üzerinde tapu, noter, borsalar hatta evliliğe kadar pek çok hizmet bu teknoloji üzerinden sunulabilir.

1

Para transferi veya herhangi bir
servis talebi yapılmak istendiğinde...

2

For any money transfer or any other
service demand...

This transaction takes place as
a ‘block’ in the digital platform...

4

Paydaşların işlemi onaylamasıyla
transfer geçerlilik kazanıyor...

After the confirmation of the transaction by the
stakeholders, the transfer becomes valid...

Bu işlem sanal ortamda
‘blok’ olarak yer alıyor...

5

3

Oluşturulan blok, mevcut blok zinciri
üzerindeki tüm paydaşa gönderiliyor...

The block thus created is sent to all
stakeholders within the existing blockchain...

Böylece blok değiştirilemez bir
şekilde işlem zincirine ekleniyor...
Thus the block is added irreversibly
to the transaction chain...

6

Karşılıklı bilgisayarlar
arasında işlem gerçekleşir.
The transaction is realized
reciprocally.

SECURE VOTING IS POSSIBLE
• Blockchain can be used to develop all services such as
health, culture, science and art.
• Like the bitcoin technologies, it can be used for the regional
or national democratic elections or referendums.
• During these operations, voting will be transparent but the
identities of voters will be confidential.
• Many other services including deeds, notary, stocks and even
marriages can be offered through this technology.

Blockchain’in hiçbir zaafı yok mu?
Mevcut dijital para örneğinden yola çıkacak olursak…
• Dijital paraların satıldığı ve fiyatlarının
belirlendiği platformlardaki kur verileri
manipüle edilebiliyor.
• Platformların saldırıya uğraması sonucu paralar ortadan kayboluyor.
• Oysa uzun şifreler ve tanımlama kodlarıyla üreten adına kaydedilen ve tüm
blok üzerinde depolanan dijital parala-

Does blockchain
have any
weaknesses?
If the current digital currency example is
taken into consideration:
• The currency data can be manipulated in
the platforms where the digital currencies
are sold and the prices are determined.

rın kaybolmaması gerekir.
• Bitcoin ve bir dizi dijital para örneğinde
olduğu gibi alım ve satıma yönelik yoğun
talep oluştuğunda işlem süreleri günlere
hatta haftalara uzayabiliyor.
• İşlemler esnasında işler ters gittiğinde

• Money disappears when the platforms are
attacked.
• Yet the money is not supposed to
disappear as it is produced with long
passwords and identification codes and
stored on the whole chain.
• As with bitcoin and many others, when the
demand is high with sell and buy orders, the

yasal olarak hak aranabilecek bir ortam
bulunmuyor.
• Blockchain gerçek hayatta başarılı olacaksa özellikle hukuki alanda sanal dünyayla gerçek hayat arasında çok sağlam
ve sarsılmaz bir bağın kurulması gerekir.
• Blockchain temelli hizmetlerin çeşitlenmesi ve insanların hayatına girmesiyle bu arızaların da sayısının artacağına
kesin gözüyle bakabiliriz.

transaction periods may be extended to weeks.
• When things go wrong during the
transactions, there is no legal entity to turn to.
• If blockchain is to be successful in the real
world, there needs to be solid links with the
real and virtual worlds through law.
• It is almost for sure to say that as the
services with the blockchain technology are
diversified and expanded into the daily lives
of people, these troubles will multiply.
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Blockchain’in akıbeti internete
benzemezse çok faydalı olabilir
Blockchain teknolojisine yönelik yapılan açıklamalara bakıldığında genel
olarak olumlu bir beklentinin hakim
olduğunu söyleyebiliriz. Bunun nedeni de kripto para sektöründe yaşanan
ufak tefek bir dizi soruna rağmen Blockchain teknolojisinin oldukça düzgün
çalışması ve ilgi görmesi. Bizleri bekleyen asıl sorun ise bu teknolojiye yönelik
beklentilerin ölçüsüz şekilde artması.
Elbette Blockchain teknolojisinin beklendiği gibi küresel çapta bir devrim

yaratabilmesi için öncelikle sıradan insanların hayatında kayda değer bir değişim veya fayda sağlaması gerekecek. Bu
bağlamda gündeme gelen olası çözümler
ise daha şimdiden insanları Blockchain’in
bir kurtarıcı gelip finans sektöründeki
yolsuzluklardan tutun tapu dairesindeki
sahtekârlıklara kadar pek çok alandaki sorun ve düzensizlikleri hemen çözeceğine
yönelik bir beklenti içerisine soktu. İnternette buna benzer bir beklentiyle karşı
karşıya kalmıştı.

Blockchain can be very beneficial if its
destiny differs from internet’s
Given the statements regarding the
blockchain technology, we can say that the
expectations are very positive. The reason
for that is that the blockchain technology
works really well and attracts attention
despite some series of problems in the
cryptocurrency sector. The problem is that
the expectations are extremely high for this
technology. It is essential for the blockchain

technology to be a groundbreaking revolution
to bring about a remarkable change or benefit
in people’s lives. Thus, the solutions voiced so
far have caused people to regard blockchain
as a savior for the troubles and irregularities
in many areas such as the corruptions in
the financial sector to the frauds in the
land offices. The internet faced the similar
expectations after its inception.
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İNTERNETİN FABRİKA AYARLARI
10 YILDA BOZULDU
O dönem gelişmeleri takip edenler
hatırlayacaktır, 1990’lı yılların ikinci
yarısından itibaren gündeme gelen internetin özgürlüğün beşiği olacağı, hak
ve özgürlüklerin gerçekten saygı göreceği, hepsinden önemlisi merkezi bir
gücün kontrol edemeyeceği yönündeki
beklentiler çok popülerdi. John Perry
Barlow’in 1996’da Davos’ta duyurduğu
‘Siber Uzayın Bağımsızlık Bildirgesi’nde
bunun detaylarını görmek mümkün. Ancak 10 yıl geçmeden Google ve Amazon
başta olmak üzere bir dizi şirketin sanal
ortamda işleyişi kontrol eder hale geldiğini gördük. 2010 yılından itibaren ise
sosyal medya ve akıllı telefonların devreye girmesiyle sanal dünya kullanıcıların
hak ve hukukuna saygı gösterilmesi biryana, onların kişisel bilgilerinin toplanıp
pazarlandığı devasa bir alışveriş merkezine dönüştü. Şimdi gözler Blockchain’de. Ondan da gelip dünyayı daha güzel
bir hale getirmesi bekleniyor. Ama gelişimi internet gibi olursa vay halimize!

INTERNET’S FACTORY SETTINGS DAMAGED
IN 10 YEARS
Those who used to follow the
developments those days would
remember: Starting from the second half
of the ‘90s, there were some popular
expectations which pointed out that the
internet would be the cradle of freedom,
rights and freedom would be respected
and it would not be managed by a central
administration. It is possible to see all
these in detail in John Perry Barlow’s
“A Declaration of the Independence
of Cyberspace” read in Davos in 1996.
However, not even 10 years later, a series
of companies such as Google and Amazon
came to manage all in the internet. As of
2010, let alone protecting the users’ rights,
the virtual world has turned into a giant
shopping center where the personal info
of the users are gathered and marketed as
the mobile phones and social media came
to use. Now all eyes are on blockchain as it
is expected to make the world a beautiful
place. If it evolves like the internet, then
we are doomed.
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Bilinen ne varsa

DEĞİŞECEK!
Whatever is known will change!

K

RIPTO PARALARIN DA içinde yer aldığı blok
zincir (blockchain) sistemi, sadece alışverişte kullanılan bir platform değil, bilinen ne
varsa değiştirecek bir sistem. En kısa ifade
ile Blockchain, şifrelenmiş işlem takibi sağlayan dağıtık bir veri tabanı. Blok zincir, defterdeki gibi ortak
köke bağlı ancak farklı ve peş peşe dizilen sayfalara benzer.
Dolayısıyla blok zincir tek bir blok değil, dağınık fakat birbirine bağlı bir altyapı. ‘Defter’e sayfa eklemek istenirse kişi
önceki sayfanın sonuna yeni sayfa ekleyebiliyor, bunun için
önceki katılımcılardan onay alması gerekiyor. Bu şekilde,
sisteme girmek için merkeze ihtiyaç duymayan, dolayısıyla
merkez tarafından da denetlenmeyen bir sistem kuruluyor.
Bir noktadan başka bir noktaya doğrudan bağ kurulabiliyor.
Yani aracıya gerek kalmıyor.

MALİYET DÜŞÜRÜYOR
Merkezin olmaması aynı zamanda saldırı
olması halinde bile etkinin sadece belli
bir bölgede kalmasını sağlıyor. Aracıya
gerek olmaması ve her ‘sayfa’da kullanıcının imzasının bulunması güvenliği sağlıyor, şifreleme yöntemleri
mevcut yöntemlerle kırılamıyor.
Kuantum bilgisayar sistemleri yaygınlaşmadığı sürece (ki kısa vadede mümkün gözükmüyor)
güvenlikte açığın minimum olduğu değerlendiriliyor. Aracısız işlem maliyeti de düşürüyor.
DEZAVANTAJI YAVAŞLIĞI
Bu özellikleri dikkate alındığında, blok zincirin özellikle finansal hizmetler ve teknoloji tabanlı sektörlerde mali ve
operasyonel iyileşme sağlayacağı aşikar. Çünkü, maliyetin
düşmesinin yanı sıra uzlaştırma süreleri kısalıyor, teminat
yükümlülükleri ve kredi riskleri azalıyor. Örneğin elektrikli aracını şarj eden bir kullanıcının tükettiği enerji miktarı
Blockchain üzerinde kaydedilerek şarj işlemi tamamlandığında oluşturulan akıllı sözleşme ile ödeme işlemi gerçekleştirilebiliyor.
Sistemin sıkıntısı halen yavaş olması. Örneğin kripto para
sistemlerinde saniyede diyelim ki 15 seviyesinde işlem gerçekleşirken, Visa-Mastercard gibi sistemlerde 50 binin üzerinde işlem gerçekleşebiliyor.

THE BLOCKCHAIN SYSTEM which includes the
cryptocurrencies is not a platform only used for shopping
but is a system which will change whatever is known. In
short, blockchain is a distributed database which allows
tracking encrypted transactions. Blockchain is like the
pages of a notebook which are attached to one common
root but are also different and lined up one after another.
The blockchain is not a single block, but it is a sporadic and
also an interconnected infrastructure. If one wants to add a
page to the “notebook”, they can add a new page at the end
of the previous page after getting the permission from the
previous users. Thus, a system which doesn’t need a central
administration to get the permission into the system and isn’t
audited by a central administration is established. A direct
connection from one point
to another can be made. No
need for a middleman.

COSTS DECLINING
As there is no central
administration, even if there is
an attack, it will be contained
in one particular place. As
there is no need for the
middleman and each “page”
has the user’s signature it is
secured and the encryption
cannot be broken via the existing methods. As long as the
quantum computing systems are not widely used –which
seems unlikely in the near future- it is estimated that the
possibility of a security flaw is at minimum. The transaction
without the middleman decreases the costs as well.

BEING SLOW IS ITS DISADVANTAGE
Given these features, it is obvious that blockchain will
bring about a financial and operational improvement in the
financial services and tech-based sectors. This is because
besides decreasing the costs, the negotiation periods are
shortened, the deposit liabilities and credit risks decline. For
example, the amount of energy used to charge an electric
car by a user can be recorded on Blockchain and paid after
charging is done through a smart contract.
The trouble with the system is its being slow. For example,
the number of the transactions completed each second in the
crypto money systems is around 15 while it is more than 50
thousand in the systems like Visa and Mastercard.
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Kripto paralar cüzdanları ‘şişiriyor’ mu?
Son dönemde hızlı fiyat dalgalanmalarıyla ‘Balon mu?’ tartışmasını doğuran
kripto para dünyasında ‘maden’ arar gibi arama yapıp şifreyi çözen parayı
‘basabiliyor.’ Parayı saklamak için de ‘blockchain ’sistemi, yani dağıtık veri
tabanı denilen ve ödemede aracıyı devreden çıkaran sistem devreye giriyor.

Bubble in wallet
by crypto
currencies?
Due to the recent
price fluctuations, the
cryptocurrency bubble
is often discussed. In this
world, those who can
crack the code by mining
are monetizing. In order
to hide away the money,
the blockchain system,
i.e. distributed database,
which cancels out the
middleman, is used
DÜNYADA PARA ve ödeme sistemleri kökten bir değişikliğin
eşiğinde olabilir. Son dönemde yaşadığı hızlı yükseliş ve dalgalanmalarla ilgi odağı olan Bitcoin, tüm kripto paraları ve
yeni dönem ödeme sistemlerini gündeme getirdi. Yaklaşık
8-9 yıl önce adını duyurmaya başlayan kripto paralar, yani
şifreli paralar artık yatırım şirketlerinden ünlülere kadar pek
çok kurum ve kişinin radarında.
Toplam hacim büyüklüğü 600 milyar doları aşan sonra rekor düşüşler yaşayan kripto paralar, aslında büyük bir dünya.
En ünlüsü Bitcoin ile gündeme gelse de aslında bin 300’ün
üzerinde çeşidi var. Kripto, şifre anlamına geliyor. Yani kripto para, şifrelenmiş para demek. Kriptoloji (şifreleme bilimi)
verilerin belirli bir sisteme göre şifrelenip başka bir ortama
gönderilip, bu yeni ortamda şifrelemenin çözülerek verilerin
yeniden açığa çıkması olarak tanımlanıyor. Bu tanımdan hareketle, kripto para da kendisini kriptoloji ile güvence altına
alan sanal para birimine işaret ediyor.

ÜRETİM SINIRI VAR
Peki bu sanal para birimini kimler üretiyor? Teknik olarak,
işlemci gücü ve internet bağlantısı olan, teknoloji bilgisine
güvenen herkes kripto para üretebilir. Kripto paralar, kağıt
paraların aksine, bir merkez bankası ya da hükümetin yetki
alanında yer almıyor. Bireyler kripto para üretebiliyor. Şifreyi çözenin parayı ‘basabildiği’ bir sistem bu. Ancak her kripto
paranın da mucidi tarafından belirlenmiş belli bir üretim sınırı var. Örneğin bitcoin için bu sayı 21 milyon. Bu üretim sayısının sabit olması, ancak diğer taraftan da bitcoin’e rağbe-

THE WORLD may be on the verge of a groundbreaking
change in the money and payment systems across the
world. Bitcoin attracts attention due to its rapid increase
and fluctuations and it has paved the way for the other
cryptocurrencies and the new-generation payment systems.
The crypto currencies introduced around 8 to 9 years ago are
highly popular among many individuals and organizations
such as the celebrities and the investment banks.
The total volume of the cryptocurrencies exceeded 600
billion dollars and then they witnessed some sharp decreases.
As a matter of fact, this is a big world. Although the most
famous one is bitcoin, there are more than 300 types of them.
The cryptocurrencies mean encrypted money. Cryptography
is to encrypt the data and to send it to another place where
it is decrypted through passwords. Thus, the cryptocurrency
signifies the virtual currency secured through cryptography.

SUPPLY IS LIMITED
So who is producing this virtual currency? Technically, anybody
with transaction power and internet connection who trust
their technology skills can produce cryptocurrency. Unlike the
banknotes, cryptocurrencies are not under the jurisdiction
of a central bank or a government. Individuals can produce
them. This is a system where the ones who decrypt can make it
rain. However, each cryptocurrency has its own supply control
determined by its creator. For example, for bitcoin, the supply
limitation is 21 million. The number is fixed and the demand is
increasing; thus, the crypto becomes more difficult and bitcoin
is divided into smaller units. Getting coins requires solving
cryptographic puzzles which is called mining: you need to
search cryptocurrency in the same way you search mines.

28

RAPOR / Report

tin artması paranın şifresinin zorlaşmasına
ve bitcoin’in daha küçük parçalara bölünmesine neden oluyor. Kripto para bulmak için
şifrelerin bulunması gerektiği için üretim süreci de İngilizce’deki mining, yani madencilik
tabiriyle anlatılıyor: Maden arar gibi kripto
para aranıyor.
BLOK ZİNCİRLİ GÜVENLİK
Kripto parayı diyelim ki buldunuz, nasıl saklayacaksınız, harcayacaksınız? İşte bu noktada da devreye bir diğer devrimsel
buluş giriyor: Blockchain, yani blok zinciri. ‘Madenci’, yani
kripto parayı şifreyi çözerek bulan kişi, bu noktadan sonra
blok zincirini, yani şifrelenmiş işlem takibi sağlayan dağıtık
veri tabanı kullanıyor. Kripto paranın güvenliğini sağlayan
blok zinciri sistemi, para alışverişi bilgilerini bloklar üzerinde taşıyor, kripto para bu sistemle ödemeyi yapan adresten
alıcı adrese şifrelenmiş ve imzalanmış olarak gönderiliyor.
Bu sistem dağıtık ve bloklar halinde yapıldığı için güvenlik
sağlanmış oluyor, gönderici ve şifreyi çözen alıcı dışında başka kimse tarafından erişilemiyor. Yani aracısız ama güvenli
alışveriş yapmak mümkün hale geliyor.
Kullanıcıları cezbeden bu özellik tahmin edilebilir nedenlerden devletlerin ise korkulu rüyası olabiliyor. Çünkü kripto
para birimleri merkezi bir otorite tarafından takip edilemiyor. Bu da kara para aklama, uyuşturucu, vergi kaçırma gibi
hukuk dışı işlemler için elverişli bir zemin yaratıyor.
Bitcoin ve aslında tüm kripto paralar üzerinden yürütülen
tartışma aslında şu temel soruda kilitleniyor: Kripto paralar gerçekten para mı yoksa varlık mı? Devletler şu aşamada
kripto paralara ağırlıklı olarak varlık değerlendirmesi yapma
eğiliminde. Kripto paralar, para olarak kabul edilirse toplamın içindeki payının göreli düşük olduğunu söylemek mümkün. 600 milyar dolar seviyesindeki toplam küresel hacme
karşılık dünyadaki madeni para ve banknot toplamı yaklaşık
7,5 trilyon dolar. Bir başka deyişle kripto paralar geleneksel
paraların yüzde 7’si seviyesinde. Kripto paralar, varlık olarak
kabul edilirse toplamın içindeki payı çok daha düşük. Örneğin, küresel döviz piyasalarında bir günde 5 trilyon dolarlık,
altın piyasalarında 8 trilyon dolarlık işlem yapılıyor. Küresel
tahvil piyasasının hacmi 60 trilyon doların, dünya borsalarının hacmi ise 80 trilyon doların üzerinde.
1.000 KİŞİ BITCOIN’LERİN YÜZDE 40’INA SAHİP
Bitcoin ile ilgili istatistiklere kesin olarak ulaşmak çok kolay
değilse de, bu konuyla ilgili veri sağlayan ve hesaplamalarda
baz alınan bazı online kaynaklar var. Bu sitelerden yapılan
derlemelere göre,
• Yaklaşık bin kişi Bitcoin’lerin yüzde 40’ını elinde tutuyor.
• Bitcoin altyapısı saniyede 3.3 işlemi sonuçlandırabiliyor.
Oysa talep daha yüksek: saniyede 4-8 aralığında işlem talebi
geliyor.
• Altyapı talebe yetişemediği için işlemler sıraya konuyor.
Bitcoin için bu şekilde oluşmuş kuyruk oldukça uzun: 110 binin üzerinde.
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EN POPÜLER KRIPTO PARALAR

THE MOST POPULAR CRYPTOCURRENCIES
1
2
3
4
5

Bitcoin
Ethereum
Ripple
Bitcoin Cash
Litecoin

6
7
8
9
10

Cardano
Stellar
NEO
NEM
EOS

SECURITY WITH BLOCKCHAIN
So let’s say you have cryptocurrency, how will you keep
and spend it? Here comes a revolutionary invention:
blockchain. Miner, the one who solves cryptographic puzzle,
uses blockchain meaning the distributed database which
provides an encrypted transaction. Ensuring the security of
cryptocurrency, the blockchain system carries the data on
exchange through blocks and cryptocurrency is sent from the
sender to the receiver. Signed and encrypted. As the system
is distributed and managed through blocks, it is secured and
cannot be reached except by the sender and the receiver. In
short, the exchange is completed in a secure way without any
middleman.
It is not hard to imagine why this particular feature of the
system is the nightmare of the governments. Cryptocurrencies
cannot be tracked by the central authorities. This brings
about an environment where the illegal activities such as
money laundering, drugs and tax evasion can be achieved
easily.
The discussions regarding Bitcoin and the other
crypto-currencies focus on one essential question: Are
cryptocurrencies money or asset? The answer seems to
rely on the governments’ and the central banks’ decision of
wheter or not getting involved in it. The governments tend to
regard cryptocurrencies as asset. This means cryptocurrencies
are counted among the relatively speculative assets such as
bonds, stocks and gold.
It is possible to say that when regarded money,
cryptocurrencies’ share in the total is relatively small: Its total
global volume is 600 billion dollars compared to 7.5 trillion
dollars of coins and banknotes in the world. In another words,
the cryptocurrencies account for 7% of the traditional money.
When regarded asset, cryptocurrencies’ share in the total
amount is even smaller. For example, the daily transaction
volume of the global foreign exchange markets is 5 trillion
dollars while it is 8 trillion for the gold markets. The global
bond market volume is around 60 trillion dollars while the
global stock market volume is above 80 trillion dollars. So
cryptocurrencies account for a very small part of all assets.

1000 PEOPLE HAVE 40% OF BITCOINS
Although it is not easy to reach the statistics regarding bitcoin
there are some online resources which provide some data and are
accepted as the base for some calculations. Here are some data:
• Around 1000 people own 40% of bitcoin.
• The bitcoin infrastructure can finalize 3.3 transactions per
second while the demand is higher: 4 to 8 transaction request
per second.
• As the infrastructure cannot meet the demand the
transactions are put in an order. So the queue is quite long:
more than 110 thousand are waiting in line.
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Efsanevi mucit aslında Elon Musk mı?
Is Elon Musk the legendary inventor?
Kripto paranın mucidi internet dünyasının da en büyük sırlarından biri. Kaynaklar Satoshi Nakamoto ismi üzerinde birleşse de, bu isim kime ya da hangi kuruma işaret ediyor, belirsiz.
Nakamoto, 2008 yılında şifrelenmiş bir mail listesine Bitcoin’in
nasıl işlediğini anlatan bir makale yolluyor ve bitcoin efsanesini başlatmış oluyor. Bu takma ismi kullanan kişi ya da kişilerin kimliğine dair pek çok spekülasyon var. Nakamoto’nun bir
milyon Bitcoin’e sahip olduğu, yani dünyanın en zenginleri listesinde 44’üncü sıraya yerleşecek kadar zengin olduğu tahmin
ediliyor. Nakamoto’nun kimliğine dair spekülasyonlardan
bir tanesi de bu kişinin Tesla’nın sahipi Elon Musk olduğu
yönünde. Bu iddianın dile getirilmesi üzerine Musk Twitter’dan açıklama yaparak, iddiayı yalanladı. Musk, “İddia doğru değil. Bir arkadaşım birkaç sene önce yollamıştı, nerede
olduğunu bile bilmiyorum” diyerek konuyla ilgisizliğini de dile getirdi. Ancak bu
cevap bu iddiayı dile getirenleri tam ikna
etmedi. Sonuçta, Nakamoto’nun kimliği
daha uzun yıllar merak konusu olacağa benzer.

BitTorrent’in kurucusu
‘yeşil’ Bitcoin peşinde
Bitcoin Founder in Pursuit of
Green Bitcoin
Bir Bitcoin işleminin gerçekleşmesi için harcanan elektrik ABD’de ortalama bir evde bir haftada harcanan elektriğe denk. Bu nedenle BitTorrent’in kurucusu Bram Cohen, ‘yeşil’ bir bitcoin üretmenin peşinde. Chia Network
diye bir şirket kuran Cohen, bu konuda daha önce bazı
fikirlerin gündeme geldiğini, ancak ‘bu
konunun tam da kendi uzmanlık
alanlarına girdiğini’ söylüyor.
Cohen’in hedefi 2018 yılının sonunda yeşil kripto parayı piyasaya sunmak.

The amount of electricity used
for one bitcoin transaction equals
to the amount used by a household in
the US in a week. So Bram Cohen, the founder of bitcoin, is
pursuing “green” bitcoin. Having founded a company called
Chia Network, Cohen states that there has been some ideas
regarding this issue before while “it is directly in the scope of
their own expertise”. Cohen targets to introduce the green
cryptocurrency to the markets at the end of 2008.

One of biggest secrets in the internet world is the first creator
of cryptocurrency. Although the resources seem to agree on
a name, Satoshi Nakamoto, it is unclear who or which
company they refer to. Nakamoto sends an article to an
email group and it described how bitcoin worked. This
is the beginning of the bitcoin legend. There are many
speculations over the identity of the person or people
using this pseudonym. It is predicted that Nakamoto
has one million bitcoin which means Nakamoto is rich
enough to be No. 44 on the world’s wealthiest
list. Another speculation regarding
the identity of Nakamoto points out
that this person is Elon Musk, the
owner of Tesla. Musk refuted
the argument with a tweet:
“This is not true. A friend
just sent me some bitcoin
many years ago.” However,
this was not enough to
persuade the speculators.
In short, it seems the identity
of Nakamoto will continue to
cause question marks.

Bitcoin’e rakip
Turcoin
Turcoin:
Bitcoin’s
Competitor
Bitcoin’e Türkiye’den rakip çıktı. Türkiye de ilk elektronik para ve kripto para ile ilgili çalışmalarına 2000’li yılların başlarında başlayan ve 85
ülkede işlem gören bazı ön ödemeli kartların tek üreticisi olan Anafis
Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sadun Kaya, Bitcoin’e rakip
olarak Turcoin’i üretmeye başladı. Türk Mühendisler tarafından geliştirilen Turcoin, Bitcoin gibi blok zincir ‘Blockchain’ ağına bağlı Cryptonight teknolojisi ile geliştirildi. Turcoin’i, Bitcoin ve diğer kripto para
birimlerinden ayıran özelliği ise 3 milyondan fazla ön ödemeli kart kullanıcısının anında kullanmaya başlayacağı, Ripple teknolojisinin birçok
türevini de içinde barındıran bir teknolojik yapıya sahip olması.
Bitcoin has a new competitor from Turkey. Having started working on the
electronic and cryptocurrency in Turkey in the early 2000s, Sadun Kaya,
Chairman of Anafis Group, the owner of the some of the pre-paid cards in 85
countries, have started producing turcoin, a competitor for Bitcoin. Turcoin was
developed with Cryptonight technology connected to the blockchain network
by the Turkish engineers. What separates turcoin from bitcoin and other
cryptocurrencies is its technology infrastructure which will be used by 3 million
pre-paid card users and which includes many variations of Ripple technology.
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Bitcoin için yasal düzenleme şart
Legal regulations are required for bitcoin
Değer üstüne değer kazanışıyla
gündemden düşmeyen, sinema filmlerine
konu olan ‘Bitcoin’ ile ilgili ekonomi
dünyasından da farklı sesler yükseliyor.
Bitcoin bir balon mu, yoksa geleceğin
para birimi mi? Tartışmalar devam
ederken İstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan
Helvacı, Bitcoin ile ilgili önemli bir
soruyu gündeme taşıdı: “Bitcoin’in yasal
temeli var mı?’’
24 Aralık 1937 tarihli ve 3290 sayılı
Devlet Hesaplarında Liranın Esas
Olarak Kabulü Hakkında Kanun’a
dikkat çeken Prof. Helvacı, “Bugün
Türk Lirası’na duyduğumuz güvenin
ve alış veriş hayatında Türk Lirası’nı
kullanabilmemizin temeli bu kanundur.
Bu kanun Türkiye Cumhuriyeti

Bitcoin is very popular on its never-ending
increases in value and it was even topic of
the movies. However, the finance world sings
a different tune. Is bitcoin a bubble or the
currency of the future? As the conversation
continues, Professor İlhan Helvacı from the
Faculty of Law, Istanbul University, brings
about an important question: “Is there a legal
foundation for bitcoin?”
Helvacı points out the law on Turkish
Lira as the Official Currency of the State
Accounts which is dated April 24th, 1937
and numbered 3290. Says Helvaci: “This law

Devletinin Para Birimi Hakkındaki
Kanun’un 5’inci maddesi ile 1 Ocak
2005 tarihinden geçerli olmak üzere
yürürlükten kaldırılmıştır ve yine bu
Kanunun 1’inci maddesi ile Türkiye
Cumhuriyeti Devletinin para birimi “Yeni
Türk Lirası” olarak kabul edilmiştir.
Hatırlanacağı üzere “Yeni Türk Lirası’nın
kabulü ile paradan 6 sıfırın atılması da
yapılan bu değişiklikle mümkün olabildi.
Daha sonra Bakanlar Kurulu kararı ile
Yeni Türk Lirası’ndaki ‘Yeni’ ibaresi de
kaldırıldı. Bütün bu değişiklikler hep
bu yasal düzenlemeler ile gerçekleşti. O
halde Bitcoin adı verilen dijital paranın
geçerli olarak kullanılabilmesi için
de yasal düzenlemeler yapılması şart.
Bitcoin yasal zemine oturtulmadan
ekonomik hayatın içine dâhil olursa

is essential to our trust in Turkish lira and
that is how we use it for any exchange. This
law was abolished with the 5th article of
the law titled “The Currency of the Turkish
Republic” in effect as of January 1st, 2005.
The first article of this particular law states
that the official currency of the Turkish
Republic is the New Turkish Lira. As you may
remember this is how 6 zeros were taken
off the currency. Later, the word “new”
was abolished as well by the decree of
the Council of Ministers. All these changes
were possible only after some legislative

birçok mağduriyetle karşı karşıya
kalınabilir” dedi.
BITCOIN MİRAS YOLUYLA
MİRASÇILARA GEÇER Mİ?
“Bitcoin’le maaş ödemesi yapılabilecek mi,
bu para internet alışverişlerinde mi geçerli
olabilecek, bu gibi sorulara cevap verebilmek
için mevzuattaki boşluklar doldurulmalı’’
diyen Prof. Helvacı Miras Hukuku
kapsamında da Bitcoin’le ilgili hukuki
zeminin hazırlanması gerektiğine dikkat
çekti. Prof. Helvacı sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bir kişi vefat ettiğinde miras yoluyla intikali
mümkün olan malvarlığı değerleri onun
mirasçılarına geçer. Kişinin taşınırları,
örneğin arabası, teknesi; taşınmaz malları,
örneğin evi, arazisi, aynı şekilde kasasındaki
veya banka hesaplarındaki paraları da
mirasçılarına geçer. Peki Bitcoin? Bitcoin
de varislere geçebilir mi? Bitcoin bir yasal
temele kavuşmadığı sürece Bitcoin’in miras
yoluyla intikali de birçok tartışmanın ortaya
çıkmasına ve mağduriyetin yaşanmasına
neden olabilir.”

regulations. Thus, it is essential that there
should be some legislative regulations for
the digital currencies like bitcoin to be used
legally. If bitcoin is included in the financial
world without the legal infrastructure there
may be many troubles.”
Can bitcoin be inherited?
Says Helvaci: “In order to answer the
questions such as “can the salaries be paid
with bitcoin?” or “can it be used for online
shopping?” the gaps in the legislation should
be filled.” He points out that there should
be the legal infrastructure in the Law of
Inheritance. “When somebody deceases, the
heirs become the owners of the deceased’s
assets that can be transferred such as
automobiles, yachts and real estate such as
house, land and also the money in the bank
accounts or in the safe. What about bitcoin?
Can it be inherited? As long as bitcoin doesn’t
have a legal foundation, the inheritance of
bitcoin is susceptible to arguments and many
unfavorable situations.”
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BAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ŞİMŞEK

MEHMET ŞİMŞEK, DEPUTY PRIME MINISTER

Finansal İstikrar Komitesi’nde
çalışma grubu oluşturuldu

A working group is formed within
the Financial Stability Committee

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de yaptığı açıklamalarla Bitcoin ve Blockchain’i hükümet olarak önemsediklerini gösteriyor. Şimşek bir TV programında, “Bitcoinle ilgili vatandaşlarımızı uyardım fakat blockchain,
bir teknoloji o apayrı bir konu, onu çok önemsiyoruz.
Platform üzerinden verimliliği artıracak, dijitalleşmeyi daha hızlandıracak ayrı bir alan. Biz en son Finansal
İstikrar Komitesi toplantısında bu konuyu ele aldık, bir
çalışma grubu oluşturduk, kripto para konusunu incelemeye aldık. Bahsedilen bu para birimleri Türkiye’de legal değil, legal altyapısı yok. İkincisi gelecekte bunların
akıbetine ilişkin dünyada ortak bir fikir yok, ciddi soru işaretleri var. Biz Türkiye’de kripto para anlamında kendimize
özgü bir çalışma yapmayı düşünüyoruz. Spesifik birtakım
kripto para birimleri noktasında biz şu anda mesafeliyiz, onu
riskli görüyoruz. Vatandaşlarımıza bunun getirdiği risklerle
ilgili uyarılarda bulunduk. Nitekim bu tartışmalar yaşanırken, çok hızlı bir çıkış sonra da bir çöküş oldu. Biz vatandaşlarımızın bu noktada, bu spekülasyonlardan zarar görmesini
istemeyiz” dedi.

Deputy Prime Minister Mehmet Şimşek
points out that the government pays
attention to bitcoin and blockchain.
“I warned our citizens about bitcoin
before; however, blockchain technology
is completely another issue. We pay
attention to it. It is a platform to
increase the efficiency and speed up the
digitalization. This was in our agenda
in the Financial Stability Committee
meeting and we formed a working group.
Cryptocurrency is under our radar. These
currencies are not legal in Turkey as there is not any legal
foundation. Secondly, there is not a consensus in the world
regarding the future of these; there are serious questions.
We are thinking about working in the cryptocurrency
topic ourselves in Turkey. We refrain from any specific
cryptocurrency as we believe this is risky. We warned our
citizens about the risks it brings about. As a matter of fact
there was a sharp decrease among all these discussions
following the increases. We do not want our citizen to be hurt
by these speculations.”

HIMMET KARADAĞ

HIMMET KARADAG

Borsa İstanbul Başkanı
Bitcoin ile ilgili tartışmalar Türkiye’de ekonomi dünyasında da
gündeme geliyor. Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ, konuyla ilgili gelişen teknolojileri takip ettikleri, ancak bu haliyle
kripto para birimlerinin Borsada işlem görmesinin mümkün
olmadığı açıklamasını yaptı.

JAMIE DIMON
J.P Morgan Chase & Co. CEO’su
“Bu para işlemeyecek. Bu sahtekarlık ve patlayacak. Birilerinin
havadan, hiçbir şeyden para yarattıkları yerde iş yapamazsınız.
Bunu alan insanların da gerçekten akıllı olduklarını düşünemezsiniz. Bu iş lale soğanından da kötü. Sonu iyi bitmeyecek.
Bizim trader’larımızdan Bitcoin işlemi yapan olursa saniyesine
kovarım.”

CHRISTINE LAGARDE
IMF Başkanı
“Dijital parayla ilgili büyük çöküşler göreceğiz diye düşünüyorum.
Dünya merkez bankaları ve regülatörleri dijital para birimleri konusunda ciddileşmeli. Küresel finans kuruluşları, ödeme sistemleri ve finansal hizmetleri şimdiden sarsmaya başlayan finansal
teknolojik ürünleri yeterince gözlemlemeyerek risk alıyor.”

Chairman of the Board and the Executive
Committee, Borsa Istanbul
The discussions around bitcoin are on the agenda of the
Turkey’s financial world as well. The Hikmet Karadağ,
Chairman of the Board and the Executive Committee,
Borsa Istanbul says that they are keeping up with the
developments regarding the issue; however, it is highly
unlikely that cryptocurrencies will be traded at the exchange
as they are.

JAMIE DIMON

CEO, J.P Morgan Chase & Co.
“This currency will not work. There will be fraud and it will
eventually blow up. You cannot do business if somebody is
producing money. You cannot really think those who buy it
are smart. This business is worse than tulip bulbs. It will not
end well. I will fire any trader that transacts bitcoin.”

CHRISTINE LAGARDE
President, IMF

I think that we are about to see massive disruptions. It’s time
for the world’s central banks and regulators to get serious
about digital currencies. Global financial institutions are
taking risks by not watching and understanding emerging
financial tech products that are already starting to shake up
the financial services and global payments system.
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“Bittikoyun Köyü” kripto
para kullanmaya başladı
110 haneli Kayseri’nin Bittikoyun Köyü muhtar ve ihtiyar heyetinin aldığı kararla tarım ve hayvancılık ürünleri satışında
kripto dijital para kullanmaya başladı. Köye gelen turistler köy girişindeki pazarda ve köy meydanındaki kıraathanede
kripto dijital para “BereketCoin” ile alışveriş yapabiliyor.

“Bittikoyun Village” using crypto currency
In accordance with the decision made by the village head and the council, Bittikoyun, a village of
50 households in Kayseri started using cryptocurrency for the sales of agricultural products and
livestock. The tourists visiting the village can shop with “bereketcoin” at the village market in the
entrance of village and at the coffee house at the square.

Timur SIRT

Sabah Gazetesi Yazarı
Sabah Columnist

T

Bittikoyun

AKSICI, SIMITÇI, güvenlikçi Bitcoin ile
ilgili soru sormaya
başladı da köylü çok
sessiz mi kaldı? Hayır, onlar da boş durmadı.
Önce üretilen her ürün ve yaptıkları her
hareketi blockchain zincirinde kayıt altına aldılar. Ancak
köylüler kurnazlık yaparak kolay para için değil, kendi ekonomilerini düze çıkaracak uzun vadeli bakış açısıyla konuya
yaklaştılar. Tabi köylülerin dijital ekonominin terimlerine
kendince farklı isimler vermişler. Blockchain için ‘mahsül
değer zinciri’, kripto paralara ‘kipto para’ diyorlar.
Kayseri’nin Bittikoyun köyünün meydanındaki kahvede
önce hararetli bir tartışma yapılıyor. Köylüler kredi kartı ile
satış yapmakta zorlandıklarını belirterek, Almanya’da yaşayan torunların ve yeğenlerin önerisiyle dijital kripto paraya geçmeye karar verdiklerini söylüyor. Hatta Bittikoyun
Köyü’yle başlayan dönüşüm çevredeki 6 köye ve İncesu ilçe
merkezine sıçramış. Ortaklaşa çıkarılan kripto dijital para
“BereketCoin” ile alışverişe başlamışlar.

ALMANYA’DAKİ TORUNLAR BAŞLATTI
Aslında herşey yıllar yılı sürekli bankalara borçlanan köylünün çözüm yolu ararken, Almanya’daki üçüncü kuşak torunlar sayesinde Blockchain ve kripto parayı keşfetmesiyle gerçekleşti. Köylüler sorunlarını Almanya’daki torunlara şöyle
anlattı: “Bankalara ihtiyacımız olmasın istiyoruz. Kolay, hızlı
ve masrafsız şekilde para transfer edeceğimiz yeni çözüm arıyoruz. İstediğimiz an ürettiğimiz bir değeri istediğimiz kişiye
satmak için takas gibi kullanabileceğimiz bir çözüme ihtiyacımız var. Ancak doların, borsanın indi çıktısı bizi etkileme-

DO YOU THINK that the villagers were
late to the party while the taxi drivers, bagel
sellers and security officers have already been
talking about bitcoin? No, they were not idling
about. First, they put each product and action
into the records on blockchain. They were not
meant to be cunning to get easy money; they were thinking
about improving their economy in the long run. Of course, the
villagers have their own terminology for the digital economy.
Their term for blockchain is “crop value chain” and crypto is
called kipto, a slightly changed, easier pronunciation.
First, there is a heated debate at the coffee house at the
village square. The villagers said that they came across with
some difficulties with the credit cards, so they switched
to cryptocurrency on the recommendations of their
grandchildren and nephews living in Germany. What is more,
the transformation which started in Bittikoyun has expanded
to 6 nearby villages and Incesu, the county center.
GRANDCHILDREN IN GERMANY INITIATED IT
Everything started when the 3rd generation grandchildren
living in Germany helped the villagers discover blockchain
and cryptocurrency while trying to come up with a solution
to their ever-increasing debts to the banks each year. This
is how the villagers told the grandchildren about their
problem: “We don’t want to rely on the banks. We are
searching for a new way to transfer money fast, easily and
without the middleman. We need a solution similar to barter
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in order to sell what we produce to the person we choose.
We do not want to be affected by the fluctuations in the
dollar or stocks. While engaging in the organic agriculture,
we do not want to suffer from the rising gasoline prices
or the education costs for children. They described us the
value chain called blockchain. We identified everything in
the value chain –from the seeds we have to the livestock.
We started supplying the energy from other resources.
We started using solar power more. Then we identified a
cryptocurrency among ourselves by deciding on value on
our own. Our grandchildren called it “bereketcoin” (bereket
means ‘abundant and fertile’ in Turkish).
FERTILE CHAIN AT FIRST
Yet before their cryptocurrency bereketcoin, the villagers
decided to transfer all the products and village eco-system to
blockchain. That is to say every crop picked up from the field
is added to the chain on the day they were planted. No seed in
the field was left out to the chance. Not only the agricultural
products but also every action at the meadows were added to
the chain. Everything that happens at the village is now in the
chain. It can be called seed, milk, fruit or honey with a time
stamp on. Thus there is no argument over who produced what.
As each labor is counted the money earned is fertile.
BITTIKOYUN, A FIGMENT OF THE IMAGINATION
This village is a figment of the imagination. It targets to
shorten the distance between the producer and consumer
through a culture of calculating, analyzing and sharing and
with fewer middlemen. Is bitcoin a utopia? The banks and
institutes defending the bulky structures of the existing
system are trying to eliminate the actual benefit of the
cryptocurrencies as they are not benefiting from it at full
extent. If it is to be used as a part of the existing system
cryptocurrencies will bring about the new digital crises.
DISASTER SCENARIO IN MAKING
The investment banks are racing to put an end to the good
scenarios regarding cryptocurrencies. In fact although those
who are managing the traditional money seem not to be
against these, they are also trying to prevent the money
from getting out of their own control. Those who manage
money are pleased with the bad experience the people in
the street and consumers will face with cryptocurrencies.
They wish the consumer should be hit by cryptocurrencies
so bad that they would not want to come near them for
another 10 years.
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sin. Organik tarım yaparken artan mazot fiyatı ve çocukların
eğitim masrafları derken arada kavrulup gitmeyelim. Önce
bize Blockchain denilen değer zincirini anlattılar. Sahip olduğumuz tohumlardan, hayvanlara kadar herşeyin zaman içindeki dönüşümünü değer zinciri içinde tanımladık. Enerji ihtiyacını farklı kaynaklardan tedarik etmeye başladık. Güneş
enerjisinden daha çok faydalanmaya başladık. Sonra kendi
aramızda ortak değer belirlediğimiz kripto dijital para birimi
belirledik. Adına da bizim torunlar ‘BereketCoin’ dedi.
ÖNCE BEREKET ZİNCİRİ
Ancak “BereketCoin” adını verdikleri dijital paradan önce
köylüler tüm ürünleri ve köy ekosistemini Blockchain zincirine taşımaya karar verdi. Yani tarladan toplanan her
ürün daha ekildiği anda zincire dahil edildi. Tarladaki hiçbir tohum tesadüfe bırakılmadı. Sadece tarımsal ürünler
değil, hayvanların otlaklarında bile her hareket dijital zincire eklendi. Köyde üretilen her hareketin artık ortak değer
zincirinde yeri var. Buna zaman etiketi vurulan tohum, süt,
meyve, bal diyebilirsiniz. Böylece kimin ne ürettiği konusunda en küçük bir sıkıntı kalmadı. Her emeğin ölçülü olduğu yerin parası da bereketli oldu. Yani önce bereket zinciri kuruldu, sonra o zincirin ortak para birimi ortaya çıktı.
HAYAL MAHSÜLÜ KÖYÜMÜZ
İşte bu hayal mahsülü köyümüzün bereketli para birimi konusu aslında temel olarak ölçme, analiz etme, paylaşma kültürünü daha az muhasebe, daha az aracı kullanarak üreticiyle
tüketen arasındaki mesafenin boyunu kısaltmayı hedefliyor.
Yoksa Bitcoin dedikleri bir ütopya mı? Bankalar ve mevcut
düzenin hantal yapısını savunan kurumların dijital kripto
paranın temel faydasını çıkarıp posasından altın yaratmaya
çalışıyor. Mevcut düzenin parçası olarak kullanılan kripto
paranın yenilenen krizlerin dijital sebepleri haline gelecektir.
FELAKET SENARYOSU YAZILIYOR
Kripto paralarla ilgili iyi senaryoları bitirmek için yatırım
bankaları yarışıyor. Aslında geleneksel ortamda parayı yönetenler karşı değilmiş gibi görünse de paranın kontrolleri
dışına çıkmasını engellemeye çalışıyorlar. Sokaktaki insan
veya tüketicilerin Bitcoin ve kripto dijital paralarla ilgili
yaşayacağı kötü deneyim parayı bugün yönetenlerin işine
geliyor. Böylece tüketici bir tokat yemeli ki, en az 10 yıl
daha yanına yaklaşamasınlar.
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Bitcoin gitse de
Blockchain kalır...
Blockchain’in işe yarar bir uygulamasının henüz olmadığı savı, aslı astarı olmayan bir mit. Örneğin Alman turizm devi TUI,
kendi otel stokunun yönetimini, müşterilerinin oteller ile buluşmasını sağlayacak yapıyı Blockchain teknoloji üzerine
kurdu. Böyece banka payını devre dışı bırakarak oda başına geliri de artırmayı başardı.

Even if Bitcoin dies, blockchain will survive…
The claim that blockchain doesn’t offer any useful application yet is unfounded. For example,
the German tourism giant TUI built the management of its hotel stockpile and the structure
getting the customers in touch with the hotels on blockchain technology. Thus, it managed to
increase the earning per room by eliminating the bank’s share.

Açıl SEZEN

Bloomberg HT Radyo Genel Yayın Yönetmeni
Bloomberg HT Radio Chief Editor

1

990’LI YILLARIN SONUYDU.

Sabah Gazetesi’nde Abdurrahman Yıldırım önderliğinde çok değerli bir ekiple ekonomi sayfalarını çıkarıyorduk. Devir, “yeni ekonomi” devriydi.
Haftanın belirli günlerinde, “yeni ekonomi” içerikli haberlerden oluşan sayfalar yapıyorduk. Eski
şirketler tu-ka-kaydı. İlkellerdi. GE gibi, Exxon
gibi kuruluşların yeni dünyada geleceği yoktu.
Yeni ekonomi dediğimiz internet şirketleriydi. Bir masa,
bir kasadan oluşan şirketler, milyar dolarlık değerler üzerinden halka açılıyor, “çok parlak” fikirleri olan bu şirketlere insanlar çekinmeden paralarını yağdırıyorlardı.
Ortada iş modeli olmayan, ama gelecek vaat eden bu çok
parlak şirketlerin halka arzlarında arzlar talebi karşılamaya yetmiyordu. Hisse senetlerinin değerlemeleri uçmuş,
Nasdaq’ta bazı şirketlerin fiyat/kazanç oranı 100’lerin üzerine çıkmaya başlamıştı. Balon olduğu ortadaydı. Sonra bu
balon patladı. Beraberinde getirdiği yıkım çok ağır oldu.
İnsanlar, yıllarca emek emek biriktirdikleri paraları bir gecede yitirdiler. Nasdaq’ın o günkü kayıplarının üzerinden
18 yıl geçti, ancak şimdi aynı seviyelere dönebildi. Fakat bu
arada yeni ekonomi ne oldu?
Yeni ekonomi kaldı. Üstelik, o teknolojiyi en verimli olarak
kim kullandı biliyor musunuz? Tukaka denilen o eski şirketler. Hem de tarih boyunca üretilen bilgiden daha fazlasını 1
saat içinde üretecek kadar etkin kullandılar o teknolojiyi.
Ve bugün artık Sanayi 4.0 gibi gelişimlerden, yapay zekadan, derin öğrenmeden söz edebiliyorsak, dünyada birbiriyle konuşan cihaz sayısı (IoT) insan nüfusunun 1 milyar
üzerine çıkabildiyse, o yıkımı yaratıcı yıkıma çevirebilen

IT WAS ABOUT THE END OF 1990S.
At Sabah Newspaper, we were preparing the news of
economy with a knowledgeable team led by Abdurrahman
Yıldırım. These were the times of “new economy”. At
some specific days of a week, we were doing news with
the content of “new economy”. The old companies were
outdated, they were primitive. The companies like GE, Exxon
would no longer exist in the new world.
The new economy was about the internet companies.
These companies, consisting of merely one table and one
safe, were going public with values worth billion dollars and
people didn’t hesitate to pour money to these companies
having very “brilliant ideas”.
The public offerings of these very brilliant companies
without any business model but promising a lot, were failing
to meet the huge demand. The stocks had inflated and P/E
ratio of some companies traded at Nasdaq had begun to
appreciate over 100 per cent. It was obviously a bubble.
Then this bubble obviously burst. The disaster following
this bubble was very serious. People who worked hard for
years to save money, lost it overnight. It has been 10 years
since those losses at Nasdaq and the stock exchange could
just recover and restore back to the same levels. Well, what
happened to the new economy meanwhile?
The new economy remained. And guess who used this
technology most efficiently? These old companies which were
looked down. And they used the technology so efficiently that
they have been able to produce more than the informations
generated along the history in only one hour.
And today, if we can talk about the developments like
Industry 4.0, artificial intelligence, deep learning and if
the number of devices communicating among themselves
(IoT) has increased by 1 billion higher than the human
population, we owe this progress to the new economy
which achieved to turn this disruption into a creative one.
Blockchain technology is a revolution as much important as
the new economy revolution. And it even paves the way to
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more remarkable changes than the new economy did. Here
the cliché saying is “to cut out the middleman”. But this is
the reality. Several essential infrastructure functions can
be elaborated eliminating middleman. The blockchain may
be debated through crypto currency. And the nonsense of
pricing may prevent us from penetrating into the essence
of the issue. However, thinking that this technological
transformation offering a direct platform to bring the buyer
and the seller together, more developed in terms of security
and forcing seriously the state mechanism, will disappear, that
means to vow not to cut ties with status quo.
Well, when can we use blockchain?
The claim that blockchain doesn’t offer any useful
application yet is unfounded. For example, the German
tourism giant TUI built the management of its hotel stockpile
and the structure getting the customers in touch with
the hotels on blockchain technology. Thus, it managed to
increase the earning per room by eliminating the bank’s
share. It outperformed its
British rival Thomas Cook. The
related video is available on
the company’s web site. On
the other hand, Thomas Cook
announced that they began to
work on a similar technology.
There is also an app Hicky
serving to online dating. This
application is developed to have
its participants to take part in the
platform “safely”. It combines
biometric verification, face
screening and voice screening
systems. And yes, you’re right, the
security of all these informations is provided by blockchain.
The US company Broadridge allows to participate to voting
at the general sessions of the companies via the application
developed on Blockchain. Moreover, it can manage the
whole process with one registration uniquely. The Canadian
Security Exchanges (CSE) begins to use storage platform
based on blockchain. Thus, they plan to become the storage
center in the whole world of securities issued by using this
process.
One of the notions still not well understood is that blockchain
may oppose to centralization but it may also be centralized. For
example, a hospital may perform its own communication and
work process via a private blockchain channel.
Or an application of real estate can manage a buying and
selling network of its own, close to the outside, by including
only its own partners through the blockchain technology.
Thus, a person can put his home for sale and complete the
whole selling process with this technology.
Perhaps, it will take some 10 years to have a widespread
use. However, whoever falls behind this technology, by
only looking at ups and downs of bitcoin, will have to work
much harder in order to close the gap in the competitive
future. Even if bitcoin, ethereum, ripple, litecoin and altcoins
disappear, blockchain will remain. How do I know it?
Because .com bubble burst out but the new economy
remained.
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yeni ekonomi sayesinde oldu. Blockchain teknolojisi, yeni
ekonomi devrimi kadar büyük bir devrim. Hatta aslında
ondan daha da büyük değişimlere yol açıyor. Klişe laf, “aracıyı devreden çıkarmak.” Fakat bu gerçek. Gerçekten aracıya
ihtiyaç duymayacak birçok temel altyapı fonksiyonu geliştirilebiliyor. Kripto paralar üzerinden tartışılıyor olabilir.
Ve fiyatlama saçmalığı işin özüne inmemizi engelliyor olabilir. Ancak alıcı ve satıcıyı doğrudan buluşturan, güvenlik
açısından daha gelişmiş, devlet mekanizmasını ciddi şekilde zorlayan bu teknolojik dönüşümün yokolacağını düşünmek için statükodan kopmamaya ant içmiş olmak gerek.
Peki ne zaman kullanabiliriz Blockchain’i?
Blockchain’in işe yarar bir uygulamasının henüz olmadığı savı, aslı astarı olmayan bir mit. Örneğin Alman turizm
devi TUI, kendi otel stokunun yönetimini, müşterilerinin
oteller ile buluşmasını sağlayacak yapıyı Blockchain teknolojisi üzerine kurdu. Böylece banka
payını devre dışı bırakarak oda başına gelirini artırmayı başardı. İngiliz
rakibi Thomas Cook’un önüne geçti.
Videosu, şirketin sitesinde görülebilir. Thomas Cook, benzer teknoloji
üzerinde çalışmaya başladıklarını
açıkladı.
Sevgili bulmak isteyenleri bir araya getiren Hicky adında bir uygulama var. Katılımcılarının “güvene”
dayalı olarak platformda yer almasını sağlamak amacıyla geliştirilmiş
bir uygulama. Biometrik doğrulama,
yüz tarama ve ses tarama sistemlerini bir arada kullanıyor.
Bildiniz, bütün bu bilgilerin güvenliği Blockchain tarafından sağlanıyor. ABD’de Broadridge şirketi, Blockchain
üzerinde geliştirdiği uygulama ile şirket genel kurullarındaki oylamalara ve katılıma imkan sağlıyor. Üstelik tek bir
kayıtla tüm bu süreci yönetebiliyor. Kanada Menkul Kıymetler Borsası (CSE), Blockchain bazlı saklama platformu
kullanmaya başlıyor. Bu yolla yapılacak menkul kıymet ihraçlarının (ICO’dan söz etmiyoruz) tüm dünyadaki saklama
merkezi olmaya hazırlanıyorlar.
Anlaşılmayan kısımlardan biri, Blockchain merkezileşmeye karşı olabilir, ancak merkezileşebilir de. Örneğin bir
hastane, kendi içindeki iletişimi ve iş süreçlerini kurulmuş
özel bir blockchain kanalı üzerinden gerçekleştirebilir.
Veya bir emlak uygulaması, Blockchain teknolojisini kullanarak sadece kendi iş ortaklarını dahil ettiği bir ağ kurarak
dışa kapalı bir satın alım sürecini yönetebilir. Bir kişi evini bu
uygulamada satışa çıkarıp, satışını da orada tamamlayabilir.
Şu andan sonra yaygın gelecekte kullanım alanının genişletilmesi belki 10 yılı bulabilir. Ama Bitcoin indi çıktıya
bakarak bu teknolojinin gerisinde kalan kim olursa olsun,
geleceğin rekabetinde arayı kapatmak için çok daha fazla
çalışması gerekir. Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Altcoinler gitse de, Blockchain kalır. Nereden mi biliyorum?
Çünkü .com balonu gitti, yeni ekonomi kaldı.
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AKFEN GYO
‘KUPA’YI ALDI
2017 yılını 39 milyon TL net kârla kapatan Akfen GYO, bu yılın başında Türkiye’nin ilk paya
dönüştürülebilir tahvil ihracı ile dikkatleri üzerine çekti. Bir yandan portföyüne yeni giren
Bulvar Loft diğer yandan 14 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında Rusya’d a yapılacak Dünya
Kupası şimdiden şirkete büyük enerji verdi. Akfen GYO Genel Müdürü Sertac F. Karaağaoğlu,
“Rusya’daki 4 otelimizin tüm odaları Dünya Kupası boyunca Ekim 2017 itibarıyla doldu” dedi.

AKFEN REIT WON ‘THE CUP’
Akfen REIT, closing the year with a profit of TL 39 million, caught attention early this year with the issuance of bonds
convertible to shares, a first in Turkey. On one hand, Bulvar Loft which is a new asset in its portfolio and the World Cup to be
organized between 14th June-15th July in Russia on the other, already leveraged the company’s businesses. “All rooms of our
4 hotels in Russia are full throughout the World Cup until October 2017” Akfen REIT General Manager Sertac F.Karaağaoğlu told.
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017 YILINDA turizm sektöründe yaşanan ha-

reket ve Türkiye ekonomisindeki toparlanma otellere ‘doluluk’ olarak yansıdı. Ancak
ne yazık ki bu pozitif hava yıl içinde oda fiyatlarında kendini göstermedi.
Bu dönemde önce tüm giderlerini yeniden elden geçiren, tedarikçilerle tekrar pazarlık masasına oturarak giderlerini yüzde 25 düşüren Akfen
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yılın üçüncü çeyreğinde ise
otellerinde ‘tarihi doluluk’ rakamlarını gördü. Peş peşe atılan
doğru adımlar da şirkete 4 yıl aradan sonra 2017 bilançosunda
‘kâr’ getirdi. 1,8 milyar TL aktif büyüklüğe ulaşan Akfen GYO,
2017 sonu itibarıyla net 39 milyon TL kâr açıkladı.
20 otel ve 1 ofis binasından oluşan portföyüne, bu yılın sonunda inşaatı bitecek olan Bulvar Loft’u ekleyen Akfen GYO, bu yılın
başında da Türkiye’nin ilk paya dönüştürülebilir tahvil ihracına
imza attı. Bu sayede 170 milyon TL’lik finansman desteği sağlayan şirket, Bulvar Loft projesini bu yılın sonuna kadar tamamlamayı planlıyor. Biz de Akfen GYO Genel Müdürü Sertac F. Karaağaoğlu ile bu son gelişmelerin yanı sıra 2017 sonuçlarını ve 2018
beklentilerini konuştuk. Karaağaoğlu, bu yıl Rusya’da yapılacak
Dünya Kupası nedeniyle şimdiden yüzde 100 dolu olan otellerini, henüz taslak aşamasında olan projelerini Strategy’e anlattı:

THE REVIVAL of tourism industry in 2017 and
the recovery of the Turkish economy increased the
occupancy rates of hotels. However unfortunately,
this positive atmosphere didn’t manifest itself in
room prices.
Akfen Real Estate Investment Trust, reviewing all its
expenditures during this period and decreasing its
costs by 25 per cent after negotiating again with its
suppliers, saw ‘historical occupancy’ figures in its
hotels in the third quarter of the year. Thanks to the
execution of right strategies, the company turned to
‘profit’ 4 years later in the balance sheet of the year
2017. Akfen REIT, with an asset of 1.8 billion liras,
announced a profit of TL 39 million by the end of 2017.
Akfen REIT, adding Bulvar Loft anticipated to be
finished by the end of this year, to its portfolio
consisting of 20 hotels and 1 office building, issued
bonds convertible to shares early this year, which
is a first in Turkey. The company, thus generating a
financial resource of 170 million liras, plans to finish
Bulvar Loft project by the end of this year.
We talked with Akfen REIT General Manager Sertac
F.Karaağaoğlu about these recent developments, the
evaluation of the year 2017 and the anticipations for
the year 2018. Karaağaoğlu told that the hotels are
already 100 per cent fully occupied for the World Cup
to be organized this year in Russia and explained their
draft projects to Strategy:
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Türkiye’de ilk olacak 2 ayrı
proje üzerine çalışıyoruz
2018’de yeni projeler olacak mı peki?
Planlarımız, çalışmalarımız var tabii ama
halka açık bir şirketiz ve netleşmeden, yönetim kurulu kararına bağlanmadan açıklayamıyoruz. Zaten şu anda taslak aşamasında.
Peki söz konusu projeler hangi alanda olacak, yanınızda başka partnerler de var mı?
Bilindiği gibi Akfen genelde projelere konusunda uzman ya da en iyisi olanla partner
olarak girer ve pek çok yatırımı da Türkiye’de
ilktir. Bu prensiplerin geçerli olacağı uzun
vadeli muhtemel yatırımların başlangıç adımları üzerine çalışıyoruz.
Sağlık, konaklama vb Akfen
Grubu’nun yüksek knowhow’ı olan alanlarda ilk ve
yeni projeleri yabancı partnerlerle geliştiriyoruz.
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We are working on 2 different
projects, to be a first in Turkey
Will you have new projects in 2018?
We have plans, we conduct some works but we are a
publicly traded company, so we cannot unveil them
without the decision of the board. Currently, they are
in draft form.
Well, what are the categories of these projects; will
you have other partners?
As you know, Akfen gets generally involved in
projects in partnership with the experts qualified in
their respective fields or the best ones and several of
its investments are a first in Turkey. We are working
on the preliminary steps of the long term
potential investments relying on
these principles. We develop
the first and new projects
with the foreign partners
in the fields of healthcare,
accommodation etc…
where Akfen Group has
a broad know-how.
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2017 yılı rakamlarına baktığımızda turizmde 2016’ya
göre çok daha iyi bir yıl olduğunu görüyoruz. Bu gelişmeler GYO’lara, size nasıl yansıdı?
2017 yılında Mart ayının ortasına kadar zor bir dönem yaşandı. İlk çeyrek aslında kayıptı. Mart ayının ortasından itibaren
önce İranlılar sonra Araplar daha yoğun bir şekilde gelmeye
başladı. İlk çeyrek sonrası doluluk oranları öyle bir hızlandı ki
bizim otellerimizde üçüncü çeyrekte tarihi doluluk oranlarını
yakaladık. 3 ay boyunca yüzde 100 dolu giden otellerimiz oldu.
Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı 25 milyondan 2017 yılında
32 milyon seviyelerine yükseldi. 2016 ile kıyaslandığında
2017’de otellerde doluluk anlamında güzel bir toparlanma
yaşandı. Ancak ne yazık ki oda fiyatları yükselmedi. Sahil
bölgesi Euro cinsinden satış yaptığı
için aslında büyük sorun yaşamadı.
Ancak iç pazara çalışanlar için durum farklı oldu tabii. Euro cinsinden İstanbul için konuşacak olursak
2015’te 121 Euro olan ortalama oda
fiyatları 2016’da 89 Euro, 2017’de 76
Euro seviyelerinde gerçekleşti. Diğer GYO’lara baktığımızda; sayımız
30’un üzerinde ancak büyük ağırlığın konut ve AVM üreten GYO’lar
olduğunu görüyoruz. Şu anda GYO
sektörü ileriye yönelik ümit beslemekle yetiniyor. Ama bence ümitli
olmak için çok sebep ve gösterge var.
Sizi bu dönemde en çok zorlayan
ne oldu?
Kiraya verdiği otellerin gelirleri
üzerinden kira alan bir şirketiz ve
otellerin performansları direkt olarak bizim finansal sonuçlarımızı etkiliyor. 2015 ve 2016’daki başta terör
ve dünya ekonomisindeki resesyonun yansımaları otel performanslarını anormal derecede olumsuz
etkilediğinden bir çıkış zamanının
geleceğini öngörüyorduk ve neyse ki bunun başlangıcı 2017
oldu. Fakat bu başlangıç geçmiş olumsuz etkileri tamamen
silmedi elbette. Bu dönemde döviz kurlarındaki hızlı yükseliş
gelir ve maliyet yönetimini oldukça zorlaştırdı.
Bu yıla nasıl bir başlangıç oldu? Neler bekliyorsunuz
2018’den?
2018’den beklentimiz şu anda oldukça iyimser. Geçen sene
başında Karaköy otelimizde oda fiyatları 40 Euro iken, bu
yıl 70 Euro’larda. Otel dolulukları bu yıl fiyatlara da yansıyacak. Sezonda rakamlar 100 Euro’yu aşacak görünüyor.
Bizim Akfen GYO olarak Rusya’da da 4 otelimiz var. 2016’ya
kadar orada da ekonomik durgunluk olduğu için otel performanslarında Türkiye ile paralel bir gelişme gözlendi. Ancak
bu sene 14 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında Rusya’da

STRATEGY

When looking at the figures for the year 2017, we see
a year better than 2016. What was the impact of these
developments on your business?
The year 2017 was a challenging one until mid-March of that
year. The first quarter was actually a lost one. As of midMarch, first Iranians and then, Arabs began to arrive in great
numbers. Thus, the occupancy rates after the first quarter
speeded up to such an extent that we caught historical
occupancy rates in our hotels in the third quarter. Some of our
hotels were 100 per cent occupied throughout three months.
The number of visitors coming to Turkey surged from 25
million to 32 million in 2017. Compared to the year 2016,
the occupancy rates of hotels recovered in 2017. However,
unfortunately, the room prices didn’t rise. Since the coastal
area sells in euro, these hotels didn’t have trouble. However,
the same cannot be said for the hotels bound to the domestic
market. When talking
about Istanbul in terms
of euro, the average room
price being 121 euros in
2015 decreased to 89
euros in 2016 and to 76
euros in 2017.
As for the other REITs,
the number is over 30
and these REITs produce
mostly residences and
shopping malls. Currently,
REITs are merely satisfied
with cherishing hope. But
I think that there are many
reasons and indicators in
order to be hopeful.
What challenged you
mostly during this time?
Our company leases
the hotels and the rents
collected are the source
of revenue; therefore,
the performances of
hotels affect directly
our financial results. As
terror and the global
economic recession
in 2015 and 2016 had
disastrous effects on
the hotel performances,
we anticipated that the
rise will begin again and
fortunately, this recovery began in 2017. Nevertheless, this
good beginning didn’t eventually remove completely the
negative effects of the past. During this course, the sharp
rise of foreign exchanges weighed on the revenue and cost
management.
How did you start to this year? What are your expectations
from 2018?
We are highly optimistic for the year 2018. At the beginning
of the past year, the room price of our hotel in Karaköy was
40 euros whereas it’s around 70 euros, this year. The hotel
occupancy rates will also have impact on the prices. The
prices will apparently rise over 100 euros during the season.
As Akfen REIT, we have four hotels in Russia too. Since there
was economic stagnancy until 2016 in that country too, the
hotel performances were quite parallel to Turkey’s. However,
Russia will host the World Cup this year between 14th June15th July. Our hotels are already full in June and July.
FIFA’s Official Accommodation Supplier (for FIFA’s own
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managers, football teams, sponsors, media and fans), the
Spanish National Radio, the Japanese Tour Operators, Russia’s
largest corporation providing support to sports (for Chinese
customers), FIFA’s broadcast corporation, the Russian News
Agency and several other media corporations reserved all our
rooms throughout the tournament and even before.

TITLE DEEDS WILL BE DISTRIBUTED AT
BULVAR LOFT IN SPRING 2018

As REIT, You don’t have any real estate other than hotel in
your portfolio. The last modification put also a residence
project under your umbrella. How did this course evolve,
can you talk about it?
We were essentially a thematic REIT. Our portfolio was
consisting of hotels and an office building in Russia. We
included Bulvar Loft Project in a state of one third completed,
consisting of 822 residences and a commercial space of 7
thousand sqm. over a land of 37.000 sqm owned by Iller Bank
and began to be constructed by Akfen Construction, into our
partnership forged with Akfen Construction in November.
The construction is planned to be completed in a year. Well,
why did we overtake it? What do we expect from this project?
Because of our limited revenue and appreciating foreign
currency exchange, our main shareholder Akfen Holding
decided to give considerable financial support. Instead of
borrowing, Akfen Holding preferred to do it in a way to benefit
REIT and the shareholders. The goal is not to save the day but
to make the company more sustainable in the long term. If the
main shareholder had preferred to land money to this huge
project, the company’s debts would pile up further. Thus,
instead of such an approach, the holding handed over the
project to the partnership with 99 per cent owned by REIT in
order reinforce the financial structure of the company and to
share the whole revenue of a profitable construction project
with the whole investors. Such an investor vision taking care
about the company’s and all shareholders’ future and rights,
is rarely seen. Akfen is one of the minority groups on the stock
exchange, protecting the interest of its shareholders.
Another move by the company is the issuance of bonds
convertible to shares in early 2018, a first in Turkey. These
bonds worth 170 million liras, have a 3-year term and
the interest rate is 12 per cent. Thus, the capital and the
accumulated interest of the bonds, in which the accumulated
interest is added to the capital at the end of the terms, will
be convertible to the company’s stock by the end of 3 years
with the capital increase through rights issues depending on
the choice of Akfen REIT. The resource obtained will be used
to complete Bulvar Loft project and to finance other shortterm needs of REIT. Thu, we provided a financial lifeline not
bringing an additional burden to the cash flow. We owe this
comfort to our main shareholder.
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Dünya Kupası var. Rusya’daki otellerimizde haziran ve temmuz aylarını şimdiden tamamen doldurduk. FIFA’nın Resmi
Konaklama Tedarikçisi (FIFA’nın kendi yöneticileri, futbol
takımları, sponsorları, media ve taraftarlar için), İspanya
Ulusal Radyosu, Japon Tur Operatörleri, Rusya’nın en büyük
spor destek hizmeti veren kuruluşu (Çinli müşterileri için),
FIFA’nın yayıncı kuruluşu, Rus Haber Ajansı ve diğer pek çok
medya kuruluşu tüm odalarımızı turnuva boyunca, hatta öncesinden başlayarak kapattılar.
BULVAR LOFT’TA TAPULAR 2019
İLKBAHARINDA VERİLECEK
Sizin GYO olarak portföyünüzde otel dışı mülk yoktu.
Son değişiklikle çatınızın altına bir de konut projesi girdi. Bu süreç nasıl gelişti anlatır mısınız?
Aslında biz tematik bir GYO idik. Portföyümüzde otellerimiz
ve Rusya’da bir ofis binamız vardı. Akfen İnşaat tarafından
yapımına başlanan İller Bankası’na ait 37 dönüm arazi üzerinde inşa edilen 822 konut ve 7 bin metrekarelik ticari alandan oluşan Bulvar Loft Projesi’ni üçte bir seviyesindeyken
Akfen İnşaat’la kurduğumuz ortaklık üzerine kasım ayında
devir aldık. Bir yıl içinde inşaatın bitmesi planlanıyor. Peki
neden devraldık, ne bekliyoruz?
Turizm ve otelcilikte sınırlı kalan gelirler ve artan kur nedeniyle hâkim hissedarımız Akfen Holding buraya finansal
bir destek koymaya karar verdi. Bunu borçlanma yerine,
GYO’nun ve tüm yatırımcılarının yararına olacak bir şekilde
yapmak istedi. Hedef bugünü kurtarmak değil, finansal olarak şirketi uzun vadede daha sürdürülebilir kılmak. Ana Hissedar Şirkete bu proje büyüklüğünde bir tutarı borç olarak
verse kredi borçları olan bu Şirketin borç yükü daha da artacaktı. Bunun yerine kârlı bir inşaat projesinin getirisini tüm
yatırımcılarla paylaşmak ve Şirketin finansal yapısını güçlendirmek adına projeyi yüzde 99’u GYO’ya ait olan ortaklığa
devretti. Kendisininki kadar şirketinin ve tüm yatırımcılarının geleceğini ve haklarını gözetmek genelde görülmeyen
bir yatırımcı vizyonudur. Akfen yatırımcısına sahip çıkmak
anlamında borsadaki azınlık gruplardan biri.
Bir başka adım olarak da 2018 başında Türkiye’nin ilk paya
dönüştürülebilir tahvil ihracını gerçekleştirdik. 170 milyon
TL’lik tahvil ihracında vade 3 yıl, faiz oranı da yüzde 12 olarak
belirlendi. Dönem sonlarında biriken
faizin anaparaya eklendiği tahvilde
anapara ve biriken tüm faiz 3 yılın
sonunda Akfen GYO’nun tercihine
göre bedelli sermaye artırımı yoluyla
şirket hissesine dönüştürülebilecek.
Elde edilen kaynak Bulvar Loft projesinin tamamlanması ve GYO’nun
kısa dönemdeki diğer ihtiyaçlarının finansmanında kullanılacak. Bu
yöntemle nakit akışına ilave bir yük
getirmeyen bir finansman sağlamış
olduk. Bu rahatlığı bize ana sermayedarımız sağladı.
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Girne, Moskova, Trabzon ve
Karaköy otellerimiz lokomotif
20 otel arasında en çok sonuçlarından memnun olduğunuz, lokomotif olarak gördükleriniz hangileri? Yatırım
yaptığınıza pişman olduklarınız var mı?
KKTC’deki Girne Merit Park Otel, Moskova Ibis, Novotel Karaköy, Novotel Trabzon’u en azından 2017’nin
lokomotifi olarak değerlendirmek mümkün. Ticaret ve turizm ortamının iyileşmeye devam etmesiyle diğerleri de bunların yanına katılacaktır
diye ümit ediyorum. Tabii Türkiye ve Rusya’da
2015 ve 2016’da yaşananların etkisi ile planladığımızdan daha geride performansları olan oteller mevut. Fakat 22 projenin her birinin çok kârlı olmasını beklemek de gerçekçi olmayacaktır.

Bugüne kadar şirketinizin performansını değerlendirir
misiniz?
Biz 2005-2017 arasında yaklaşık 300 milyon Euro’luk yatırım
yaptık. Bu dönemde 20 otel ve bir ofis binası yatırımı gerçekleştirdik ve bu yatırımlar 200 milyon Euro dış finansman kullandık. Yatırımların başladığı dönemden bu yana otel sayısı, yatak
arzı, kur beklentileri, ekonominin büyüme hızı, güvenlik vb
konularda pek çok iniş ve çıkışlara şahit olduk. Özellikle döviz
kurundaki hızlı yükselişlerle terör olayları şirketlerin projeksiyonlarından çok farklı yerlere götürdü tüm sektörü. Oteller
önce boş kaldı, sonra yoğun rekabet altında fiyat kırarak ve döviz
karşısında önemli değer kaybı yaşamış TL cinsinden çok düşük
oda fiyatlarıyla kısmen doldu. Tabii bu durum 2014-2016 döneminin finansal tablolarına olumsuz yansıdı. Otellerin gelecek
dönem gelir projeksiyonlarına göre değerlemeleri yapıldığından ve kötü dönemde hep kötü gidecek senaryolarına dayanan
değerleme teknikleri kullanıldığından bizim otellerimizin değerleri kağıt üzerinde anormal düşüşler yaşadı. 2017’de bunu
önemli ölçüde değiştirerek olumlu bir görünüme çevirdik ve gelir performansımızı da arttırarak kayda değer bir kâr açıkladık.
Performansımızı daha reel açıdan değerlendirdiğimizde Şirketimizin yıllardır yüzde 70’in üzerinde ebitda marjıyla sürdürülebilir bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz. Bunu yatırımcımız
da görüyor. 2 binin üzerinde yatırımcımız var ve bu pek çok açıdan önemli. Şubat 2017- Şubat 2018 arası Borsa İstanbul 100 Endeksi yüzde 28 yükselirken, Akfen GYO hisseleri yüzde 68 değer
kazandı. Bu performansın ana sebebi Akfen Grubu’nun 2017 yılı
içinde yapmış olduğu kârlı satışlar ve yeni yatırımlarının olumlu algılanmasıdır. Yatırımcımız Şirketimizin arkasındaki gücün
farkında ve Grubumuzun halka açık tek şirketine ilgisini yüksek
tutuyor. 2017 sonu itibarıyla 1.8 milyar aktif büyüklüğü olan bir
şirketiz. 600 milyon net aktif değer söz konusu. 4 yıl sonra 2017
sonunda kâr açıklıyor olmaktan da büyük bir mutluluk duyuyoruz. 2017 sonu net kârımız 39 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu
kârda turizm sektöründeki olumlu dönüş, risklerin ve maliyetlerin iyi yönetilmesi gibi gelişmeler etkili oldu.
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Our hotels in Moscow, Trabzon, Girne
and Karaköy are our main power
Among 20 hotels, which are the main power,
pleasing you the most with their financial
results? Is there any which you regret to
have invested in?
Girne Merit Park Hotel in the Northern Cyprus, Moscow Ibis, Novotel Karaköy, Novotel
Trabzon can be evaluated as the main
power at least for the year 2017. I hope
that the other will come to add with the
improvement of the trade and tourism
atmosphere. On the other hand, there
are also hotels in Turkey and Russia
showing a performance falling behind
our plans because of happenings in
2015 and 2016. However, it wouldn’t
be wise to expect that each of these 22
projects will be very profitable.

Could you please tell about the performance of your
company?
We invested some 300 million euros between 2005
and 2017. During this period, we made investment for
20 hotels and one office building and we got a foreign
financing of 200 million euros. Since the beginning of
these investments, we witnessed several ups and downs
regarding the number of hotels, bed supply, currency
exchange rate anticipations, the growth speed of the
economy, security etc…Especially the fast appreciation
of foreign currency exchange rates and terror attacks
deviated a lot the entire industry from the projections
of the companies. The hotels remained first empty,
then cut prices amid fierce competition and the rooms
were half filled at very low room prices in Turkish lira
significantly depreciated against the foreign currency.
This situation weighed eventually on the financial
results of the period 2014-2016. Since the valuation of
the hotels is made according to the revenue projection
of the upcoming period and in bad times, the valuation
methods are based on the projection that the pessimistic
scenarios will persist, the values of our hotels dropped
dramatically on paper. In 2017, we managed to reverse
this gloomy outlook and we reported a good profit by
improving our revenue performance. When evaluating
our performance in a more realistic perspective, we
see that our company has a sustainable structure for
years with EBITDA margin higher than 70 per cent. Our
investors too see it. We have more than 2 thousand
investors and this number is very important. Between
February 2017-February 2018, the Istanbul Stock
Exchange 100 Index rose over 28 per cent whereas Akfen
REIT shares surged higher than 68 per cent. The main
factor for this performance is the profitable sales made
by Akfen Group in 2017 and the positive perception
about the new investments. Our investors is aware of
the power behind our company and therefore, they keep
their interest in the unique publicly traded company
of our group. As of the end of the year 2017, we are a
company with an asset of 1.8 billion liras. The net asset
value is 600 million liras. We are very happy that we
report profit four years later, in 2017. Our profit by the
end of 2017 is TL 39 million. The improvement of the
tourism industry, the good management of risks and
costs played a positive role in this improvement.
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Oteller
doldu
ama para
gelmedi
Hotels are full but no revenue has been made
KONAKLAMA sektörü 2017 yılını doluluklarda artışla bitirirken, fiyatlarda kayda değer
bir artış yakalayamadı. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Avrupa’da otel doluluklarında
yüzde 18 ile en yüksek artışı gösteren ülkenin
Türkiye olduğunu açıkladı. Buna karşılık oda
fiyatlarında en büyük kaybı yüzde 12,4 düşüş
ve ortalama 66,8 Euro ile Türkiye yaşadı. TÜROB Başkanı Timur Bayındır, 2018’de turist
sayısında artış beklediklerini belirterek, “Ancak fiyatlardaki yükseliş trendinin de bu kadar
hızlı olmasını bekleyemeyiz. Fiyatlarda yükselme sağlamaya odaklanmamız lazım” dedi.
Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) tarafından
açıklanan dünya çapında araştırma ve analiz

şirketi STR’nin 2017 yılına ilişkin verilere göre;
yıl içinde Türkiye otellerinde ortalama doluluk oranları yüzde 18 artışla yüzde 60,2, İstanbul’da yüzde 26 artışla yüzde 62,6 ve Antalya’da
yüzde 11,5 artışla yüzde 59,8 oldu. 2017 yılında
ADR (Average Daily Rate) olarak adlandırılan
ortalama günlük satılan oda bedeli, Türkiye
ortalamasında yüzde 12 gerilemeyle 66,8 Euro,
İstanbul’da yüzde 14 gerilemeyle 76,3 Euro, Antalya’da yüzde 5,2 gerilemeyle 74,6 Euro olarak
gerçekleşti. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise (RevPAR) Türkiye
ortalaması bir önceki yıla göre yüzde 3,3 artışla
40,2 Euro, İstanbul yüzde 8,4 artışla 47,7 Euro,
Antalya yüzde 5.4 artışla 44,6 Euro’ya ulaştı.

2018’den umutluyuz
TÜROB Başkanı Timur Bayındır, fiyatlardaki gerilemenin Türkiye’nin turizm gelirlerine olumsuz etkisinin net olarak görüldüğüne işaret ederken 2018 için
şu değerlendirmede bulundu: “Henüz fiyatlarda arzu
ettiğimiz seviyeye dönemesek de 2018 ve daha sonraki
yıllar için umutlarımızın yeşerdiğini söyleyebilirim.
Uluslararası büyük fuarlardan edindiğimiz izlenimler
2018 yılına yönelik umutlarımızı artırıyor. Özellikle ana pazarımız durumunda olan ve Türk turizminin belkemiği diyebileceğimiz Avrupa pazarlarından gelen işaretler memnuniyet verici. Dolayısıyla 2018 yılında bir
yükselme trendi başlayacaktır. Turist sayısında yine çift haneli artış yakalayabiliriz. Ancak fiyatlardaki yükseliş trendinin de bu kadar hızlı olmasını beklemek yanlış olur. ‘Elimizdeki müşteriyi kaybetmeden fiyatlarımızı
nasıl daha hızlı artırabiliriz’ konusuna kafa yormalıyız.”
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ALTHOUGH the occupancy rate
increased for the hospitality industry
at the end of 2017, there had been
no significant increase in prices.
Hotel Association of Turkey (TUROB)
has announced that Turkey had the
highest increase rate of 18 percent
occupancy in hotels all over Europe.
In contrast, Turkey was subject to the
biggest loss with 12.4% decrease
and 66.8 Euro in average.
The President of TUROB, Timur
Bayındır said that they expect an
increase in the number of tourists in
2018 however, “we can not expect
the upward trend in prices to be
so rapidly. We need to focus on
increasing prices”.
According to STR’s(the research
and analysis company worldwide)
data of 2017, Turkey’s hotel
occupancy rate reached 60.2%
with an increase of 18% all over
the country, with a 26% increase
in Istanbul in total 62.6%, and with
an 11.5% increase reached 59.8%
in Antalya. The ADR, average daily
rate of rooms around Turkey in 2017
decreased by 12% and reached 66.8
Euro, with 14%decrease in Istanbul
reached 76.3 Euro and with a 5.2%
decrease in Antalya reached 74.6
Euro. The average revenue per room
over the total amount of rooms have
reached 40.2 Euros with an increase
of 3.3%. Istanbul increased by 8.4%
and reached 47,7 Euros and Antalya
reached 44.6 Euros by a 5.4%
increase.

We are hopeful for 2018
The Turob President Timur Bayindir pointed
out that the decrease on prices has a negative
effect on Turkish tourism revenue and continued:
Although we have not reached the desired ranges
in prices yet, we can say that we are hopeful for
2018 and the upcoming years. Impressions we
get from big international fairs raise hopes for
2018. The signs we receive from the European
market, which is our main market, basically the backbone
of Turkish tourism, are pleasing. Therefore, a rising trend
will begin in 2018. We could catch a double-digit increase
in the number of tourists. However, it would be wrong to
expect the upward trend in prices to happen rapidly. We
have to figure out how we can increase our prices faster
without losing our existing customers.
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Akfen İnşaat’ın Bodrum Loft Projesi

WAF’da büyük ödüle
layık görüldü

Bodrum Loft won the top prize at the
World Architecture Festival WAF
Akfen İnşaat’ın gözde tatil cenneti Bodrum’da
yapımına devam ettiği Bodrum Loft projesi
dünyanın önde gelen tasarım ödüllerinden
birisinin sahibi oldu. Tabanlıoğlu Mimarlık
tarafından tasarlanan Bodrum Loft, Dünya
Mimarlık Festivali’nde (WAF) Leisure Led
Development – Future ödülünü aldı. 33.1
milyon Euro’luk yatırıma mal olacak Bodrum
Loft’un, 2019 yılının yaz dönemi başında
hizmete girmesi hedefleniyor.

Bodrum Loft project carried out by
Akfen Construction in Bodrum, the
popular holiday paradise, was offered
one of the leading design awards of
the world. Bodrum Loft, designed by
Tabanlıoğlu Architecture, won Leisure
Led Development-Future Prize at the
World Architecture Festival (WAF).
Bodrum Loft, to be realized with an
investment of 33,1 million euros, is
planned to open in summer 2019.

AKFEN İNŞAAT tarafından Bodrum’da yapımına devam edilen, Tabanlıoğlu Mimarlık bürosunca tasarlanan Bodrum Loft projesi, dünyanın
önde gelen mimarlık ödüllerinden birisinin sahibi oldu.
Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Dünya Mimarlık Festivali’nin (World Architecture Festival - WAF) yarışma bölümünde, hayata
geçirilmiş ve tasarım halinde olan yüzlerce proje ile kıyasıya rekabete
giren Bodrum Loft projesi (Leisure Led Development - Future) kategorisinde ödüle layık görüldü.

BODRUM LOFT PROJECT, constructed by Akfen
Construction and designed by Tabanlıoğlu Architecture
Office, won one of the top architectural prizes of the
world. At the contest category of The World Architecture
Festival (WAF) organized in Berlin, capital city of Germany,
Bodrum Loft project competing against hundreds of
projects completed or in the stage of design, was awarded
in the category of Leisure Led Development-Future.
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• Akfen İnşaat Yönetim
Kurulu Başkanı Selim Akın,
“Bodrum Loft örnek alınacak
bir proje olacak” dedi.
“Bodrum Loft will be an
exemplary Project” Akfen
Construction Chairman
Selim Akın tells.

Bodrum Loft Project, carried out on a land of 57,000
sqm in the village of Gölköy, Bodrum, will include a hotel
consisting of 86 rooms and 184 beds. The investment
cost of the hotel will be 33,1 million euros and is planned
to be completed in June 2019. The negotiations with the
world famous brands are under way about the operation
of the hotel.

AN EXAMPLE FOR BODRUM
Akfen Construction Chairman Selim Akın states that the
prize offered to Bodrum Loft project at WAF proves the
recent success of Bodrum, the popular holiday paradise
winning recognition worldwide, has been certified.
Telling that they plan to operate Bodrum Loft built with
an investment of 33,1 million euros in early summer 2019,
“we are excited to realize a tourism facility like Bodrum
Loft respecting the environment and worthy of Bodrum
enhancing its popularity among the worldwide luxurious
holiday resorts. We believe that following the opening,
Bodrum Loft will be an exemplary project widely talked
about with its design and features in a region hosting the
world’s leading brand investments” Selim Akın says.
Selim Akın adds that they shaped Bodrum Loft project
by paying attention to the trees in the region thanks
to the careful design of Tabanlıoğlu Architecture and
therefore, they waived significantly of their zoning rights.

Bodrum’un Gölköy bölgesinde
57 dönümlük arazi üzerine yapımına başlanan Bodrum Loft projesinde 86 oda 184 yataklı bir otel
hayata geçirilecek. Yatırım maliyeti
33.1 milyon Euro olan otelin 2019 yılının
Haziran ayında bitirilmesi planlanıyor. Otelin işletmesine yönelik dünyaca ünlü markalarla görüşmeler sürüyor.
BODRUM’A ÖRNEK OLACAK
Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın, Bodrum Loft projesinin
WAF’da ödüle layık görülmesiyle ünü Türkiye sınırlarını aşan gözde tatil
cenneti Bodrum’un son dönemdeki başarısının tescillendiğini ifade etti.
33.1 milyon Euro yatırım yaptıkları Bodrum Loft’u 2019 yılının yaz
dönemi başında faaliyete geçirmeyi planladıklarını ifade eden Selim
Akın, “Bodrum Loft ile dünyada lüks tatil bölgeleri arasında popülerliği hızla artan Bodrum’a yakışacak bir şekilde çevreye saygılı bir turizm
tesisi hayata geçirmenin heyecanını yaşıyoruz. Dünyanın önde gelen
marka yatırımlarına ev sahipliği yapan bölgede Bodrum Loft’un tasarım
ve özellikleriyle açıldığında adından sıkça söz ettirecek ve örnek alınacak
bir proje olacağına inanıyoruz” dedi.
Selim Akın, Tabanlıoğlu Mimarlık’ın özenli tasarımıyla bölgedeki ağaçlara göre Bodrum Loft projesini şekillendirdiklerini belirterek, bu kapsamda imar haklarından önemli ölçüde feragat ettiklerini de kaydetti.
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Transfer gelirinde
Avrupa 5’incisi olduk
Son yıllarda hızlı bir büyüme yakalayan Türk futbol endüstrisi artık transferde de para kazanır konuma geldi. Devre arası
transfer sezonun bitmesiyle birlikte ortaya çıkan bilonçaya göre Süper Lig takımları ilk kez artı verdi. 2017-2018 futbol
sezonunda yaz ve kış transferlerine 113 milyon Euro harcayan Türk kulüpleri, 126 milyon Euro’luk da futbolcu sattı.

In Europe, we are on the 5th rank in transfer revenue
The Turkish football industry, growing at fast pace in recent years, began to make money from transfers too.
According to the figures reported following the end of mid-season break in transfer, the Super League teams
reported surplus for the first time. The Turkish football clubs, spending 113 million euros for the summer and
winter transfers during the football season 2017-2018, gained 126 million euros by selling football players.

Ceyhun KUBURLU

Hürriyet Gazetesi Ekonomi Editörü
Hürriyet Newspaper Economy Editor

B

IR ZAMANLAR transfer dönemlerinde
milyonlarca Euro harcama yapan Türk kulüpleri, artık futbolcu da satıyorlar. 20172018 futbol sezonunda kulüplerin gelirleri
ilk kez artı verdi. Yaz ve kış transfer döneminde kulüpler 113 milyon Euro’luk harcama yaparken, 126 milyon Euro’luk da futbolcu satmayı başardı. Böylece kulüpler bir sezonda ilk defa
kâr etmiş oldu. 13 milyon Euro’luk kâr ile bu alanda Süper Lig
Avrupa’da 5’nci sıraya yerleşti. En çok gelir elde eden kulüp
ise Beşiktaş oldu. İkinci sırada Galatasaray bulunuyor.
Futbolcu satışı deyince son yıllarda Brezilya’nın tahtını sallayan Portekiz geliyor. Ülkedeki 18 takım 2017-2018 sezonunda
tam 310 milyon Euro’luk futbolcu satışı gerçekleştirdi. Kulüpler 88 milyon Euro’luk harcama yaparken, 222 milyon Euro
kâr etmeyi başardılar. İkinci sırayı ise Hollanda aldı. Bu ligdeki takımlar tam 223 milyon Euro futbolcu satışından para kazanmayı başardı. Yaptıkları harcamalar ise 83 milyon Euro’da
kaldı. Üçüncü sırayı ise Belçika aldı. 168 milyon Euro’luk satışa
karşı 99 milyon Euro’luk harcama yaptılar. Bu rakam 4’üncü
Ukrayna’da ise 103 milyon Euro olurken, sattıkları futbolculardan elde ettikleri gelir ise 173 milyon Euro’yu aştı. Süper lig’deki 18 kulüp ise bu yıl 126 milyon Euro’luk futbolcu satarken, 113
milyon Euro harcama yaptı. Böylece kulüplerimiz 13 milyon
Euro kâr etmiş oldu. Böylece listede 5’inci sıraya yükseldi.

DEVLER ALARM VERİYOR
Dünya futbol devleri ise harcamalarını katlıyor. İngiltere,
İspanya, İtalya, Fransa ve Almanya bu alanda 2017-2018
sezonunda da eksi verdiler. Dünya futbolunda transfer
harcaması en fazla olan kulüp İngiltere oldu. Futbolun

THE
TURKISH
CLUBS,
used to spend
millions of euros
during transfer seasons,
sell now football players.
During the football season 2017-2108,
the revenues of clubs had surplus. At
the summer and winter transfer season,
the clubs spent 113 million euros and
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UEFA’nın “Finansal Fair Play” adıyla duyurduğu mali
kriterleri uygulaması, 2012-2013 sezonuyla yürürlüğe
girdi. Düzenleme finansal yapıların disipline edilmesini hedefliyordu. Kulüpler bundan sonra gelirlerinin üzerinde harcama yaparak, bütçe açığı
veremiyor. Kulüp sahipleri ve yöneticileri
de kendi cebinden para harcayamıyor.
Malî kriterlerin esas amacı, futbol dışı
fonların futbola aktarılmasına engel
olmak. Böylece kulüpler arasında
dengesiz ve haksız rekabete izin
verilmiyor.
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THE GIANTS SOUND THE ALARM
On the other hand, the global football giants increase their
expenditures. Britain, Spain, Italy, France and Germany ran a
deficit. The clubs realizing the highest transfer expenditures
in the world of football were in Britain. The Premier League
teams in Britain, considered as the cradle of football, paid
2 billion euros to buy football players. In this league, the
revenue obtained from selling the football players, was
higher than 1 billion euros. In this field, Italy was the second
country among those making the highest expenditures. The
Italian clubs where the Chinese capital invested in recent
times, spent heavily in this area. 18 teams paid 860 million
euros to transfer football players and gained 790 million
euros from selling football players. Although Spain made
the highest spending in this area, it avoided a deficit thanks
to the revenue it generated from football players, However,
the payments to football players in France and Germany
sound the alarm. The French spent 732 million euros against
the sales amounting to 642 million euros. As for Germans,
they gained 591 million euros from selling football players
whereas they paid 690 million euros to the transfers.

ÜLKELERIN TRANSFER BILANÇOLARI
Transfer balance sheets of the countries
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generated a revenue of 126 million euros from selling football
players. Thus, the clubs generated profit for the first time in
a season. Thus, Super League, is ranked no.5 in Europe with a
profit of 13 million euros. Beşiktaş was the club generating the
highest revenue. Galatasaray took the spot no.2.
When talking about football player selling, Portugal challenges
the top position of Brazil. 18 teams in the country sold football
players worth 310 million euros along the season 2017-2018.
The clubs spent 88 million euros and made a profit of 222 million
euros. Holland took the second rank. The teams in this league
won 223 million euros from selling football players. And the
total amount of expenditures was 83 million euros. Belgium was
ranked no.3. They spent 99 million euros against the sales worth
168 million euros. This figure was 103 million euros in Ukraine
ranked no.4 and the revenue they generated from selling football
players was over 173 million euros. 18 clubs in the super leagues
sold football players worth 126 million euros this year and spent
113 million euros. Thus, our clubs made a profit of 13 million
euros. Turkey is thus placed on the 5th rank.
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beşiği olarak kabul edilen İngiltere Premier Lig’deki takımlar
tam 2 milyar Euro’luk futbolcu alımı yaptı. Bu ligde satılan
futbolculardan elde edilen gelir ise 1 milyar Euro’yu aştı. Bu
alanda en çok harcamayı yapan ikinci ülke İtalya oldu. Son dönemlerde Çin sermayesinin yatırım yaptığı İtalyan kulüpleri
bu alanda rekor harcama yaptı. 18 takım 860 milyon Euro’luk
futbolcu transfer ederken 790 milyon Euro’luk da futbolcu satışı yaptı. İspanya bu alanda bu alanda çok fazla harcama yapsa da sattığı futbolculardan da elde ettiği gelirle çok fazla açık
vermedi. Ancak Fransa ve Almanya’daki futbolcu harcamaları
alarm vermeye başladı. Fransızlar 732 milyon Euro’luk harcama yaparken, 642 milyon Euro’luk da satış yaptılar. Almanlar
ise bu alanda 690 milyon Euro’luk transfere karşı 591 milyon
Euro’luk satış yaptılar.

Increase despite
financial criteria
The implementation of financial
data, announced by UEFA as “Financial
Fair Play”, came into force during the
season 2012- 2013. The arrangement’s
target was to maintain discipline in
the financial structures. Thus, the clubs are
not allowed to spend higher than their income and to
suffer budget deficit. The club owners and managers too are
not allowed to spend money from their pockets. The essential
goal of the financial criteria is to stop to raise money from the
non-football funds. Thus, an unbalanced and unfair competition is not allowed among the clubs.

46

DOSYA / Story

STRATEGY

Bu yıl 21’incisi yayınlanan
Deloitte’un Futbol Para Ligi
raporuna göre en çok gelir
elde eden 20 kulübün gelirleri
8 milyar Euro’ya yaklaştı.
Gelirlerindeki en önemli pay
ise Premier League oldu.
Listede birinciliği 676 milyon
Euro ile Manchester United
aldı. Türkiye’nin
üç büyüğü bu yıl ilk 30
içinde yok.

According to Deloitte’s Football
Money League report released
for the 21st time this year, the
revenue of the 20 football clubs
making the highest amount
of money is close to 8 billion
euros. The highest share was
generated by Premier League.
Manchester United took the
first rank with 676 million
euros. The top three clubs of
Turkey are not included this
year among the top 30.

En zengin
20 kulübün geliri

7,9 MİLYAR
EURO
The revenue
of the 20 richest
football clubs

7.9 BILLION
EUROS
DÜNYA GENELINDE efsane futbolcular arasında gösterilen
Johan Cruyff’un, “Zengin bir kulübü neden yenemeyesiniz
ki? Ben para dolu bir çantanın gol attığını hiç görmedim”
sözü futbol tarihine geçmişti. Dünyanın en popüler spor dalı
olan ve milyonlarca insanı peşinden koşturan futbol dev bir
sektöre dönüşmüş durumda. Dudak uçuklatan transfer rakamları, kulüplerin dev holdingleri geride bırakan gelirleri

THE FOLLOWING statement by Johan Cruyff, named among
the legendary football players worldwide, passed into the history
of football: “Why not to be able to defeat a rich club? I never saw
a case full of money to score a goal.” Football, the most popular
sport in the world and followed by millions of people, became
a huge industry. The jaw-dropping payments for transfers, the
revenues of clubs outperforming the huge conglomerates, are
followed with curiosity. Therefore, the Football Money League

merakla takip edilir durumda. Öyle olunca da Deloitte’nin yıllardır düzenli olarak yayınladığı Futbol Para Ligi
Raporu’da merakla beklenen çalışmalardan.
Deloitte’un, bu yıl 21’incisini yayımladığı Futbol Para
Ligi raporuna göre en çok gelir elde eden 20 kulüp, gelirlerini 2016/2017 sezonunda yüzde 6 artırarak 7,9 milyar
Euro kazanç sağlamış durumda. 2017’de Futbol Para Ligi’nde liderlik koltuğunu Real Madrid’den 11 sene sonra
geri alan Manchester United, 676.3 milyon Euro gelir ile
ilk sıradaki yerini 2018’de de korudu. Manchester United’ı, 674.6 milyon Euro ile Real Madrid izledi. Barcelona
ise 648.3 milyon Euro ile üçüncü sırada yer aldı. Alman
Bayern Munich dördüncü sıradaki, İngiliz Manchester
City ise beşinci sıradaki yerlerini korudu.
Kulüplerin 2016/17 sezonundaki gelir kaynaklarının en
büyük kısmını yaklaşık yüzde 45’ini yayın hakları oluşturdu, bunda da en büyük pay sahibi Premier League oldu.
Listede, İngiltere 10 kulüp ile başı çekti. İngiliz kulüplerin
toplamdaki payı 3,8 milyar Euro oldu. Listede Almanya,
İspanya ve İtalya üçer takım ile boy gösterdi. Para Ligi’nde
Fransa’dan tek takım ise Paris Saint-Germain oldu. Ünlü
İtalyan kulübü AC Milan’ın, ilk kez Futbol Para Ligi’nde ilk
20’de kendisine sıralamada yer bulamayışı ise dikkat çekti.

Report, released regularly by Deloitte since many years, is
awaited with great interest.
According to the Football Money League report released by
Deloitte for the 21st time this year, the top 20 clubs getting
the highest revenue increased their earnings by 6 per cent
to 7.9 billion euros in the season of 2016/2017. Manchester
United which toppled Real Madrid and took leadership after
11 years on the Football Money League in 2017, maintained
its rank with a revenue of 676.3 million euros in 2018 too.
Manchester United is followed by Real Madrid with 674.6
million euros. Barcelona took the 3rd spot with a revenue
of 648.3 million euros. The German Bayern Munich
retained the fourth rank and the British Manchester
City retained the fifth.

THE SHARE OF BRITISH CLUBS IS
3.8 BILLION EUROS
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DELOITTE FUTBOL PARA LIGI 2016/2017 ILK 20 SIRALAMASI

The top 20 ranks in Deloitte Football Money League 2016/2017

1 (1)
2 (3)
3 (2)
4 (4)
5 (5)
6 (7)
7 (6)
8 (8)
9 (9)
10 (10)
11 (12)
12 (11)
13 (13)
14 (20)
15 (19)
16 (14)
17 (18)
18 (---)
19 (---)
20 (---)

Manchester United
Real Madrid
FC Barcelona
Bayern Munich
Manchester City
Arsenal
Paris Saint-Germain
Chelsea
Liverpool
Juventus
Tottenham Hotspur
Borussia Dortmund
Atlético de Madrid
Leicester City
Internazionale
Schalke 04
West Ham United
Southampton
Napoli
Everton

2015/2016
GELIRI
(milyon euro)
2015/2016
Revene
(million euro)

676,3
674,6
648,3
587,8
527,7
487,6
486,2
428,0
424,2
405,7
355,6
332,6
272,5
271,1
262,1
230,2
213,3
212,1
200,7
199,2

689,0
620,1
620,2
592,0
524,9
468,5
520,9
447,4
403,8
338,9
279,7
283,9
228,6
172,1
179,2
224,5
192,3
166,2
144,2
162,5

Gelir 2013-2017 (m€)
2017 geliri
revenue

Revenue 2013-2017 (m€)

676.3m€

A large share of the revenue-about 45 per cent-of the
football clubs in the season of 2016/17 was generated
by the broadcast rights and Premier League represents
the largest portion. On the ranking, Britain takes the lead with
10 clubs. The share of the British clubs in the total was 3.8
billion euros. On the ranking, Germany, Spain and Italy took
part, each with three teams. At the money league, the unique
team from France was Paris Saint-Germain. The famous Italian
club AC Milan, failing for the first time to rank among the top
20 on the Football Money League, was worth attention.
Previously, the Turkish clubs Galatasaray and Fenerbahçe
were ranked two times among the top 20 and last year, they

2016/2017
GELIRI
(milyon euro)
2016/2017
Revenue
(million euro)

SIRALAMA
(Geçen yılki
sıralama)
Ranking
KULÜP
(Last year) Club

800
2016 geliri
revenue

689m€

600
400

689

676

518

520

2013

2014

2015

2016

2017

4

3

2

1

1

424

200

Manchester
United iki yıldır lider
Manchester United
leader since two years

0

Yıllık gelir

Annual revenue

DFPL pozisyonu
DFML position
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Daha önce Türk kulüplerinden Galatasaray ve Fenerbahçe ikişer kez ilk 20’de kendilerine yer bulmuş ve geçtiğimiz sene ilk 30’da
yer almışlardı. Ancak son iki sezonda her ikisi
de gelir kaybı yaşadılar. Bu nedenle 2018 sıralamasında yer almadılar. Öte yandan gelirlerini önemli düzeyde artıran Beşiktaş buna
rağmen ilk 30’da kendine yer bulamadı.
LİSTEYE GİRMEK ZORLAŞIYOR
Listede yaşanan önemli değişiklikleri değerlendiren Deloitte Türkiye Danışmanlık
Hizmetleri Ortaklarından, Futbol Endüstrisi Uzmanı Cem Sezgin, “Listeye girebilmek gittikçe zorlaşıyor Futbol Para Ligi’nde yer alan ilk 20 kulübün toplam gelirleri
8 milyar Euro’ya dayandı. Bu bir rekor ve
inanılmaz bir rakam. Gelirlerin nerelerden nerelere geldiğini anlamak için 10 sene
öncesine bakmak yeterli olacaktır. Futbol
Para Ligi’nin ilk senesinde yani 1998’de
36 milyon, 2008’de ise 97 milyon Euro ilk
20’ye girmek kafi iken, 2018’e geldiğimizde
bu rakam 10 sene öncesine oranla tam iki

STRATEGY

katına çıkarak 200 milyon Euro’ya ulaşıyor. Listenin ilk üçünde yer alan kulüplerin
ciroları artık öylesine yüksek ki, bugün ülkemizdeki en büyük şirketleri ile kıyasladığımızda rahatlıkla ilk 50’yi zorlayabilecek
konumdalar” dedi.
Gelirlerin büyümesinde en önemli kaynak ise naklen yayın gelirleri. 2018’de ilk 20
kulübün toplam gelirlerinin neredeyse yarısını yaklaşık yüzde 45’ini naklen yayın gelirleri oluşturdu. Bir önceki seneye bu rakamın
yüzde 39 olduğu düşünüldüğünde bu çok
önemli bir sıçrama. 21 sene boyunca zirve
sadece 2 kulüp arasında el değiştirdi. Geçen
sene kazanmadık kupa bırakmayan ve hem
UEFA Şampiyonlar Ligi’ni hem de La Liga’yı
kazanan Real Madrid buna rağmen geçen
sene olduğu gibi Manchester United’ın gerisinde kaldı. Eflatun beyazlılar, son 7 sezonda
Şampiyonlar Ligi’ni üç kez kazandılar, diğer

took part among the top 30. However, the
revenue of both clubs decreased during the
two last seasons. Therefore, they were not
ranked in 2018. On the other hand, despite
its spectacular revenue growth, Beşiktaş
couldn’t take part in ranking.

TAKING PART IN RANKING BECOMES
MORE AND MORE DIFFICULT
Cem Sezgin who is one of the partners of
Deloitte Turkey Consultancy Services and
Football Industry Specialist, assessed the
important changes occurring in the ranking.
“It becomes more and more difficult to be
qualified for ranking. The total income of
the top 20 clubs within the Football Money
League, is close to 8 billion euros. This is a
record and an unbelievable figure. To find the
source of this revenue, one should look at 10
years ago. In 1998 which was the first year
of Football Money League, 36 million euros
were enough to be qualified for ranking and
in 2008, this figure surged to 97 million euros;
whereas in 2018, this figure doubled to 200
million euros compared to 10 years ago. The
turnovers of the clubs in the top three ranks
are so high that they can easily force the
top 50 companies compared to the largest
companies in our country” he tells.

As for the main factor growing the revenue,
the broadcast revenues arise as the main
resource. In 2018, 45 per cent of the total
revenue of the top 20 football clubs were
generated by the broadcast right revenues.
Given that this figure was 39 per cent one
year ago, this is a very important surge
During 21 years, the top rank has been
exchanged between 2 clubs only. Real
Madrid, winning all cups last year and
winning also both UEFA Champions League
and de la Liga, fell behind Manchester United
as in the past year. The team with purple
and white uniforms, won three times the
Champions League during the last 7 seasons

4 sezonda ise yarı finalist oldular.
2017’de 11 seneden sonra Real Madrid’den birinciliği geri alan Manchester
United, ufak farkla da olsa bu sene koltuğu
kaptırmamayı başardı. Bu, uzun bir süredir
Avrupa’da kupaya hasret olan kırmızı şeytanlara her yönden ilaç gibi geldi. Kupa, onlara 44,5 milyon UEFA geliri olarak döndü.
UEFA, Avrupa Ligi’ni daha cazip kılabilmek
adına burada kesenin ağzını açtı. 2011/2 sezonunda bu kupayı kaldıran Atletico Madrid, ancak bu rakamın dörtte biri kadar bir
gelir elde edebilmişti. Son sekiz sezonda La
Liga’da 5 şampiyonluğu ve 3 ikinciliği bulunan Barcelona, aynı dönemde Şampiyonlar
Ligi’nde 2 kez şampiyonluk yaşayıp üçer
kez de yarı final ve çeyrek final oynadı. Barça, 2007’den bu yana sadece bir kez ilk 3 dışında kaldı ve 2018’de de 3. sırada yer alıyor.
Bu üç kulüp de UEFA Şampiyonlar Ligi’nde
son 16’ya kaldılar ve kimin sezon sonunda
kupada daha ileriye gidebileceği önümüzdeki senenin ilk üçü arasındaki sıralamayı
belirleyici olacak gibi gözüküyor.

and they have been semi-finalists in the
other 4 seasons. Manchester United which
took back the top spot from Real Madrid in
2017 after 11 years, managed to retain its
position albeit with a slight difference. At
this point, the revenue generated by UEFA
European League championship should not
be omitted. This championship has been a
shot in the arm for the red evils longing for
cup in Europe since long. The cup generated
an UEFA revenue of 44.5 million euros. UEFA
has been generous in order to make the
European League more attractive. Atletico
Madrid winning the cup during the season
2011/12, could hardly make one fourth of
this money. Barcelona, with 5 championships
and 3 secondary positions in La Liga during
the eight seasons, won championship 2 times
at the Champions League during the same
period and played semi-final and quarterfinal for three times. Since 2007, Barça failed
only once to rank among the top three and
it’s placed on the third rank in 2018. These
three clubs remained among the last 16 at
UEFA Champions League and apparently,
which team among them will outperform the
rivals for the cup at the end of the season,
will also determine the ranking among the
three clubs.
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2018 sıralamasında
Türk kulüpler yok
Turkish clubs are not qualified
for the ranking in 2018

Daha önce Türk kulüplerinden Galatasaray ve Fenerbahçe ikişer kez ilk 20’de kendilerine yer bulmuştu. Geçen sene ise her iki
kulübümüz de ilk 30’da yer almışlardı. Ancak son iki sezonda Süperlig’de şampiyonluk kazanılmaması ve Avrupa arenasında fazla
ilerleyememiş olunması iki kulübümüzde de ciddi gelir azalmasına
sebep oldu. Bu nedenle 2018 sıralamasında yer almadılar.
Aslında sıralamadan bağımsız; ilk 30 takım 2017 – 2018 karşılaştırıldığında nasıl değişti diye incelendiğinde ilginç bir tablo ortaya
çıkıyor. 30 kulüpten 26’sı değişmemiş. Değişen ise şu: 4 yeni İngiliz
kulüp listeye dahil olurken, 2 İngiliz kulüp liste dışında kalmış. Liste dışı kalan diğer 2 kulüp ise Galatasaray ve Fenerbahçe.
Süperlig’i üst üste ikinci kez şampiyon tamamlayan, grubu üçüncü bitirdiği Şampiyonlar Ligi’nde ve çeyrek final oynadığı UEFA Avrupa Ligi’nde önemli gelirler kazanan, yepyeni stadında Süperlig’in
en yüksek seyirci ortalamasını yakalayan ve özellikle mağazacılık
gelirlerini katlayarak artıran Beşiktaş’ın bile ilk 30 kulüp içerisinde
yer almaması ise Türk futbolseverler için dikkate değer bir nokta.
Örneğin Bournemouth’un sadece naklen yayın ihalesinden kazandığı para, neredeyse Beşiktaş’ın tüm geliri kadar. EPL için son ihale 2016/7 sezonu ile başlayacak şekilde 3 seneliğine yapıldı ve yıllık
1.7 milyar sterline anlaşıldı. (1.9 milyar Euro). Türkiye’deki ihale ise
5 seneliğine, 2017/8 sezonundan başlayacak ve 410 milyon Euro bir
gelir yaratacak şekilde sonuçlandı. Rakam Premier League’in neredeyse 5’te biri. Ayrıca ülkemizdeki yeni ihale, bu sezondan itibaren
rakamlara yansıyacak. O yüzden 2018 Futbol Para Ligi’ne yansımadı.
Deloitte’un Futbol Para Ligi raporunda bunun nedenleri şöyle özetlendi: “Türk kulüplerinin rekabetçilik düzeyini yorumlarken dikkate değer diğer sebepler arasında Türk Lirasının yaşadığı değer
kaybı, statlarımızdaki doluluk oranlarının göreceli olarak düşük
kalması, forma ve benzeri ürünlerdeki fiyatların Avrupa’daki diğer
kulüplerin ürünlerine göre ucuz olması sayılabilir.”

Previously, the Turkish clubs Fenerbahçe and Galatasaray were
ranked two times among the top 20. And last year, both clubs were
ranked among the top 30. However, the failure to win championship
at Superleague during the last two seasons and the failure to
advance in the European category, reduced significantly the revenue
of both clubs. Thus, they couldn’t take part in the ranking.
On the other hand, when the 30 teams are compared for the
years 2017 and 2018 to see the changes, some notions are worth
to underline. 26 of 30 clubs didn’t change. What changed is the
following: 4 new British clubs were included to the list and 2 British
clubs dropped out of the list. The 2 other clubs not qualified for the
list are Galatasaray and Fenerbahçe.
The fact that even Beşiktaş, retaining two times successively Super
League title, making significant earnings from the Champions
League finishing on the third rank within its group and as a team
playing quarter-final at UEFA European League, catching the highest
average number of spectators of Superleague in its brand new
stadium and mainly, witnessing double fold growth in its store
revenues, doesn’t take part among these top 30 clubs, is worth
attention. For example, the money Bournemouth generated from
broadcast bidding, is almost equal to the total revenue of Beşiktaş.
For EPL, the last tender was held for 3 years beginning from 2016/7
season and the annual amount was set to 1.7 billion pounds (1.9
billion euros). And the tender in Turkey was held for 5 years to begin
from 2017/8 season and to generate a revenue of 410 million euros.
This figure is almost one fifth of Premier League. Furthermore, the
new tender in our country will shape the figures as of this season.
That’s why it was not included in 2018 Football Money League.
The causes are summarized as follow in Deloitte’s Football Money
League: “When talking about the competitiveness of the Turkish
clubs, the other causes to be mentioned are the devaluation of
Turkish lira, the relatively low seating capacity of our stadiums, the
sports gear and other goods relatively cheaper than the products in
Europe and some of our European competitors having fans not only
in their countries of origin but in other parts of the world too.”
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ÇEVRENİZDEKİ İNSANLARI
BAŞARIYA ORTAK ETMEK GEREK
TKYD’nin kurumsal Yönetim Zirvesi’nde ‘Hatalardan Öğren-Bazen Olur’ başlıklı oturumda konuşan Akfen Holding
Yönetim Kurulu Başkanvekili Selim Akın, “Çevrenizdeki insanları başarıya ortak etmek gerek. Günün sonunda
1 kişiye daha istihdam sağlayabiliyorsan bunu çok önemli bulurum” ifadesini kullandı.

YOU SHOULD SHARE SUCCESS WITH
PEOPLE AROUND YOU
Selim Akın, vice chairman of the Board of Directors of Akfen Holding, spoke at the TKYD‘s Corporate
Governance Summit titled ‘Learn from mistakes, It Happens’. “You have to share success with people
around you. At the end of the day, it’s very important for me to provide job to one more person” he said.

T

ÜRKIYE KURUMSAL YÖNETIM DERNEĞI’NIN (TKYD),

her yıl gerçekleştirdiği Kurumsal Yönetim Zirvesi’nin 11’incisi 17 Ocak 2018 tarihinde Ceylan Intercontinental Otel’de düzenledi. Zirve kapsamında Gazeteci – Yazar Özlem Gürses Tatar’ın moderatörlüğünü
yaptığı “Hatalarından Öğren -Bazen Olur” adı verilen oturumda Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Akın,
Turcas Petrol CEO’su Batu Aksoy ve Gürallar Yönetim Kurulu

THE 11TH Corporate Governance Summit which was
organized by Corporate Governance Association of Turkey
(TKYD) every year was held in Ceylan Intercontinental Hotel
on January 17, 2018. Within the scope of the Summit, the
session named Learning from mistakes-it happens was
moderated by journalist and author Ozlem Gurses Tatar
and the Chairman of Akfen Holding, Selim Akin, Ceo of
Turcas Petrol, Batu Aksoy and Gurallar Vice Chairman Esin
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Başkan Vekili Esin Güral Argat yer aldı. Selim Akın, oturumda,
kendisine yöneltilen sorulara şu samimi cevapları verdi:

Gural Argat took part and Selim Akin answered the questions

Neden çalışıyorsunuz?
Mezun oldum ve kendi şirketlerimizde birçok bölümde en
alt kademelerden başlamak suretiyle çalıştım. Yaptığım işten
çok büyük keyif alıyorum. Keyif aldığım bu işte, ikinci nesil
olarak bana bırakılan ve bırakılacakları korumak ve gelecek
nesillere aktarmak için çalışıyorum.

Why do you work?
I graduated and worked in our own company starting at the
very lowest levels. I enjoy what I do very much. I work at this
job that I enjoy so much to be able to protect and transfer
what I received as a second generation to the upcoming
generations.

Son sözü kim söylüyor?
Kendi ailemiz itibariyle çok şanslı olduğumuzu söyleyebilirim.
Çünkü yönetimde Akın soyadlı sadece 3 kişiyiz. Pelin de evlendi ve iki kişi kaldık! Karar merciinde fazla kimse yok. Kendimiz
karar alıyor ve bunun sorumluluğunu üstleniyoruz. Kardeşim
ve benim alanlarımız farklı, birbirimize de karışmıyoruz. Babamız dominant olmasına rağmen hiçbir zaman gelip hesap sormuyor. Çok iyi profesyonellerle çalışıyoruz, bu bizim şansımız.
En akıllı ben değilim, karar sürecinde topluyor ve konuşuyorum. Onları ikna edemezsem, ben de çıkıp babama soruyorum.

directed at him sincerely.

Who says the last word
I could easily say that we are very lucky when it comes to
our family because we are only 3 people with last name Akin
in the management. Pelin got married and we are left only
2 people. There aren‘t many people at decision making. We
are the ones that decide and take responsibility for it. We
have different fields with my sibling, therefore, we don‘t
interrupt with each other. Even though my father has a
dominant character, he never interferes. We work with great
professionals and it is our luck. I am not the smartest. I collect
information when it comes to decision making and do the
talking. If I can not persuade them, I ask my father.

Hamdi Bey (Akın)
nereye kadar hesap
sormuyor?
Şimdiye kadar çok hata
yapıp da para kaybetme olayı yaşamadık.
Ancak babam, “Sen bu
kararı verdin, arkasında durdun, olduysa oldu boş ver” der.
Bundan 5-6 yıl önce
mutlaka almamız gereken ancak benim görmediğim, tamamen benim olan bir hata nedeniyle bir ihaleyi
kaybettik. Babam bana bakarak sadece “Öğreneceksin” dedi
ve güldü. Bir aile şirketi olsanız da aranızda sürekli bir barikat var. Aile ve profesyoneller arasında bir çizgi var ve bu arada duruyor. Profesyoneller açısından bakıldığında onlar hep
kendilerini kilit durumda konumlandırmak istiyorlar. Bu da
bir takım sorunları beraberinde getirebiliyor. Şirkete ilk geldiğimde kendimi konumlandırmada zorluk çektim. 11’nci yılıma
geldim. Benim kısa pantolonlu zamanlarımı bilen insanlara
“Bunu böyle yapmalısınız” demek kolay değil. Babam, “Her
yerde Hamdi Akın’ın oğlu olarak tanınıyorsun. Ne zaman Selim Akın’ın babası bu Hamdi Akın derlerse, o zaman olmuş olacaksın” der. Şirkete ilk geldiğimde ‘patronun oğlu’ idim. Sonra
‘Hamdi Akın’ın oğlu’ oldum. Şu aralar ‘Selim bu işi kıvıracak’
evrelerindeyiz. Bundan sonra da olacağını düşünüyorum.

Why doesn‘t Mr. Hamdi Akın
interfere?
We haven‘t really experienced
money loss due to mistake
makings.However, my dad says
“ you’ve made this decision so
stick by it. It happened so never
mind.”
Around 5-6 years ago, we
lost a very important auction
that was extremely critical
due to my mistake. My father
looked at me, smiled and said:
“you are going to learn”. Even if
you are a family company, there is a border in between at all
times. There is a border between family and professionalism
and this border is in between. No matter what you do, this is
the case. From the professionals‘ point of view, they always
want to position themselves in a key position. And this brings
certain issues along. When I first started at the company, I
had some trouble positioning myself in the company. I am
in my 11th year now. It’s not so easy to say “this is how you
are supposed to do this” to people that know me since my
childhood.
My father says “ you are known as Hamdi Akin’s son
wherever you go. Whenever they say Hamdi Akin is Selim
Akin’s father, you will be then. When I first started at the
company, I was the son of the boss. Then I became Hamdi
Akin’s son. Now we are at “Selim is going to handle it” stage. I
think it will happen after that.

Günün sonunda ne önemli?
Başarılı olmak önemli. Ama çevrenizdeki insanları o başarıya
katıp, ortak etmeyi de çok önemli buluyorum. Günün sonunda 1 kişiye daha fazla istihdam sağlayabiliyorsan bunu çok
önemli bulurum.

At the end of the day, what’s important?
To succeed is important. But I find extremely important to
include those around you to that success. At the end of the
day, if I can provide employment for one more person, I find
that important.

“Çok iyi
profesyonellerle
çalışıyoruz.
Bu bizim en
büyük şansımız.
Karar sürecinde
toplanıp,
konuşuyoruz.”

“We are
working with
very good
professionals.
This is a
big chance
for us. We
gather and
talk before
making a
decision.”
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Evdeki rekor
bu yıl da
devam
eder mi?

Gayrimenkul sektörü oldukça zor geçen
2016’dan sonra 2017 yılında da konut satışlarında
‘rekor’ları gördü. TÜİK verilerine göre 2017
yılında toplam konut satışı 1 milyon 409 bini aştı.
Bu rekorda kuşkusuz alınan önlemlerin payı
büyük. GYODER’e göre yeni rekorlar için bundan
sonraki dönemde yeni adımlar atılması gerek.

RECORD SALES IN
REAL ESTATE
THIS YEAR TOO?
ÜRKIYE EKONOMISI 2016
yılı ve 2017’nin ilk yarısında
oldukça zorlu bir dönemden
geçti. Bu sırada özel kampanyalarla tüketiciyi çekmeye çalışan gayrimenkul sektörü oyuncuları zorlu dönemleri ‘rekorla’ kapatmasını bildi. Türkiye
İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son 5 yıllık
gayrimenkul satış rakamlarına bakıldığında her yıl yeni bir rekorun geldiği görülüyor. Nitekim 2017’de satılan konut
sayısı 2016’ya göre yüzde 5,1 artarak 1 milyon 409 bin rakamı aşıldı. Bazı bölgelerde

T

konutta arz fazlası olduğu ifade edilse de
sektör oyuncuları 2018 yılı için de kendilerine rekoru hedeflemiş durumda.
REKORA NELER DESTEK VERDİ
Peki konutta rekoru besleyen nedenler
neydi?
Kuşkusuz sektörün ortaklaşa düzenlediği kampanyaların etkisi büyük. Ancak
burada Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği’nin (GYODER)
2017 yılı sektör değerlendirme raporuna
göz atmakta yarar var. Raporda rekora gi-

There were records in 2017 in the real estate market following pretty
hard times in 2016. The Turkish Statistical Institute announced
that the total number of houses sold in 2017 exceeded 1million 409
thousand thanks to the measures taken. According to the Association
of Real Estate and Real Estate Investment Companies some further
steps need to be taken in the next period to attain new records.

den yolda atılan şu adımlar sıralanıyor:
• En az 1 milyon Dolar’lık taşınmaz satın
alan ve 3 yıl satılmaması şartı ile yabancıya vatandaşlık veren düzenleme,
• Gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ile ön
ödemeli konut satış sözleşmelerine ait damga vergisi oranı sıfır olarak uygulanması,
• Uzun vadeli konut kredisinde başlangıç
rakamı olan yüzde 25 tutarındaki sermayeyi sağlamakta zorluk çeken tüketici için
bu rakamın yüzde 20’ye indirilmesi,
• Konut alımını ve tasarrufu teşvik amacıyla alınan önlemler (Konut alımında

players played an important role. Yet it is
crucial to have a look at the assessment
report prepared by the Association of
Real Estate and Real Estate Investment
Companies. Here are the steps described in
the report that helped the sector to break
records:

THE TURKISH ECONOMY went through

compared to 2016 and exceeded 1 million 409

• The regulation stating that Turkish

some difficult times in 2016 and in the first

thousand. Although there is a supply surplus in

citizenship shall be granted to foreign

half of 2017. The players of the real estate

some regions, the sector players target to break

nationals who buy at least $1 million in

sector managed to break records thanks to

new records in 2018 as well.

property on condition that it is not sold for

the special promotion campaigns to attract

three years.
• Application of 0% stamp tax for the real

provided by the Turkish Statistical Institute

WHAT HELPED TO BREAK THE
RECORD?

in the last five years, the sector broke a new

What helped the sector to break the records?

prepaid real estate sales contracts

record each year in that particular period. The

Undoubtedly, the promotional campaigns

• Decrease of the rate of the mortgage

number of houses sold in 2017 increased 5.1%

organized collaboratively by the sector

deposit to 20% from the previous 25% as

customers. Given the real estate sector data

estate preliminary sales contracts and
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2017’DE KONUT SATIŞI
1,4 MİLYONU AŞTI (Toplam, adet)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

yüzde 15 devlet desteği) ve bunun
ekonomi üzerindeki etkisi.

607.098
708.275
701.621
1.157.190
1.165.381
1.289.320
1.341.453
1.409.314

BUNDAN SONRA NE YAPMALI?
Buraya kadar sıraladıklarımız sektörde
büyük memnuniyet yaratan adımlar. Ancak onlar ‘gayrimenkul sektörünün sürdürülebilir bir şekilde büyümesi için yeni
düzenlemelere ihtiyaç duyduklarını ifade
ediyorlar. GYODER’in raporuna göre de
bu adımlar şunlar:
• Kalıcı bir vergi düzenlemesi yapılarak,
özellikle ilk konutunu alan kişiler için
avantajlar sağlanması,
• Yabancıya konut alımı yolu ile vatandaşlık sağlanması ile ilgili tutarın gözden
geçirilmesi,
• Kurumlar ve gelir vergisinde sektöre
özel belli muafiyetlerin sağlanması,
• Değer artışı ve emlak vergisi ile ilgili yalın ve günün şartlarına özgü düzenlemelerin (değer esaslı vergi) yapılması,

• İmar yönetmeliklerinde nüfus yoğunluğu, alt yapı durumu, deprem ve diğer doğal
afetler gibi durumlara ve şehirleşme planlarına göre düzenlemelerin yapılması,
• Finansal piyasalar, vergi ve alım/satımla
ilgili problem yaratan “resmi inşaat değeri” ile “fiili gayrimenkul değeri” arasındaki
farkın bir kereye mahsus kapatılması için
düzenleme yapılması bu yolla elde edilecek
kaynağın da gerek İller Bankası vasıtasıyla
kentsel dönüşümde kullanılması, gerekse
tekrar hayat geçirilecek olan Emlak Bankası için kaynak olarak kullanılabilmesi,
• Bazı ülkelerde olduğu üzere kamu ağır-

lıklı olarak kurulan ve uzun vadeli konut
kredilerini hem bireylere hem de kurumlara sağlayan, bunlarla birlikte gayrimenkule dayalı “menkul kıymetleştirme” yapan bir bankanın oluşturulması,
• Gayrimenkule dayalı hakların daha kolay
menkul kıymetleştirilmesi, sukuk, kira ve
gayrimenkul sertifikaları ile bunlara bağlı
hibrit araçların çıkarılabilmesi için gerekli
değişiklik ve düzenlemelerin yapılması,
• BIST bünyesinde gayrimenkule dayalı haklar ile gayrimenkullerin menkul kıymetleştirilmesi ile ilgili pazarların oluşturulması,
• Gayrimenkul Yatırım Fonları ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları’nın vergi muafiyetlerinin devam etmesi ile KDV’den
kaynaklanan sorunların çözülmesi

consumers have difficulty in obtaining it

citizenship through real estate ownership

Bank which will be revitalized,

• Precautions by the government aiming

• To grant some special exemptions to the

• To establish a bank which is predominantly

to encourage real estate sale and savings

sector in the real estate and income tax

publicly-owned, focuses its operations

incentives and their effect on the economy.

• To make some simple and up-to-date

on providing long-term mortgages to the

regulations regarding the value appreciation

people and to the companies and engages in

WHAT TO DO NEXT?

and real estate tax (value-based tax),

securitization,

These are positive steps in the sector. Yet

• To make some regulations in the building

• To make real estate-based rights easier

the players are underlying the fact that there

bylaws in terms of population density, state

to be securitized and to make regulations

needs to be new regulations to ensure “the

of infrastructure, earthquakes and other

for noninterest-bearing notes, rent and real

real estate sector is to grow sustainably”.

disasters and urbanization plans,

estate certificates and hybrid vehicles,

According to the report by the Association

• To make a one-time-only regulation on

• To form a market related to real estate

of Real Estate and Real Estate Investment

closing the gap between “official value”

rights and their securitization within Borsa

Companies, these steps include the following:

and “actual value” which brings about some

Istanbul,

• To grant some privileges to the first time

problems in the financial markets, tax and

• To continue with the tax exemption of the

buyers through a permanent tax regulation

buy/sell operations, on using this particular

Real Estate Investment Funds and Real Estate

• To re-evaluate the amount of the

resource for the urban transformation

Investment Partnerships and to solve the

investment required for the Turkish

projects through Provincial Bank and for Land

problems stemming from VAT.

Kaynak: TÜİK Source: Turkish Statistical Institute

Real estate sales exceeded
1.4 million in 2017 (Total, unit)
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Akfen’in

‘kazan’anöyküsü

fen
The “winning” story of Ak
Makine mühendisliği son sınıf öğrencisi
iken babasının teşviki ile iş hayatına
atılan Hamdi Akın, bugün Türkiye’nin en
büyük yatırımcı gruplarından olan Akfen
Holding’in temellerini 1976 yılında attı. İlk
işi ’10 metrekarelik kazan yapımı’ olan 41
yılı geride bırakan ve 42’inci yıla adım atan
Akfen Holding’in kuruluş öyküsünü Hamdi
Akın’ın açıklamaları ve foto albümü ile
Strategy okurları için derledik…

Being a senior student at the department of
mechanical engineering, Hamdi Akin started
his career with the encouragement of his father
at Akfen Holding, one of the biggest investment
groups in Turkey today, in 1976. We have put
together the establishment story of Akfen
Holding, the company that first started with
a 10 square meter boiler making project and
completed 41 years and entered its’ 42nd year,
along with a photo album and declarations
from Hamdi Akin for Strategy readers.
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• Karşı sayfa: Hamdi Akın tarafından
1980 yılında inşaat malzemeleri
satmak üzere Ankara Rüzgarlı
Sokak’ta açılan dükkan.
Opposite page: The shop opened by
Hamdi Akın across Ankara Rüzgarlı
Sokak in 1980 to sell building materials.
• Şirketin büyüme dönemine
girdiği 80’li yılların sonunda
Hamdi Akın ofisinde.
Hamdi Akın in his office in
late 80s when his company
began to grow.

AMDI AKIN 1976 yılında Akfen Holding’in
temellerini attığında sadece 22 yaşındaydı.
Mezun olmasına 1 yıl kalmıştı ama öğrenci
olayları nedeniyle okula devam edemiyordu. İş hayatına atılmaya karar verdi. Babasının da desteğiyle Ankara’da Emek Mahallesi’nde küçük bir
imalathane kurdu ve her şey bu adımla başladı.
Hamdi Akın o günleri bir TV programında şöyle anlatıyor:
“Fizik mühendisi olmak istiyordum ama babam makine
mühendisi olmamı çok istedi. Bunun için bir sene kurslara gittim, Hacettepe Üniversitesi’nde fizik bölümünü kazanmıştım
ancak kaydımı yaptırmadım, bir sene bekledim. Sonuçta, 1972
yılında üniversite eğitimine başladım. Bizim öğrencilik yıllarımızda gençlik olayları çok fazlaydı. Sürekli okulumuz tatil oluyordu. 1977 yılının Mart ayında mezun oldum.
Ben üniversiteden mezuniyetimi 1976 yılı haziran ayına
göre planlamıştım. O sırada, babam Arı Kazan adlı bir firmada çalışıyordu. Arı Kazan, teyzemin kocasının kurmuş
olduğu bir atölyeydi. Kalorifer kazanları, hidrofor boyler gibi
mekanik şeyler yapmak o sıralarda çok modaydı. Ankara’nın
hemen her tarafında Karadenizli, Diyarbakırlı müteahhitler ve Türkiye’nin farklı noktalarından gelen ve kendilerini
göstermek isteyen işadamları arsaları kat karşılığı alıp, Aşağı
Ayrancı, Keçiören, Emek Mahallesi, Bahçelievler’deki apartmanları yapıyordu. Her apartmanın altında da bir kalorifer
kazanı, bir hidrofor ve bir eşanjör olmak zorundaydı. O dönemlerde ithalat da kapalı olduğu ve Türkiye döviz fakiri olduğu için bütün bunları yerli olarak sağlıyorduk.
Dolayısıyla bütün makine mühendisleri okuldan mezun
olduktan sonra yüzde 50-60 bu işler ile meşgul oluyordu.

H
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• 22 Eylül 1976 tarihli
‘Akın Isı Makine
Sanayi ve Ticaret Ltd.
Şti.’ unvanıyla şirketin
resmi kuruluşunu
temsil eden Ticaret
Sicil Belgesi.
The Trade Registry
Certificate representing
the official
establishment of the
company with the title
of ‘Akın Isı Sanayi ve
Ticaret Ltd.Şti’ dated
22nd September 1976.

HAMDI AKIN was only 22 years old when he first established
Akfen Holding back in 1976. He was a senior in college and
therefore there was only a year left for him to graduate however
he was not able to continue his studies due to the political situation in school. So he decided to jump into the business. With the
help of his father, he opened up a small factory in Emek District,
Ankara and everything started with this movement.
At a TV show, Hamdi Akin explains those days as: I wanted to
be a Physics Engineer but my dad wanted me to be a mechanical
engineer. So I took courses for it for a year. I passed the exam
for the Physics department at Hacettepe University but I didn’t
enroll and instead waited for a year. At last, I started my college
education in the year of 1972. At those times, there were political issues at schools, therefore, we were given off from school
many times. I was able to graduate in the year of 1977. I planned
my graduation from college for June 1976. At that time, my father was working at a company named Ari Kazan. Ari Kazan was
an atelier which was established by my aunt’s husband. It was
very popular to make mechanical things like boilers, heating
boilers etc.
Business people from different parts of Turkey were buying
lands by using flat for a land method and constructing buildings
in Asagi Ayranci, Kecioren, Emek District and Bahcelievler. Every
building had to have a heating boiler, water booster, and a heat
exchanger. As Turkey was poor in foreign currency and imports
were not allowed, we were providing all needs locally. Therefore %50 -60% of mechanical engineers were getting into these
kinds of businesses after graduation. I mean they were doing
heating and ventilation mostly. My father also left Ari Kazan and
got into this kind of stuff with the help of his foreman. They had
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• • İlk işi Ankara
Emek Camii’nin
kalorifer kazanını
yapmak olan Hamdi
Akın, 1990’lı yıllarda
Sincan’da Akınısı
Fabrikası’nı kurdu ve
üretimini genişletti.
The first work of
Hamdi Akın was the
manufacturing of the
heating boiler for Emek
Mosque in Ankara;
in 1990s, he founded
Akınısı Factory and
grew the production.

Yani ısıtma ve havalandırma işleriyle uğraşıyorlardı. Babam
da Arı Kazan’dan ayrılmış ustabaşı ile birlikte bu işler ile ilgileniyordu. Yaklaşık 500 metrekarelik bir açık sahaları vardı.
Bu sahanın içerisinde, soğuk havalar için kapalı bir bölüm,
bir masa, bir kasa ve bir telefon vardı. Aşağı yukarı bütün
imalathaneler böyleydi. Kiraları da bugünün değeri ile 500
TL civarındaydı. Büyük sanayi, ata sanayi dediğim bölgelerin
hemen hepsi bu şekilde kiralanıyordu. Ufak müteşebbislerde
kiralarını ödeyerek işlerini yapıyordu.”

an open field of 500 square meters. In this field, there was a closed area which included a table, a phone and a safe for cold air
conditions. Almost all factories were alike. Their rent was about
500 TL in today’s worth. Almost all of the major industry’s districts what I call the main industries were leased in this way. Small
businesses were also doing their jobs by paying their rent. “

“BUSINESSMEN OF GUNEYCE COFFEE HOUSE”
Let us break in here. Hamdi Akin not only talks about how he
started his business but also points out the period that Turkey

GÜNEYCE KIRAATHANESİ’NİN İŞADAMLARI
Burada araya girelim. Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın bir yandan kuruluş hikâyesini anlatırken diğer
yandan da Türkiye’nin o dönemine ışık tutuyor. İthalat kapıları
kapalı, döviz bulmak zor, öğrenci olayları büyüyor. İşte bu ortamda bir şirket kuruluyor. Yine Hamdi Akın’ın açıklamalarından devam edelim: “Okulun son yılında Emek Mahallesi’ne yeni
taşınmıştık. Emek Mahallesi’nde taşındığımız evin alt katında
bir kıraathane vardı. Adı da Güneyce Kıraathane’siydi. Rize’nin
Güneyce kasabasından Ankara’ya göç etmiş insanlar bu kahveye
takılıyordu. Bir sürü, kalfa, beton ve kalıp ustası hepsi o kahveye
gelirdi. Burada, adeta bir borsa oluşturuyorlardı. Akşam olduğunda hepsi de inşaatlardan oraya gelir, hem iskambil kağıdı
oynar hem de o günün muhasebesini yaparlardı. Yani bildiğimiz, iş adamlarının bir araya geldiği, oluşturduğu ufak lobi gibi
düşünebilirsiniz. Ben de bu insanlar ile takılıyordum, onlar ile
beraber oyun oynuyordum. Okuldan mezun olduğumda hepsi beni çok iyi tanıyorlardı. Bir gün babamla konuşurken, bana
çevremin çok geniş olduğunu söyledi ve ‘Yanımızda bir arsa
boşaldı, bu arsayı kiralayalım, sende başına geç, bu şekilde ufak
ufak imalat yapmaya başlayabilirsin. Benim ortağım olduğu
için, burada ikinci bir iş yapmam olmaz ama sen istersen, ilk üç
dört ayın kirasını ben öderim. Arsanın sahibi de çok iyi bir insan,
sana burada bir başlangıç yapabiliriz’ dedi.

was in. Imports are not allowed, it’s very hard to find foreign
currency, student upheavals are getting worse.
Let’s continue with Hamdi Akin’s statements. At my senior
year in college, we were recently moved to Emek district. There
was a coffee house at the entrance of our building. It was named Guneyce Coffee House. People from Guneyce town near
Rize that moved to Ankara were hanging out here. Many contractors, concrete masters, and master carpenters were coming to
that coffee house. They were almost creating a stock exchange.
In the evenings, they all were coming here from work, played
cards and talked about their days. You can think of it as a small
lobby that is created when business people come together. I
was hanging out with these people, I was playing games with
them. When I graduated from college, they all knew me very
well. One day my father told me that the field right next to our
building emptied. he said “let’s rent that field, you being in
charge, and start your business slow by slow. I have a partner,
therefore it would not be right for me to do a second business
here but if you’d like, I would pay for the first 3-4 months. The
owner of the field is such a nice person, we could start it all for
you here”.

THE FIRST STEP, THE FIRST TRANSFER
It was the year 1976 and I was not graduated yet and school
was closed. We just needed to study to be able to graduate. We

İLK ADIM, İLK TRANSFER
Sene 1976’ydı, ben daha mezun olmamıştım ve okul da kapalıydı.
Mezuniyet için sadece çalışmamız gerekiyordu. Haftada ilave iki
üç okula giderek, alamadığımız dersleri alacaktık. Program bu
şekildeydi. Tamam, ben “çalışacağım” dedim ve biz o kiralamayı

were going to go to 2,3 different schools in addition and take
classes that we did not take before. That was the program. I
said ok I will work and we rented the field as my dad suggested.
I was only 22 at the time. We started with a safe and a table. I
was going to school once or twice a week. There was a foreman
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• Akfen, ilk
inşaat projesi
olarak 1980
yılında Ankara
Haymana’daki
polis
lojmanlarını
hayata geçirdi.
The first project
of Akfen was
the construction
of the lodging
building for
police in
Haymana,
Ankara in 1980.

yaptık. Sadece 22 yaşındaydım. Bir masa ve bir kasa ile işe başladık. Okula haftada bir iki gün gidip geliyordum. Aşır Usta diye iyi
bir usta vardı. Beş kazancı varsa beşinin de gözü o ustanın üzerindeydi. Aşır Usta’nın yaptığı imalatlar, diğer ustalarınkine hiç
benzemiyordu. İşinde çok hassas ve titiz bir ustaydı. Eser Kazan
diye bir kazancıda çalışıyordu. Kendisi, 1.500 TL maaş alıyordu
ama 2 bin TL maaş ve biraz da prim vaat ettim. Bir de bizim eve
su taşıyan bir sucumuz vardı. Güçlü kuvvetli olduğu için onu yanımıza aldık. Çünkü çok ağır saç ve boru malzemeleri kaldırmak gerekiyordu. İlk işimizde, Güneyce Kıraathanesi’nde müteahhitler
“madem ki işe başladın, şu caminin kazanını yap” dediler. 10 metrekare bir kazan lazımdı. Benim diploma projemi de buhar kazanlarından verdim. Buhar kazanları, kazanların abisidir. Benim için
10 metrekarelik kazan yapmak çok kolaydı. O nedenle hemen ‘tamam’ dedik. 10 bin TL’lik bir işti. Bana 2 bin TL avans verdiler. Bir
kere dört aylık kiramı kafadan çıkarmıştım. Hemen ‘malzemeni
al ve başla’ dediler. Malzemelere peşin para vermedim. Kazan için
lazım olan saç ve boru gibi malzemeleri senetle almak çok kolaydı.
Çünkü 1980 yılından önce faiz denen bir şey yoktu. Dolar 10 TL
ve sabitti. Faiz de senelik yüzde 1 falandı. Dolayısıyla bankalarda
şube yetkisinde 150 bin TL kadar kredi verebiliyordu. Bunun için
sadece bir tane banka müdürüne ihtiyaç vardı. Sanayide de Akbank, Yapı Kredi, Şekerbank gibi bankaların şubeleri vardı. 150
bin TL’lik ilk kredimi kimden aldığımı çok hatırlamıyorum.”
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• Hamdi
Akın ve
ekibi birçok
projenin
bizzat
başında
bulunuyordu.
Hamdi Akın
and his team
used to
have a direct
presence
in the
development
of several
projects.

called Master Asir. 5 out of 5 boilermen were interested in him.
Work that he was doing was nothing similar to the others. He
was very careful at what he did. He was a perfectionist. He was
working at a place called Eser Boiler. His salary was 1500 TL and
I offered him 2000TL plus bonus. And there was a guy that was
bringing water to our house. We took him too as he was strong
and we needed to carry very heavy materials such as pipes and
plates. Constructors at Guneyce Coffee House told us to make
a boiler for the mosque for a start. A 10 square meter tank was
needed. I also did my graduation project in steam generators.
Steam generators are the big brothers of generators. It was
pretty easy for me to make a steam generator so I said yes right
away. I was going to make 10000TL. They gave me an advanced
payment of 2000TL. So I was done with my 4 months of rent
right away.
Buy what you need and start right away they said. I didn’t
pay in total for the supplies. It was very easy to buy materials
such as pipes and plates by using vouchers as there was no such
thing as an interest before the year 1980. A dollar was worth
around 10 TL and was stable and the interest rate was about 1%
per year.

WE WERE INSPIRED FROM THE NAME OF TEKFEN
Another curiosity about Akfen is where its name is originated.
Well, here is the answer:

TEKFEN’İN ISMINDEN DE ESİNLENDİK
Akfen’le ilgili merak edilen bir başka konu da ‘adının nereden
geldiği. İşte onun da yanıtı: “Bu arada Akfen adının nereden
geldiğini merak edenler olabilir. Aslında Akfen’nin bir ortağı
vardı; tek başıma değildim. Yüzde 50-50 iki ortak ile kurduk.
Ortağım da Üniversite’de bana asistanlık yapan, Kemal Aksu
diye bir arkadaşımdı. Benden dört yaş büyüktü. Ben 1972 yılında üniversiteye başladığımda Teknik Resim derslerime geliyordu. O dönem, Nihat Özdemir, Sezai Bacaksız, Kemal Aksu,
Yasin Ekinci ve Nihat Özdemir’in eşi okulda asitanlık yapıyordu. Biz, hem ortağımızın ve benim soyadımda yer alan Ak bölümünü alarak, fen işleri yapacağımız ve fenci olduğumuz için
Akfen adını koyduk. Ayrıca o dönem Tekfen çok meşhurdu.
Tekfen de Kerkük-Ceyhan Boru Hattı projesini almıştı ve çok
büyük bir mühendislik firmasıydı. Biz buradan da esinlendik.”

“Meanwhile, some may be curious to know where the name
originates from. Akfen had a partner; I was not alone. We founded the company as 50/50 partnership. And my partner was a
friend of mine called Kemal Aksu, my assistant at the university. He was four years older than me. When I began studying
at the university, he was taking part in the technical drawing
lessons. At that time, Nihat Özdemir, Sezai Bacaksız, Kemal
Aksu, Yasin Ekinci and Nihat Özdemir’s wife were assistants at
the university. We took the prefix ‘Ak’ present both in my family
name and the family name of my partner and called ourselves
‘Akfen’ since we decided to engage in business having to do
with fen (engineering). And at that time, Tekfen was very famous. Tekfen was in charge of the project Baku-Ceyhan-Tbilisi
pipeline and it was a very big engineering company. We were
inspired from them.”
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Yoksulluğu bitirmenin yolu kadınların
mikrokredi kullanmasından geçiyor
In order to end poverty, women should use microcredit
TÜRKIYE Graamen Mikrofinans Programı çatısı altında Kayseri’de faaliyet gösteren ve şimdiye kadar 1.574 dar gelirli
mikro girişimciye destek sağlanan Hamdi Akın Kayseri Mikrofinans Şubesi’den
mikrokredi kullanacak kadınlara çekleri
törenle sunuldu. Mart ayı başında Novotel Kayseri’de gerçekleştirilen törende
konuşan Akfen Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Hamdi Akın, mikrokredi projesiyle tanışan kadınların yoksulluğun
üstesinden gelerek ekonomik anlamda
ayaklarının üzerinde durabildiklerini ve
evlerine yardımcı olduklarını söyledi.
Kayseri’de mikrokredi uygulamasını
başlatmanın kendisi için büyük bir gurur vesilesi olduğunu ifade eden Akın,
“İslam dini, sağ elin verdiğini sol elin
görmemesini ve yoksulların görünmez
olmasını emrediyor” dedi. Bu nedenle bu
tip yardımların hayırseverler tarafından
yapılmaya devam edeceğini ancak bunun

kimse tarafından reklam malzemesi yapılamayacağını söyleyen Akın, “Biz burada
bağış, yardım yaparak sizleri tembelliğe
alıştırmıyoruz. Aksine biz sizi bir sisteme
entegre etmeye çalışıyoruz. Sistemin içerisindeki birer oyuncu haline getirmeye
çalışıyoruz” diye konuştu.
270 KADINA UMUT OLACAK
Mikrokredinin gerçek anlamda bir kredi
olduğunu anlatan Hamdi Akın, “Ama bu
kredide asla teminat, kefil, icra, mahkeme, haciz gibi bir durum söz konusu değil,
onun için rakamlarımız ufak” dedi. Akın,
projenin, kar amacı gütmeyen ve sadece yoksullara kaynak aktarılan bir finans
modeli olduğunu belirterek, “Ben girişimciyim, Türkiye’de yoksulluğu bitirmek de

mikro girişimcilik ile mümkündür” ifadelerini kullandı. Akın 2018 yılı için Kayseri’deki girişimci kadınlara 200 bin liralık
destek sağlayacaklarını belirtti. Başlangıç
kredi tutarı 750 lira olan mikrokredide 200
bin lira yaklaşık 270 kadının yeni işe başlaması anlamına geliyor. Sağlanan bu küçük
desteklerle kadınların harikalar yarattığını
belirten Hamdi Akın, “700-800 liralık mikrokrediyle yapılan yaratıcı işleri görünce
‘biz hiçbir şey yapmamışız’ diyorum. Buraya gelirken ‘bu senenin bütçesine 100 bin
liralık katkıda bulunalım’ diye karar verdik. Ama geldik gördük ki gerçekten muhteşem işler yapılmış. Onun üzerine bir 100
bin lira daha eklemeye karar verdik. Bunu
hiç ziyan olmayan, çok büyük karşılığı olan
bir para olarak görüyorum” dedi.

in Novotel Kayseri at the beginning of March,

WILL GIVE HOPE TO 270 WOMEN

women to be able to start new jobs.

Akfen Holding Chairman Hamdi Akın said that

Hamdi Akin, who explained that microcredit is a

Hamdi Akin, who stated that women worked

women who met with the microcredit project

credit in a real sense, said, “However there is no

wonders with these small amounts of support,

overcame poverty were able to stand on their

such thing as collateral, guarantor, execution,

said: “When I see the creative works done with

feet economically and help their homes.

court, a foreclosure in this loan.That’s why our

700-800 TL of micro-credit, I feel like what we

Akın, who expressed great pride for starting the

amounts are small. Akın, who pointed out that

did was nothing. These women work wonders.

practice of micro-crediting in Kayseri said: “Islam

the project is a non-profit finance model that

When I saw their achievements, I decided to

is the religion that commands the right hand to

provides funding for the poor said: I am an

double the budget. When we first came here, I

not see the left hand and the poor to be invisible.

entrepreneur and ending poverty is possible by

was going to contribute 100 thousand Liras to

For this reason, this kind of aid will continue to be

micro-entrepreneurship in Turkey.

the budget of this year. But we found out that

done by philanthropists, but it can not be used as

Hamdi Akin pointed out that they will provide

really great things were done. That’s why we

a promotion material by anyone. Our mission is

200.000 TL worth of support to female

decided to add another 100 thousand Liras on

not for you to get lazy by donations. Instead, we

entrepreneurs in Kayseri. The initial loan

top of it.To me, this money is worth so much

are trying you integrate you into a system. Trying

amount is 750 Liras in micro-crediting, and

in return and definitely is not considered as

to make you a player in the system.”

that means that 270 thousand Liras allow 200

waste.”

Hamdi Akin Kayseri Microfinance Branch,
being under Turkey Graamen Microfinance
Program, which provided support for 1,574
low-income micro-entrepreneurs, provided a
ceremony for women who will use microcredit
for the new term. Speaking at a ceremony held
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59 yıl önce çığlığını Ara Güler duydu

APHRODISIAS

UNESCO’nun Dünya Miras Listesi’ne geçen yıl dâhil olan ve adını
tanrıça Afrodit’ten alan Aphrodisias antik kentin kaderinin
‘fotoğraflarla’ değiştiğini biliyor musunuz? 1958’de Adnan
Menderes’in de katılacağı bir baraj açılışını izlemek üzere
giderken kaybolan ünlü fotoğrafçı Ara Güler, Aphrodisas’ın
‘beni kurtar çığlığını’ duyunca antik kentin kaderi de değişti.

APHRODISIAS: Ara Güler heard its scream 59 years ago
Do you know that “photos” changed the destiny of Aphrodisias, inscribed to the
UNESCO World Heritage List last year and named after the goddess Aphrodite?
When the famous photographer Ara Güler, who was lost on his way to follow the
inauguration of the dam with the participation of Adnan Menderes in 1958, heard
Aphrodisias screaming “save me”, the destiny of the antique city changed.
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OLONYA’NIN
Krakow
kentinde 2017 yazında
yapılan UNESCO’nun 41.
Dünya Miras Komitesi Toplantısı’nda Aydın’da bulunan Aphrodisias Arkelojik Alanı, Dünya Miras
Listesi’ne kabul edildi. Böylece
Türkiye’nin Dünya Miras Listesi’ndeki varlık sayısı da 17’ye çıktı.
Eski Yunan ve Roma dönemine ait görkemli antik kentin
olduğu bölgede yerleşim geç neolitik çağa kadar uzanıyor. M.Ö.
2. yüzyılda Roma egemenliğinin
güçlenmesiyle kent kutsal bir
yöre olarak önem kazanırken
Aphrodisias ismini aldı. Kazılarda ortaya
çıkarılan tiyatronun sahne yapısının duvarındaki yazılarda, Ceasar’ın Aphrodite
hediye ettiği altın bir Eros heykelinden
söz edilmekte. Buradan hareketle Caesar’ın kente gelmiş olabileceği üzerinde
de durulmakta.
Roma’nın bölünmesiyle kentin kaderi
önce Doğu Roma, daha sonra da Bizans’ın
eline kaldı. Aphrodisias 4. yüzyılda da Hıristiyanlığın yayılması burada bir pisko-
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AT UNESCO’S 41st World Heritage
Committee Meeting held in Krakow, Poland
in summer 2017, the archeological site of
Aphrodisias was inscribed on the World
Heritage List. Thus, Turkey has now 17 assets
on the World Heritage List.
The settlement in the region where the
splendid antique city of the Ancient Greek
and Roman era is located, dates back to
the late Neolithic age. The city gained
more importance as a holy location as the
Roman dominance grew stronger and it was
named Aphrodisias. The script on the wall
of the theatre’s stage discovered during the
excavations, talks about a golden statue of
Eros offered by Cesar to Aphrodisias. This
information hints about a likely visit of
Caesar to the city.
Following the division of Rome, first
Rome and then Byzantium took hold of the
destiny of the city. During the spread of the
Christianity in the 4th century, a diocese was
established here but this new establishment
couldn’t eradicate the pagan culture having

ADINI AŞK VE GÜZELLIK
TANRIÇASINDAN ALDI
Kent adını, aşk ve güzellik tanrıçası Aphrodite’den aldı.
Aphrodisias ismi ilk olarak M.Ö. 2.yy da kullanılmaya
başlandı. Kent daha önce başka adlarla anılıyordu.
Kullanılan isimler sırasıyla; Lelegonpolis, Megapolis, Ninoi,
Aphrodisias, Kayra, Geyre.

posluk merkezinin kurulmasını
sağladı fakat kökleri çok eskilere
dayanan pagan kültürünü yok
edemedi. Bu nedenle zamanla Aphrodisias ve Aphrodisiaslı
sözcükleri yazıtlardan sistemli
bir şekilde silindi. Hatta 7. yy süresince kente “Stravpoli” (Haç
Kenti) adı verildi. Fakat Aphrodisias adı tamamen yok olmadı.
Bizans döneminde Kayra adı kullanıldı. Günümüzde Geyre adının
Kayra’dan geldiği düşünülmekte.
Aphrodisias 7. yy’a kadar önemini korumayı başardı. Fakat
doğudan gelen istilalar, dinsel çekişmeler, siyasal ve iktisadi baskılar ve diğer sorunlar kentin çöküşünü hızlandırdı.
7. yy depreminden sonra kent bir daha inşa
edilemedi. 11. ve 13. yy.lar arasında, Selçukluların egemenliği altındaydı. 13. yüzyıldan
sonra tüm yöre Aydın ya da Menteşe Beyliği’nin topraklarına katıldı. Aphrodisias’ın
bu yıllarda terk edildiği tahmin ediliyor.
15. ve 16. yüzyıllarda ovanın verimliliği sayesinde yörede yeni yerleşimler oluştu ve
Geyre köyü kuruldu.

far ancient origins. Therefore, the words
of Aphrodisias and resident of Aphrodisias
have been systematically deleted in time
from the scriptures. And even during the
7th century, the city was named “Stravpoli”
(City of Cross). Nevertheless, the name of
Aphrodisias didn’t definitely disappear. It was
called Kayra during the Byzantine era. Today,
the name Geyre is supposed to derive from
Kayra.

ARA GÜLER LOST HIS WAY, THE
DESTINY OF APHRODISIAS CHANGED

NAMED AFTER THE GODDESS OF
LOVE AND BEAUTY
The city is named after Aphrodite, goddess of love and
beauty. The name Aphrodisias is initially used in 2 B.C.
Before that, the city had different other names. These
names were respectively: Lelegonpolis, Megapolis, Ninoi,
Aphrodisias, Kayra, Geyre.

On the other hand, a curious coincidence
put Aphrodisias again on the agenda in the
world and in Turkey. In 1958, the famous
photographer Ara Güler who traveled to
the region to follow the inauguration of a
dam lost his way, something which helped
Aphrodisias to make its scream heard by the
world. In an interview, Ara Güler talks about
how he found himself in Aphrodisias:
“It was in 1958. The last times of Adnan
Menderes. I went to the Mayor of Aydın; ‘A
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ARA GÜLER YOLUNU KAYBETTİ,
APHRODISIAS’IN KADERİ DEĞİŞTİ
Aphrodisias’ın dünyada ve Türkiye’de yeniden gündeme geliş hikayesi de ilginç.
1958 yılında bir baraj açılışı için bölgeye
gazeteci olarak giden ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler’in yolunu kaybetmesi ile Afrodisias da dünyaya çığlığını duyurdu. Ara
Güler, yaptığı bir röportajda Aphrodisias
ile tanışmasını şöyle anlatıyor:
“Devir 1958. Adnan Menderes’in son zamanlarıydı. Aydın’da valiye gittim. “Adnan
Menderes’in açılış yapacağı baraj var. Beni
oraya gönder, açılışta resim çekeceğim”
dedim. Şoför, “Ben bir kestirme yol biliyorum, oradan gidelim” dedi. Kestirme yoldan giderken yolu kaybettik. Güneş battı
ve zifiri karanlık oldu. Gidiyoruz, gidiyoruz
yine aynı kayalıklara geliyoruz. Baktım bir
ışık var. Bir kahve… Kahveye girdik, adamlar oyun oynuyor. Lüks lambasıyla aydınlanıyordu. Biraz sonra gözüm ışığa alıştı,
bir de baktım ki kahvede masa yok. Sütun
başlıklarını masa yapmışlar ve üstünde domino oynuyorlar. Tarih ve bugün içi içe yaşamaktadır. Böyle acayip bir yer hayatımda
görmedim. Harabe dediğin harabedir. Ama

bu öyle değil, bu bambaşka. Bu, tarih içinde
yaşayan bir şehir… Baktım ki taşların içinden suratlar bana bakıyor. Hemen aklıma
röportajın adı geldi; Aphrodisias çığlığı… O
taşlar bana bakıyor ve “beni buradan kurtar!” diye çığlık atıyor.”
Ne yazık ki Güler’in bu çığlığın etkisi
ile çektiği fotoğraflar Türkiye’de fazla ilgi
görmedi. Bunun üzerine Güler fotoğrafları Times’a gönderdi. Söz konusu konusu
fotoğraflar Times’da yayınlanınca büyük
bir ilgi uyandırdı ve Aphrodisias’ın kaderi
de değişti. Amerika’dan gelen arkeologlar
Geyre’de araştırma yapmaya başladıklarında burasının Roma İmparatorluğu’na
ait, tarihi M.Ö. 500’li yıllara dayanan ve
ismini tanrıça Afrodit’ten alan Aphrodisias
antik kenti olduğu anladılar. Bölgeye gelip
kente hayran olan Prof. Dr. Kenan T. Erim
1961’de Aphrodisias’ı kazmaya başladı. Köy
boşaltıldı ve bölge korumaya alındı. 2009
yılından bu yana Dünya Miras Geçici Listesi’nde olan Aphrodisias, sonunda bu yıl
dünya miras listesinde hak ettiği yeri aldı.
Afrodit tapınağı ile ünlü olan Afrodisyas,
antik dönemde pek çok önemli gelişmeye
tanıklık etmesi açısından da önem taşıyor.

dam is inaugurated by Adnan Menderes.
Send me there, I will take photos during the
inauguration’ I said. The driver told me that
he knows a short cut, so we can drive by
there. However, we lost our way while going
through the short cut. The sun went down
and we were plunged in pitch darkness. We
drove further but each time we fall upon
the same rocky area. Suddenly, we noticed a
light. It was a coffeehouse… So, we entered;
people were playing game. A pressure lamp
was illuminating the place. My eyes got
used to dark somewhat later and I suddenly
noticed that there is not table at the coffee
house. People serve the column heads as
table and they play dominoes on them.
History and present were intermingled with
one another. I never saw such a strange place
in my place. Ruins are ruins. But here it was
not the case, it was something completely
different. This town was living into the
history… I saw that faces were looking at me
among these stones. Suddenly, the title of
the interview came into my mind; the scream

of Aphrodisias… Those stones were looking at
me and screaming “save me from here!”
Unfortunately, the photos taken by Güler
acting upon these screams, didn’t raise
enough interest in Turkey. Therefore, Güler
sent these photos to Times. The publication
of these photos in Times spurred interest and
thus, the destiny of Aphrodisias changed. The
archaeologists coming from US and making
researches in Geyre realized that here stands
the antique city of Aphrodisias with a history
dating back to 500 BC and named after the
goddess Aphrodite. Prof. Dr. Kenan T. Erim
visiting the area and amazed by city began
the excavation works at the site in 1961. The
village was evacuated and the area was put
under preservation. Aphrodisias, put on the
World Heritage Temporary List since the year
2009, had finally the place it deserves on
the world heritage list, this year. Aphrodisias,
famous with the temple of Aphrodite,
witnessed many critical developments at that
time, something which further enhances its
importance.

DÜNYA MIRASI LISTESI’NDE
17 VARLIĞIMIZ VAR
• İstanbul’un Tarihi Alanları (İstanbul-1985),
• Göreme Milli Parkı ve Kapadokya (Nevşehir, Kayseri-1985),
• Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Sivas-1985),
• Hattuşa: Hitit Başkenti (Çorum-1986),
• Nemrut Dağı (Adıyaman-1987),
• Xanthos-Letoon (Antalya, Muğla-1988),
• Hieropolis-Pamukkale (Denizli-1988),
• Safranbolu Kenti (Karabük-1994),
• Troya Arkeolojik Siti (Çanakkale-1998),
• Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne-2011),
• Çatalhöyük Neolitik Kenti (Konya-2012),
• Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğunun
Doğuşu (Bursa-2014),
• Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzajı (İzmir-2014),
• Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri (Diyarbakır-2015),
• Efes (İzmir-2015),
• Ani Arkeolojik Alanı (Kars-2016),
• Afrodisyas Arkeolojik Alanı (2017)

WE HAVE 17 ASSETS ON THE
WORLD HERITAGE LIST
• Historical Places of Istanbul (Istanbul-1985)
• National Park of Göreme and Cappadocia
(Nevşehir, Kayseri-1985)
• Divriği Ulu Mosque and Darüşşifa (Hospital) (Sivas-1985)
• Hattusha: The Hittite Capital (Çorum-1986)
• Nemrut Mountain (Adıyaman-1987)
• Xanthos-Letoon (Antalya, Muğla -1988),
• The City of Safranbolu (Karabük-1994)
• The Archaeological Site of Troy (Çanakkale-1998)
• Selimiye Mosque and Külliye (social complex) (Edirne-2011)
• The Neolithic City of Çatalhöyük (Konya-2012)
• Bursa and Cumalıkızık: Birth of the Ottoman Empire
(Bursa-2014)
• The Multilayer Landscape of Pergamon (Izmir-2014),
• Diyarbakır Fortress and Hevsel Gardens (Diyarbakır-2015)
• Ephesus (Izmir-2015)
• The Archaeological Site of Ani (Kars-2016)
• The Archaeological Site of Aphrodisias (2017)
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Sanat tarihinin 5 büyük haseti
The 5 big jealousies of the art history
İNSANOĞLUNUN sanatla uğraşı kendini ifade etmek
güdüsünün yanında en az onun kadar güçlü bir diğer güdüden
besleniyor: hatırlanmak, iz bırakmak. Ancak tarih boyunca
sanatçıların, daha yaratıcı, daha ünlü olmak, daha ‘iyi’ eserler
bırakmak için girdikleri rekabet en büyük hasetleri de tarih
sayfalarına yazdı. İşte en ünlü rekabet öyküleri:

1

this course: To be remembered, to leave a trace. On the other hand, the
rivalry among artists arising from the hunger for more creativity, more
fame and the creation of ‘better’ artworks, ignited also the biggest
jealousies in the history. Here are the most famous stories of rivalry:

Absinthe ile biten kavga
The dispute ending with Absinthe

VAN GOGH ILE GAUGUIN

Kulağı
kim kesti?

Who cut
the ear?

VAN GOGH’UN kesik kulağı meşhur. O
kulağın nasıl kesildiğine dair hikayeler
çeşitli. Bazıları Van
Gogh’un
kulağını
kendisinin kestiğini
dile getirirken, kimileri de Gauguin
ile tartışmalarından
birinde Gauguin’in
kestiği iddiasını savunuyor.

THE CUT EAR
of Van Gogh is
famous.
Various
stories are told
about how that ear
has been cut. Some
say the ear was
cut by Van Gogh
whereas

some other argue
that Gaugin cut the
ear during one of
their disputes.

self-expression but another instinct equally strong is also involved in

Van Gogh & Gauguin

arasındaki haset aslında bir
dostluktan doğdu. Van Gogh
sanatçılar için Fransa’nın Arles kasabasında kurduğu komüne yakın dostu Gauguin’i de çağırdı. Van Gogh, narsistik
olarak bilinen Gauguin tarafından Van Gogh Ayçiçeklerini
Boyuyor tablosunda resmedilince gerginlik yaşandı. Çok kısa
bir süre taze kalan ayçiçeklerini çizerek Gauguin’in odasına
koyan Van Gogh, cevaben ayçiçeklerinin mevsimi geçtikten
sonra, yani tamamen kafasından Gauguin’in kendisini bu resimleri yaparken çizdiği tabloyu görünce çok sinirlendi. Van
Gogh, Gauguin’in kendisini deli olarak gördüğünü iddia etti
ve bir şişe Absinthe’i Gauguin’in kafasından aşağı boşalttı.

himself

THE HUMAN BEING’s engagement in art is fed by the instinct of

THE JEALOUSY between Van Gogh
and Gauguin erupted actually from
friendship. Van Gogh invited also his
fellow Gauguin to the commune he
established for the artists in the village
of Arles , France. But soon, some tensions arose within the commune. When
Van Gogh, known for his psychological disorders, was painted on the work
‘Van Gogh is Painting the Sunflowers’ by Gauguin, having a narcissistic
personality, the tension increased. Van Gogh, who painted the sunflowers
remaining alive for a short time and put the work in the room of Gauguin, was
furious to see that Gauguin had painted him creating the work of sunflowers
after that the season of sunflowers was over,. At the end of the tension rising
with the implications of superiority, Van Gogh claimed that Gauguin sees him
as an insane and poured one bottle of Absinthe over the head of his rival.
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Picasso & Matisse

Bu rekabet tablosu sahte mi?
Is this painting of rivalry fake?

MODERN sanatın iki
ustası Picasso ve Matisse arasındaki ilişki saygı
sınırlarını hiç aşmamış
olsa da sanat tarihinin
en ünlü rekabetleri arasında sayıldı.
Picasso Matisse’den daha
genç olmasına rağmen
ikisinin de en ikonik
eserleri aynı dönemlere
denk geliyor. 1907 yılında
Mavi Nü’yü çizen Matisse, aynı yıl Avignon’lu Kızlar’ı çizen Picasso için ‘kendisinden
öğrenecek şeyler olan inovatif ressam’ ifadelerini kullandı.
İki ressam arasındaki tartışmalar çok büyük boyutlara ulaşmasa da iki isim pek çok sanat tarihçisi ve eleştirmeni tarafından sık sık karşılaştırıldı. Hatta bazı sanat tarihçileri ikilinin gündem yaratmak için abartılmış sahte bir düşmanlık
içinde olduğunu ileri sürdü.
Keza sanatseverler modern sanatın bu iki büyük ismi arasındaki rekabeti izlemeye hep
büyük ilgi gösterdi. Açıklamaları, sözleri, eserleri her
dönem merak uyandırdı ve
iki ressamın hikayesi sanat
tarihinin en büyük 5 haseti
arasında yer aldı.

THE RELATION between
Picasso and Matisse, two
masters of the modern art,
never crossed the boarders
of respect but it was among
the most famous rivalries in
the art.
Although Picasso was younger than Matisse, the most iconic works of
both coincided in the same period. Matisse who painted Blue Nude
in 1907, defined Picasso, who painted the Girls of Avignon the same
year, as ‘an innovative painter who needs to learn a lot from him’.
Though the discussions between the two painters never grew
serious, they were compared frequently by several art historians
and critics. And some art critics even argued that the two painters
were actually involved in an exaggerated pseudo fight in order to
stay on the agenda. Their statements and works triggered always
curiosity and the two painters took place among the 5 big jealousies
of the art history.

3
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Delacroix & Ingres

Cehennem kokan rekabet
The rivalry smelling hell

19’UNCU yüzyıla damga vu-

ran Delacroix ve Ingres rekabeti aslında iki akımın da
mücadelesi olarak yaşandı.
Geleneksel neoklasik stilin
temsilcisi Ingres, avantgard
romantik Delacroix’nın stilini pek çok kez sert bir dille eleştirdi. Delacroix’nın
temsil ettiği ahlaki değerleri
Fransız toplumu için tehdit
olarak değerlendiren Ingres, çağdaşının tabloları için “Cehennem kokuyor” ifadelerini kullanarak çatışmanın dozunu artırdı. Bir partide denk gelen ikili arasındaki tansiyon Ingres’in Delacroix’ya “Çizmek
onur ve dürüstlük gerektirir” diyerek elindeki kahve fincanını kendi üzerine dökmesiyle zirve yaptı.

THE

RIVALRY

between

Delacroix and Ingres, marking
the 19th century, was also the
struggle between the two art
movements. Ingres, representing
the traditional neoclassic style,
criticized harshly the style of
Delacroix many times. Ingres,
who was seeing the moral values
represented by Delacroix as
a threat to the French society,
fueled the conflict when he
said that the paintings of his
contemporary artist “smell hell”.
The tension escalated further as both painters encountered at
a party and Ingres poured the coffee on Delacroix and said that
‘painting necessitates pride and honesty’.
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Banksy & King Robbo
Duvarların ‘kral’ı kim?
Who is ‘the king’ of the walls?

GÜNÜMÜZÜN en çok dikkat çeken iki sokak sanatçısı Banksy ve
King Robbo arasındaki rekabet oldukça ünlü. 2014 yılında vefat
eden King Robbo sokak graffitilerinde daha çok renkler ve desenler üzerine yoğunlaşırken, kimliği halen belirsiz olan Banksy ise
eleştirel düşünceyi tetikleyen figürleriyle biliniyor. Bu ayrım iki
sanatçının zaman zaman açıktan da karşı karşıya gelmesine ve
hatta birbirlerinin eserlerine değiştirmesine neden oldu. Örneğin,
Banksy King Robbo’nun bir eserinde sanatçının imza figürünü boyacı olarak modifiye etti, bunun üzerine King Robbo da imza figürünü aynı resmi yeniden yaratarak ‘düzeltti.’ Bu graffiti üzerinden
kavga peşpeşe yapılan değişikliklerle devam etti .

THE RIVALRY between Banksy and King Robbo, two street artists very
popular in our days, is very famous. King Robbo, died in 2014, focused mostly
on the colors and patterns at street graffitis whereas Banksy, whose identity
is still unknown, gained reputation with his figures triggering the critical
thinking. This difference caused sometimes both artists defying each other
and making some changes on the works of each other. For example, Banksy
modified the signature of King Robbo on one of his own works and in response
to this attempt, King Robbo ‘corrected’ the signature figure by recreating the
same work. Third parties too were involved in this dispute over graffiti.

5

Michelangelo & Raphael

‘Dere’den değişim mesajı
The message of change through ‘river’

HER IKISI DE Rönesans döneminin Floransa’da yaşayan dünyaca ünlü yetenekleri olan
Michelangelo ve Raphael, aynı zamanda da
rakiptiler. 1500’lü yılların başında Michelangelo ününün ve sanattaki deneyiminin
zirvesini yaşarken ondan daha genç olan
20’lerindeki Raphael çırağı olduğu sanatçıların dikkatini çekerek hızla yükseliyordu.
İkilinin rekabeti 1508 yılında Papa Julius II
tarafından açılan bir yarışmayla ayyuka çıktı. Vatikan Sarayı’ndaki özel kütüphaneye
fresk yapımı için yapılan yarışmada komisyon Michelangelo gibi rakipleri eleyip genç
Raphael’i seçti. Bu sonucu hoş karşılamayan
Michelangelo Raphael’i pek çok konuşmasında kıskançlık ve öfkesinin öznesi yaptı.
Raphael ise Michelangelo’yu fresklerinden
birinde “Aynı derede iki kez yıkanılmaz”
diyen Herakleitos formunda resmederek
ustasına değişimin kaçınılmazlığı mesajını
verdi. Raphael ayrıca fresklerinden birinde
somurtan bir Michelangelo figürünü işledi.

MICHELANGELO

AND

RAPHAEL,

two

world famous talents living in Florence during
Renaissance, were rivals at the same time. In
early 1500s when Michelangelo was at the
peak of his fame and his experience in art,
Raphael who was in his 20s and younger than
him, was rising fast as he was catching attention
of the artists he was apprentice of. The rivalry
between the two artists became obvious and
intensified during the contest organized by the
Pope Julius II in 1508. At the contest held for
making fresco in the special library in the Vatican
Palace, the commission eliminated the rivals like
Michelangelo and elected the young Raphael.
Michelangelo who was upset by this result,
began to talk jealously and furiously about
Raphael. As a response to him, Raphael painted
Michelangelo, at one of his frescos, in the form of
Herakleitos saying “one cannot wash twice in the
same river” giving the message that the change
is inevitable. Raphael also crafted Michelangelo
with a grumpy figure on one of his frescos.
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Çocuklara yönelik resim müzayedesi
İncek Loft’ta yapıldı
Ankara’da Akfen İnşaat tarafından hayata geçirilen ve yaşamın başladığı İncek Loft projesi 23 Aralık Cumartesi günü renkli
bir etkinliğe sahne oldu. Şimdiye kadar yetişkinleri ağırlayan ‘İncek Loft Art Gallery by RC’ sanat galerisinde ilk defa çocuk
sanatseverlere yönelik bir müzayede hayata geçirildi. Çocuklar ünlü ressamların 52 sanat eserine bizzat teklif verdi.

The drawing auction for kids was held at Incek Loft
The Incek Loft project, realized by Akfen Construction in Ankara and where dwelling already started, hosted a joyful
organization on 23 December, Saturday. At “Incek Loft Art Gallery by RC” hosting adults until now, an auction was
organized for the first time for kids. The kids bid by themselves for 52 art works of the famous painters.
NKARA’DA Akfen İnşaat tarafından hayata
geçirilen ve yaşamın başladığı İncek Loft
projesinde RC Art iş birliğiyle açılan ‘İncek Loft
Art Gallery by RC’ sanat galerisi oldukça renkli
bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. 23 Aralık Cumartesi günü İncek Loft’ta çocuklara yönelik bir resim
müzayedesi etkinliği hayata geçirildi. Türkiye’nin
ilk çocuk resim müzayedesini düzenleyen Küratör Rahmi Çöğendez’in yönetttiği etkinlikle sanat
galerileri artık sadece yetişkinler değil, çocuklara
da açıldı. Çocuk resim müzayedesinde etkinlik
boyunca çocuklar, kendilerine yönelik olarak
sergilenecek ve ünlü ressamlar tarafından resmedilmiş 52 sanat eserlerine teklif verip, bizzat bu
eserlerin sahipleri de oldu.

A

‘GELENEKSEL HALE GETİRECEĞİZ’
Küratör Rahmi Çöğendez, ilkini 2015 yılında geçirdikleri çocuk resim müzayedesi ile yeni nesle
sanatı sevdirip, küçük yaşta koleksiyonerliğe teşvik etmeyi planladıklarını ifade etti. Çöğendez,
“Çocuk resim müzayedesi ile çocuklarımızı biraz
olsun interaktif hayatlarından alıp farklı bir ortama sokmayı hedefliyoruz. Her kesime sanatı sevdirme konusundaki çalışmalarımız doğrultusunda çocuklarımızın akıllarına sanat konusundaki
ilk tohumlarını attık” diye konuştu.
Çöğendez, bir sosyal sorumluluk projesi
olarak düşündükleri bu etkinlik ile daha geniş
kitlelere ulaşmayı hedeflediklerini, bu kapsamda İncek Loft Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilecek olan müzayedeyi gelenekselleştirmeyi
düşündüklerini sözlerine ekledi. Çocuk resim
müzayedesinde sergilenen eserler www.yeninesilmuzayede.com adresli internet sitesinden de
görülebiliyor.

AT INCEK LOFT PROJECT realized by Akfen Construction in Ankara and
where dwelling already started, the art gallery “Incek Loft Art Gallery by RC”
opened in cooperation with RC Art, hosted a very joyful organization this weekend.
On 23 December Saturday, a drawing auction for kids was organized at Incek Loft.
At the event to be managed by Curator Rahmi Çöğendez, organizing the first
auction for kids in Turkey, the art galleries are now open not only to adults but
also to kids. During the event, the kids bid for 52 art works to be exhibited for
them and drawn by the famous painters and thus, they owned them as well.
Curator Rahmi Çöğendez stated that they plan to get the young generation
interested in art thanks to the drawing auction for kids organized first in 2015 and
to encourage them to get the habit of collection already in early ages. “Through
this drawing auction for kids, we plan to get the kids out from their interactive
lives and to take them into a different environment. Thanks to our works aiming
at familiarizing public with art, we sowed the first seeds for art in the minds of our
kids” Çöğendez said. Çöğendez explained that they target to have access to wider
masses through this event planned as a social responsibility project and within
this scope, they think to traditionalize this auction to be held at Incek Loft Art
Gallery. The art works exhibited at the drawing auction for kids can bee seen on
the web site: www.yeninesilmuzayede.com
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ATATÜRK HAVALIMANI
ARALIK 2017’DE
AVRUPA’YI SOLLADI
The Atatürk Airport topped
Europe in December 2017
AVRUPA HAVALIMANLARI
KONSEYI (ACI) raporuna

göre 2017 yılında AB üyesi
ülkelerin yolcu sayısı yüzde
7,7 artarken, AB üyesi olmayan ülkelerde bu oran yüzde
11,4’e ulaştı. Rapora göre Avrupa havacılığı 2017 yılında
yüzde 8.5 büyüme ile son 13
yılın en büyük gelişmesini
kaydetti. 45 Avrupa ülkesindeki 500 havalimanına ilişkin 2017 yılı aralık ayı, son
çeyrek, ikinci yarı ve yılsonu
rakamlarını açıklayan ACI raporuna Türkiye havalimanları damgasını vurdu.
2017 Aralık ayında Atatürk Havalimanı
yolcusunu yüzde 15,9 artırarak Avrupa’nın
en çok büyüyen havalimanı oldu. 10-25 milyon yolcu kapasiteli havalimanları kategorisinde ise Esenboğa Havalimanı yüzde 28’lik
artış ile yolcusunu en fazla arttıran birinci,
İzmir Adnan Menderes Havalimanı da yüzde 17,7 büyüme ile 3. havalimanı oldu.
2017’DE AVRUPA’NIN EN BÜYÜK
5. HAVALİMANI
ACI 2017 yılsonu raporuna göre de; Atatürk
Havalimanı yolcusunu bir önceki yıla göre yüzde 5,9 oranında arttırarak 63,7 milyona ulaşan
yolcu sayısıyla Avrupa’nın en büyük 5. havalimanı oldu. Sabiha Gökçen Havalimanı ise yüzde 105,2 gibi rekor büyüme ile 25 milyon üzeri
yolcu havalimanları arasına girdi. 2017 yılında
yolcusunu toplam yüzde 38 oranında artıran
Antalya Havalimanı, kendi kategorisinde en
fazla gelişme kaydeden havalimanı oldu. Esenboğa Havalimanı da aynı kategoride yüzde
20,6 büyüme ile 3. sırada yer aldı.
Ayrıca Hub bağlantısında 2007’de 13. sı-

Son 10 yılda 489,6
milyon yolcu ağırladı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi
(DHMİ) Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre İstanbul Atatürk Havalimanı son
10 yılda 489,6 milyon yolcuya ev sahipliği
yaptı. Birçok ülkenin nüfusunu geride bırakan ve 2007 yılında 23 milyon 196 bin
yolcuyu ağırlayan Atatürk Havalimanı,
2017 yılında bu sayı 63,7milyona ulaştı.

It hosted 489.6 million
passengers in 10 years
According to the data of the General Directorate of State Airports Authority, the Istanbul Atatürk Airport hosted 489.6 million
passengers in the past 10 years. Thus, the
Atatürk Airport outpacing the populations
of several countries and hosting 23 million
196 thousand passengers in 2007, saw this
number to rise to 63.7 million in 2017.

rada olan Atatürk Havalimanı, 10 yıl içinde
9 basamak yükselerek Avrupa’da 4. sıraya
yerleşti. Yüzde 591 büyüyerek Avrupa’nın
en fazla büyüyen hub’u oldu.
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ACCORDING to the
Airport Council International
(ACI) report, the number of
passengers of EU countries
surged by 7.7 per cent against
11.4 per cent rise in non EU
countries. The report unveils that
the European airlines industry
grew by 8.5 per cent, achieving
thus the highest rise in the past
13 years. The airports in Turkey
marked ACI report covering the
figures related to 500 airports
in 42 European countries for
December 2017, last quarter,
second half year and year-end.
In December 2017, the Atatürk
Airport increased the number of
passengers by 15.9 per cent and
thus, being the highest growing
airport of Europe. Among the
airports with a capacity of 10-25
million passengers, Esenboğa
Airport increased the number of
passengers by 28 percent and
thus, took the top rank with the
highest increase; Izmir Adnan
Menderes Airport took the spot
no.3 with 17.7per cent increase.
EUROPE’S 5TH BIGGEST
AIRPORT IN 2017
According to ACI’s year-end
report for 2017, the Atatürk
Airport increased the number
of passengers by 5.9 per cent to
63.7 million on yearly basis and
became the 5th biggest airport
of Europe. And Sabiha Gökçen
Airport is ranked among the
airports within the category of
more than 25 million passengers
thanks to achieving a record
growth of 105.2 per cent.
Antalya Airport increasing the
number of passengers by 38
per cent in 2017, is the most
developing airport within its
category. Esenboğa Airport took
the 3rd spot with 20.6 per cent
growth in the same category.
Furthermore, Atatürk
Airport on the 13th rank in hub
connection in 2007, jumped nine
ranks in 10 years and took the
fourth spot in Europe. It’s the
highest growing hub of Europe
with 591 per cent growth.
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Rakamlarla küresel milyonerler
Visualizing the global millionaire population
Servete bölge, miktar ve şehir kategorilerinde bir bakış
A look at wealth by region, size of fortune, and city

KÜRESEL MİLYONER NÜFUSU
GLOBAL MILLIONAIRE POPULATION

0.16M

1.50M

30M$+

Bu piramit toplam dünya
nüfusunun ancak yüzde
0,2’sini temsil ediyor.
This pyramid represents a
mere 0.2% of the total
global population.

20.6$T

SERVET
KATEGORİLERİ

5-30M$

WEALTH BANDS

1-5M$

Son 7 yılda net servet sahiplerinin zenginliğine eklenen miktar
was added to the wealth of high net worth individuals (HNW) in the past 7 years.

NET SERVET SAHİPLERİNİN TOPLAM ZENGİNLİĞİ, BÖLGESEL BAZDA ($T)
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MİLYONER SAYISI / MILLIONAIRE POPULATION, BY CITY

300.000
100.000
30.000

Knight Frank 2017 yılı raporuna göre 10 binin üzerinde milyoner barındıran şehirler
Cities with >10k millionaires, according to the Knight Frank 2017 report

(Bütün daireler aynı ölçekte)
(All circles are on the same scale.)

Londra hâlâ dünyanın en zenginlerinin
bir numaralı tercihi. Londra’da halen
350 binin üzerinde milyoner var ve
4.750 kişinin net serveti de 30 milyon
doların üzerinde.

Alman milyonerler ülkenin
başkenti yerine Münih ve
Frankfurt’u tercih ediyorlar.
Stockholm 33K

London is still a preferred
destination for the world’s
wealthiest people. There are
over 350K millionaries in
London, and 4,750 people
with a net worth of $30M+.
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Germany’s millionaries
prefer Munich and Frankfurt over
the nation’s capital.

Berlin 33K

İstanbul’un milyoner nüfusunda
gelecek on yılda yüzde 22 oranında
bir azalma bekleniyor.
Siyasi istikrarsızlık
devam ederse, bu
rakam daha da yükselebilir.

Frankfurt 128K
Münih 79K

357K Londra
111K Paris
104K Cenevre

Madrid 31K

ABD’de zenginlerin sayısı 4,3
milyon gibi baş döndürücü bir
rakama denk düşüyor; bunların
çoğu New York, Los Angeles ve
the Bay Area’da yaşıyor.

Zurih 109K
Roma 64K

İstanbul 27K

Istanbul is forecasted to experience a
22% drop in its millionarie population
over the next decade. If political instability
continues, that number could increase.

The United States is home to a
staggering 4.3 million millionaries,
many of whom live in New York, Los
Angeles, and the Bay Area.

280 bin milyonere sahip olan
Tokyo halen en çok milyoneri
barındıran Asya kenti.
With 280K millionaries, Tokyo
still has the most millionarie
residents of any Asian city.

Moskova’da yaşayan
zenginlerin sayısı 68 bin
Moscow has over 68K
millionaire residents.

Moskova 68K
Toronto 109K

31K Vancouver

Tokyo 280K

180K Bay Area
173K Los Angeles

31K DC

New York 339K

122K Pekin

35K Tel Aviv

228K HK

87K Mexico City

46K Mumbai

Singapur 217K

New York en az 30
milyon dolarlık servet
sahibi 6.570 kişiyle
başı çekiyor.
New York is home
to a world-leading
6,570 people with
a net worth of at
least $30M+.

Sao Paulo 65K

Hindistan’daki milyoner nüfusu
hâlâ görece düşük ama gelecek on
yılda üçe katlanması bekleniyor.
India’s millionarie population is still
relatively modest, but it’s projected
to triple ovet the next decade.

Johannesburg 18K

75K Melbourne

15K Buenos Aires

Son on yılda BAE’deki milyoner
sayısı kısmen de serveti bölgeye
çekme çabaları sayesinde yüzde 70
oranında artış gösterdi.
Over the last decade, the number of millionarie
residents in the UAE has jumped by 70%; part of
a concerted effort to attract wealth to the region.

Çin’deki milyoner
sayısı yalnızca on
yılda 188 binden
719 bine yükseldi.
China’s millionarie
population grew
from 188K to 719K in
only a decade.
Sydney 107K
Auckland 26K

Avustralya’daki milyoner nüfusu 2006 yılında
yüzde 85 oranında artış kaydetti; bu artış
kısmen de, son derece canlı emlak piyasası
sayesinde gerçekleşti.
Australia’s millionarie population grew by 85% since
2006, fueled, in part by a red-hot property market.
Kaynak / Source: Frank Knight, Capgemini
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Yükselişte / On the rise

En iyi performans
gösterenler
Best-performing
1 Dominik Dominica
2 Hindistan India
3 Butan Bhutan
4 Anguilla Anguilla
5 Etiyopya Ethiopia

2018 yılı GSYİH tahminleri,
bir önceki yıla göre % değişim
GDP forecasts 2018, % change
on a year earlier
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Russia
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Saudi
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South Korea

Yunanistan Avustralya
Greece
Australia
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Britain
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Poland

Singapur
Singapore
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Mısır
Egypt

İran
Iran

Türkiye
Turkey
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Vietnam
Vietnam

Çin
China

En kötü performans gösterenler
Worst-performing
1 Venezuela Venezuela
-11.9
2 Porto Riko Puerto Rico
-8.0
3 Ekvator Ginesi Equatorial Guinea -3.7
4 Kuzey Kore North Korea
-1.0
5 Brunei Brunei
+0.3

Kaynak / Source: Economist Intelligence Unit
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Çin’in baş döndürücü emtia talebi / China’s staggering demand for commodities

%19
Nüfus
Population

Tüm çelik, bakır, kömür, nikel ve çimento üretiminin yarısı veya daha fazlası oraya gidiyor / Half or more of all steel, copper, coal, nickel, and cement goes there

%59
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%50
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Kaynak / Source: Statista, MC Group, Global X Funds, World Steel Association, World Gold, Council, China Gold Association, NAB OECD, Enerdata, USDA
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Merkezi bütçe (Kamu) cari transfer harcamaları Milyon TL
Central budget (public) current transfer expenditures Million TL
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Kaynak / Source: @ekonomikanaliz
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Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler
Transfers to nonprofit organizations

2015
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2017
Yılsonu Year end

Hane halkına yapılan transferler
Transfers to households

2017 yılında dijital dünyamızda çok şey oldu- ve de işte rakamlar
So much happened in our digitalized world in 2017 - and we have the numbers behind it
2017 yılında online olarak 60 saniyede gerçekleşenler
Things that happened online in 2017 within 60 seconds

>243.000 fotoğraf yüklendi
photos uploaded

>3,8 milyon arama talebi
million search requests
>800.000 dosya yüklendi
files uploaded

>65.000
fotoğraf
yüklendi
photos
uploaded

>29 milyon
million
mesaj
işlendi
messages
processed

>350.000 tweet gönderildi
tweets sent
>210.000 snap yüklendi
snaps uploaded
>120 yeni
hesap
new accounts

60

>25.000 post
(tumblr üzerinde)
posts on tumblr

saniye

seconds
>87.000 saat video izlendi
hours of videos watched
>1.5 milyon şarkı yayını
million songs streamed

>16.550
video
görüntülendi
video
views
>400 saatlik
video yüklendi
hours of video
uploaded

>18.000
eşleşme matches
>2 milyon
dakikalık
konuşma
minutes
of calls

>156 milyon
e-mail
gönderildi
million emails
sent

Kaynak / Source: Go-Globe.com, Company Information, Statista Research
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CEO’lar ‘yıkım’dan korkmuyor / CEOs are not afraid of disruption
KPMG’nin Küresel CEO Araştırması’na göre hem küresel hem de Türkiye’deki CEO’lar teknolojik yıkımı
işletmeleri için tehdit değil bir fırsat olarak görüyor.
According to KPMG’s Global CEO Research, CEOs in Turkey and in the world, don’t see the technological disruption as a
threat but as an opportunity for their enterprises.
Gelişen teknolojilere yatırım / Investment to the developing technologies
CEO’lar şirketlerinin son bir yıl içinde yıkıcı teknolojiler
bakımından en fazla yatırımı robotik süreç otomasyonu (%96)
ve veri analitiği araçlarına (%84) yaptığını belirtti.
Önümüzdeki 3 yılda ise bu iki alana ek olarak bilişsel
teknolojiler (%84) ve Blockchain’e (%84) yoğun yatırım
yapılması planlanıyor.
CEOs stated that their companies invested mostly to the robotic
process automation (96%) and to the data analytic tools (84%) in
terms of disruptive technologies in the past one year.

%96
%84

In addition to these two areas in the next 3 years, a heavy
investment is anticipated to the cognitive technologies (84%) and
Blockchain (84%).

Teknolojik olgunluk / Technologic maturity

%36

CEO’lara göre şirketlerinde yeni
teknolojileri hayata geçirmenin
önündeki en büyük engel, eskimiş
sistemlerin kullanılıyor olması (%36).
Buna paralel olarak önümüzdeki 3
yılda şirketlerinin karşısına çıkacak
en büyük teknolojik problem de
BT sistemlerinin yeterli olgunlukta
olmayışı olarak görülüyor. Bunların
bir sonucu olarak da CEO’ların
yüzde 72’si şirketlerinin teknolojik
inovasyona ayak uydurmakta
zorlandığına inanıyor.

According to CEOs, the main obstacle
before the implementation of the
new technologies is the use of old
technologies (36%). Parallel to it,
the main technological problem
anticipated for the companies in the
next 3 years is the poor maturity IT
systems. Consequently, 72 per cent
of CEOs believe that their companies
have difficulty to go ahead with the
innovation.

%72

Çalışan sayısı artmaya devam edecek / The number of employees will continue to rise

%100

CEO’ların tamamı önümüzdeki 3 yılda şirketlerindeki çalışan sayısının
artmasını bekliyor. Bunlar arasında yüzde 64’ü yüzde 5’in altında bir
artış öngörürken, yüzde 32’si yüzde 6-10 arası, yüzde 4’ü de yüzde 1125 arası bir artış bekliyor. Türk CEO’lar genel anlamda dijital işgücü ve
bilişsel teknolojilerin gelişiminin önümüzdeki 3 yılda birçok seviyede
çalışan sayısının artmasına etki edeceğini düşünüyor.
All CEOs expect that the number of their employees will increase in their
companies during the next 3 years. Among them, 64 per cent foresee an increase
less than 5 per cent, 32 per cent foresee an increase between 6-10 per cent and
4 per cent expect an increase between 11-25 per cent. The Turkish CEOs think that
the development in digital workforce and IT technologies will have an impact on
the growth of the number of employees at several levels in the next 3 years.
Kaynak / Source: KPMG Türkiye
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2011

2012

2013

2015

2016

10.840.595

2014

9.203.987

12.414.677

2010

10.474.867

2009

9.381.670

2008

8.057.879

6.453.553
2007

11.842.983

2006

6.960.980

2005

7.509.741

2004

7.049.234

2003

5.346.658

2002

4.849.353

2001

3.473.144

2000

3.151.739

2.699.131

1999

2.510.763

1998

2.349.500

2.356.800

1997

1.737.287

2.505.752

İstanbul 2017’de 10,8 milyon turisti ağırladı
Istanbul hosted 10,8 million tourists in 2017

2017

2017’de İstanbul’a gelen ziyaretçilerde Almanlar ilk sırada yer alıyor
Among the visitors coming to Istanbul in 2017, Germans take the top rank
986.560

ALMANYA Germany

900.810

İRAN Iran
SUUDİ ARABİSTAN
Saudi Arabia

557.834

IRAK Iraq

517.653

RUSYA Russia

494.084

İNGİLTERE Britain
FRANSA France
UKRAYNA Ukraine

380.943
370.517
304.275

ABD US

270.887

HOLLANDA
Netherlands

253.805
Kaynak: İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Source: Istanbul Provincial Directorate of Culture and Tourism
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İzlanda

GfK Avrupa Satın Alma Gücü 2017
GfK Purchasing Power Europe 2017
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Malta
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Güney Kıbrıs Rum Kesimi
Kişi başına satın alma gücü
indeksi 2 basamaklı posta kodları için
Purchasing power index
per inhabitant for 2-digit postcodes

Cezayir

Libya Arap Cemahiriyesi

düşük low

yüksek high

Veri yok
no value available
Ulusal sınır National border
2 basamaklı posta kodları
2-digit postcodes

Kaynak / Source: © GfK, www.gfk.com/geomarketing

