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MERHABA,

Bir insan beyni gibi düşünüp hissedebilecek olan bilgisayarları üretebilecek miyiz? Birçok bilim adamı ve bu alanda kafa
yoran iş insanları, insan beynini taklit etmesinin imkansız
olduğunu düşünüyor. Ancak yine de yapay zeka ile ilgili gizemli yolculuk iş dünyasının önündeki en güzel, kârlı ve bir
o kadar da zor problem olarak duruyor. Belki beyni birebir
taklit edemese de duyurulan her gelişme okuyuculara, meraklılarına “Vaay be” dedirtiyor. Strategy dergimizin bu sayısında yapay zeka hakkında önemli gelişmelerin bir kısmını
anlatmaya çalıştık.
Sosyal sorumluluk projelerinde 20’nci yılını kutlayan
Türkiye İnsan Kaynakları, Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV)
gelecek 10 yılda merkezine genç, çocuk ve kadını alarak 100
bin kişiye dokunmayı hedefliyor. Akfen Grubu’nun kurduğu
TİKAV’ın Mütevelli Heyeti Üyesi ve Akfen Holding Yönetim
Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp, vakfın gelecek vizyonunu
bizler için değerlendirdi.
Türkiye dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı’nı hizmete aldı. Ancak bu başarıda yarım
asırı aşkın bir süredir hizmet veren Atatürk Havalimanı’nın
katkısı inanılmazdı. Hızla büyüyen ve 2000 yılında Akfen
Grubu’nun kurucusu olduğu şirketlerden TAV İnşaat tarafından hizmete alınan Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nin açılması ise Türk havacılık tarihi açısından önemli
dönüm noktalarındandı. Derginin bu sayısında 1990’larda
başlayan terminal ihalesi sürecinin perde arkasını ilk ağızdan
öğrenme fırsatı bulacaksınız. Hamdi Akın ile merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’a kadar giden Atatürk Havalimanı Dış
Hatlar Terminal ihalesindeki bilinmeyenleri konuştuk.
Dünya mirasları arasında yer alan tarihi Notre Dame Kilisesi’nde çıkan yangın sonrası merak edilen konulardan biri
de bu tür paha biçilmez eserlerin sigortası olup olmadığıydı.
IBS Sigorta ve Reasürans Genel Müdürü Dr. Murat Çiftçi ile
bu yapıların sigortaları üzerine sohbetimiz, motosiklet dünyasındaki gelişmeleri kaleme alan Menderes Özel analizi yine
bu sayının lezzetli yazıları arasında yer alıyor.
Keyifle okumanız dileğiyle…

HELLO,
Will we be able to develop computers thinking and feeling like a
human brain? Several scientists and business persons pondering
on this issue, believe that imitating the human brain is unlikely.
Nevertheless, a mysterious journey with the artificial intelligence
rises as the best, the most profitable and equally difficult problem
before the business world. It might not imitate exactly the brain
but each related development reported about it, stupefies the
readers and those curious about it. In this issue of our magazine
Strategy, we tried to explain some important developments about
the artificial intelligence.
The Foundation of Turkey Human Resources, Education and
Health (TİKAV), celebrating the 20th anniversary in the social
responsibility projects, targets to reach out to 100 thousand
persons including young people, kids and women. Pelin Akın
Özalp, member of Board of Trustees of TIKAV established by Akfen
Group and Board Member at Akfen Holding, talked about the
future vision of the foundation.
Turkey has now one of the world’s biggest airports which is
the Istanbul Airport. However, the contribution of Atatürk Airport
serving for more than 50 years to this success was extraordinary.
Furthermore, the International Flights Terminal at Atatürk
Airport, built by TAV Construction, which Akfen Group is one the
founding companies of, and opened in 2000, has been one of
the milestones of the Turkish aviation history. In this edition,
you will take the opportunity to learn from the first mouth about
the background of the tender process for the terminal starting in
1990s. We talked with Hamdi Akın about the unknown notions in
the tender process of the International Flights Terminal, a story
covering also the late President Turgut Özal.
Following the fire engulfing the historical Notre Dame Church,
one of the main questions was whether these kind of historical,
priceless monuments are covered by insurance. Our interview
with IBS Insurance and Reassurance General Manager Murat Çiftçi
about the insurance for such edifices, the story of Menderes Özel
taking you to a journey into the motorcycle world are among the
pleasant articles in this issue.
Enjoy the reading…

4

İÇİNDEKİLER / Contents

STRATEGY

GÖRÜNÜM/VIEW
8
TİKAV, gelecek 10 yılda
100 bin kişiye dokunacak
TIKAV plans to touch 100 lives
in the next 10 years

26

Kripto parada yeni sihir:
Facebook Libra Calibra
New Magic in Cryptocurrency:
Facebook Libra Calibra
Kerem ÖZDEMİR

12

KAPAK/COVER

20
yöntemle
yapay zeka
iş başında!

30

Notre Dame yangını
gibi felaket olmadan
tarihimize birlikte
sahip çıkalım
Acting together to protect
our history from disasters like
Notre Dame fire

20 WAYS A.I. IS CHANGING
BUSINESS
Yapay zeka yaşamımızın hemen
hemen her alanına dokunmaya
başlıyor.
The artificial intelligence begins to
penetrate into every aspect of our life.

34

Bodrum’un
kıskandıran
yükselişi
Bodrum’s enviable rise

Contents / İÇİNDEKİLER

STRATEGY

38

Akfen Holding A.Ş. Adına
İmtiyaz Sahibi / Publisher
Melis Kobal

Bulvar Loft’ta
yaşam başlıyor

Genel Yayın Yönetmeni
ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü/
Editor in Chief
Melis Kobal

Life begins at Bulvar Loft

Yayın Kurulu / Publication Board
Ünsal Ereke, Nilüfer Taşlıca

44

Nasıl motosikletçi
oldum?

Yayın Adı / Name of Publication
Strategy

How did I become
a motorcyclist?
Menderes ÖZEL

48

Orta Asya’nın
yeni cazibe merkezi:
Özbekistan
Uzbekistan: The new attraction
center of central Asia

54

Yayın Türü / Type of Publication
Yerel Süreli / 3 Ayda Bir
Türkçe-İngilizce
Quarterly, Periodical, Local,
Turkish-English

62

“Gençler, fırsat eşitsizliği
olmadan geleceğe
umutla bakabilmeli”
“Young people should be
able to hope for a bright
future without inequality of
opportunity”

“Özal bana
‘Yap-İşlet Devret’ dedi,
Ulaştırma Bakanı
kibarca kovdu”

Yönetim Yeri / Head Office
Akfen Holding
Levent Loft, Büyükdere Cad.
No: 201 K: 11
34394 Levent/İstanbul/Türkiye
YAPIM/YAYIN
Group Medya ve
Bilgi Teknolojileri A.Ş.
Profilo Alışveriş Merkezi Cemal
Sahir Sok. No:33/328 Şişli-İstanbul
Tel: 0212 224 93 30 /
0212 335 00 50
www.groupmedya.com
Genel Yayın Yönetmeni /
Editor in Chief
Şule Laleli
sulel@groupmedya.com
Editör / Editors
Tarık Yılmaz
tarikyilmaz1903@googlemail.com

“Özal told me ‘Build-OperateTransfer’ Minister of Transport
politely showed the door”

Çevirmen / Translator
Anahid Hazaryan
anahidh@groupmedya.com
Panda Çeviri Hizmetleri
panda@pandaceviri.com

66

Müdavimlerin uğrak
yeri Ters Köşe
yaz sezonunu açtı
With unique appetizers and
frequenters Ters Köşe
opened its doors for the
summer season

67

Rakamlarla dünya turu
A world tour with figures

Tasarım / Design
Kemal Toğanç
Kapak Fotoğrafı / Cover Photo
Andrzej Wojcicki / Science Photo
Library / Getty Images
Strategy dergisi ile ilgili
önerileriniz için
strategy@akfen.com.tr
adresine mail gönderebilirsiniz.
Any suggestions about Strategy
magazine are welcomed and
should be adressed to
strategy@akfen.com.tr
Baskı / Printing
Turkuvaz Haberleşme ve
Yayıncılık A.Ş.
Tel: 0216 585 90 00
www.turkuvazmatbaacilik.com

5

6

KISA KISA / Briefing

Sinema seyircisi
düşüyor, tiyatro
yükselişte
TÜRKIYE’DE 2018 YILINDA tiyatro
seyircisi artarken sinema seyircisinde
düşüş yaşandı. Türkiye İstatistik
Kurumu’nun (TÜİK) “Sinema ve Tiyatro
İstatistikleri 2018” bülteni verilerine
göre, Türkiye genelinde sinema seyircisi
sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde
5,4 azalarak 64 milyon 772 bin kişiye
düştü. Düşüşte yabancı film izleyicisinin
azalması etkili oldu. Tiyatro verileri ise
sinema verilerinin tam tersi gelişme
izledi ve tiyatro salonu azalırken seyirci
sayısı arttı. TÜİK verilerine göre tiyatro
salon sayısı, 2017-2018 sezonunda, bir
önceki sezona göre yüzde 6 azalırken
tiyatro salonu koltuk sayısı yüzde 9,5
arttı. Söz konusu dönemde, tiyatro salon
sayısı 736 olurken, tiyatro salonu koltuk
sayısı 314 bin 479 olarak kaydedildi.

The number of film
spectators decreases,
theatre is on the rise
IN 2018, THE NUMBER OF theatre spectators
increased whereas the number of film spectators
decreased. According to the data of “Cinema and
Theater Statistics 2018” bulletin by the Statistics
Office of Turkey, the number of film spectators
across Turkey decreased by 5,4 per cent to 64
million 772 thousand 380 persons on yearly
basis. As for the theater data, we observed a trend
just the opposite. In other words, the number of
spectators increased although the number of
theater halls decreased. According to the figures
of the Statistics Office of Turkey, the number of
theater halls decreased by 6 compared to the
previous season whereas the number of theater
hall seats increased by 9,5 per cent. The number of
theater halls was 736 and the number of theater
hall seats was registered as 314 thousand 479.
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İstanbul dünyanın en pahalı
154’üncü kenti

EN PAHALI ŞEHİRLER
MOST EXPENSIVE CITIES
İNSAN KAYNAKLARI yönetim
danışmanlığı firması Mercer’ın beş
kıtada 209 şehirde yaptığı Yaşam
Maliyeti Araştırması’nın sonuçlarına
göre, Asya kıtasında yer alan şehirler,
yurt dışında çalışan yabancılar (expat)
için en pahalı şehirler olarak listede
yer aldı. İstanbul listede 154. sırada...
Dünyanın en pahalı kenti önceki
yıllarda olduğu gibi bu yıl da Hong
Kong (Çin) olurken bu kenti
sırasıyla; Tokyo (Japonya), Singapur
(Singapur), Seul (G.Kore) ve Zürih
(İsviçre) izledi. En pahalı 10 şehrin
8’ini Uzakdoğu kentleri oluşturken
Avrupa ve Amerika’dan (New York)
bir şehir listede yer aldı. Listede en
ucuz şehir Tunus olarak belirlendi.
2018’de 163’üncü sırada yer alan

Şehir
Cities
Hong Kong
Hong Kong
Tokyo Tokio
Singapur Singapore
Seul Seul
Zürih Zurich
Şanghay Shanghai
Aşkabat Ashgabat
Pekin Pekin
New York New York
Shenzen Shenzen
İstanbul Istanbul

2018
2019
Sıra/Rank Sıra/Rank
1
2
4
5
3
7
43
9
13
12
163

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
154

İstanbul, bu yıl listeye 154’üncü sıradan
girdi. 40’tan fazla ülkede hizmet veren
araştırma, konut, ulaşım, gıda, kıyafet,
ev eşyaları ve eğlence gibi 200’den fazla
unsurun karşılaştırmalı maliyetini
ölçüyor.

Istanbul is on the 154th rank among
the most expensive cities
ACCORDING TO THE Living Cost survey
conducted by HR management consultancy
company Mercer covering 209 cities over
5 continents, the Asian cities took the
top spots as the most expensive ones for
expats and Istanbul ranked no.154. Hong
Kong (China) took the top spot as the
world’s most expensive city like in the
previous years followed by Tokyo (Japan),
Singapore (Singapore), Seoul (S.Korea)
and Zurich (Swiss). 8 of 10 most expensive

cities are from Far East and one city (New
York) from Europe and America is ranked
on the list. The cheapest city on the list is
Tunis. Istanbul, which was ranked no.163
in 2018, took the spot no.154 this year.
The survey, offering service to more than
25 thousand customers in more than
40 countries, measures comparatively
more than 200 items including housing,
transportation, food, clothing, home
furniture and entertainment.

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

NOVOTEL VE İBİS OTEL Gaziantep

20

+7 MİLYON
OTEL

MERİT PARK OTEL Girne

İBİS OTEL Kaliningrad Rusya

İBİS OTEL Ankara

İBİS OTEL ESENYURT İstanbul

MİSAFİR

NOVOTEL Kayseri

İBİS OTEL Yaroslv Rusya

İBİS OTEL İstanbul

NOVOTEL İstanbul
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20 yılı geride bırakan TİKAV, gelecek
10 yılda 100 bin kişiye dokunacak
Akfen Holding’in sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmek üzere kurduğu TİKAV,
geride kalan 20 yılda 30 bin kişinin hayatında farklılık yarattı. Hedef gelecek 10 yılda
100 bin kişinin hayatına dokunmak...

After 20 years in service; TIKAV plans to touch 100 lives in the next 10 years
TIKAV, founded by Akfen Holding to perform social responsbility projects, created a difference in
30.000 people’s lives in the past 20 years. The goal for the next 10 years is to touch 100.000 lives.
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ELECEĞE BAŞARILI, kendine güvenen, eğitimli çocuklar ve gençler yetiştirmek, ayakları üzerinde duran kadınların sayısını çoğaltmak tüm
ülkelerin önemli meseleleri arasında yer alıyor.
Bilgiye sahip olma ve erişim hızının geçen yüzyıla göre katlanarak artması, kamunun konuya tek başına çözüm üretmesi neredeyse imkansız hale getirdi. Ülkeler yarışta
geri kalmamak için çareyi, üniversite, sivil toplum kuruluşları
ve şirketler kesimiyle işbirliğinde buldu. Türkiye’de bu konuda erken yola çıkanlardan biri olan Akfen Holding’in sosyal
sorumluluk projelerini gerçekleştirmek için kurulmasına öncülük ettiği Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı
(TİKAV) 1999’da başladığı yolculuğunda 20 yılı geride bıraktı.
Kurulduğu 1999 yılından bu yana 30 bin kişiye ulaşan
TİKAV’da hedef gelecek 10 yılda 100 bin kişinin hayatına
dokunmak. Bireysel gelişim, uluslararası ve ulusal programlar olmak üzere üç başlık altında faaliyetlerini sürdüren
TİKAV’ın programlarına bir göz atalım.

G

1. BIREYSEL GELIŞIM PROGRAMI
Kurulduğu 1999 yılından bu yana sürdürülen Bireysel Gelişim
Programı (BGP); toplumsal ve ekonomik nedenlerle eğitim,
kültür ve kişisel gelişim olanaklarına ulaşmada zorluk çeken
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde öğrenim gören üniversite öğrencilerine fırsat eşitliği sağlayabilmek
amaçlıyor. BGP’ye katılan öğrenciler, çeşitli yaşam becerileri ile donatılarak üniversite sonrası
çalışma hayatına ve sosyal hayata hazırlanıyor.
Üniversiteye adımını atmasından itibaren dördüncü sınıfın sonuna kadar bursiyer öğrenciler
30’un üzerinde kişisel gelişim eğitimlerine katılıyor.
Yabancı dil ve bilgisayar eğitiminden, kültür-sanat
ve toplum hizmetlerine, söyleşilerden mesleki programlara kadar çok farklı alanlarla öğrencilerin bakış açıları genişletiliyor.
Verilen eğitimler arasında; diksiyon, protokol ve nezaket
kuralları, öz bakım, diş sağlığı, yaratıcı drama, duygusal zeka,
iş hayatına hazırlık öne çıkıyor.
Geleceğin eğitimli bireyleri olarak öğrencilere, profesyonel hayatın kapılarını aralamayı amaçlayan TİKAV Kariyer
Atölyesi Menti-Mentor Programı da verilen eğitimler arasında dikkat çekiyor.
Her iki yılda bir Elazığ Fırat Üniversitesi’nde öğrenim gören 25 öğrencinin kabul edildiği Bireysel Gelişim Programı’na
şimdiye kadar 297 bursiyer katıldı. Bunların 192’si programı
tamamlarken 36 bursiyerin eğitim faaliyetleri devam ediyor.
2. ULUSAL PROJELER
İlk adımın 2010 yılında atıldığı ‘Ulusal Projeler’ her yıl farklı
bir soruna çözüm arayışında bulunuyor. Bugüne kadar 10’u
aşkın projeyi çeşitli kurumlarla birlikte hayata geçiren TİKAV, iş insanlarıyla toplumun farklı kesimlerinden 11 bini
aşkın insanı buluşturdu. Gençlerden dağ köylerinde yaşayan
çocuklara, kadınlardan engelliye bir çok projeyi hayata geçiren Vakıf son 3 yıldır Akfen Yenilenebilir Enerji’nin çoğu kırsal bölgede yer alan santral yatırımlarının olduğu noktalarda
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RAISING SUCCESSFUL, self confident, educated
children and teens; increasing the number of women
standing on their own feet are the key issues of all
the countries across the globe. Comparing to the last
century; access to information and the speed of this
process increasing incrementally, make it impossible for
governments to create solutions by their own. To stay
in the game, governments make colloborations with
universities, NGOs and private companies.
Founded in 1999 by Akfen Holding’s initiative as one of
the pioneers in this field in Turkey, TIKAV (Turkey Human
Resources Education and Health Foundation) already
left 20 years behind. Reaching to 30.000 people since
1999; TIKAV’s aim is to reach and touch 100.000 people’s
lives in the next 10 years. Let’s take a glance to TIKAV’s
programmes which fall under three main titles: Personal
development, international and national programmes.
1. PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAMME:
Personal Development Program (BGP) aims to provide equal
opportunities to university students which have difficulties
to receive educational, cultural and personal development
opportunities due to social and economic reasons in Eastern
and South-Eastern Turkey. Students attending Personal
Development Programme are equipped with several life skills
to be prepared for business and social life, after university.
Scholars receive more than 30 personal development
trainings starting from the first day of the
university until the end of their fourth year.
They are given the chance to widen their
points of view through foreign languages,
computer, culture and arts, civil services,
interview sessions and occupational
programme tranings.
Diction, protocol and ceremony, self care,
dental health, creative drama, emotional
intelligence, preparations for business life are the most
distinguished trainings among the others. TİKAV Career
Workshop Menti-Mentor Programme also aims to support
the scholars by opening doors to professional life,
stands as a remarkable programme. Biennially, Personal
Development Program accepts 25 scholars from Elazığ Fırat
University. Up to the present, 297 scholars have attended
to this program; 192 of the scholars have completed the
programme and 36 still carries on with the trainings.

2 - NATIONAL PROJECTS
Started in 2010; National Projects searches for different
solutions for different issues each year. More than
10 projects accomplished in partnership with several
instituations to date; TİKAV brought more than 11.000
people from diverse segments of the society together with
business persons. Previously accomplished many projects
concerning teens, children living in mountain zones, women
and disabled, the foundation develops educational projects
in the last 3 years in the rural zones which Akfen Renewable
Energy’s power plant investments are located.
“Schooled at Home Project” was performed in 15
different touch points in 2017 in partnership with Akfen
Renewable Energy. Within the scope, mothers have been
informed on check ups for children between 0-6 ages and
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halka yönelik eğitim projeleri geliştiriyor.
Akfen Yenilenebilir Enerji ile 2017 yılında “Evde
Okullu Olduk Projesi” Türkiye’de 15 farklı bölgede uygulandı. Proje kapsamında annelere; 0-6 yaş
grubu çocukların sağlık taramaları, ev kazaları
hakkında bilgi verildi. Çocuklarla nitelikli zaman
geçirebilmek evde bulunan kolay ulaşılabilen malzemelerle okul öncesi etkinlik atölye çalışması yapılan proje ile 800 kişiye ulaşıldı.
2018’de ise “Önce Sağlık Projesi” kapsamında 17
çalışma bölgesinde bin 500 kişiye ulaşıldı. Bu yıl ise
26 lokasyonda uygulanmaya başlanılan “Hijyen Sağlıktır Projesi” ile 2 bin kişiye ulaşılması planlanıyor.
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TİKAV ULUSAL PROJELER KATILIM TABLOSU
TİKAV Table of National Projetcs Participation
YIL
Year
2010
2011
2012
2013
2014
2015

2015
3. EDINBURGH DÜKÜ ULUSLARARASI
2017
ÖDÜL PROGRAMI - TÜRKIYE
Dünyada 130’dan fazla ülkede uygulanan ve 8 mil2018
yon öğrencinin katıldığı Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı, Türkiye’de Akfen Holding
2019
desteğiyle TİKAV temsili altında gerçekleştiriliyor.
Katılım tamamen gönüllü olmakla birlikte ödül
programı, 14-24 yaş aralığındaki gençlerin kişisel
olarak kendilerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine, özgüven ve disiplin kazanmalarına destek olmayı hedefliyor. Gençlerin ödülü almak için gönüllü hizmet, fiziksel
gelişim ve beceri geliştirme bölümleri için haftada birer saat
faaliyetlerde bulunmaları ve bir macera ve keşif yolculuğuna
katılmaları gerekiyor. Projenin en dikkat çeken özelliği, İn-

PROJE ADI
Project name
Eski Köye Yeni Adet
Anneler Okulu School of Moms
Anneler Okulu School of Moms
Muhtarlarla El Ele
Hand by Hand with Mukhtars
İçimizdeki Engeller
Disabilities Within
Çalışma Yaşamı ve Kadın
Business Life and Woman
Annem ve Ben My Mom and I
Evde Okullu Olduk
Schooled at Home
Önce Sağlık
Health Comes First
Hijyen Sağlıktır
Hygiene is Health

“Projelerimizle 3 koldan
toplumu kucaklıyoruz”
TİKAV Mütevelli Heyeti Üyesi ve Akfen
Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın
Özalp, TİKAV olarak faaliyetlerinin merkezine
çocuk, genç ve kadınları koyduklarını söylüyor.
Üç alanda yaptıkları organizasyonlarda hedeflerini
‘toplumun önemli kesimlerine dokunmak’ olarak
özetleyen Özalp, “Bireysel Gelişim Programı, gençlerimize
fırsat eşitliği sağlayacak faaliyetleri sunuyor. Uluslararası alanda
Edinburgh Dükü Ödül Programı’nda ise 14-24 yaş arasındaki
gençlerin kendilerini geliştirmelerine katkıda bulunuyoruz.
Ulusal projelerimizde ise kendi ailelerine farkındalık yaratacak
kadınlarımıza çeşitli konularda eğitim veriyoruz. Projelerimizle
3 koldan toplumu kucaklıyoruz” diyor. Gelecek dönemde proje
alanlarını daha da genişleterek daha fazla insana ulaşacaklarını
ifade eden Pelin Akın Özalp, “Özellikle Edinburgh Dükü
programında 2020 yılından itibaren eğitim kurumlarının sayısının
140’a çıkacak ve böylece yıllık 8 bin 500 katılımcı gence ulaşmayı
öngörüyoruz. Ulusal Projeler kısmında ise uyguladığımız nokta ve
katılımcı sayısı her yıl katlanarak artıyor. Buradan hareketle gelecek
10 yılda 100 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz” bilgisini paylaşıyor.

YER
Location
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin

KADIN
Female

ERKEK
Male

220
250
100

ÇOCUK KATILIMCI
Child Participant
150
150
220
250
100

Mersin

1.000

1.000

Mersin

700

700

Ankara
15 nokta
locations
17 nokta
locations
26 nokta
locations

2.500
800

2.500

5.000
800

1.500

1.500

2.000*

2.000
11.720

*2019 yılı sonunda ulaşılacak rakam *Figure to be reached by the end of 2019

home accidents. 800 mothers were reached through the
pre-school workshops -which involve activities carried out
with the available material at home- in order them to to
spend quality time with their children.
In 2018, within the scope of “Health Comes First Project”,
1500 people were reached in 17 working zones. This year,

“We’re embracing our
society with our projects
in three ways”
Pelin Akın Özalp, TİKAV board member of trustees
and Akfen Holding board member; states that
children, young people and women are at the heart
of TİKAV’s activities. Summarizing their organizations’
objectives as “touching important segments of the
society”, Özalp proceeds as following “Personal development
programme brings activities providing equal opportunities to
young people. In the international arena; we contribute to young
people between the ages of 14-24 to improve themselves with
the Duke of Edinburgh Award Programme. Within the scope of our
national projects, we provide trainings on several fields for women
who have the potential to raise awareness within their families.
We embrace our society with our projects in three ways.”
Stating that they will reach out more people by expanding
their project scope in the days ahead, Pein Akın Özalp states that
the number of the educational institutions covered by Edinburgh
Duke Programme will rise to 140 as of the year 2020 and thus,
they foresee to reach out to 8 thousand 500 participating youths
annually. “As for the National Projects, the number of locations and
participants increase by fold every year. Therefore, we target to have
access to 100 thousand persons in the next 10 years” she explains.
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it is planned to reach 2000 people with “Hygiene is Health
Project” in 26 locations.

3. THE DUKE OF EDINBURGH INTERNATIONAL
AWARD PROGRAMME - TURKEY
Applied with the attendance of 8 million students in more
than 130 countries; the Duke of Edinburgh International
Award Program is carried out by TİKAV with the support of
Akfen Holding. Targeting the young people between 14 – 24
years of age, award programme aims to support young people
to discover and improve themselves as well as to gain self
confidence and discipline. To receive the award, attendees are
supposed to spare 1 hour a week for voluntary service, physical
development and skill development sections and also they are
expected to take part in a trip of discovery and adventure. The
most significant point of this project is being acknowledged as
the preference criteria for acceptance to universities in the UK.
Starting from 2018, 15.000 young people have been
reached by this Project so far; through 110 high-schools
from 19 cities, universities, youth centers and NGOs.
Approximately 8.000 attendees completed bronze, silver
and gold categories and qualified for the award up date.
Turkey has become the fourth country after the UK, Ireland
and Jordan in terms of the number of attendees in the
program among European, Middle Eastern and Arab countries.

Sakarya
Gevye

Çanakkale
Merkez
Lapseki
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EDINBURGH DÜKÜ ULUSLARARASI ÖDÜL PROGRAMI - TÜRKİYE

The Duke of Edinburgh International Award Programme - Turkey
YIL
Year
2003-2014
2014
2015
2016
2017
2018
Toplam Total

ÖDÜL BIRIMI
KATILAN ÖĞRENCI
Unit of award Number of attendees
6821
31
713
46
1269
55
1286
81
2472
110
2186
123
14.747

BRONZ
Bronze
2981
462
300
124
539
1511
5917

GÜMÜŞ
Silver
616
43
74
157
121
498
1509

ALTIN
Gold
126
15
21
28
51
160
401

giltere’deki üniversitelere kabul edilmede seçme kriteri olarak kabul edilmesi...
2018 yılında Türkiye’de 19 ilden 110 lise, üniversite, gençlik
merkezi ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yürütülen program kapsamında, bugüne kadar 15 bin gence ulaşıldı. Programda şimdiye kadar yaklaşık 8 bin katılımcı bronz, gümüş ve altın
kategorilerini tamamlayarak ödül almaya hak kazandı.
Türkiye, bu rakamlarla Avrupa, Orta Doğu ve Arap ülkeleri bölgesinde İngiltere, İrlanda ve Ürdün’den sonra en fazla
gencin katıldığı dördüncü ülke oldu.

Amasya
Merkez

Tokat
Turhal

Trabzon
Giresun Köprübaşı
Bulancak
Dereli

Erzurum
Aziziye

Sivas
Gemerek

Aydın
Bozdoğan
Karacasu

Denizli
Kale
Acıpayam

Muğla
Ula
Seydikemer

Kayseri
Yahyalı

Konya
Ereğli
Sarayönü

Elazığ
Merkez

Van
Edremit
Çiçekli

Eğitim yapılan yerler
Trainings held in
Eğitim yapılacak yerler
Trainings to be held in

Mersin
Anamur

‘Hijyen Sağlıktır’ projesi Elazığ’da kadınlarla buluştu
Project “Hygiene is Health” meets women in Elazığ
TİKAV, Akfen Yenilenebilir Enerji şirketiyle birlikte yürüttüğü
üçüncü yılın projesi “Hijyen Sağlıktır” projesinin 12’ncisi Elazığ’da
gerçekleştirildi. Akfen Yenilenebilir Enerji’nin elektrik üretim santrali
yatırımlarının bulunduğu 26 farklı kırsal bölgesinde gerçekleştirilen
projede 2 binin üzerinde kadına ulaşılacak. Buluşmalarda kadınlara;
yaşam alanı, beden ve besin hijyeni konularında eğitimler verildi.
Katılım sonunda ise kadınlara sertifika takdim edildi.

12th of Project “Hygiene is Health”, TİKAV’s project in
cooperation with Akfen Renewable Energy for three years,
was held in Elazığ. More than 2000 woman will be reached in
26 rural locations where Akfen Renewable Energy’s power
plant investments are located. Local women received trainings
for living space, body and nutrition hygiene and they were
awarded certificates.
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Yapay zeka
yaşamımızın
hemen hemen
her alanına
dokunmaya
başlıyor. Yapay
zekanın iş
dünyasında
şimdiden
dönüştürdüğü
alanlarda ufuk
turuna çıkmaya
hazır olun.

The artificial intelligence
begins to penetrate into
every aspect of our life.
Let’s take a tour into the
business fields which
the artificial intelligence
already transformed.

STRATEGY

YÖNTEMLE
YAPAY ZEKA
İŞ BAŞINDA!
YAPAY ZEKANIN GELECEĞİ HAKKINDA gerçekçi olmanın zamanı
geldi; bu konunun disiplinle ele alınması acil bir gereklilik oluşturuyor. Görünüşe göre, teknolojinin kafa karıştıran olasılıkları kâhinlerin başını döndürmüş durumda; bunlar fanteziler dünyasına
iki kanaldan ulaşıyorlar: Gelecek yıllarda yeni ortaya çıkacak ve
yok olacak iş olanaklarıyla ilgili abartılı tahminler yaymak ya da yapay zekanın dünyamızı cennete (ya da cehenneme) dönüştüreceğine dair masallar üretmek. Bizler ise, tüm bunlar yerine, melodram
öğelerini ayıklayarak, yapay zekanın iş dünyasını nasıl değiştireceğine yönelik gerçeklerle yüzleşmeyi tercih ettik.
Yapay zekanın tetiklediği endişenin birincil nedeni, neler olacağını aşağı yukarı bile kimsenin bilmemesi ve bilemeyeceği. Bunun
nedeni, dünyada milyonlarca hevesli girişimci ve yöneticinin hızla
gelişen teknolojiyi uygulayacağı bütün kanallarda insan becerisini göremeyecek olmamız. Postadan sorumlu Arthur Summerfield
1959 yılında, yakın çevresine mektupların yakın zamanda güdümlü füzelere yerleştirilerek teslim edilebileceği tahmininde bulunmuştu; bahsettiği bugünün harika teknolojisiydi. Büyüyen ekonomi daha fazla mektup demektir ve bu durumda da, postacıların
geleceği parlak gözüküyordu. Nitekim bir süre için de böyle oldu.
Summerfield kâğıda yazı yazmanın biteceği günleri göremedi ama
e-mail, ağ bağlantıları gibi gerekli teknolojilerin nüveleri ortaya
çıkmıştı ya da çıkmaya başlamıştı. Şimdi yapay zekayla da aynı şekilde treni kaçırma riskiyle karşı karşıyayız.
Unutulmaması gereken ikinci gerçek ise, yapay zekanın nihai kullanımının büyük ölçüde pazar güçleri tarafından belirleneceğidir.
Yapay zekanın dünyayı ütopyaya dönüştürmesi için nasıl yönetileceğiyle ilgili tumturaklı tartışmalar bu noktayı gözden kaçırdı. Yapay
zeka etrafındaki bu tür tartışmalar RCA sorumlusu David Sarnoff’un
renkli TV’nin gelişinin insanların güzel sanatları evlerinde görmelerini sağlayacağına dair uzun zaman önceki öngörüsünü çağrıştırıyor.
Bu kulağa mükemmel geliyordu ama kimse televizyonu bu tür yüksek amaçlar için kullanmak niyetinde değildi. Yapay zeka şirketler ve
tüketiciler tarafından, büyük bir bölümü mütevazı sayılabilecek pratik amaçlar için kullanılacak ve bunların kümülatif etkisini de öngörebilmek mümkün değil. Yapay zekanın geleceğini tahmin etmeye
çalışırken, temel gerçek dünyada kendi çıkarını gözeten insanlar
(hem iyi insanlar hem de kötüler) gibi düşünmek olacak.
Ancak bu yazıda kötü adam yok. İş dünyasındaki 20 yapay zeka
örneği ise hem yararlı hem de ilham verici ve de gerçek.
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WAYS A.I.
IS CHANGING
BUSINESS
IT’S TIME TO GET REAL about A.I.’s future,
a subject in desperate need of discipline. The
technology’s mind-blowing possibilities have
apparently inebriated various seers, who take two
routes to fantasyland: propagating boldly precise
forecasts of jobs to be spawned and destroyed years
hence, or spinning tales of A.I. transforming our
world into a heaven (or hell). Instead, we wanted
to confront the realities of how A.I. is changing
business—minus the melodrama.
On the chief source of A.I.-induced anxiety—
employment effects—the reality is that no one knows
or can know what’s ahead, not even approximately.
The reason is that we can never foresee human
ingenuity, all the ways in which millions of motivated
entrepreneurs and managers worldwide will apply
rapidly improving technology. Postmaster General
Arthur Summerfield predicted confidently in 1959
that mail would soon be delivered by packing letters
into guided missiles, the wonder tech of the day. A
growing economy meant more letters, and the future
for postal workers seemed bright. It was, for a while.
The possibility that mail would cease to be written
on paper never occurred to Summerfield, though the
necessary technologies for email, texting, and the
cell network existed in rudimentary form or were
being developed. We risk missing the boat in the
same way with A.I.
The second reality to remember is that A.I.’s
eventual uses will be determined largely by market
forces. Earnest discussions of how A.I. can be
directed to make the world a utopia miss that point.
They recall RCA chief David Sarnoff’s long-ago
prediction that the coming of color TV would enable
people to see fine art in their homes. That sounded
wonderful, but nobody wanted it for such highminded uses. A.I. will be used by companies and
consumers for countless practical purposes, most
of them modest, and the cumulative effect can’t be
foreseen. As we try to guess A.I.’s future, the key will
be to think like self-interested people (including
both good and bad guys) in the real world.
No bad guys here, though. These 20 examples
of A.I. at work are beneficial, even inspiring—and
they’re real.
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Hepimiz aynı dili konuşabileceğiz
Getting us all to speak the same language
ORİJİNAL Doctor Who ve Star Trek’in altın çağından beri, bilim kurgu insanların birbirleriyle iletişim kurmak için hiç bilmedikleri dilleri öğrenmek
zorunda kalmadan yabancılara konuşabilecekleri
dilleri otomatik olarak tercüme edebilecek aygıtlara
odaklandı. Nitekim Google gibi şirketler konuşmaları bir dilden diğerine aktarabilecek cihazlar üretmek
amacıyla yapay zeka teknolojilerinden yararlanıyorlar. Google’ın kısa süre önce piyasaya çıkardığı PixelBuds umut verici bir başlangıç ve teknoloji sorunsuz işlemeye başladığında da çeşitli işlerde bunun
nasıl kullanılacağına bakalım. Amerikalı yöneticiler
Portekizce konuşan muhataplarını arayabilirler ve
küresel ortalıklarla ilgili beyin fırtınası gerçekleştirebilirler. Uluslararası ofisleri olan şirketler çalışanlarıyla daha iyi iletişim kurabilirler ve bu çalışanlar
da aynı dili konuşmayan meslektaşlarıyla beraber
çalışma olanağı elde ederler. Satış temsilcileri de
yeni bölgelerde potansiyel fırsatların peşinden gidip,
bir sonraki oyun değiştirici anlaşmayı kotarmalarını
sağlayabilecek çat kapı müşteri ziyaretleri gerçekleştirebilirler. Her ne kadar pek çok şirket çalışanların
aynı dili konuşmalarını sağlamak için yalnızca İngilizce politikasını uygulamaya koyduysa da, çeviri
teknolojisi ABD’li olmayan çalışanların ana dillerini
konuşmaları ve kültürlerini korumalarını sağlıyor;
bu da, küreselleşme çağının bir yararı.

%34

PEGASYSTEMS’IN BİR ARAŞTIRMASINA GÖRE, YAPAY ZEKAYLA
ETKİLEŞİME GİRMİŞ OLDUKLARINI DÜŞÜNEN KİŞİLERİN ORANI.
(GERÇEKTEN ETKİLEŞİME GİRMİŞ OLANLAR: %84)
PERCENTAGE OF PEOPLE WHO BELIEVED THEY HAD INTERACTED WITH A.I.,
ACCORDING TO A STUDY BY PEGASYSTEMS.
(PERCENTAGE WHO ACTUALLY HAD: 84%)

EVER SINCE THE GOLDEN age of the original Doctor Who
and Star Trek, science fiction has highlighted devices that can
automatically translate languages so that humans can talk to
aliens without needing to study far-out dialects. It turns out that
companies here on Earth, like Google, are using artificial intelligence
technologies to create devices that can translate conversations from
one language to another. While Google’s recently released Pixel
Buds is a promising start, consider the ways businesses could use the
technology when it works seamlessly. American executives could call
up their Portuguese-speaking counterparts and brainstorm global

partnerships on the fly. Businesses with international offices could
more effectively communicate with employees, who could work in
tandem with colleagues in other countries who don’t speak the same
language. Salespeople could scout for potential leads in new regions
and make cold calls that could bring about their next game-changing
deal. Although many companies have instituted an English-only policy
as a way to keep employees speaking the same lingo, on-the-fly
translation technology lets non-U.S. employees speak their mother
tongues and retain aspects of their cultures—a benefit in this era of
globalization.
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Aklınızı okumak Reading your mind
HAREKETE GEÇ, ALEXA. Ses komutu cool bir şey ancak insanların içinde
Alexa, Siri ya da Cortana’ya konuşmak rahatsız edici ve utandırıcı bir davranış olabilir. Seçenek ise, AlterEgo; MIT araştırmacılarının geliştirdiği
bu giyilebilir, invazif olmayan aygıt ağzınızı daha açmadan ne söyleyeceğinizi biliyor. Aygıt saniyeler içinde pek çok soruya cevap verebiliyor,
özel mesajlar gönderebiliyor ve daha sonra erişim için bilgi akışını kendi
içinde kaydediyor; tüm bunları da dışarıdan görülmeyecek şekilde hallediyor. AlterEgo her ne kadar tersi bir izlenim yaratıyorsa da, aslında
zihinleri okumuyor. Bunun yerine, cihaz büyük bir çaba gerektirmeden,
sözcükler ya da cümleler içerden sesli hale geldiğinde çenede tetiklenen
elektriksel dürtüleri yorumlamak suretiyle, hiçbir çaba harcamadan özel
insan-makine iletişimini kolaylaştırıyor. Her ne kadar üniversite merkezli araştırmacılar hâlâ veri toplama ve sistemi eğitme aşamasında olsalar
da, AlterEgo, bir uçağın pilot kabini ya da fabrika ortamı gibi aşırı gürültülü ortamlarda veya konuşma bozukluğu olanlar için bir iletişim yöntemi olarak hizmet sunabilir. Ve her ne kadar AlterEgo yazma, planlama ve
iletişim sürecini köklü bir şekilde hızlandırabilirse de, şimdilik tüm e-mail’leri okumaya mahkum tek kesim yalnızca insanlar.

MOVE OVER, ALEXA. Voice control is cool—see our feature on
the topic on page60—but consulting Alexa, Siri, or Cortana can be
awkward and disruptive in public. Enter AlterEgo—a noninvasive,
wearable device created by MIT researchers that knows what you’re
going to say before you even open your mouth. The device can
answer many queries within seconds, send private messages, and
internally record streams of information to access at a later time—all
without any observable external actions. AlterEgo doesn’t really
read minds, although it may sound that way. Instead, the device
effortlessly facilitates private human-machine communication by

interpreting electrical impulses in the jaw that are triggered when
words or phrases are internally vocalized. Although university-based
researchers are still in the process of collecting data and training
the system, AlterEgo might also eventually serve as a platform for
communication between users in high-noise environments, such
as the flight deck of an aircraft or a factory floor, as well as a mode
of communication for those with speech impediments. And while
AlterEgo could radically speed up the process of writing, planning,
and communicating, for now, humans would still be the ones stuck
actually reading all those emails.

Daha akıllı olanları işe almak Hiring smarter
İŞE ALIM ZORLUKLARLA DOLU, çoğu zaman yanılgılara yol
açabilen bir süreçtir. İnsanlar bilinçli olarak ya da gayrı ihtiyari bir soyadının, okul adının hatta özgeçmişin kalabalık olmasının etkisinde kalabilirler. Şimdi ise, bazı şirketler yapay
zekanın işe yarayıp yaramayacağına bakıyor.
Örneğin, Vodafone, Nielsen ve Unilever’de iş başvurusunda bulunanlar bilişsel ve duyusal özellikleri yapay zekastartup’ı Pymetrics tarafından ırk, cinsiyet ayrımcılığı ve diğer
önyargıları engelleyecek şekilde tasarlanmış bir algoritmayla
ölçen bir akıllı telefon oyununu oynuyor. Unilever daha sonra yazılım tarafından seçilen başlıca adaylara Hirevue üzerindeki videoyu kaydetmelerini istiyor; bu aşamada adaylar,
iş sırasında karşılaşabilecekleri çeşitli durumları nasıl ele
alabileceklerine dair soruları cevaplıyorlar. Bir başka algoritma ise adayları söylediklerinin yanı sıra, ne kadar hızlı cevap
ve yüz mimiklerinde hangi duygusal tepkileri verdiklerine
göre de değerlendiriyor. Bu testleri geçenler bir insanla canlı
olarak işle ilgili düzenli görüşmelerle ödüllendiriliyorlar.

THE HIRING PROCESS IS fraught with challenges. Humans may be
subtly or unconsciously swayed by a last name, a college, even the font size
of a résumé. Now some companies are seeing if A.I. can help. Applicants
at Vodafone, Nielsen, and Unilever play a smartphone game designed by
A.I. startup Pymetrics that measures cognitive and emotional traits with
an algorithm designed to avoid racial, gender, or other bias. Unilever asks
top candidates selected by the software to record a video on HireVue,
answering questions about how they would handle various situations.
Another algorithm sifts the best candidates by reviewing not just what the
individuals said but also how quickly they responded and what emotional
cues they revealed in their facial expressions. Those candidates who pass
the early tests are rewarded with regular job interviews with a live person.

%20

İNGİLTERE’DE COMPUTER LOVE’IN ARAŞTIRMASINA GÖRE, SES
ASİSTANLARINDAN KENDİLERİNİ DAHA “SEVİMLİ YA DA ÇEKİCİ
KILMAYA” YARDIMCI OLMALARINI İSTEYENLERİN ORANI.
PERCENTAGE OF PEOPLE WHO WANT THEIR VOICE ASSISTANTS TO
HELP THEM BE “FUNNIER OR ATTRACTIVE,” ACCORDING TO A STUDY BY
COMPUTERLOVE IN THE U.K.
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Mükemmel yöneticiyi yaratmak Building the ultimate manager
İNSAN DAVRANIŞINI yargılama ayrıcalığı bir zamanlar yalnızca insanlara
aitti. Ancak gittikçe daha fazla sayıda algoritma eylemlerimizi ve hatta
niyetlerimizi değerlendirip, çıkarsamalarda bulunuyor. Bu özelikle de iş
yerleri için geçerli; İK departmanları artık olası yıpranma riskleri, yüksek performans sergileyenlerin özellikleri ve ekip dayanışmasını sağlayan özellikleri belirlemeye yönelik daha ölçeklendirilebilir (ve neyse ki,
daha güvenilir) bilgiler için yapay zekaya yöneliyorlar. Boston merkezli
Humanyze gün boyunca çalışanların birbirleriyle nasıl etkileşimde bulunduklarını izlemek için akıllı kimlik kartlarını deniyor; bu da işverenlerin işlerin aslında nasıl yapıldığını anlamalarını sağlayacak örnekler
ortaya konulmasını sağlıyor.
Seattle merkezi startup Textio şirketlerin doğru iş ilanları oluşturabilmelerine yardımcı olabilmek için yapay zekadan yararlanıyor (“artırılmış yazma platformu” özellikle daha çeşitli adayları çekmeye yönelik
dil sörfünde etkili). Öte yandan, büyük şirketler daha az insanlı insan
kaynaklarıyla da ilgililer: Intel, çalışanları şirket içinde başka fırsatlarla da tanıştıracak bir aracı uygulamaya koymak için yapay zekadan yararlanacak; Intel bunu çalışanların şirkete olan bağlılığını artırmak için
planlıyor.

JUDGMENT OF HUMAN BEHAVIOR was once
reserved for, well, humans. But increasingly, algorithms
are the ones evaluating and drawing conclusions on our
actions and even intentions. That’s especially true in the
workplace, where HR departments are turning to A.I. for
more scalable (and hopefully, more reliable) insights into
possible attrition risks, attributes of high performers,
and what makes teams tick. Boston-based Humanyze
is experimenting with smart ID badges that track how
employees interact with each other throughout the day,
enabling employers to look for patterns to figure out how
work actually gets done.
Textio, a Seattle startup, uses A.I. to help companies
craft the right recruiting ads (the “augmented writing
platform” is particularly effective at surfacing language
that will attract more diverse candidates). Big companies
are getting in on H-less HR too: Intel is looking at using
artificial intelligence to power a new internal tool that
would match employees to other opportunities within the
company, all in the name of retention.

Daha verimli bir tasarım
Designing more efficiently
BİLGİSAYAR ALGORİTMALARI KUŞKUSUZ teknoloji, bilim ve tıp dünyasını
sarıp sarmalıyor… Ancak yaratıcılar bu akımdan hâlâ muaf değil mi? Hayır,
pek sayılmaz. Yazılım üreticisi Autodesk’in geliştirdiği Dreamcatcher adlı
yeni bir program (rendering’i sağda) insan tasarımcılara yaratıcı çalışmalarında yardımcı olacak yapay zeka yöntemlerini kullanabiliyor. Şimdiden
Airbus, Under Armour ve Stanley Black & Decker gibi şirketler tarafından
kullanılan yazılım üretken tasarımın yeni gelişen alanının bir örneği. Tasarımcı talepleri, sınırlamaları ve hatta materyallerin toplam maliyetini
programa yüklüyor. İnsan tasarımcı seçim yaparken, yazılım da daha iyi
opsiyonların yinelenmesine yardımcı oluyor. Airbus A320’de iç bölmeleri
yeniden tasarlarken yazılımı kullanıp yüzde 45 daha hafif bir tasarım sundu.

SURE, COMPUTER ALGORITHMS ARE TAKING over tech and science
and medicine … But the creatives are still safe, right? Not exactly. A new program
from software developer Autodesk called Dreamcatcher (rendering on the
right) can use A.I. techniques to assist human designers as they go about their
creative tasks. Already in use by companies including Airbus, Under Armour, and
Stanley Black & Decker, the software is an example of the burgeoning field of
generative design. A designer inputs requirements, limitations, and even the
total cost of materials. The software then produces hundreds or even thousands
of options. As the human designer winnows the choices, the software susses
out preferences and helps iterate even better options. Airbus used the software
to redesign an interior partition in the A320 and came up with a design 45%
lighter than the previous setup.
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Yeni robot
mortgage
kreditörünüzle
tanışın
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Meet your
new robot
mortgage
lender

YÜKSEK FAİZLİ İPOTEK KREDİSİ krizinden beri geçen on yılda geliştiriONE THEORY HAS ARISEN in the decade since the
subprime mortgage crisis: Machines may be better than
len bir teori destek kazanmaya başladı: Konut kredisi vermede makinehumans at giving out home loans. A new Fannie Mae survey
ler insanlara kıyasla daha iyi olabilir. Yeni bir Fannie Mae araştırması,
found that 40% of mortgage banks have deployed A.I.—using
mortgage bankalarının yüzde 40’ının yapay zekadan yararlandığını orit to automate the application process, detect fraud, and
taya koydu; yapay zeka başvuru sürecini otomatikleştirmek, hile olup
predict a borrower’s likelihood of default. Blend, for one,
olmadığını saptamak ve kredi kullanmak isteyenlerin batık olasılığını
provides its online mortgage-application software to 114
belirlemek amacıyla kullanılıyor. Örneğin, Blend online mortgage-başlenders, including Wells Fargo, shaving at least a week off the
vuru yazılımını Wells Fargo’nun da yer aldığı 114 kreditöre
approval process. Could it have prevented
the mortgage meltdown? Maybe not
sunmuş bulunuyor; bu yöntem onay sürecini en az bir hafentirely, but it might have lessened the
ta kısaltıyor. Peki yapay zeka mortgage balonunun oluşseverity as machines flagged warning
masını engelleyebilir miydi? Belki tam olarak değil ama en
signs sooner. “Bad decisions around data
azından makineler uyarı sinyallerini erken göndereceklecan be found instantaneously and can
rinden kriz sürecinin daha yumuşak olmasını sağlayabilirPEW RESEARCH’E GÖRE, ROBOTLARIN
be fixed,” says Blend CEO and cofounder
İŞLERİNİ ELLERİNDEN ALMASINDAN
di. Blend CEO’su ve ortak kurucusu Nima Ghamsari, “veNima Ghamsari. While banks are not
KORKAN KİŞİLERİN ORANI
rilerle ilgili kötü kararlar anında belirlenip, düzeltilebilir”
yet relying on A.I. for approval, lending
PERCENTAGE OF PEOPLE WHO ARE AFRAID
diyor. Her ne kadar bankalar henüz onay için yapay zekaexecutives are already observing a
OF ROBOTS TAKING OVER THEIR TASKS,
secondary benefit of the robotic process:
ACCORDING TO PEW RESEARCH
dan yararlanmıyorsa da, kreditör bankaların yöneticileri
making home loans accessible to a
şimdiden robot sürecinin ikincil bir yararını keşfettiler:
broader swath of America.
Konut kredilerini geniş bir kesime erişilebilir kılmak.
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Profesyonel yatırımcılar
için yeni bir eşik…
FİNANS DÜNYASINDA, son on yılda toplanan
veri miktarında o kadar büyük bir patlama
oldu ki, bu alanda çalışan yirmili yaşlardaki
analistler bile bunları tam olarak işleyebilme
şansına sahip değiller. Ancak makineler bu işi
yapabilir. Bloomberg, FactSet Research Systems ve Thomson Reuters binlerce finans profesyoneli için işe yarar bilgileri hemen ortaya
koyabilecek bir dizi veri bilimi aygıtı geliştirdi.
Bloomberg yaklaşık on yıl önce geliştirmeye
başladığı duygu analizinin (bir NLP örneği)
öncüsüdür; bu yöntemde, bir hisseyle ilgili
haberin hikayesini ya da tweet’ini işaretlemek
ve bir duygu puanı vermek için makine-öğrenimi yöntemleri kullanılmaktadır. Yapay zeka
aynı zamanda servet yönetimi alanına da giriyor. Varlık yöneticileri web sitelerindeki bilgi
kırıntılarının potansiyelini çekip çıkarma, dil
analizi, kredi kartı satın almaları ve uydu verileri gibi unsurlarla uğraşırken yatırım gruplarının “alternatif veri” analistlerinin sayısı son
beş yılda dört katı üzeri bir artış kaydetti.

A new edge for
pro investors…
IN THE WORLD OF FINANCE, there’s been
such an explosion of data collected over the past
decade that even those twentysomething analysts
working around the clock don’t stand a chance
of being able to process it all. But machines
might. Bloomberg, FactSet Research Systems, and
Thomson Reuters have all developed an array of
data-science tools and techniques—including
machine learning, deep learning, and natural
language processing (NLP)—to quickly unearth
valuable insights for thousands of financial
professionals. Bloomberg was a pioneer of
sentiment analysis (an example of NLP), which
it began developing around a decade ago, in
which machine-learning techniques are used to
flag a news story or tweet as being relevant to
a stock and assign a sentiment score. A.I. is also
spreading to wealth management. Investment
groups have more than quadrupled their number
of “alternative data” analysts over the past five
years, as asset managers scramble to unlock the
potential of trading signals contained in website
scrapes, language analysis, credit card purchases,
and satellite data.
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İnsanlarla
robotları
bir potada
eritmek
ROBOTLAR

YILLARDIR

montaj bandında her tür
üretimle meşgul oluyorlar.
Yakın zamanda ise, otomatik çalışma makinelerine
yeni bir özellik daha eklendi: İnsanlar. Collaborative
robots’un (iş birliği yapan
robotlar) kısaltması “cobots” olarak adlandırılan
yeni düzenlemeler, insan çalışana doğru
parçayı verebilecek robotik yardımcılardan, bir insanın daha kuvvetli hale
gelmesi için giydiği demir adam benzeri
robotik dış iskelete ve yapay zeka yazılımı rehberliğine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. BMW’nin S.C. Spartanburg
tesisinde kapıların montajına yardımcı
olan MissCharlotte kod adlı bir cobot’u
var. Mercedes-Benz ise en pahalı kategorilerinden bazılarında ürettiği her bir
otomobilin kişiye özel hale getirilmesine
yardımcı olması için cobot’a başvuruyor.
İnsanlar daha büyük otomatik sistemleri
yerini alan derli toplu cobot yardımcılar-

la beraber çalıştıklarında örneğin, S-Class sedanları kişiye özel hale getirmek
için gereken devasa sayıdaki parçalar
arasından seçim yapmada daha hızlı
davranabilirler. MIT’den profesör Jule
Shaw cobot’lara, etraflarındaki insanlardan gelen sinyalleri okuyarak nasıl ve
ne zaman iletişime geçeceklerini öğretecek makine-öğrenimiyle geliştirilmiş
yazılım algoritmaları üzerinde çalışıyor.
Hatta bazı araştırmacılar cobot’ları insanların beyin dalgalarını okuma sürecine bağlamayı düşünüyorlar. Buna zihin
okumaya yardımcı robotlar diyebilir miyiz? Bu şimdilik iş birliği.

Melding humans and robots
ROBOTS HAVE BEEN ON THE
assembly line doing all kinds of
manufacturing for decades. Lately,
a new feature is being added to the
automated work machines: humans.
Dubbed “cobots,” short for collaborative
robots, the new setups range from robotic
helpers that can hand the correct part to a
human worker to an almost Ironman-like
robotic exoskeleton suit that a person
wears to gain added strength and A.I.
software guidance. BMW has a cobot
nicknamed Miss Charlotte that is helping
assemble doors at its Spartanburg, S.C.,
plant. Mercedes-Benz is turning to cobot
technology to help personalize each car

that the luxury-automaker assembles in
some of its most expensive categories.
Replacing larger automated systems,
humans with more nimble cobot helpers
can be quicker at choosing from among
the huge variety of parts needed to
customize S-Class sedans, for example.
MIT professor Julie Shaw is working on
software algorithms developed with
machine learning that will teach cobots
how and when to communicate by
reading signals from the humans around
them. Some researchers have even looked
at connecting cobots to human brainwave
readouts. Mind-reading assistive robots?
Now that’s collaboration.
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Hedefi seçen silahlar
BİR ZAMANLAR KIYAMET GÜNÜ bilim-kurgu fantezisi olan masallar,
ülkemizin düşmanlarını seçip, hedef
gözeteceği öldürücü robotlar şimdi erişime hazır; ancak tabii ki eğer şirketler
ve Pentagon bu kadar uzağa gitmeyi
göze alabilirse… Savunma yetkilileri, teorik olarak insan emri olmadan
hareket eden, tıpkı Facebook’un sizin
izninizi almadan fotoğraflarınızdaki
arkadaşlarınızı etiketlemesine benzer
şekilde, Öldürücü Otonom Silah Sistemleri (hükümetin kullandığı resmi
ifade) üretimini beklettiler.
Ancak bu tür saldırıların temelini
oluşturabilecek, yapay zeka odaklı teknoloji yolda. Pentagon’un en yüksek
profilli yapay zeka girişimi olan Maven
Projesi drone’la terörist hedeflerini
tespit etmek ve İŞİD’le mücadelede

askeri operasyonlara yardımcı olmak
için makine-öğrenimi algoritmalarının kullanımını hedefliyor; bu projeye,
adları henüz resmi olarak kamuoyuna
açıklanmasa da, 20’yi aşkın teknoloji
ve savunma kuruluşunun dahil olduğu
biliniyor. Askeri çalışmaları desteklemek savunma sanayisi için yeni bir şey
olmasa da, Pentagon yapay zeka ve yüz
tanımada uzmanlık için gittikçe daha
fazla Silikon Vadisi’ne yöneliyor. Ancak
bu gittikçe gelişen ilişki bir tartışmaya
da yol açtı; Google, sayısız çalışanının
protesto edip işi bırakmasının ardından
bu yaz Marven Projesi’nden çekileceğini açıkladı. İleriye dönük olarak konuşmak gerekirse, şirketlerin kârlı yeni savunma ihaleleri kazanmaları önündeki
tek engelin ancak kendi isteksizlikleri
olabileceğini söylemek yanlış olmaz.

ONCE THE STUFF OF APOCALYPTIC

Making
weapons that
pick their
targets

sci-fi tales, killer robots capable of choosing
and taking out our nation’s enemies are
now within reach—if companies and the
Pentagon decide to go that far. Defense
officials have so far stopped short of
developing Lethal Autonomous Weapons
Systems (the government’s official term),
which could theoretically strike without
a human order as easily as Facebook can
tag friends in your photos without your
say-so. But the A.I.-driven technology that
could form the basis for such attacks is well
underway. Project Maven, the Pentagon’s
most high-profile A.I. initiative, aims to use
machine-learning algorithms to identify
terrorist targets from drone footage,
assisting military efforts to combat ISIS
(more than 20 tech and defense contractors
are reportedly involved, though they have
not all been publicly named). Although
supporting war efforts is nothing new for
the defense industry, the Pentagon has
increasingly looked to Silicon Valley for
expertise in A.I. and facial recognition. That
growing relationship has recently sparked
controversy, with Google announcing
this summer that it would withdraw from
Project Maven after several employees
quit in protest. Going forward, companies’
only barrier to winning lucrative new
A.I. defense contracts may be their own
unwillingness.
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Temiz enerjiden
elektrik üretimi
EĞER RÜZGÂR ENERJİSİ kesin olarak fosil yakıttan daha ucuz olacaksa, rüzgârı elektriğe
dönüştürmek de daha verimli olmalı. Siemens’te geliştirilen makine-öğrenimi teknolojisi buna yardımcı oluyor. Araştırmacılar
devasa rüzgâr türbinlerinin hava durumu ve
komponent titreşimiyle ilgili verileri kullanmak suretiyle, örneğin, kanatlarının açılarını
ayarlayarak, kendilerini düzenli olarak şartlara uyarlayabileceklerini belirlediler. Ancak
araştırmacı Volkmar Sterzing “bunu analitik
olarak hesaplayamazsınız” diyor. Bu, yapay
zeka ve makine öğrenimi için doğru bir sorun.
Sensörler zaten gereken parametreleri ortaya koyuyorlardı ancak Sterzing, “daha önce
bunların yalnızca uzaktan bakım ve servis tanısı için kullanıldığını” belirtiyor. “Şimdi ise
aynı zamanda rüzgâr türbinlerinin daha fazla
elektrik üretmesine de yardımcı oluyorlar.”

Powering clean energy
IF WIND ENERGY IS TO BE decisively
cheaper than fossil-fuel power, the process
of transforming wind into electricity must get
more efficient. Machine-learning technology
developed at Siemens is helping. Researchers
realized that huge wind turbines could use
data on weather and component vibration to
fine-tune themselves continually, for example,
by adjusting the angles of rotor blades. But
“you cannot analytically calculate this,” says
researcher Volkmar Sterzing. That’s the right
kind of problem for A.I. and machine learning.
Sensors were already generating the needed
parameters, but “previously, these were used only
for remote maintenance and service diagnostics,”
says Sterzing. “Now they are also helping wind
turbines generate more electricity.”

%48

MINDSHARE’E GÖRE, CHATBOT’LARIN
“İNSANI RAHATSIZ EDEN” BİR YÖNÜ
OLDUĞUNU DÜŞÜNENLERİN ORANI
PERCENTAGE OF PEOPLE WHO FOUND
CHATBOTS PRETENDING TO BE HUMAN
“CREEPY,” ACCORDING TO MINDSHARE
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Otomobili sürmek ya da sürmemek
NBC’NİN THE OFFICE’İNDEKİ ANA KARAKTER Pennsylvania’da, Scranton yakınlarında kiralık Ford Taunus’u göle
sokmadan önce, “araba nereye gideceğini biliyor!” diye
bağırdı. Şimdilik, sürücüsüz bir arabanın ancak ideal yol
koşullarında güvenli bir şekilde gitmesi mümkün ancak
gerçek dünya söz konusu olduğunda, arabaların biraz daha
bizim gibi sürmeyi öğrenmesi gerekiyor. İşte bu noktada,
tehlikeli bir iPhone hacker’ı olan George Hotz’un kurduğu
startup Comma.ai devreye giriyor. Bilgisayar sistemlerine
ağacın ya da trafik lambasının neye benzediğini öğretmek
yerine, Comma.ai’nin Openpilot teknolojisi sürücüsüz
arabaları eğitmek için sürücülerin günlük örneklerini analiz ediyor. Şirket Chffr adlı araç içi kamera aplikasyonu ve
Panda adlı fişe takılı modülden aldığı milyonlarca kilometrelik sürüş verilerini toplayıp, otonom bir sistem yaratmak
üzere bir araya getiriyor. Halen teknolojisinin Honda, Toyota ve Hyundai’ye uyarlandığı şirket kendisini Tesla’nın
Autopilot iPhone’unun Android’i gibi şekillendiriyor; bu
açık kaynak sistem kullanıcıların kendisini daha iyi bir
hale getireceğine inanıyor. Umarız Michael Scott bu kullanıcılardan biri olmaz!

Driving so you don’t have to
“THE MACHINE KNOWS WHERE IT’S GOING!” CRIED Michael
Scott, protagonist of NBC’s The Office, before launching a Ford Taurus
rental car into a lake near Scranton, Pa. Getting an autonomous
vehicle to drive safely under idealized road conditions has technically
been possible for a while now, but for the real world, the cars are
going to have to learn to drive a little bit more like us. That’s where
Comma.ai, a startup founded by notorious iPhone hacker George Hotz,
comes in. Rather than teaching its computer systems what a tree or
a stop sign looks like, Comma.ai’s Openpilot technology analyzes

the patterns of everyday drivers to train its self-driving models. The
company is pulling in millions of miles of driving data from a dashcam
app called Chffr and a plug-in module called Panda, then aggregating
that data to create an autonomous system that mimics human drivers.
The company—whose technology currently works with select Honda,
Toyota, and Hyundai vehicles—is styling itself as the Android to
Tesla’s Autopilot iPhone, an open-source system that is pegging its
success to the notion that users will make it better. Let’s just hope
Michael Scott isn’t one of them!

Ölümlülere göz kulak olmak Keeping an eye on the mortals
İNSANLAR SINIRLARINI BİLME konusunda çok başarılı değildir; çok fazla
yemek yer, çok az uyur ve belli bir sürede tamamlamayabilecekleri işten
çok daha fazlasını yüklenirler. Bu durumun doğuracağı sonuçlar, örneğin,
Şükran Günü gibi etkinliklerde, göz ardı edilebilir ancak uzun yol şoförlüğü ya da ağır ekipman işletimi gibi bazı mesleklerde tehlikeli ve maliyeti de
felaket boyutunda olabilir.
İşte bundan dolayı şirketler gittikçe artan oranda yapay zekaya koruyucu melek rolü atfediyor; böylece yüksek riskli işlerde çalışanların korunması amaçlanıyor. İş dünyasına yönelik yazılım devi SAP’ın kıdemli
başkan yardımcılarından Mike Flannagan, çalışan sensör verileri üzerinde yüzlerce saatlik bir eğitim sürecinden geçen sistemlerin, ağır ekipman
operatörünün kalp ritmi, vücut sıcaklığı, yorgunluk ve stres derecesi gibi
faktörleri gerçek zamanlı olarak izlediğini ve söz konusu kişinin dinlenmesi ya da mola vermesi gerektiğinde sinyal gönderdiğini anlatıyor.

HUMANS ARE NOT GREAT at knowing their
own limits—they eat too much, sleep too little, and
overestimate what can be achieved in a period of time.
That may seem a matter of little consequence when
it comes to, say, Thanksgiving dinner, but in certain
professions—like long-haul trucking and heavyequipment operation—such fallibility can be dangerous
and catastrophically costly.
That’s why companies are increasingly using A.I.,
guardian angel–like, to safeguard employees in high-risk
jobs. Systems, trained on hundreds of hours of employee
sensor data, monitor conditions—like an operator’s heart
rate, body temperature, and indicators of fatigue level or
nervousness—in real time and signal when that individual
needs to rest or take a break, explains Mike Flannagan, an
SVP at business software firm SAP.
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Ve aynı zamanda
amatörler için de…
BETTERMENT VE ROBINHOOD gibi startup’lar
ve Charles Schwab gibi geleneksel ucuz brokerlik şirketlerinin sunduğu “robo-danışman”
hizmetleri de yatırımcı kitlelere yardımcı olmak için yapay zekayı kullanıyor. Bunların
düşük ücretli yatırım araçları servetinizin hisseler, bonolar ve diğer varlıklarınızın gereksinimleriniz ve risk iştahınız doğrultusunda
nasıl paylaşılması gerektiğini saptamak için
algoritmalara güveniyor. Bunların yapay zekası portföyünüzü otomatik olarak yeniden
dengeleyebiliyor; ayrıca algoritmalar vergi
stratejisi ya da emlak planlamayla ilgili yardıma ihtiyacınız olduğunu öngördüklerinde
robot olmayan bir danışmanın sizi aramasını
da sağlayabiliyor.
Bir sonraki sınır ise şu: Tasarruf edenlerin
uzun vadeli satın al ve tut yatırımlarıyla ilgili
doğru kararlar vermelerini sağlayabilecek kadar zeki bir yapay zeka. Bank of America Merrill Lynch ve Morgan Stanley quantamental
analiz olarak adlandırılan ve yeni ortaya çıkan
bir disiplinin büyük oyuncuları arasında yer
alıyorlar. Böylece örneğin, bir sektörün büyüme potansiyeli ya da şirket yönetiminin stratejik zekası değerlendirilebiliyor.

…and for the
amateurs too
“ROBO-ADVISER” SERVICES, offered by
startups including Betterment and Robinhood
and traditional discount brokerages like Charles
Schwab, are already using A.I. to serve the
investing masses. Their low-fee investment tools
rely on algorithms to determine how your assets
should be split among stocks, bonds, and other
assets, based on your needs and your stomach for
risk. Their A.I. can automatically rebalance your
portfolio; it can also nudge a (non-robotic) adviser
to call you when the algorithms predict you need
help with tax strategy or estate planning.
The next frontier: A.I. smart enough to help
savers make good decisions about long-term,
buy-and-hold investments. Bank of America
Merrill Lynch and Morgan Stanley are among the
bigger players in an emerging discipline known as
quantamental analysis. Thus, they assess, say, the
growth potential of an industry or the strategic
acumen of a company’s management.

Moneyball 2.0
NHL SOCUTS 2017 yılında Sean Durzi’yi (üstte) izlediğinde, 19 yaşındaki
savunma oyuncusunu takıma almaya
karar verdi. Bundan tam bir yıl sonra,
Durzi Toronto Maple Leafs’e transfer
oldu. Buradaki fark, Montreal merkezli
startup Sportlogic’in geliştirdiği güçlü
yeni yapay zeka yazılımının Durzi’nin
güçlü oyun kabiliyetini ortaya çıkaracak terabaytlarca veriyi ayrıştırmasıydı; buna Moneyball 2.0 adı veriliyor.
Sportlogic, takımların bir sonraki yıldızı seçmelerine yardımcı olmak için
yapay zeka kullanan pek çok şirketten
yalnızca biri. Brooklyn Dynamics’in
ortak kurucusu Cam Potter, “amaç gizli
ceplerdeki yeteneği, madende işlenme-

miş elması bulmak” diyor. Avustralyalı
veri analitik şirketi olan Brooklyn Dynamics Ulusal Basketbol Ligi’nin belli
başlı takımlarıyla çalıştı ve hatta 2017
yılındaki Fransa Bisiklet Turu için gerçek zamanlı verileri toplayan ve yarışla
ilgili tahminlerde bulunan makine-öğrenimi bir yapay zeka sistemini bile
geliştirdi. Brooklyn Dynamics halen,
zaman darlığı yaşayan scout’ların ve
koçların hem gelecekteki hem de mevcut oyuncular üzerinde makine-öğrenimi analizleri yapmalarını sağlayacak
bir uygulama geliştiriyor; böylece tüm
dünyada hem üniversitelerin hem de
takımların erişebileceği merkezileşmiş
bir veri tabanı yaratacak.

Moneyball 2.0
WHEN NHL SCOUTS looked at Sean Durzi (above) in 2017, they decided to pass
on the 19-year-old defenseman. Just one year later, Durzi went second round to the
Toronto Maple Leafs. The difference was powerful new A.I. software by Montreal-based
startup Sportlogiq that parsed terabytes of data to uncover his powerful playmaking
ability—call it Moneyball 2.0. Sportlogiq is just one of several companies using A.I. to
help teams spot the next star. “It’s all about identifying talent in hidden pockets and
finding that diamond in the rough,” says Cam Potter, cofounder of Brooklyn D
 ynamics,
an Australian data-analytics company that has worked with several Major League
Baseball teams and even developed a machine-learning A.I. system for the 2017 Tour
de France that collected real-time data points and spit out race predictions. Brooklyn
Dynamics is developing an app that will soon allow time-crunched scouts and coaches
to run machine-learning analytics on both prospects and current players, creating a
centralized database that can be accessed by college and pro teams around the world.
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Çağrı merkezini
geliştirmek
“SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİM?” IBM

2020 yılında müşteri hizmetleri etkileşiminin
yüzde 85’inin insan olmadan gerçekleşeceğini
tahmin ediyor. Makine öğrenimi ve doğal dil
işleme prosesi chatbot’lar, güçlendirilmiş telefon desteği ve self-servis arayüzeyler için bunu
mümkün kılarak, insan temsilcilerin fonksiyonlarının büyük bir bölümünün yerine getirilmesini sağlıyor. Peki, müşteri hizmeti temsilcileri 2,7 milyon Amerikalıya ne olacak? Bazıları
botların yapamayacağı işlere yönlendirilebilir.
Bu teknolojiyi benimseyen şirketler böylece
insan hatalarının giderilmesinin veri elde etme
hızını önemli ölçüde artıracağını ve müşteri
hizmetleri etkileşimindeki önyargıları ortadan
kaldıracağını belirtiyorlar.
Ancak bunun botlarla sona ereceğini sanmayın. İsviçre yatırım bankası UBS kısa süre önce
Yeni Zelandalı yapay zeka uzmanı FaceMe’yle
bir araya gelerek, dijital olarak klonlanmış baş
ekonomist Daniel Kalt’ı gerçek insanmış gibi
müşterilerle etkileşime soktu.

Upgrading the call center
“CAN I HELP YOU?” By 2020, IBM estimates
that 85% of customer service interactions will
be handled without a human agent. Machine
learning and natural language processing make it
possible for chatbots, enhanced phone support,
and self-service interfaces to perform most of
the functions of human representatives. As for
the 2.7million Americans who are employed as
customer service representatives? Some may be
redeployed to tasks that bots can’t do. Companies
relying on this technology say it can help
eliminate human error, increase speed in data
retrieval, and remove bias from customer service
interactions. And don’t think this ends with bots.
Swiss bank UBS teamed up with New Zealand A.I.
expert FaceMe to digitally clone chief economist
Daniel Kalt to interact with clients.
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Bir sonraki yiyeceğinizi
yetiştirmek
YÜZEYSEL OLARAK BAKILDIĞINDA,

çiftçilik basit bir iş gibi gözükür. Toprağa tohum ekin, sulayın, ekini toplayın, bunu sürekli tekrarlayın. Ancak
aslında, gıdanın nasıl yetiştiği bir dizi
karmaşık denkleme dayanıyor. Kapalı alan yatay-çiftçilik şirketi olan
Plenty’nin ortak kurucusu ve baş bilim sorumlusu Nate Storey, “tarımda
ele aldığımız pek çok veri son derece
karmaşık” diyor. Çevresel faktörler
(hava akımı, karbondioksit, ışık ve
nem bunlardan yalnızca birkaçı), bitkinin genetiği ve bunda yaptığımız
gübreleme ve sulama gibi işlemlerin

tümü birbiriyle etkileşim halinde olan
değişkenler. Şimdi ise Plenty ve bir
dizi kapalı alan tarım rakipleri Bowery
ve Gotham Greens makine-öğrenimi
aracılığıyla bitkinin nitrojen ya da
demir eksikliği gibi bir sorunu olup olmadığını belirlemesine yardımcı olabilecek veri dizilerini toplayıp, analiz
eden sistemler kuruyorlar ve ardından da, önleyici tedavileri devreye sokuyorlar. Storey, “yazılım sorunların
ne olduğunu öğrenebiliyor ve bunu da
bireysel olarak yapamayacağımız çok
geniş bir ölçekte otomatik bir şekilde,
gerçekleştiriyor” diyor.

Growing your next meal
ON THE SURFACE, farming seems
like a simple endeavor: Pop seeds in
the ground, water, harvest, repeat. But
in reality, how food is grown is built on
a series of intricate equations. “A lot
of the data we deal with in agriculture
is very complex,” says Nate Storey, the
cofounder and chief science officer
of Plenty, an indoor vertical-farming
enterprise. Environmental factors (airflow,
carbondioxide, light, and humidity, to
name a few), the genetics of the plant,
and the things we do to it, like fertilizing
and watering, are all interacting variables.

Now Plenty and a number of other
startups are using A.I. to help manage the
complex decisions that go into farming.
For example, Plenty and its indoor-ag
rivals Bowery and Gotham Greens are all
building systems that collect and analyze
data sets of images that can help identify
whether a plant has an issue, like nitrogen
or iron deficiency or a pest problem,
through machine learning and then
preemptively treat it. “The software can
learn what the problems are and do it in
an automated fashion at a large scale that
we couldn’t individually do,” Storey says.
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Sağlığı yeniden
insani kılmak
ABD’NİN MEVCUT SAĞLIK TABLOSU

oldukça iç karartıcı: Her yıl 12 milyonu aşkın ciddi tedavi hatası, 3,6 trilyon dolarlık harcamanın üçte birinin
çöpe gitmesi, yaşam beklentisinde üst
üste üç yıl boyunca azalma, doktorların yaşadığı psikolojik sorunların zirveye ulaşması, depresyon ve intihar.
Üstelik bunların tümü de, yalnızca
birkaçından söz etmek gerekirse, giyilebilir sensör fizyolojisi, anatomi taraması (üstte), DNA sekanslama, bağırsak mikrobiyom biyolojisi sayesinde
kişi başı elde edilen tıbbi verilerin her
zamankinden fazla olduğu bir dönemde meydana geliyor. İşte bu noktada,
klinik doktorlarının taramaları, görüntüleme kesitlerini, deri lezyonlarını,

göz diplerini daha doğru okumalarına
yardımcı olacak nöral ağlar ve dahası,
hastane odalarına duyulan ihtiyacı gereksiz kılacak şekilde uzaktan izleme
yöntemini geliştirerek sağlık sistemleri düzeyinde ve hastalıkların daha iyi
yönetimi ve hatta önlenmesi için sanal
tıbbi danışmanlık hizmeti sunarak tüketici düzeyinde etki yaratacak yapay
zekalı derin öğrenme devreye giriyor.
Yapay zekanın tıbbi uygulamalara entegrasyonundan söz etmek için henüz
erken; ancak dört dörtlük zorlukları
yenmek için elimizden geleni yapmalıyız; bunun için hataları ve israfı azaltmak üzere veriden ve doktor-hasta ilişkisini iyileştirmek için de zamandan
yararlanmalıyız.
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Yeni seyahat arkadaşınız
EYJAFJALLAÖKULL külleri sönünceye kadar,
epey uzun bir süre bizimle kaldı. İzlanda’daki
bu volkan faaliyete geçtiği 2010 yılında milyonlarca uçak yolcusunu etkilerken, aynı zamanda
seyahat iletişiminde de yeni bir dönem başlattı.
Haber akışı kapasiteleri yetersiz kaldığından,
havayolları yolculara ulaşmada etkili ve gerçek
zamanlı bir yöntem olarak sosyal medyayı keşfetti. Accenture Interactive’in sosyal medya ve
yeni gelişen kanallar sorumlusu Rob Harles, bu
iletişim yönteminin “bir kez ortaya çıkmasıyla
durdurulamayacak bir güce dönüştüğünü” belirtiyor. O olaydan beri de seyahat edenlerin
sayısında bir patlama yaşandı; 2016 yılında 1,25
milyar kişinin eklenmesiyle yüzde 30 oranında
bir artış meydana geldi. Harles, bu ölçekte bir
sosyal medya modelinin “imkansız” olduğunu
söylüyor. İşte bu noktada, yolcuların temel sorularına cevap verebilecek müşteri hizmetleri
chatbot’u devreye girdi: Uçuşumda rötar var
mı? Otel checkout’um ne zaman? Booking.com
müşterilerin taleplerini yüzde 60 oranında
otomatik olarak yerine getirebildiğini söylediği bir chatbot’a sahip. Botlar için bu teknolojinin bir sonraki adımı yolculuğunuzun amacını
anlamak ve seyahatiniz boyunca tercihleriniz
doğrultusunda tavsiyelerde bulunmak olacak.

Your new travel
companion

Making health care
human again
THE CURRENT U.S. HEALTH CARE
PICTURE is pretty bleak: more than
12million serious diagnostic errors each
year, a third of the $3.6trillion spent
attributed to waste, reduction in life
expectancy for what will be three years
in a row and peak levels of physician
burnout, depression, and suicide. That’s
all happening at a time when there is
more medical data per individual than
ever, imagined with wearable sensor
physiology, scan anatomy (above), DNA
sequencing, gut microbiome biology, just
to name a few layers. Enter deep-learning
A.I., with neural networks that will impact

every type of clinician, from helping
to accurately read scans, slides, skin
lesions, eyegrounds, and more, to health
systems, promoting the use of remote
monitoring that ultimately obviates the
need for regular hospital rooms, and at
the consumer level, by providing a virtual
medical coach to better manage or even
prevent diseases. It’s still early in the
integration of A.I. into medical practice.
But it’s our best shot to deal with all of the
formidable challenges: to use the wealth
of data to reduce errors and waste, and
the gift of time to markedly improve the
clinician-patient relationship.

EYJAFJALLAJÖKULL, it turns out, has stayed
with us long after the ash faded away. The Icelandic
volcano that erupted in 2010 affected millions of
fliers and, in doing so, ushered in a new era in travel
communications. With information flow capabilities
strained, airlines discovered social media as an
effective, real-time way to reach passengers.
“Once that happened,” says Rob Harles, Accenture
Interactive’s head of social media and emerging
channels, that mode of communication “was an
unstoppable force.” Since then, however, the
number of travelers has ballooned, with 1.25billion
arrivals in 2016, an increase of 30%. Social media
interaction on that scale is “impossible,” Harles says.
Enter the customer service chatbot that’s able
to answer travelers’ basic questions: Is my flight
delayed? When is my hotel checkout? Booking.
com, for instance, has a bot that the company
claims can solve 60% of customer queries
automatically. The next stage of this technology
is for bots to understand the nature of your
and to make recommendations based on your
preferences.
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İlaç Ar-Ge’sini yeniden yaratmak
TIP İŞİNDE KADERİN CİLVESİNDEN SÖZ ETMEK YANLIŞ OLMAZ. Bir ilaç
küçük çaplı hasta gruplarıyla yapılan erken çalışmalarda insanlar için güvenilir gözükebilir ama geniş çaplı klinik deneylerinde, çok çok pahalı bir
biçimde, başarısız olup hayal kırıklığı yaratabilir. Nitekim Deloitte’a göre,
ABD’de en büyük biyo eczacılık şirketlerinin yatırım geri dönüşü 2017 yılında yüzde 3,2 gibi kötü bir düzeye geriledi. İşte bundan dolayı, BERG ve
Roivant Sciences gibi Amerikalı şirketler, İngiltere merkezli Exscientia
kaynakları daha iyi kullanmak için yapay zekanın gücünü daha da artırmak istiyorlar. BERG Parkinson gibi hastalıkları tedavi edebilecek ilaç ve
moleküller için umut vaat eden biyolojik hedefleri belirlemek amacıyla bir
algoritma tarafından sunulan klinik verileri kullanmak üzere AstraZeneca
ve Sanofi Pasteur gibi büyük ilaç şirketleriyle işbirliği yaptı. Sanofi ise bazı
grip aşılarının niçin bazı insanlarda işe yararken başkalarında yaramadığını daha derinlemesine anlayabilmek için devasa miktarda veriyi analiz
ediyor (geçen yılki vahim grip sezonu hatırlandığında kritik bir kamu sağlığı sorusu). Yapay zeka ilaç üretiminin merkezine oturma sürecinde henüz ilk basamaklarda. Ancak buradaki beklenti aşikâr: Eczacılıktaki ARGE
çalışmalarının en çok umut vaat eden hedeflere yönlendirilmesi zaman ve
para kaybını önleyebilir ve bir gün de, ümitleri boşa çıkarmayarak, hem
şirketlere hem de hastalara yarar sağlayacak şekilde daha gelişmiş bir ilaç
geliştirme sürecini gündeme getirebilir.

Reinventing drug R&D
THE MEDICINE BUSINESS IS FILLED WITH TWISTS OF
FATE. A drug may appear safe for humans in early studies with small
groups of patients only to crash and burn in spectacularly expensive
fashion in a large-scale clinical trial. In fact, return on investment
for the largest biopharmaceutical companies in the U.S. fell to a
dismal 3.2% in 2017, according to Deloitte. Which is why American
companies like BERG and Roivant Sciences and U.K.-based Exscientia
want to harness the power of A.I. to better deploy resources. BERG
has partnered with major drugmakers like AstraZeneca and Sanofi
Pasteur to use clinical data fed through an algorithm to identify

promising biological targets for drugs and molecules that may be
able to treat diseases like Parkinson’s. Sanofi is also analyzing huge
amounts of data to gain a deeper understanding of why certain flu
vaccines are effective for some people but not for others (a critical
public health question considering last year’s devastating flu season).
A.I. as a central medicine-making tool is still in its early stages. But
the promise is clear: Being able to funnel pharma R&D efforts to the
most promising targets can avoid a huge waste of time and money
and, hopefully one day, lead to a more streamlined drug development
process that benefits companies and patients alike.

Doktorunuzdan daha akıllı olmak Outsmarting your doctor
YALNIZCA SON BİRKAÇ YILDA, henüz geliştirme aşamasında olsa da, yapay zekaya
dayalı güvenilir teknolojiler ortaya çıktı; bunlar radyoloji taramalarını okuyabiliyor
(Imagen gibi), tümörleri saptıyor ve kanserin ne kadar yayıldığını izliyor (Arterys),
retina görüntülemesiyle gözün durumunu kontrol
ediyor (Google’ın DeepMind’ı), “kansız kan testiyle” tehlikeli derecedeki potasyum düzeylerini saptıyor (Mayo Clinic Ventures ve AliveCor) ve hastalığa
tanı konulması ve hatta öngörülmesi gibi çetrefilli
IDEALL’IN ARAŞTIRMASINA GÖRE,
bir işe de yardımcı oluyor. Tanılarda yanılma ora“ROBOTUN İŞLERİNİ YAPABİLECEĞİNİ”
nı genellikle yüzde 5 ila 20 arası bir düzeyde ve bu
DÜŞÜNEN İK ÇALIŞANLARININ ORANI.
oran bazı durumlarda daha da yükselebiliyor; öte
PERCENTAGE OF HR EMPLOYEES WHO
THINK “A ROBOT COULD DO THEIR JOB,”
yandan, sağlık sistemi ise doktor sayısının yetersizACCORDING TO A STUDY BY IDEALL
liğinden ya da doktorların psikolojik sorunlarından
mustarip; yapay zeka bu sorunlara da çare olabilir.

%7

IN JUST THE PAST few years, there have
emerged credible if still-in-the-works A.I.powered technologies that can read radiology
scans (like Imagen), identify tumors and track
the spread of cancer (Arterys), detect eye
conditions using retinal imaging (Google’s
DeepMind), flag dangerously abnormal
potassium levels via a “bloodless blood
test” (Mayo Clinic Ventures and AliveCor),
and otherwise assist with the tricky business
of diagnosing, or even predicting, disease.
Historically, diagnostic error rates have been
put at 5% to 20%, though the rate is higher for
some conditions, while the health care system
is strained by doctor shortage and burnout—
some things A.I. may be able to treat.

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 5 ülkede faaliyet
gösteren 100’den fazla şirket yöneticileriyle yapılan
görüşmelerle hazırlanan “Yapay Zeka Ortadoğu ve Afrika
2019” raporuna göre Türk şirketlerinin yüzde 35’inin pilot
yapay zekâ teknolojilerini aktif olarak kullandığı
belirtiliyor. Bölgede bu oran yüzde 28 düzeyinde...

TÜRKİYE’DE YAPAY ZEKA
AI IN TURKEY

According to the report (Artificial Intelligence in Middle
East and Africa 2019) arranged by the interviews with
more than 100 corporate managers operating in 5
countries including Turkey, 35 per cent of the Turkish
companies use actively the pilot artificial intelligence
technology. In the region, the rate is 28 per cent…

2019 ve sonrası Orta Doğu ve Afrika’da
şirketlerin yapay zekaya bakışı
How do the companies in Mideast and Africa see the
artificial intelligence in 2019 and in post 2019 era

TÜRKİYE’DE YAPAY
ZEKA OLGUNLUĞU

GELECEK BEKLENTİLERİ
FUTURE EXPECTATIONS

THE ARTIFICIAL
INTELLIGENCE MATURITY
IN TURKEY

80

Percentage of the companies in
Turkey having the executive boards
incorporating the artificial
intelligence. (MEA the same)

%

35

15

%

Yapay zekâ olgunluğu... Karmaşık
konularda yapay zekayı kullanan
Türk şirketlerinin oranı. (MEA %7)
The artificial intelligence maturity…
Percentage of the Turkish companies
using the artificial intelligence in
complex issues (MEA 7%)

THE INDUSTRIES ANTICIPATING
THE HIGHEST IMPACT

77
62

BIT & MEDYA
IT & MEDIA

%

FİNANSAL
KURUMLAR

%

FINANCIAL INSTITUTIONS

PROFESYONEL
HİZMETLER

%

53

PROFESSIONAL SERVICES

TÜRKİYE’DEKİ ŞİRKETLER İÇİN YAPAY ZEKA KONUSUNDAKİ ZORLUKLAR

%50

Düzenleyici gereksinimleri Necessities for regulations

Türkiye’deki şirketlerin yarısı yasal düzenlemeler konusunda endişe duyuyor.
Half of the companies in Turkey are worried about the legal regulations.

%44

Aşırı bilgi yüklemesi Information overload

Şirketler yapay zekâ konusunda bilgi bombardımanına tutuldu. Artan veri miktarını işlemek için kaynak ayırmaları gerekiyor.
The companies are flooded with information in artificial intelligence. They have to allocate resources to process the rising quantity of data.

%28

Çalışanlara etkisi Impact on the staff

Yapay zekânın personel üzerindeki etkisinden endişe duyan şirketler eğitime ve yönetim değişikliğine olan ihtiyacı kabul ediyor.
Worried about the artificial intelligence’s impact on the staff, admit the necessity for training and a change of management.

YAPAY ZEKA OLGUNLUĞU İÇİN GEREKEN 8 YETENEK

5,0

8 ABILITIES NECESSARY FOR THE ARTIFICIAL INTELLIGENCE MATURITY

4,5
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3,5
3,0
2,5
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1,5
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0,5
0

İleri
analitik
Advanced
analytics

Veri
Yapayzeka
yönetimi
liderliği
Data
Artificial
management intelligence
leadership

Açık
kültür
Open
culture

Yeni
Çevik
3. taraflarla
teknolojiler geliştirme
iş birliği
New
Agile
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technologies development with 3rd
parties

Duygusal
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Emotional
intelligence

Kaynak (Source): Microsoft ve EY
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EN YÜKSEK ETKİ
BEKLEYEN SEKTÖRLER

CHALLENGES RELATED TO THE ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR THE COMPANIES IN TURKEY

%

%

35

Yapay zekânın yeni gelir akışları yaratarak yeni
işlerinde etkili olmasını bekleyenlerin oranı.
Percentage of those anticipating the artificial
intelligence will create new revenue streams and have
an impact on their new business areas.

%

Türkiye’de yapay zekâyı işlerinne
üst yönetim seviyesinde dahil eden
şirketlerin oranı. (MEA benzer)

Yapay zekayı en önemli dijital
öncelik olarak gören Türk
şirketlerinin oranı. (MEA %14)
Percentage of the Turkish
companies considering the artificial
intelligence as their most important
digital priority. (MEA 14%)

60

Yapay zekânın temel iş kollarında maliyet, rekabet gücü
ve verimliliğe etki yapmasını bekleyenlerin oranı.
Percentage of those anticipating the artificial intelligence
will have an impact on the cost, competitive power and
efficiency in the fundamental business areas.

%

%

Pilot yapay zekâ teknolojilerini
aktif olarak kullanan Türk
şirketlerinin oranı. (MEA %28)
Percentage of the Turkish
companies using actively the pilot
artificial intelligence. (MEA 28%)

55

Yapay zekâyı gelecek 5 yıl içinde önemli bir etkisi
olmasını bekliyor.
Anticipate the artificial intelligence will have an
important impact in the next 5 years.
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Kripto parada yeni sihir:
Facebook Libra Calibra
Facebook kripto parası Libra ve dijital cüzdanı Calibra haziranda tanıtarak e-ticaretin yeni sihirli tekerlemesini
ortaya çıkardı. 2020’de piyasaya çıkacak ürünler, daha önceki kripto para örneklerindekinden farklı olarak
Facebook üzerinde gerçekleşen e-ticarette fiyat istikrarına hizmet ederek Facebook’u bir global ticaret vahasına
çevirecek; 2,3 milyar insanın yaşadığı büyük bir vaha…

New Magic in Cryptocurrency: Facebook Libra Calibra
Facebook introduced its new cryptocurrency Libra and digital wallet Calibra in June and put out the
new magical riddle of e-commerce. The products, which will hit the market in 2020, provide price
stability in e-commerce that takes place on Facebook unlike other cryptocurrencies, and in turn,
aim to turn Facebook into a global commerce oasis; a vast oasis where 2,3 billion people live…

Kerem ÖZDEMİR

Fortune Türkiye Teknoloji Editörü
Fortune Turkey Technology Editor

F

ACEBOOK AYLARDIR üzerinde konuşulan
kripto parası Libra ve dijital cüzdanı Calibra’yı
Haziran 2019’da tanıtırken her iki ürünün de
2020’de piyasaya sürüleceğini duyurdu. Burada dijital birer ürün söz konusu olduğundan
piyasaya sürmekten çok kullanıma almaktan
bahsetmek daha yerinde olacak. Benzer biçimde bunun finans sektörü ile rekabet kapsamında ele alınması da çok anlam taşımıyor; doğrudan doğruya paranın kendisini değiştirmeye yönelik bir adım söz konusu.
Dijital dönüşüm, varlıkların ve servislerin dijitalleşerek
internet başta olmak üzere dijital ağlar üzerinde alışverişi
yapılan şeylere dönüşmesini sağlarken bunların değerinin
karşılığı olan şeyin de aynı sistem üzerinde dolaşması işlemin (transaction) tamamlanması için bütünüyle yeterli bir
sistem oluşmasını sağlıyor. Bütün sistemin dijitalleşmesini
gerekli kılan bu bütünsel sistem arayışı, kripto paraların
asıl önemli işlevi için yer açıyor.
Merkez Bankacı olan rahmetli babamdan çocukken “nakdi” ve “kaydi” diye iki kavram duyduğumu hatırlıyorum. Kaydi olan sistemde tonla parayı kağıt üzerinde alıp veriyordunuz
ancak cebinizden bir şey çıkmıyordu. Belirli dönemlerde işi
nakdi hale getirmek gerektiğinde taraflar kendi aralarında
hesaplaşırken yani nakde dönerken yapılan ödeme tutarı, bütün o dönen kaydi işlemlerin yanında devede kulak kalıyordu.
Tabii bütün bu süreçte önemli olan oluşan değeri, güvenilir ve
değeri üzerinde anlaşılmış bir para birimine endekslemekti.
Bir diğer önemli nokta ise, likiditeyi sağlayabilmek ya da
ihtiyaç olduğunda gereken para birimine dönebilmekti. Türkiye’de bir dönem yaşanan bankerler krizinde ellerinde büyük mal varlıkları varken nakite dönemedikleri için borçları-

WHEN FACEBOOK INTRODUCED its much talked about
cryptocurrency Libra and digital wallet Calibra in June of
2019, it was also announced that both products would be put
on the market in 2020. When talking about a digital product, it
would be much more fitting to say put into use rather than the
market. Similarly, it doesn’t make much sense to consider it as
a rivalry with the finance sector; it is a step taken directly to
change the money itself.
Digital evolution digitizes assets and services and turns them
into content that can be sold and bought with currency equaling
their worth on digital networks, mainly internet, while providing
a fully sufficient system where the transaction takes place. The
search for this system where everything can be digitized, makes
space for the main important function of cryptocurrency.
I remember hearing two terms, “in cash” and “book-entry”
from my late father who was a Central Banker. In the bookentry system you could exchange tons of money on paper but
no actual money was coming out of your pocket. In certain
times, when you needed to deal with cash money, the actual
payment between the parties was only a drop in the bucket
compared to all the book entry transactions. Of course, the
important thing during this process is to index the acquired
amount to a dependable unit of currency with agreed-upon
value. Another important point is, to ensure liquidity or to
return to any currency when needed. If you remember the
bankers crisis in Turkey and the bankers who had plenty of
assets but couldn’t turn them into cash to pay their debt and
went bankrupt, you will know what I mean.
As long as the system works within itself and there is no
need to turn one asset class to another, the only thing that
needs to be controlled in the system is inflation, or to ensure
price stability. I will look into this from a different angle in the
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following paragraphs, but I believe that as long as the money
stays in the system, there is no need to worry about the exchange
risk. The drastic change in Bitcoin’s value doesn’t cause big sales
whereas when Bitcoin used in transactions needs to be converted
into a physical currency, the exchange risk appears and so is the
need for a serious risk management system for this change in
worth. Making a note of that, let’s continue.
In the past, the currencies, which have been named by states
or countries, have been a reliable means of preventing capital
to be lost by putting all eggs in one basket. It is now possible
to achieve this with the currencies agreed upon by human
communities. After the 2008 crisis, Bitcoin emerged with a
manifesto expressing insecurity in governments’ currencies and
this was a revolution. The registry system, which was established
with Blockchain technology, became the backbone of the system
as a secure platform for the stability of money.
The fact that Facebook, which is already a registry medium,
permits conducting behavioral analyzes and acquaintance at
an advanced level may also contribute to Blockchain on the
registration side. Thus, the Blockchain infrastructure can provide
grocery book features - including human features - in our
example to simplify years ago.
The reason I’m telling you all this is that Facebook, which
was founded on the idea of creating a database for the students
on the university campus to get to know each other, has spread
the world as a social network and has already made significant
progress in changing the relationship between people and
institutions. As of the beginning of 2019, the number of users
increased to over 2.3 billion and the platform is one of the most
important forces in the world. But the crypto-money story goes
beyond the phrase “we are very crowded in numbers; if everyone
gives five or ten cents, the platform will continue to serve.”
Facebook goes beyond just being a social network and
transforms into a platform that builds a street market in the
neighborhood where it gathers its members and thus makes it
easier for people to meet their needs. Thanks to the developed
crypto currency and wallet, people living in this virtual
neighborhood or the republic will have a currency that will allow
them to manage their trade relations and make mutual exchanges.
This is similar to the situation that after a state declares its
independence it issues its own money. Facebook, without being
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nı ödeyemeyip batan bankerlerin hikayelerini hatırlayanlar
ne demek istediğimi anlayacaktır. Sistem kendi içinde işleyip bir varlık sınıfından diğerine geçiş gerekmediği sürece
sistem içinde kontrol edilmesi gereken tek konu, enflasyonun kontrol altında tutulması ya da bir başka deyişle fiyat
istikrarının sağlanması olarak karşımıza çıkıyor.
İlerleyen paragraflarda buna başka bir açıdan değineceğim ancak para sistem içinde döndüğü sürece kur
riskini düşünmeye gerek kalmayacağını düşünüyorum.
Bitcoin’in değerindeki büyük oynama aynı derecede büyük satışlara neden olmazken işlemlerde ya da alışverişte
kullanılan Bitcoin’in fiziki bir para birimine çevrilmesi
gerektiğinde kur riski ortaya çıkıyor ve değer değişimine
karşı ciddi bir risk yönetimi sistemi kurmak gerekiyor. Bu
notu düştükten sonra devam edelim.
Geçmişte devletlerin ya da ülkelerin adıyla anılan para
birimleri sermayenin kediye yüklenmemesi konusunda
güvenilir bir araç oluşturuyordu. Artık bunu insan topluluklarının üzerinde anlaşmaya vardığı para birimleri ile
sağlamak mümkün. 2008 krizinin ardından hükümetlerin yönettiği para birimlerine güvensizliği ifade eden bir
manifesto ile ortaya çıkan Bitcoin bu alandaki devrimi
başlattı. Blockchain teknolojisi ile kurulan kayıt sistemi
ise, paranın istikrarını sağlayan güvenli bir platform olarak sistemin belkemiğini oluşturdu.
Üniversite kampüsündeki öğrencilerin birbirini tanıması için bir veri tabanı oluşturma fikri üzerine kurulan
Facebook’un sosyal ağ olarak dünya çapına yayılması,
insanlar ve kurumlar arasındaki ilişkiyi değiştirmedeki
etkisi ile bu sisteme katkıda bulunacak. 2019 başı itibariyle kullanıcı sayısı 2,3 milyarın üzerine çıkan platform,
sağladığı erişim ile dünyanın en önemli güçlerinden biri.
Ancak kripto para hikayesi, “biz kalabalığız; herkes üç beş
bir şey atsa bu iş sürer” ifadesinin ötesine geçiyor.
Facebook, sosyal ağ olmanın ötesine geçerek üyelerini
topladığı mahallenin tamamında sokaklara pazar kurduran ve bu sayede insanların ihtiyaçlarını daha kolay karşılamasını sağlayan bir platforma dönüşüyor. Geliştirilen
kripto para ve cüzdan, bu sanal mahallede -ya da cumhuriyette- yaşayanların kendi aralarındaki ticari ilişkileri
yönetmeyi sağlayacak para birimine kavuşmasını ve alışveriş yapabilmesini sağlayacak.
Bu bir bağımsızlık ilanından sonra kurulan devletin
kendi parasını basmasına benzer bir durum. Facebook,
toplumunun büyüklüğünün büyüsüne kapılmadan kendi
içine kapalı değil dışarıya açık bir sistem tercih ediyor.
Libra’ya destek veren ve kullanması beklenen şirketler arasında Visa, Mastercard, Paypal, Ebay, Uber, Lyft ve
Spotify gibi devler yer alırken Facebook, dijital cüzdan
Calibra’nın kendisinin sahibi olduğu Messenger ve Whatsapp’ta bağımsız bir uygulama olacağını açıkladı. Bu, aşırı
Facebook milliyetçiliğine kaçılmayacağının işareti olarak
yeni kripto paranın gereken güveni sağlamasına katkıda
bulunacak.
Kullanıcılara verilen bir diğer güvence ise kişisel bilgi-
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lerinin gizliliğine saygı duyulması. Facebook, Calibra’nın,
banka ve kredi kartlarının kullandığı aynı doğrulama (verification) ve dolandırıcılığı önleme (anti-fraud) süreçlerini
kullanacağı vurguluyor. Calibra herhangi bir hesap bilgisi
ve finansal veriyi kullanıcının izni olmadan Facebook ya da
herhangi bir üçüncü tarafla paylaşamayacak. Libra’nın milyarlarca insanın kullanabileceği basit küresel bir para birimi
ve finansal altyapı oluşturmayı hedeflediğine işaret eden Facebook, bunun için saygın kuruluşların da yönetiminde yer
aldığı bir yapı öngörüyor. Visa, Mastercard, Uber, Vodafone,
Spotify ve ebay gibi 28 şirketin oluşturduğu Libra Konsorsiyumu işleyişi gözetim altında tutacak ve güvenilir bir biçimde sürdürülmesini sağlayacak. Satın alınan Libra tutarının
Libra Rezervi’ne eklenmesini temel alan uygulamanın tasarımında, fiyat istikrarının sağlanmasına ve Libra’nın -piyasadaki dijital para birimlerinden farklı olarak- geleneksel
para birimleri gibi işlem görmesine odaklanılıyor.
Bu yaklaşım, geleneksel finans kuruluşları arasında da Libra’nın kolay kabul göreceğini düşündürüyor. Bizim daha çok
hakkımızdaki olumsuz raporları ile tanıdığımız uluslararası
kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Libra’nın fiyat
istikrarı sağlayabileceğini ve yararlı bir takas aracı olabileceği
yorumunu yaptı. Bu bakış açısı, Libra’nın finansal hizmetlerden faydalanamayan nüfusa hizmet vermekten daha önemli
bir misyonu olacağını düşündürüyor. Libra Konsorsiyumu,
Libra’nın, bankalardan yeterli hizmeti alamayan 1,7 milyar kişinin 1 milyarı cep telefonu kullanan ve 500 milyonu internete erişebilen kesimlerine neredeyse hiç masraf oluşturmadan
bankacılık hizmeti verebileceğini kaydediyor. Ancak ben daha
önemli misyonun, dünya genelinde siyasi gerilimler ve ticaret
savaşlarının istikrarsızlaştırdığı uluslararası ticareti sağlam bir
zemine oturtmak olduğunu düşünüyorum. Bunun bir yanı fiyat istikrarıysa, diğer yanı güvenilir sosyal ilişkiler. Libra ve Calibra ile birlikte Facebook, her ikisini de kendi içinde sunabilmeye başlayacak. Bunun başarısını takip etmek için, Facebook
üzerindeki e-ticaretin nasıl geliştiğine bakmak gerekecek.
Liberalizasyon öncesi dönemde yaşanan gelişmeler bu
konuda ilkel de olsa bir fikir veriyor ve bunun Türkiye’ye
yansımaları da söz konusu. ebebek’in Facebook piksel ile
2017 sonunda uygulamasını yaygınlaştırma konusunda
sağladığı başarı bu konuda iyi bir örnek. Facebook piksel
kullanarak, uygulamasının indirilme sayısını üç katına çıkaran ve uygulama yüklemesi başına maliyeti yüzde 37 düşüren ebebek’in Facebook üzerindeki müşterilerinin Libra
kullanmaya ikna olması daha zor olmasa gerek.
Facebook’un Libra ile yazacağı hikayenin diğer kripto
paralarınkinden farklı olarak, paranın yatırım değerine değil, değişim değerine odaklanacağını düşünüyorum. Bunun
tam olarak nereye oturduğunu anlamak için, Libra konsorsiyumunda yer alan oyuncuların işleme dayalı olarak dijital
servislerden para kazandığına dikkat etmek yeterli. Facebook bu hareketiyle ulusal devletlerin korumacı yaklaşımlarına kafa tutan global bir serbest ticaret çıkışı yaratabilir.
Bunun toplumsal dengeleri ve bakış açılarını nasıl etkileyeceğini ise zaman gösterecek.
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under the spell of the size of society, prefers a system that is
open to the outside, not closed to itself.
Among the companies that support Libra and are expected
to use it are giants such as Visa, Mastercard, Paypal, Ebay,
Uber, Lyft and Spotify, and Facebook announced that the
digital wallet will be independent of Calibra’s Messenger and
Whatsapp. This will help ensure that the new crypto money
provides the necessary confidence as a sign that Facebook will
not be indulged to extreme Facebook nationalism.
Another assurance to users includes respect for the privacy of
their personal information. Facebook emphasizes Calibra will use
the same verification and anti-fraud processes used by debit and
credit cards. Calibra shall not share any account information or
financial data with Facebook or any third party without the user’s
consent. Pointing out that Libra aims to create a simple global
currency and financial infrastructure that can be used by billions
of people, Facebook envisages a structure that includes the
management of reputable organizations. The Libra Consortium
of 28 companies, including Visa, Mastercard, Uber, Vodafone,
Spotify and ebay, will monitor the operation and ensure that it
operates reliably. The design of the application, which is based
on the addition of Libra to the Libra Reserve, focuses on ensuring
price stability and treating Libra as traditional currencies - unlike
the digital currencies in the market.
This approach suggests that Libra will be easily accepted
among traditional financial institutions. Fitch Ratings, the
international credit rating agency, which we know mostly with
its negative reports about our country, commented that Libra
can provide price stability and be a useful exchange tool. This
view suggests that Libra will have a more important mission
than serving the population who cannot benefit from financial
services. According to the Libra Consortium, Libra can provide
banking services to almost 1 billion mobile phone users out of
1.7 billion people who do not receive sufficient services from
banks and the other 500 million people that have access the
Internet, with almost no expense. But I think the more important
mission is to put international trade on a solid footing,
destabilized by political tensions and trade wars around the
world. If one aspect is price stability, the other is reliable social
relations. Together with Libra and Calibra, Facebook will be able
to offer both in-house. To follow the success of this, you’ll have
to look at how e-commerce on Facebook evolves.
The developments before “libralization” and the
implications of these developments to Turkey on this
issue gives us an idea, albeit primitive. ebebek’s success in
expanding its application with Facebook pixels at the end
of 2017 is a good example. It shouldn’t be more difficult for
ebebek to convince her customers on Facebook to use Libra,
using Facebook pixels, tripling the number of downloads of the
app and reducing the cost per app installation by 37 percent.
I think that Facebook’s story with Libra will focus on
exchange value, not investment value of money, unlike other
crypto currencies. To understand exactly where this is located, it
is enough to note that the players in the Libra consortium make
money from digital services based on the transaction. With this
movement, Facebook can create a global free trade outflow that
challenges national states’ protectionist approach. Time will
show how this will affect social balances and perspectives.
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Notre Dame yangını gibi felaket
olmadan tarihimize birlikte
sahip çıkalım
Acting together to protect
our history from disasters
like Notre Dame fire

FRANSA’NIN BAŞKENTI PARIS’TE her yıl 13 milyon turistin
ziyaret ettiği Notre Dame Katedrali’nin 8,5 saatte alevlere teslim oluşu tüm dünyada üzüntüyle izlendi. Yapımına
1163 yılında başlanan ve yapımının 200 yıl süren katedralin
onarımı için yapılan online bağış etkinliğine binlerce kişi
yanında dünyanın en büyük şirketleri katıldı. İlgi o kadar
yüksekti ki iki gün dolmadan bağış miktarı 1 milyar euroya
yaklaştı. Bu miktar katedrali onarmaya fazlasıyla
yetecek gibi görünse de o
günlerde kafalarda şu soru
da dolandı: Bu kadar önemli bir değerin sigortası acaba nasıl yapılıyor?
Bu trajik yangın sonrası
tarihi yapıların nasıl sigortalandığıyla ilgili doyurucu
bilgileri almak için IBS Sigorta ve Reasürans Genel
Müdürü ve İcra Kurulu
Başkanı Dr. Murat Çiftçi’ye
ulaştık. Dr. Çiftçi’nin yanıtDr. Murat Çiftçi
ları şöyle:

THE WORLD FAMOUS Notre Dame Cathedral in Paris,
France; visited by 13 million tourists every year, was taken over
by a massive fire and engulfed in flames in just 8,5 hours this
year. Thousands of people and big companies donated online
for the renewal of this medieval masterpiece which was started
to be constructed in 1163 and completed in 200 years. People’s
attention was quite intense that the amount raised up to 1
billion Euros in just two days. Even if this amount of restoration
fund would be more than enough; this question flashed through
many people’s minds: How this kind of an asset can be insured?
Dr. Murat Çiftçi, General Manager and CEO of IBS Sigorta ve
Reasürans A.Ş. answered our questions regarding this matter:
After the massive fire started at the roof of 850 year old
Notre Dame Cathedral and gave a serious damage; insurance
processes of historical buildings became a current issue. How
the insurance process works for historical constructions?
Insurance companies evaluate each risk within the scope of its
own characteristics and conditions. That means risk inspection
and analysis. Subsequent to the analysis process, the insurer
makes the decision on whether the risk will be insured and in
which conditions the insurance will be actualized. In respect of
historcial buildings, in case any deficiencies detected by the
risk inspection and analysis; they are asked to be improved.
After this improvement; the risk level decreases and the policy
including the safety conditions for historical buildings is issued.
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900 yıllık tarihiyle Notre Dame
Katedrali 8,5 saatlik yangınla
ağır hasar gördü. Onarımına
milyarlarca euro bağış toplandı
ama herkes “Acaba sigortası var
mı” diye merak etti. Biz de konuyu
uzmanına, IBS Sigorta Genel
Müdürü Dr. Murat Çiftçi’ye sorduk.

There are many historical buildings in Turkey like the cathedral
in Paris. These buildings can be insured via “local resident”
insurance companies up to a certain value. If the asset’s worth
is higher than the certain level; reassurance support is required
due to perception and appetite of the risk. At this stage, as
ABS, we negotiate with global reassurance companies with the
highest ratings; and constitute the best insurance panel for our
client; in every aspect.
Historical feautures of the asset have precedence over the
constructional qualifications. How the value is determined
and what is the criteria?
First; policy values are estimated in accordance to detailed
risk inspections and analysis. There are qualified experts and
companies around the globe as well as in our country. We
support our clients in accordance with our experts’ reference
projects and experiences as brokers. We find and incorporate
the most convenient coverage structure and the rightest
insurance company into the process. About the coverages; the
working principal of insurance is putting the original back to
its place. As you would appreciate; putting back the original
is quite difficult when it comes to historical artifacts. It is not
possible to replace a monument of Great Sinan for instance;
with all its original details. In this case, along with an expert;
insurance companies whether renovate or rebuild the building
in a manner faithful to the original with the right materials.
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A massive fire lasting 8,5 hours had
ravaged the 900-year old Notre Dame
Cathedral. Following the catastrophe,
billion dollars were donated for its
restoration but everyone was curious
to know whether the monument was
covered by an insurance. We asked about
it to IBS Insurance General Manager
Dr. Murat Çiftçi, specialized in this area.
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850 yıldır ayakta olan Notre-Dame Katedrali’nin çatısında başlayıp büyük hasara neden olan yangından
sonra tarihi binaların sigorta konusu da gündeme
geldi. Tarihi yapıların sigorta işlemi nasıl yapılıyor?
Sigorta şirketleri, her riski kendi özellikleri ve koşulları
çerçevesinde değerlendirir. Bu detaylı risk teftişleri ve
analizleri anlamına geliyor. Yapılan analizler sonucu riskin sigortalanıp sigortalanmayacağına ya da hangi koşullarda sigortalanacağına karar veriliyor. Tarihi yapılarda,
sigortacı tarafından gerçekleştirilen risk teftiş ve analizleri paralelinde, eğer yapıda eksiklik tespit edilirse bunların
tamamlanması isteniyor. Koşulların iyileştirilmesi sonrası
risk seviyesi düşüyor ve tarihi yapılar güvenlik şartlarını
da içeren bir poliçe düzenleniyor.
Paris’teki katedral gibi Türkiye’de tarihi değere sahip
birçok bina var. Bu binalar sigortaları belli bir bedele kadar ülkemizde ‘yerleşik lokal’ diye tanımladığımız sigorta
şirketleri aracılığı ile yapılabiliyor. Eğer korunacak varlık
belli bir bedelin üzerinde ise risk algısı ve sigortalama iştahı değiştiği için reasürans desteği gerekiyor. Bu aşamada,
IBS olarak devreye girerek ratingi yüksek global reasürans
şirketleri ile görüşüyor ve müşterimiz için her açıdan en
doğru sigorta panelini oluşturuyoruz.
Sigortalanacak tarihi eserin yapısal niteliğinden çok
tarihi özellikleri önemli. Bedel tespiti nasıl yapılıyor,
neye göre fiyatlanıyor?
Öncelikle yapılan detaylı risk teftişleri ve analizleri sonrasında poliçe değerleri ortaya çıkarılıyor. Bu konuda hem
ülkemizde hem de dünyada kendini çok iyi yetiştirmiş eksperler ve firmalar mevcut. Onların deneyimleri, referans
işlerine göre broker olarak müşterilerimize destek oluyor,
en uygun teminat yapısı ve en doğru sigorta şirketini bulup
sürece dahil ediyoruz.
Teminat bedellerine gelince; sigortanın çalışma prensibi,
eskisini yerine koymak üzerine kurulu bir sistemdir. Ancak
kabul edersiniz ki yerine koymak, tarihi eserlerde zor bir
süreç. Zira yüzyıllar önce inşa edilmiş bir binayı, örneğin;
Mimar Sinan tarafından yapılmış bir eseri, özel bir motifi
tarihi değerleri ile birlikte yerine koymak mümkün değil.
Sigorta şirketleri bu durumda uzman görüşünü alarak gerçeğine uygun şekilde, doğru hammadde ve malzeme kullanımıyla eseri ya tamir ediyor ya da yeniden inşa ediyor.
Dünyada ünlü tarihi yapılar genellikle sigortalı
mı? Türkiye’de durum nedir ve sigorta değerleri hakkında bilgi verir misiniz?
Özellikle İngiltere ve Amerika’da tarihi binaların, müzelerin, kütüphane ve kiliselerin sigortalandığını hatta 100
yıllık evlerin tarihi eser niteliğinde özel sigorta poliçeleri
ile koruma altına alındığını biliyorum. Ülkemizde ise keyifle gezdiğimiz, günlük hayatımızın parçası olan bir çok
ihtişamlı yapı kamu mülkiyetinde oldugu için ya sigortalı
değildir ya da bedelinin çok altında yani eksik sigortalı olduğunu söylemek isterim.
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Türkiye’de daha önce Galatasaray Üniversitesi, Haydarpaşa Garı’nda yangın çıkmış o dönemde bu binaların
hiçbirinin sigortası olmadığı haberleri yapılmıştı. Bizde kamunun elindeki tarihi yapılar yangına karşı sigortalanmıyor mu? Neden?
Ülkemizde, tarihi binaların çoğu kamu mülkiyetinde, bu
binaların sigortalanabilmesi için ilgili kamu kurumları bütçesinde ödenek ayrılması gerekiyor. Öncelikle bu konuda
kaynak yaratılması ve sigorta şirketlerinin bu binalara ilişkin bir risk değerlendirme çalışması yapması yerinde bir
çözüm olacaktır.
Ayrıca tarihi binaların sigortalanması için en önemli
konulardan biri, “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik”te belirtilen şartların yerine getirilmiş
olması. Bunun yanında tarihi binalara ilişkin yasal mevzuat çerçevesinde uyulması gereken diğer hükümlere uygun
davranılması, güvenlik önlemlerine dikkat edilmesi ve düzenli kontrol edilmesi, bakım sözleşmelerinin yapılması
gerekiyor.
Eğer tarihi binalar bu şartları taşıyorsa sigorta sektörünce teminat sağlanabiliyor. Bu da milli servet doğrudan korunması anlamına geliyor.
Türkiye’de sigortası olduğunu bildiğiniz tarihi yapılar
var mı? Kapsamı nedir?
Elbette var. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan
restorasyon çalışmaları sonrasında, Hürrem Sultan Hamamı, Süleymaniye Camisi, Mihrimah Sultan Yalısı, Beyazıt
Camisi, Yenikapı Mevlevihanesi gibi görkemli yapıların yanı
sıra 3 binden fazla tarihi eser sigortalandı. Ayrıca yine çok ziyaretçi alan Sarı Köşk ve Beyaz Köşk gibi bazı yapılar, tarihi
kiliseler, yalılar, özel müzeler de sigorta kapsamında...
IBS’nin de sigorta brokeri olarak hizmet verdiği önemli
binalar var. Türkiye’nin en pahalı ve dünyanın sayılı evleri arasında yer alan birçok ünlü yalı ve Les Ottomans gibi
otelleri teminatımız altında olan varlıklardan bazıları.
Tarihi yapıların sigortalanması konusunda önerileriniz
var mı? Bu konuda özel bir çalışma ya da projeniz var mı?
Bugün “Ahşap binalar ve tarihi eser niteliğindeki binalar
sigorta edilmeyecektir” maddesi birçok sigorta şirketinin
2019 risk kabul kriteri arasında yer alıyor.
Bizce, tarihi yapılar gerek altyapı olsun, gerek çevresinde
diğer kıymetli yapılara edeceği tesir olsun mutlaka sigorta
kapsamında yer alması gereken, gerekirse devletin teşvik
konusuna dahil etmesi gereken önemli bir konu. Ülkemizde farklı alanlarda teşvikler genelde yeni yapılacak projelere veriliyor. Ancak elimizdeki tarihî değerleri korumak ve
daha iyi hale getirmek için devletin ve sigorta sektörünün
bir araya gelip çalışmaya başlaması gerekiyor.
Tarihi değerlerimize sahip çıkmak hepimizin görevi. Bu
konuda devletimizin başlatacağı bir proje olursa biz de IBS
ve global ortağımız UIB (United Insurance Brokers) ile birlikte dünyanın en büyük reasürörlerini de sürece dahil ederek destek vermekten büyük mutluluk duyarız.
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Are the famous historical buildings around the world covered
by insurance? And how about the situation Turkey? Can you
inform us on the insurance values?
Especially in the UK and USA; historical buildings, museums,
libraries and churches are insured; even some of 100 year
old houses are regarded as historical buildings and covered
by special insurance policies. In our country; these kind of
magnificent constructions that we regard as part of our daily
lives, are whether uninsured or under insured since they are
under government ownership.
Back at the times when Galatasaray University and
Haydarpaşa Railway Station fire incidents occurred; the
press alleged that none of these buildings were insured. Are
government owned historical buildings in Turkey not insured
against fire risk ? Why?
Most of the historical buldings in our country are under
government ownership and there should be funds allocated
from the public enterprises budget to insure these assets.
First, it would be fair to create resources for this purpose. And
insurance companies should perform risk analysis concerning
these buildings. One of the most important issues on historical
buildings’ insurances is fulfilling the conditions indicated in
the Turkey’s Regulation on Fire Protection. Besides, abiding by
the articles within the frame of legal legislation on historical
buildings, being attentive to security precautions and regular
inspections, placing maintenance contracts are also other
important points to be fulfilled. The coverage is provided by the
insurance sector if the buildings meet all these requirements. By
this way, our national property is taken under protection directly.
Are there any historical buildings in Turkey, you know that is
insured against risks ? What is the scope?
Sure, there are. Following the restorations initiated by General
Directorate for Foundations; more than 3.000 historical buildings
were insured, including Hürrem Sultan Hammam, Süleymaniye
Mosque, Mihrimah Sultan Mansion, Beyazıt Mosque, Yenikapı
Mevlevi Lodge. Also, frequently visited buildings like Sarı Köşk
and Beyaz Köşk, historical churches, waterfront mansions,
private museums are within insurance coverage.
IBS, as well, provides service for some significant buildings as
an insurance broker. Many famous mansions which are ranked as
the most expensive houses of Turkey and the globe; hotels such
as Les Ottomans are some of the assets held covered by IBS.
Do you have any suggestions on the insurances of historical
buildings? Is there any special project that you have initiated?
Today, the article of “wooden buildings and constructions
regarded as historical buildings will not be insured” is one
of the 2019 risk acceptance criteria of many insurance
companies.To us, historical buildings should absolutely be
covered against risks in terms of infrastructure and their
effects on the valuable structures around. In fact; it should be
regarded as a subject of governmental incentive. In Turkey,
governmental incentives in several areas are usually given
to brand new projects. Nevertheless, the government and
insurance sector should work together on the projects aiming
to protect and restore our historical assets. It is our common
duty to protect our historical values. We’d be very glad to
support a government initiated project as IBS, along with
UIB ((United Insurance Brokers), our global partner, also by
incorporating the world’s top reassurers.
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Bodrum’un kıskandıran
yükselişi
Fransız Rivierası’nı bile kıskandıracak popülerliğiyle Bodrum, yerli ve yabancı yatırımcıların milyarlarca liralık
yatırımlarına ev sahipliği yapıyor. Dünya sosyetesinin keşfi sonrası Avrupalı, Amerikalı hatta Uzak Doğulu
yatırımcılar bölgede fırsatları araştırıyor.

Bodrum’s enviable rise
Bodrum, with a popularity above the French Riviera, hosts multi billion lira investments of both
locals and foreigners. After discovered by the world jet set, the investors from Europe, US and even
Far East are exploring the investment opportunities in the area.

Duygu ERDOĞAN

Milliyet Gazetesi Ekonomi Editörü
Milliyet Daily Economy Editor
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500 YILLIK TARIHI ILE BODRUM, küçük

bir sahil kasabası iken keşfedildi ve Fransız Rivierası’nı kıskandıracak popülerliğe
ulaştı. M.Ö. 484’te tarihin babası Heredot’a
göre Dor’lar tarafından kurulan Bodrum,
bugün milyonlarca insanın hem yaşam
hem de tatil hayallerini süslüyor. Hayaller
Bodrum olunca yerli ve yabancı yatırımcıların buraya milyar liralık yatırım yapması kaçınılmaz hale geliyor.
Dünyanın sayılı koylarını barındıran Bodrum, Türk ve
yabancı devlerin turizm ve gayrimenkul yatırımlarının
merkezi olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Yaklaşık
10 yıldır büyük bir ‘markalar karması’na yer açan ilçenin
dünya turizminden aldığı payı da her geçen gün artıyor.
Kişi başına turist gelirinin 600 doların altında seyrettiği
Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu lüks segmentteki turist, Bodrum’a akın ediyor. Üstelik sadece turizm bölgesi olarak değil; moda, mobilya, sağlıklı yaşam gibi alanlarda da yatırımcı çekerek ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

SOSYETEDEN AKIN VAR
Dünya sosyetesinin keşfi sonrası Bodrum’a olan turist akını,
Avrupalı, Amerikalı, hatta Uzak Doğu’dan yatırımcıların yeni
projeler portföyüne Bodrum’u da dahil etmelerini sağladı.
Mandarin Oriental, Paramount Hotels&Resorts, LUX
Bodrum Resort&Residences, Swiss, Hilton, Kempinski gibi
dünyanın önemli otel markaları Bodrum’da yerini aldı bile.
Banyan Tree, Four Seasons, Fairmont, Bvlgari, ShangriLa, Ritz Carlton, St. Regis ve Armani gibi markalar da yatırım için arayışta...
Yerli yatırımcılar da boş durmuyor. Voyage, Rixos, Tita-

BODRUM, WITH 2500 YEARS of history, was discovered
as a small seaside town and gained the kind of popularity that
would make the French Riviera jealous. Founded by the Dorians
in 484 B.C according to the Father of History Herodotus,
Bodrum is a dream location for millions of people, for living
and for vacations.
When Bodrum is the dream, it becomes inevitable for
domestic and foreign investors to invest millions of dollars. It
wouldn’t be wrong to say that Bodrum, featuring the world’s
most special coves, is the center of tourism and real estate
investments made by Turkish and foreign investment giants.
Creating a ‘plethora of brands’ for approximately ten
years, the district’s share of world tourism is also increasing
constantly.
In Turkey, where the touristic income per person is below
600 dollars, the much needed high-end tourists flock to
Bodrum.
Bodrum contributes greatly to the country’s economy not
only by being a touristic district, but also attracting investors in
fields such as fashion, furniture, and healthy living.
HIGH SOCIETY FLOODS IN
After being discovered by the jetsetters of the world, Bodrum
saw an influx of tourists, which made the European, American
and even Far Eastern investors to include Bodrum in their new
project portfolios.
World’s most important hotels, such as; Mandarin Oriental,
Paramount Hotels & Resorts, LUX Bodrum Resort & Residences,
Swiss, Hilton, Kempinski, have already taken their places in
Bodrum.
Brands such as Banyan Tree, Four Seasons, Fairmont, Bvlgari,
Shangri-La, Ritz Carlton, St. Regis and Armani are looking for
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YÜZLERCE YAT HIZMET ALIYOR
Yat ve tekne hizmetinde bile pek çok metropolle, turizm
merkeziyle yarışan Bodrum’da 5 marina bulunuyor. Port
Iassos Marina, Palmarina Bodrum, Milta Bodrum Marina,
D-Marin Turgutreis, Bodrum Belediye Liman İşletmesi
yüzlerce yata hizmet veriyor.
HUNDREDS OF YACHTS ARE SERVICED
Competing with plenty of metropolis and tourism centers in
yacht and boat services, Bodrum has 5 marinas. With Port
Iasos Marina, Palmarina Bodrum, Milta Bodrum Marina, and
D-Marin Turgutreis, Bodrum Municipality Port Management
provides service for hundreds of yachts.

Değer artışı tam gaz

Rise in value at full speed

Güncel verilere göre Bodrum’da ortalama konut metrekare satış fiyatı 6 bin 708 TL düzeyinde bulunurken 120 metrekarelik bir konut
fiyatı 800 bin lirayı aşıyor. Konut fiyatlarının son bir yılda yüzde
9,26; dört yılda ise yüzde 87,4 artış gösterdiği Bodrum’da müstakil
konutların fiyatı ortalama 1 milyon 250 bin TL… Gelecek altı ayda
ise Bodrum’da konut fiyatlarında artışın devam etmesi bekleniyor.
Kira getirisi ile birlikte değerlendirildiğinde Bodrum’da konut yatırımının son 1 yıllık getirisinin yüzde 14,4, yıllık getirisinin ise yüzde
113,4 olduğu görülüyor.
Bodrum’da konut fiyatlarının en yüksek olduğu mahalleler sırasıyla; Göltürkbükü, Tepecik, Kumbahçe, Gündoğan ve Çarşı. Göltürkbükü’nde ortalama konut metrekare satış fiyatı 9 bin 914 TL,
Tepecik’te 9 bin 877 TL, Kumbahçe’de 9 bin 870 TL, Gündoğan’da 8
bin 634 TL, Çarşı’da ise 8 bin 582 TL.

According to actual data, in Bodrum approximate housing selling
price for one square meter is 6 thousand 708 TL, while the price
of a residence of 120 square meters is more than 800 thousand
liras. In Bodrum, where the housing prices went up 9,26 per cent
in the last year, and 87,4 per cent in the last four years, the price
of a detached house is 1 million 250 thousand TL on average…
In the next six months housing prices in Bodrum are expected to
increase in value. When considered with the rental income, the
housing investments in Bodrum sees 14,4 percent profit in the
last year and 113,4 percent annual profit.
The neighbourhoods with the highest housing prices in
Bodrum are respectively; Göltürkbükü, Tepecik, Kumbahçe,
Gündoğan, and Çarşı. In Göltürkbükü average housing price for
a square meter is 9. 914 TL, while it is 9.877 TL in Tepecik, 9.870
TL in Kumbahçe, 8.634 in Gündoğan, and 8,582 TL in Çarşı.

Yabancı tapu sahibi artıyor
Bodrum ve Muğla çevresinde gayrimenkul yatırımı yapan
yabancıların sayısı da her geçen gün artıyor. Özellikle bölgede rezidans projeleri tercih eden yabancılar, bugüne kadar 20
binin üzerinde tapu aldı. Yapılan araştırmalarda, projelerde
gayrimenkul sahibi olmak isteyen yabancıların oranı artıyor.
Yerli alıcı ağırlıklı ilerleyen gayrimenkul satışlarında, yabancı
payı bazı projelerde yüzde 50’yi görürken ortalamada yüzde
40 seviyesi korunuyor.

Foreign freeholders are
increasing in number
The number of foreign investors investing in real estate around the
Bodrum and Muğla area is constantly growing. The foreigners who
specifically prefer the residence projects have bought over twenty
thousand title deeds to date. Research shows that the percentage of
foreigners who want to own real estate is increasing. In real estate sales,
which are domestic buyer heavy, the foreigners’ percentage is at a 40
percent on average and even goes up to 50 percent in some projects.
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nic gibi lüks segmente hizmet veren
markalar Bodrum’da yenini almışken yatırımlarını tamamlamaya çalışanlar da bulunuyor. İlçenin yeni yatırımcıları arasında; Bodrum Cennet
Koyu’nda Akfen İnşaat, Aspat’ta Ant
Yapı, Güllük Koyu’nda Mesa Mesken,
Küçükbük’te Seba İnşaat yer alıyor.
12 AYLIK YAŞAM
Bodrum ve çevresi, beş yıldır yapılan yeni turizm ve rezidans yatırımlarıyla bölgeye ‘12 aylık yaşam’ konseptini de getirdi. Öyle ki, hastane
ve eğitim kurumu yatırımları buna
paralel olarak gelişim kaydetmeye başladı. Bölgenin yüksek yaşam
standartları ve kültürel gelişmişliğinden yararlanmak isteyenler 12
ay yaşamaya uygun hayata geçirilen yeni gayrimenkul projelerinin
önemli bir alıcı kitlesi durumunda
bulunuyor. Buna göre yapılan projeler, kış ve yaz mevsimlerinin altyapılarını, temizlik hizmetlerini,
kendi içlerinde sosyal olanaklarını
da sağlıyor.
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investment opportunities.
Domestic investors are also working.
Brands that serve the high-end market,
such as Voyage, Rixos, Titanic, are
already in place while others are
trying to complete their investments.
Amongst the district’s new investors are
Akfen Construction in Bodrum Paradise
Cove, Ant Yapı in Aspat, Mesa Mesken
in Güllük Cove, Seba Construction in
Küçükbük.
12 MONTHS OF LIFE
Bodrum and its environs created the
‘life all year round’ concept in the area
with the new tourism and residence
investments being made for five
years. So much so that hospital and
educational investments also started
to develop in parallel. People who
want to benefit from the district’s high
standard of living and cultural level of
development are the buyers of new
real estate projects, which are suitable
to inhabit 12 months a year.
These projects also include seasonal
infrastructure for summer and winter,
cleaning services and social resources
within themselves.

1.5 milyon yabancı turist

1.5 million foreign tourists

İngilizlerin vazgeçilmezi olan Bodrum’un bu yıl rekor bir artışla 1.5 milyonun üzerinde yabancı turisti ağırlaması bekleniyor.
İlçede İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika gibi Avrupalı turistin
yoğunluğu giderek artıyor. Avrupalının her zaman gözde tatil
lokasyonu olan Bodrum, Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, İran gibi
pek çok farklı ülkeden de jet set’i bölgeye çekiyor.

As the English vacationers’ favorite spot, Bodrum is expected to
host over 1.5 million foreign tourists this year with a record growth.
In the district, the population of European tourists, such as; British,
German, French, Belgian, is growing. Being a beloved holiday location
for the Europeans, Bodrum is also attracting the jetsetters of several
different countries like Russia, Ukraine, Azerbaijan, and Iran.

Sosyal hayatı zengin

Rich social life

Bodrum’un gelişimindeki en önemli paylardan biri kuşkusuz kültür,
sanat ve spor etkinlikleri... Bu sayede bölge bir yandan lüks segment
yatırımcıyı, diğer yandan harcama kapasitesi çok yüksek insanları
çekebiliyor. Bölgeye gelen üst segment turist ve yaşam kurmak isteyenler, yılın neredeyse her günü katılabileceği bir organizasyon, bir
konser, bir sergi, bir söyleşi, bir spor etkinliği bulabiliyor. Mutlaka
sosyal fayda sağlayan bir etkinlik içinde görev alabiliyor.
Bu dev organizasyonlar içinde yer alan; uluslarası müzik festivali,
Bodrum Antik Tiyatrosu etkinlikleri, bale festivali, dans festivali, Bodrum Cup dünya çapında da konuşulan etkinlikler arasında yer alıyor.
Dünyaca ünlü yerli ve yabancı çeşitli alanlardan sanatçıların,
sporcuların mutlaka yolunun geçtiği Bodrum, kendi içinde de bir
kültürel hazine barındırıyor.

One of the most important factors in Bodrum’s progress are
the culture, art, and sports events… This way, the district is able
to attract both the high end investors and people with high
purchasing power. The high end tourists, as well as people who
are looking to start a life in the district, can find an organization
to join, or a concert, exhibitions, forums, a sports event to
attend almost every day of the year. They can participate in an
activity with social benefits.
Amongst these big organizations; the international music
festival, Bodrum’s Ancient Theatre events, ballet festival,
dance festival, and Bodrum Cup are some that are recognized
worldwide. While a wide variety of world-famous local and
foreign artists and athletes stop by Bodrum, the town also has a
cultural treasure within itself.

Türkiye’nin
dünyaya açılan limanı da
IBS Sigorta
güvencesinde

Türkiye’nin ithalat ve ihracatta lider,
dünyanın en büyük 100 konteyner limanı arasında yer alan
Mersin Uluslararası Limanı, 3 yıl boyunca
IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği
güvencesinde...
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BULVAR LOFT’TA
Akfen İnşaat’ın, Levent Loft, Loft Bahçe ve İncek Loft’un ardından Loft
konseptiyle hayata geçirdiği dördüncü projesi olan Bulvar Loft’ta yaşam
başladı. 822 daire, 31 ticari alanın olduğu proje 556 milyon TL’ye mal oldu.

Life begins at Bulvar Loft
Life has just begun at Bulvar Loft; Akfen İnşaat’s fourth loft concepted project,
after Levent Loft, Loft Bahçe and İncek Loft. Constituted of 822 apartments and
31 trading areas; the project costed 556 million TL in total.

5 proje için yapılan yatırım
Amounts of investment for 5 projects

1,5 milyar TL 1,5 billion TL

(Milyon TL Million TL)

meters

300

Bodrum Loft

556

Bulvar Loft

400

İncek Loft

150

Loft Bahçe

100

Levent Loft
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YAŞAM BAŞLIYOR
AKFEN İNŞAAT, Ankara’nın planlı yapılaşmaya sahip yeni
konut stoğunun yer aldığı İncek Bölgesi’nde 2017 yılının başında temelini attığı Bulvar Loft projesini söz verdiği tarihte
tamamladı. Akfen İnşaat tarafından 556 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen Bulvar Loft projesinde daire teslimleri nisan ayı itibariyle başladı. Akfen İnşaat Yönetim Kurulu
Başkanı Selim Akın, “Sözümüzde durduk. Bulvar Loft projemizi temelini attığımız tarihte açıkladığımız şekilde teslim
ediyoruz. Bulvar Loft ile Ankara’da planlı yerleşime sahip
İncek Bölgesi’nde ikinci ‘Loft’ konseptli projemizi hayata geçirdik. İstanbul’daki Levent Loft ve Loft Bahçe ile Ankara’daki İncek Loft ve Bulvar Loft’un yanı sıra gelecek yıl tamam-

AKFEN İNŞAAT COMPLETED Bulvar Loft Project,
located in İncek where Ankara’s new and planned housing
stock is situated, just at the time as promised back in
2017. Putting the Bulvar Loft project into effect with
investment of 556 million TL; Akfen İnşaat started the
delivery process of the apartments as of April. Selim Akın,
Akfen İnşaat Chairman of the Board, stated “We kept our
word. We deliver Bulvar Loft project on the date we laid
the base, as stated. With Bulvar Loft, we put our second
Loft concepted project into effect in İncek; which has a
planned urbanization structure. Alongside with Levent Loft
and Loft Bahçe in İstanbul, İncek Loft and Bulvar Loft in
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lanacak Bodrum Loft projemiz ile Loft
konseptli projelerimize 1.5 milyar TL’lik
yatırım gerçekleştirmiş olacağız” dedi.
DAİRELER OTURUMA HAZIR
37 dönümlük arazi üzerinde yükselen Bulvar Loft projesinde toplam 6 blokta, 1+1, 2+1,
3+1, 4+1 ve 5+1 olmak üzere 16 farklı daire
tipi bulunuyor. Projede genişlikleri 66 metrekare ile 350 metrekare aralığında değişen
toplam 822 adet konut var. Yüzde 75’i yeşil
peyzaj donatı alanlarına ayrılan Bulvar Loft
projesinin orta kısmında uzanan alışveriş
caddesinde ise 31 adet ticari alan yer alıyor.
Ulaşım kolaylığının yanı sıra çevresinde
bulunan eğitim kurumları, yargı kampüsü
ve yaşam alanlarına yakınlığı bakımından
bir çekim merkezi üzerine kurulan Bulvar
Loft’ta oturuma hazır, hemen taşınılabilecek dairelerin 350 bin ile 1 milyon 700 bin
TL arasında değişen fiyatlarla satışa devam
ediliyor. Akfen İnşaat, Loft Trade markasıyla projede satış ve kiralamaları şirket
bünyesinde gerçekleştiriyor.
“HIZLI BİR ŞEKİLDE YAŞAM
BAŞLAYACAK”
Sosyal donatı özellikleriyle de öne çıkan
Bulvar Loft’ta; fitness center, kapalı yüzme
havuzu, güneşlenme terası, açık satranç,
basketbol, boccia sahalarının yanı sıra hobi
odası, cep sineması, paten pisti, güneş bahçesi, fire pit gibi insanların sosyal hayatına
renk katan kısımlar da bulunuyor. Bulvar
Loft’ta, yaklaşık 10 bin metrekarelik alan-

Ankara; and also with Bodrum Loft project to

Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın: “Bulvar Loft projemizi
temelini attığımız tarihte açıkladığımız şekilde teslim ederek sözümüzde
durduk. Levent Loft, Loft Bahçe, İncek Loft ve Bulvar Loft’un ardından sıra
gelecek yıl tamamlanacak Bodrum Loft’a geldi. Loft konseptli projelerimize
1.5 milyar TL’lik yatırım gerçekleştirmiş olacağız.”
“We kept our word by delivering our Bulvar Loft Project as stated, on the date we
laid the base. After Levent Loft, Loft Bahçe, İncek Loft and Bulvar Loft; Bodrum Loft,
to be completed next year; is the next project of ours. We will be invested 1,5 billon
TL in our loft concept projects.”
SELİM AKIN, AKFEN İNŞAAT YÖNETIM KURULU BAŞKANI, CHAIRMAN OF THE BOARD

Besides the advantage of easy transport;

Bulvar Loft, there is also a social life center

be completed next year, our total investment

project location is a center of attraction with

constituted of gurme restaurants, pharmacy,

in our loft concepted projects will reach to

educational institutions, judiciary campus

dry cleaning, stores and boutique groceries

1,5 billion TL.

and public spaces around. Sales and rent

located on 10.000 m2. Selim Akın told that

transactions are carried out by Akfen İnşaat

they are proud of reaching to completion

APARTMENTS READY TO BE RESIDED IN

under Loft Trade brand. Ready to reside

and delivery stage of Bulvar Loft Project

In the scope of Bulvar Loft project arising on

apartments are sold at varying price ranges

and also mentioned about the attention the

37 decares of land; there are 16 different

between 350.000 - 700.000 TL.

project drew in terms of its location, since
the groundbreaking. Selim Akın also stated

types of apartments in 1+1, 2+1, 3+1, 4+1
ve 5+1 in 6 blocks. A total of 822 variable

“LIFE BEGINS AT ONCE”

“ Bulvar Loft has ben identified with a high

residences 66 to 350 m2 are also available

Bulvar Loft’s distinguishing social

profile segment by its easy access, as well

in project’s scope. 75% of total Bulvar Loft

reinforcement features; fitness center,

as its closeness to educational and judicial

project site is allocated to green landscape

indoor pool, sun terrace, open chess,

institutions. According to our predictions;

field; also 31 separate trading areas are

basketball, boccia fields, hobby room, mini

shortly after the completion of this

located on the shopping street extending

movie theater, skating rink, sun garden

prominent project -for both residents and

along in the center section.

and fire pit revive residents’ social lives. In

investors- moving process will start at once.”
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1.8 Milyar TL’lik inşaat projelerinde
bin 750 kişi çalışacak

1.750 employees will be hired in
1,8 billion TL construction projects

Akfen İnşaat’ın 2019 yılı planlarında iki inşaat projesi var. Akfen,
Bodrum Loft’un yanı sıra Tekirdağ Şehir Hastanesi’nin yapımına
da devam ediyor. 1.5 milyar TL’ye mal olacak ve yılsonunda tamamlanması beklenen Tekirdağ Şehir Hastanesi sahip olduğu imkanlar
bakımından çevre illere de
hizmet sağlayarak Trakya
Bölgesi’nin sağlık üssü olarak
da hizmet verecek. 480 yatak
kapasitesine sahip hastanede
128 poliklinik yer alacak. 16
ameliyathanenin bulunacağı Tekirdağ Şehir Hastanesi
toplam 157 bin 446 metrekarelik inşaat alanına sahip
olacak. Akfen 2020 yılına
kadar iki inşaat projesine 1.8
milyar TL yatırım yaparken,
bin 750 kişiye de iş imkanı
sağlayacak.

Akfen İnşaat plans to carry out two construction projects in
2019. Akfen, proceeds Tekirdağ City Hospital construction as
well as Bodrum Loft. Tekirdağ City Hospital which will cost
1,5 billion TL and planned to be completed at the end of the
year; will stand as the health base of Trakya region by its
facilities catering to
the neighbor cities
as well. Tekirdağ
City Hospital will
be located on
157.446 m2 land
with 480 inpatient
bed availability, 128
policlinics and 16
operating rooms.
Until 2020, Akfen will
invest 1,8 billion TL
for both construction
projects and provide
employment to
1.750 people.

Ankara’ya yabancı ilgisi
üç haneli büyüyor

Triple digit growth in foreigner’s
interest in Ankara

Gayrimenkul piyasasında yerliye konut satışının düşüşte olmasına karşın yabancıya satışta rekorlar kıran Türkiye’nin 2018 yılındaki yıldızı Başkent Ankara oldu. Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) verilerine göre Ankara 2017 yılından bu yana 3 haneli büyümesini devam ettiriyor.
Ankara’da 2017 yılında 817 konut yabancıya satılırken, bu rakam 2018 yılının tamamında 2 bin 133’e çıktı. Buradan bakıldığında Ankara yabancıya konut satışında yüzde 161 büyüme ile en
fazla konut satılan büyükşehir oldu.
Ankara’da yabancıya konut satışı bu yıl da hız kesmeyerek geçen yılın ilk 3 ayına göre yüzde 164 artış gösterdi. Ankara’da geçen yılın Ocak-Mart döneminde 208 konut satılırken, bu oran
2019’un ilk çeyreğinde 551 olarak gerçekleşti. Ankara bu artış hızıyla yabancıya en fazla satış yapan iller arasında başı çekti.
Selim Akın, 2019’un ikinci yarısından itibaren Türk ekonomisinde yaşanacak düzelmelerin, gayrimenkul sektörünü adım
adım eski parlak günlerinde olduğu gibi iyi bir yatırım aracı haline
getirmesini düşündüğünü ifade etti. Akın, “Ankara’da hali hazırda
üzerine 15 bin konut yapacak arsa stoğumuz bulunuyor. Gelecekte talebin artış göstermeye başlamasıyla bu bölgelerde gayrimenkul projesi geliştirmeyi düşünebiliriz” ifadelerini kullandı.

Although the decreasing trend of real property sales to local
customers, Turkey has broken sales records in real property
sales to foreigners. Especially Ankara, capital of Turkey, has
become a star in 2018 in this respect. According to Turkish
Statistical Institute ( TÜİK), Ankara maintains triple digit
growth since 2017. Housing sales to foreigners grew from
817 to 2.133 since 2017. From this aspect, with 161%
growth, Ankara became the top major city concerning the
housing sales to foreigners.
This year, without pausing, rate of sales to foreigners
grew by 164% comparing to the first quarter of 2018. In the
first quarter of 2019, 551 housing sales were occurred; last
year in January - March period the number of housing sales
were just 208. With this increase rate, Ankara has become
the top city foreign sales.
Selim Akın stated that they think the improvements in
Turkish economy as of the second half of 2019 will provide
real estate property sector to be a preferable investment
tool once again, as in the previous times. Akın proceeded
“We have the building land stock of 15.000 housing capacity
in Ankara at the moment. We may consider developing
real estate property projects in this area, with the possible
increase in demand in the future.”
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5 proje için yapılan yatırım
Amounts of investment for 5 projects
(Milyon TL Million TL)

300

Bodrum Loft

da gurme restoranlar, eczane, kuru temizleme, mağazalar ve butik marketlerin yer
aldığı bir yaşam merkezi de mevcut.
Bulvar Loft projesini tamamlayıp teslim
aşamasına geldikleri için gurur duyduklarını anlatan Selim Akın, projenin bulunduğu yer bakımından temel atma tarihinden
itibaren çok ilgi gördüğüne değindi. Selim
Akın, “Ulaşımı kolay Bulvar Loft, bölgede
yer alan eğitim ve yargı kurumlarına yakınlığıyla birlikte üst düzey bir kitleyle özdeşleşti. Hem oturumcular hem de yatırımcılar
için öne çıkan projeyi zamanında bitirmemizle birlikte hızlıca taşınmaların başlayacağını öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

projenin merkezindeki İncek Loft Alışveriş
Caddesi’de Türkiye’nin önde gelen yeme içme markalarının boy göstermesini sağladık. Cadde bünyesinde her biri farklı bir tarzı temsil eden Loft Enjoy, Loft Sports Pub,
Big Chefs, Sampi Pide, TersKöşe Restoran,
Spectrum Cafe, Anadolu Mantı gibi kafe ve
restoranları bulunduruyor. Bu alanlar projeye değer katıyor” ifadelerini kullandı.
Selim Akın, Alışveriş Caddesi’nde son
olarak Otizm Vakfı ile yapılan işbirliği ile
Türkiye’de ilk defa bir konut projesi içinde Spectrum Cafe’nin kapılarını açtığını
vurguladı. Akın, otizmli çocukların üretim
aşamasından servisine kadar kendi sevgi ve
emeklerini katarak hazırlamış oldukları yemek, içecek ve hediyelik eşya satışı yaptığını
ifade etti. Akın, Ankaralıların 28 yıllık lezzet
durağı Kalbur Balık Restaurant’ın işletmecisi Mehmet Tekmen’in özel danışmanlık
verdiği ve menüsünü hazırladığı Ters Köşe’nin de İncek Loft Alışveriş Caddesi’nde
hizmet vermeye başladığını anlattı.
LOFT KONSEPTİNE 1.5 MİLYAR TL
YATIRDI
Levent Loft’u 100 milyon TL, Loft Bahçe’yi
150 milyon TL, İncek Loft’u 400 milyon
TL, Bulvar Loft’u ise 556 milyon TL yatırımla hayata geçiren Akfen İnşaat, gelecek
yaz kapılarını açacak Bodrum Loft projesine de 300 milyon TL yatırıyor. Böylelikle
Akfen, Loft konseptli 5 projesi için 1.5 milyar TL yatırım yapmış olacak.

NOT LETTING THE PROJECT ALONE
PROVIDED 900 RESIDENT FAMILIES IN
2 YEARS

projects. We aimed for ensuring a quality

themselves with their love and effort from

life by undertaking the activities and living

production to serving. Akın also told that

spaces. So that; we provided the leading

Ters Köşe is at service in İncek Loft Shopping

Selim Akın remarked that İncek Loft, İncek’s

food-beverage brands of Turkey to be present

Street; with Mehmet Tekmen’s; manager of

1200 residence top project which was

in the İncek Loft Shopping Street. On this

famous Kalbur Balık Restaurant in Ankara,

completed 2 years ago, become full in a

street; Loft Enjoy, Loft Sports Pub, Big Chefs,

counseling on the menu.

shorter period of time comparing to other

Sampi Pide, TersKöşe Restoran, Spectrum

projects in the region. Akın proceeded “With

Cafe and Anadolu Mantı are situated as the

1,5 BILLION TL INVESTED IN LOFT CONCEPT

the influence of social reinforcement and

representatives of diverse tastes. These

Akfen İnşaat has been invested 100 million

trading spaces, the number of families moved

spaces add value to this project.”

TL in Levent Loft, 150 million TL in Loft

1,5 milyar TL 1,5 billion TL

İNCEK LOFT’TAN ELİNİ ÇEKMEDİ,
2 YILDA 900 AİLE YERLEŞTİ
Selim Akın, 1200 konutla İncek’in en büyük projesi olarak iki yıl önce tamamladıkları diğer projeleri İncek Loft’un, bölgedeki
diğer projelere göre hızlı bir şekilde dolduğuna dikkat çekerek, “Sosyal donatı ve ticaret alanlarının etkisiyle birlikte projeye taşınan aile sayısı 900’ü buldu” diye konuştu.
Akfen İnşaat olarak hayata geçirdikleri
İncek Loft projesinde sosyal yaşamın hızlı başlaması adına ticaret alanlarını bizzat
işletmeye başladıklarını ifade eden Selim
Akın, “Her projemizde olduğu gibi İncek
Loft’u da teslim ettikten sonra kendi haline
bırakmadık. Aktiviteler ve yaşam alanlarını
üstlenerek burada yaşamın kaliteli bir biçimde başlamasını amaçladık. Bu nedenle

556

Bulvar Loft

400

İncek Loft

150

Loft Bahçe

100

Levent Loft

in has reached up to 900”. To accelerate the

Selim Akın, finally, emphasized their

Bahçe, 400 million TL in İncek Loft, 556

social life to start in İncek Loft Project, Selim

collaboration with Autism Foundation and

million TL in Bulvar Loft and finally 300

Akın stated that they put the trading spaces

the first Spectrum Cafe ever opened within

million TL in Bodrum Loft which is to be

into operation personally. Akın continued

a residence project in Turkey. In this cafe,

completed next summer. Thus, Akfen İnşaat’s

“We did not let İncek Loft alone after the

children with autism sell food, beverages

investments in 5 loft concepted projects will

delivery; this is how we always do in our

and souvenirs which they prepare all by

reach to 1,5 billion TL in total.
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Nasıl
motosikletçi
oldum?
Yaşam kalitemi artırmak trafiği baypas
etmeyi motosikletle sağladım. Geriye dönüp
baktığımda motosikletin yalnızca beni bir
yerden diğerine taşımadığını, özgürlüğümün
sınırlarını kaldırdığını görüyorum.

How did I become
a motorcyclist?
I could improve my life quality and bypass traffic thanks
to motorcycle. When I look back, I see that the motorcycle
didn't simply move me from one place to another but it
also removed the limits of my freedom.

Menderes ÖZEL

Milliyet Gazetesi Yazıişleri Müdürü
Milliyet Daily Managing Editor

H

AYATIMDA BIR KEZ OTOMOBILIM
OLDU. Ehliyeti kapar kapmaz, Fransız

filmlerinde görüp beğendiğim bir Renault 5 aldım. İkinci el, kadın doktordan temiz...
Profesyonel bir şoförden sürüş pratiğimi geliştirdikten sonra yola düştüm.
Daha 1000 kilometre yol yapmadan sürüş hissiyatım
benliğimde şu şekilde kurumsallaştı: Otomobil beni değil,
ben onu bir yere götürüyorum...
Ayrıca vergisi, kaskosu, sigortası, garajı, park yeri, bakımı... Trafikteki tansiyonun ruhumda yarattığı tahribat da
kayıtsız kalınamaz bir gerçekti. Şehiriçi tüm seyahatlerimi
taksiyle gerçekleştirmem bile daha hesaplı ve sağlıklı bir
yaşam sağlayacaktı bana.

I’VE HAD A CAR ONCE IN MY LIFE. As soon as I got
the driver’s license, I bought a Renault 5 that I liked to see in
French films. Second hand, clean from the female doctor...
After I improved my driving practice with the lessons I had
from a professional driver, I hit the road.
I hadn’t even made a 1000 kilometers of road, but my
driving sensation was like this in my self: The car wasn’t
moving me, I was taking it to somewhere...
In addition, tax, general insurance, special motor insurance,
garage, parking, maintenance... The destruction of my soul
caused by the tension in the traffic was also another fact.
Even taking a taxi in the city would give me a more affordable
and healthy life.
I had sold my car with a feeling of disappointment.

But there was no escape from traffic in Istanbul. The
distance between my house in Teşvikiye and Milliyet
newspaper in Bağcılar is 19 kilometers which I can take in 4
hours even if I walk; in cases such as accidents, this time could
even go up to 4 hours by car.
I had to bypass this awful traffic to improve my quality of life.
And the solution was motorcycle.
After a hesitation interval I started taking lessons.
I was hesitant because my judgment on motorcycles
was, like so many people today, “How do they get into this
two-wheeled machine invented by the devil. Motorcycle is
craziness and people ride it are stupid”.
I finally started; in 2003, at the age of 32, I learned to ride
a motorcycle.
The first motorcycle was Honda’s CBR 125. With this - in
accordance with the recommendations - I wanted to gain
experience and increase the engine size of the motorcycle.
And yes I bypassed the traffic; my journey from home
to work has fallen to half an hour under all kinds of traffic
conditions.
I became smart, agile and well-behaved on the road by
adapting Atatürk’s saying, “I like sportsmen who are smart,
agile and also well-behaved.”
I never compromised on full protection on the motorcycle. I
didn’t ride a motorcycle without a helmet even at the shortest
distance. I followed the traffic rules word for word.
I never said, “I’m a master motorcyclist.” I knew my limits,

Bu düşüncelerle pek de özenerek aldığım otomobilimi
sattım. Ama İstanbul’da trafikten kaçış yoktu. Teşvikiye’deki evimle Bağcılar’daki Milliyet gazetesi arasındaki, yürüsem bile 4 saatte alabileceğim 19 kilometrelik mesafeyi
araçla yine en az 1.5 saatte katediyor; kaza gibi durumlarda
bu süre 4 saate kadar bile çıkabiliyordu.
Yaşam kalitemi artırmam için bu berbat trafiği mutlaka
baypas etmem gerekiyordu.
Ve bunun da yolu motosikletten geçiyordu.
Bir tereddüt fasılasından sonra derslere başladım.
Tereddütlüydüm çünkü, motosiklet hakkındaki yargım,
bugün birçok insanda da olduğu gibi, “İki tekerlekli bu şeytan icadına nasıl biniyorlar. Motosiklet manyaklıktır, ona
binen de manyaktır” cümleleri ve türevlerinden ibaretti.
Sonunda başladım; 2003’te 32 yaşımda motosiklete binmeyi öğrendim.
İlk motosikletin Honda’nın CBR 125 modeli oldu. Bununla -tavsiyelere uygun şekilde- tecrübe kazanıp motosikletin hacmini büyütmeyi hedefledim.
Ve evet trafiği baypas ettim; ev-iş arası yolculuk sürem
her türlü trafik şartında yarım saate düştü.
Ata’mızın “Sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim”
sözünü motosiklete uyarlayarak yolda zeki, çevik ve ahlaklı
oldum. Motosiklet üzerinde tam korumadan asla tasarruf
yapmadım. En kısa mesafede bile motosiklete kasksız binmedim. Trafik kurallarına kelimesi kelimesine uydum.
Hiçbir zaman “Oldum, artık usta motorcuyum” deme-
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dim. Limitlerimi bildim, asla risk almadım.
Diğer araç sürücüleri için motosikletlerin görünmez olduğunu aklımdan çıkarmadım. Bazılarının da ölümümü bile
göze alabilecek şekilde kasten sıkıştırdıklarını yaşadım.
Bu sayede algım, duyularım açıldı; dikkatim arttı.
2006’dan itibaren gazetem Milliyet’te “Motosiklet Günlüğü” adında bir köşe edindim.
“Trafiğe İsyan” başlıklı ilk yazımda “neden motosiklete
başladığımı” anlatmıştım.
Motosiklet sayesinde çok insan tanıdım; Türkiye’nin
dört bir yanında gruplara katıldım.
Bir “isyan hareketi” olarak başlayan o girişimim, gazeteciliğim sayesinde bir rüyaya dönüştü. Gran Canaria’nın
baş döndüren, Toskana Vadisi’nin dar ve kır kıvrımlı yollarında, yüzlerce kilometre boyunca motosikletler denedim.
Harley-Davidson’ın 110’uncu doğum gününü 3 bin Harley’ciyle Roma yollarında grup sürüşü yaparak kutladım.
Geriye dönüp baktığımda motosikletin yalnızca beni bir
yerden diğerine taşımadığını, özgürlüğümün sınırlarını
kaldırdığını görüyorum.

never risked my life.
I kept in mind that motorcycles are invisible for other car
drivers. I’ve experienced situations where some car drivers
have deliberately squeezed me in order to kill.
In this way, my perception, my senses were opened; my
attention has increased.
Since 2006, I have acquired a column called “Motorcycle
Diary” in my newspaper Milliyet.
In my first article titled “Rebellion to Traffic,” I explained
why I started motorcycling.
Thanks to the motorcycle I met many people; I participated
too many groups and organizations all around Turkey.
My initiative, which began as a “rebellion movement”,
turned into a dream thanks to my journalism. I’ve tried
motorcycles for hundreds of kilometers on the dizzying
streets of Gran Canaria, along the narrow and winding roads
of the Tuscan Valley. I celebrated the 110th birthday of
Harley-Davidson with a group ride on the roads of Rome with
3,000 Harleyists.
When I look back, I see that the motorcycle does not just
carry me from one place to another, but lifts the limits of my
freedom.

Yeni nesil yarışçılar geliyor

New generation racers
are coming

Yamaha Motor Türkiye’nin genç yeteneklere fırsat yaratmak ve
başarılı gençleri desteklemek amacıyla başlattığı bLU cRU ‘Yeni
Nesil Yarışçı Yetiştirme Programı’nda eğitimler tamamlandı,
elemeler başladı. Heyecanlı bir sürecin sonunda yoğun ilgiyle
karşılanan programa ailelerin de desteği ile 700’ün üstünde genç
başvurdu. Mart ayında başlayan projede, 72 genç Yamaha’dan
uluslararası standartlarda eğitim alma fırsatı buldu. Eğitimlerini
başarıyla tamamlayan gençler ilk elemeden geçti ve 13 yetenekli
isim R25 Cup yarışlarına katılma hakkı kazandı.
Elemelerde ilk kez profesyonel bir pistte sürüş gerçekleştiren
ve Kenan Sofuoğlu, Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu ile
pistin tozunu attıran gençler kıyasıya bir mücadele verdi. Heyecanla
beklenen ve Kenan Sofuoğlu Akyazı pistinde gerçekleşecek final
elemelerinde son 3’e kalacak yetenekler içinse Avrupa R3 bLU cRU
Challenge’da yarışabilmek için büyük bir fırsat doğacak.

Blu cru The New Generation Racers Training Program launched
by Yamaha Motor Turkey in order to create opportunities for
young talents and support successful ones was completed and
eliminations has begun. Over 700 young people applied to the
program with the support of families. Starting in March, 72 young
people had the opportunity to receive training with international
standards from Yamaha. The youngsters who successfully
completed their education passed the first elimination and 13 of
them were qualified to participate in the R25 Cup.
During the qualification for the first time the young drivers
who were driving on a professional track had a fierce struggle
under the supervision of Kenan Sofuoğlu, Toprak Razgatlıoğlu and
Bahattin Sofuoğlu. After the final eliminations that will take place
at Kenan Sofuoğlu track the ones who will be at the final 3 have a
great opportunity to enter Europe R3 bLU cRU Challenge races.
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See and
recognize the
motorcycle!
The American Motorcycle Safety Association
makes recommendations for all vehicle
drivers about motorcycle safety:
Some drivers do not recognize the
motorcycle as a vehicle and often ignore
it unintentionally. Watch out for motorcycles
in traffic, especially at intersections...
Because of its small size, the motorcycle
may look farther away. It is difficult to
make a judgment about the speed of the
motorcycle. When checking traffic at a turn
or junction, consider that the motorcycle may
actually be closer than it appears.
Again, because of its size, motorcycles
can be hidden in blind spots, such as
doors, in blind spots of a car, or masked
with objects such as bushes, fences, bridges
outside the car. Take extra care and time
while observing traffic.
A motorcycle may be moving slower
than you have thought. Don’t think of all
motorcyclists as speed monsters.
Motorcycles generally slow down by
downshifting or shutting down the
throttle. Therefore, the brake lights may not
illuminate. Leave more follow-up distance
when following motorcycles. Remember,
especially at intersections, motorcycles can
slow down without giving any signs.
Motorcycle turn signals do not turn off
automatically. Some riders (especially
beginners) may forget to turn off the signal
after the turn. So the signal may not be correct.
Motorcyclists adjust their position on the
road in such a way that they can be seen
better in traffic, easily eliminate the effects
of hazards such as pits and stones, and to be
less affected by passing vehicles passing and
the wind. Do not forget this!
Maneuverability is the most important
characteristic of a motorcycle, especially
at low speed and good road conditions. But
don’t think a motorcyclist can always save
himself with the right maneuver.
The stopping distance for motorcycles
is almost the same as for automobiles.
However, it is very difficult for motorcycles to
stop at sudden brakes on slippery surfaces.
Therefore, leave a greater follow-up distance
between you and the motorcycle in front of you.
When you see a motorcycle on the
road, imagine that it is a human, not
just a motorcycle!

1

Motosikleti
gör ve tanı!
Amerikan Motosiklet Güvenliği Derneği, tüm araç sürücüleri için
motosikletçi güvenliğine ilişkin şu önerilerde bulunuyor:
Bazı sürücüler motosikleti bir araç olarak tanımıyor ve genellikle
kasıtsız bir şekilde görmezden geliyor. Trafikte motosikletlere dikkat
edin, özellikle kavşaklarda...
Küçük boyutundan dolayı motosiklet olduğu yerden daha uzakta
görünebilir. Motosikletin hızı konusunda bir yargıya varmakta
güçtür. Bir dönüşte veya kavşakta trafiği kontrol ederken, motosikletin
aslında göründüğünden daha yakın olabileceğini hesaba katın.
Yine boyutundan dolayı, motosikletler bir otomobilin kör
noktalarına kapı gibi kör noktalarına gizlenebilir veya otomobilin
dışındaki çalı, çit, köprü gibi bazı objelerle maskelenebilir. Trafiği
gözlemlerken fazladan dikkat ve zaman ayırın.
Bir motosiklet algılandığından daha yavaş hareket ediyor olabilir.
Bütün motosikletçileri hız canavarı olarak görmeyin.
Motosikletler genellikle vites küçülterek veya gazı keserek yavaşlar.
Bu yüzden fren ışıkları yanmayabilir. Motosikletleri izlerken daha
fazla takip mesafesi bırakın. Özellikle kavşaklarda motosikletlerin
hiçbir işaret vermeden yavaşlayabileceğini unutmayın.
Motosikletlerin dönüş sinyalleri otomatik olarak kapanmaz. Bazı
motorcular (özellikle acemiler) dönüş ardından sinyali kapatmayı
unutabilir. Yani sinyal doğru olmayabilir.
Motosikletçiler yoldaki pozisyonlarını, trafikte daha iyi
görülebilecekleri bir hat üzerinde ve çukur, taş gibi tehlikelerin
etkisini kolayca bertaraf edebilecekleri, rüzgardan, geçen araçlardan az
etkilenebilecekleri şekilde ayarlar. Bunu unutmayın!
Özellikle düşük hız ve iyi yol şartlarında manevra kabiliyeti bir
motosikletin en önemli karakteristiğidir. Ama bir motosikletçinin,
her zaman doğru manevrayla kendini kurtarabileceğini sanmayın.
Motosikletlerde durma mesafesi otomobillerdekiyle neredeyse
aynıdır. Ancak motosiklet için kaygan zeminde ani frenlerde
durmak oldukça zordur. Bu yüzden önünüzdeki motosikletle normalden
fazla bir takip mesafesi bırakın.
Yolda bir motosiklet gördüğünüzde, onun bir motosiklet değil,
insan olduğunu düşünün!
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Şah-ı-Zinda, Semerkand
Shahi Zinda, Samarkand
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Orta Asya’nın
yeni cazibe merkezi:
Özbekistan
Uzbekistan: The new attraction
center of central Asia

Registan meydanı, Semerkand
Registan palace, Samarkand

Mehmet ÖĞÜTÇÜ

Seyyah Diplomat / İşadamı
Traveler Diplomat / Businessman
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MILYON ILE NÜFUS BAKIMINDAN

Orta Asya’nın en kalabalık ülkesi. 447
bin 400 kilometre karelik yüzölçümü
ile neredeyse Türkiye’nin yarısı kadar
bir ülke. Hani şu meşhur “ölmeden
önce görülecek yerler” listesi var ya ona Özbekistan’ı, özellikle de Orta Asya medeniyetinin incileri olan Semerkand, Buhara ve Hive’yi mutlaka ama mutlaka dahil edin.
Hem dinî hem ilmî hem de tarihî ve kültürel birikimi
oldukça zengin ve derin olan Özbekistan İmam Buhârî,
İmam Tirmizî, Uluğ Bey, Birûni, Bahaeddin Nakşibendî
gibi dünyasının büyük âlimlerinin de vatanı. Timurlular,
Harzemsahlar, Saybaniler, Babürlüler gibi güçlü devletler
kuran Özbekler, 19’uncu yüzyılda Buhara Emirliği, Hokand ve Hive hanlıklarının Rus Çarlığı tarafından işgal
edilmesinden başlayıp 31 Ağustos 1991’e kadar Sovyet boyunduruğu altında yaşadılar.

“Ölmeden önce görülecek yerler” listesi var ya o
listeye medeniyetin incisi Özbekistan’ı ekleyiverin!
Ülkeyi 28 yıl demir yumrukla yöneten Kiremov’un
2016’daki ölümü sonrası Özbekistan artık komşuları
ile barışık ve 2500 yıllık tarihiyle sizi bekliyor.
You should absolutely add Uzbekistan, the pearl of
civilization, to the list covering “places to be visited before
dying”! After the death of President Kerimov in 2016
who governed the country with iron fist for 28 years,
Uzbekistan has now peaceful relations with its neigbours
and waits for you with its 2500 year old history.
WITH 32 MILLION INHABITANTS, it is the most populous
country in Central Asia. 447 thousand 400 square kilometers, an
area with a country almost as much as half of Turkey. You should
definitely include Uzbekistan, especially Samarkand, Bukhara
and Hive, the pearls of Central Asian civilization, in the famous
list of “places to see before you die”.
Uzbekistan, which is rich and deep in both religious and
scientific and historical and cultural background, is also the
home of the great scholars of the world such as Imam Bukhari,
Imam Tirmizi, Ulug Bey, Biruni, Bahaeddin Naqshbandi. The
Uzbeks established powerful states such as the Timurids,
Kharzem shah state, Saybanis, Mughal Empire, and lived under
the yoke of Russian Empire starting from 19th Century when the
Bukhara Emirate, Khokand and Hive khanates were occupied by
the Russia until August 31, 1991,.
Islam Karimov, born in Samarkand in 1938, who ruled
this country with an iron fist policy during the 28 years of
independence, passed away in 2016 at the age of 78. And a new
window of opportunity opened in front of Uzbekistan.
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Aradan geçen 28 yıllık bağımsızlık döneminde bu ülkeyi
demir yumruk politikası ile yöneten 1938 Semerkand doğumlu İslam Kerimov 2016’da 78 yaşında yaşamını yitirdi.
Ve Özbekistan’ın önünde yeni bir fırsat penceresi açıldı.
Kerimov, tartışmasız otoriter bir lider idi. Hem Batı kültürüne hem de İslamcı köktenciliğe karşı savaş açmıştı. İnsan hakları, demokrasi onun döneminde dünya liginin epey
geri sıralarında yer aldı. Muhalifler üzerinde baskı kurmak,
onları haksız bir şekilde tutuklamak ve işkence yapmakla
suçlandı. Birçok muhalif ülke dışına çıkmak zorunda kaldı.
2005’te Andican gösterilerinde yüzlerce kişi öldürüldü.
2013’te kendi ailesi içinde patlak veren iktidar kavgası
Kerimov’u muhaliflerinden bile fazla uğraştırdı. Kızı, bir
dönemin ‘dokunulamaz’ isimlerinden Gülnara Kerimova,
uluslararası medyada annesi ve kız kardeşine açıktan cephe aldı. Rüşvet, kara para aklama gibi suçlamalarla hakkında soruşturma açıldı. İş kadını, şarkıcı, hayır kurumları
yöneticisi, diplomat, modacı, tasarımcı, medya patronu,
oyuncu gibi birçok unvana sahip Gülnara, lüks hayat tarzı,
dünya sosyetesi oturup kalkması ile tanınıyordu. Sabıka
kaydı epey şişmişti. Babasının ölümünden sonra tutuklanarak ev hapsine alındı.
REFORM SÜRECİ HIZLA İLERLİYOR
Kerimov’dan sonra 13 yıldır başbakanlık görevinde bulunan Savkat Mirzayev, sessiz sedasız bir iktidar değişimi ile
ülkenin direksiyonuna geçti. İlk iş olarak yaklaşık 20 yıldır
hapiste olan 27 muhalif ismin serbest bırakılması talimatı-
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Kerimov was an undisputed authoritarian leader. He waged
war against both Western culture and Islamic fundamentalism.
During his reign his country was in the back most of the world
human rights and democracy league. He was accused of putting
pressure on opponents, unjustly arresting them and tortures.
Many opponents had to leave the country. In 2005, hundreds of
people were killed in Andijan demonstrations.
The struggle for power that erupted in his own family
in 2013 put Kerimov in a bad position even worse than his
opponents. His daughter Gülnara Kerimova, who was one of the
“untouchables” of his period, openly opposed her mother and
sister in the international media. An investigation was opened
against charges such as bribery and money laundering. Gülnara,
who has many titles such as business woman, singer, charity
manager, diplomat, fashion designer, designer, media boss and
actor, was known for her luxury lifestyle and world high society.
His criminal record was swollen. After his father’s death, he was
arrested and placed under house arrest.

THE REFORM PROCESS IS GOING ON RAPIDLY
After Kerimov, Savkat Mirziyoyev, who had served as the prime
minister for 13 years, took over the country’s administration with a
silent power change. His first job was to release the 27 opposition
figures who were in prison for nearly 20 years. It removed about
18,000 people from the blacklist of the security service SNB as
a suspect, and therefore unable to travel or find a job. He even
changed S.N.B.’s name to State Security Services with a small but
symbolic step. Protection of human rights and the freedoms of
Uzbek citizens were also included in the duties of this organization.
Mirziyoyev reconciled his country, which had previously been
in conflict with almost all its neighbors. Today he emphasizes
the fundamentals of effective regional cooperation with his own
words “Central Asia is the main priority of Uzbekistan’s foreign

Alışveriş ucuz sayılmaz

Shopping is not cheap

Taşkent Miran oteline dört gece için ödediğim 1.800 dolar bana dokundu. Özellikle de odanın ve servisin kalitesini düşününce. Aldığım
yağlı boya tablolar da Avrupa’da ödediğim fiyatlardan çok aşağıda değildi. Özbekistan pahalı bir ülke değil fakat bu ucuz bir tatil yapacağınız anlamına gelmiyor. Pazarlık yapma yetilerinizi ve becerilerinizi
kibarlığı, görgüyü bir kenara bırakıp konuşturmalısınız. Hatta konaklama için bile sıkı bir pazarlık yaparsanız oldukça uygun fiyata eski
medreselerde ya da konaklarda kalabilirsiniz. Hemen hemen pek çok
el işlemesini, ıvır zıvır süs eşyalarını, topraktan yapılmış bibloları, çeşitli vurmalı çalgıları her yerde bulabilirsiniz. Fakat Hiva’da özellikle
kürk, deri eşyaları çok yaygın. İnsan,
pazarda onlarca kaplanın ve tilkinin
kuyruğunu bir arada görünce üzülüyor. Ayrıca, Özbek desenlerinin en
orijinalleri ve en özelli süzeniler ile
diğer yerlerdekilerden daha farklı
takılar da görüyorsunuz. En iyi minyatür ve gümüş işlemeleri Buhara’da.
Şehrisebz gibi daha küçük şehirlerin
pazarlarında ise taze kuru meyve,
kuruyemiş ile yetineceksiniz.

When considered the quality of the room and service,
the $1,800 I paid for four nights at the Miran hotel
in Tashkent touched me. The oil paintings I bought
were not much lower than the prices I paid in Europe.
Uzbekistan is not an expensive country, but that does
not mean that you will have a cheap holiday. You should
put aside your polite and good manners and use your
bargaining skills. Even if you make a hard bargain for
accommodation, you can stay in old madrasahs or
mansions at a very reasonable price.
You can find almost all kinds of hand embroidery,
trinkets, ornaments made of clay, various percussion
instruments everywhere. But in Khiva,
especially fur and leather goods are
very common. One gets upset when
he sees the tail of dozens of tigers
and foxes in the market. In addition,
you can see the most original and
special filters of Uzbek patterns and
different jewelery when compared
with other places. The best miniature
and silver engravings are in Bukhara.
In the markets of smaller cities such
as Şehrisebz, you will be satisfied
with fresh dried fruits and nuts.

STRATEGY

policy,”. Relations with Tajikistan, Turkmenistan, Kazakhstan and
Kyrgyzstan are developing rapidly thanks to various projects
and collaborations.
I visited Tashkent as part of my task of preparing the 2030
strategy of the Asian Development Bank. On the first day, we
have contacted almost all ministers to better understand the
ongoing reform process and the next steps.
In our meeting with Mamariza Nurmutadov, the President
of the Central Bank of Uzbekistan, one of the best trained
international figures in the country, we learned that the Uzbek
economy will grow by 5.5 percent this year and by 6 percent in
2020. Imports of investment goods worth $ 4.5 billion in 2017
rose to $ 7.5 billion last year. Inflation is around 15 percent. This
is not surprising for countries with a transitional economy. The
weakening of external demand for the main export goods such as
gold, natural gas and colored metal creates short-term risks for the
Uzbekistan economy. Thanks to convertibility, there is no problem
of transferring earnings abroad. Everyone agrees that serious
progress is still needed in the independence of the judiciary.

SAMARKAND: CENTRAL ASIAN HISTORY LIES HERE
If you are interested in history, you are in one of the countries
where you will come across the traces of the past. It offers you a
cross-section from all Central Asian countries. It is a country that
offers visual differences from fertile lands along the Amuderya
River to endless cotton fields and deserts (the most widely
heard of the Kizilkum Desert). It contains friendly people from
many different ethnic groups.
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nı verdi. Güvenlik teşkilatı S.N.B tarafından şüpheli olarak kara listeye alınan,
bu sebeple seyahat etmeleri ya da
iş bulmaları mümkün olmayan
yaklaşık 18 bin kişinin de kara listeden çıkarılmasını sağladı. Hatta, ufak ama sembolik değeri olan
bir adımla S.N.B’nin adını Devlet
Güvenlik Hizmetleri olarak değiştirdi. İnsan hakları ve Özbek
vatandaşlarının özgürlüklerinin
korunması da bu teşkilatın görevleri arasına dâhil edildi.
Mirziyoyev, daha önce hemen
hepsi ile çatışma içinde olan ülkesini komşularıyla barıştırdı.
“Orta Asya, Özbekistan dış politikasının ana önceliğidir” sözleriyle etkin
bölgesel işbirliğinin temellerine vurgu yapıyor bugün. Tacikistan, Türkmenistan, Kazakistan ve Kırgızistan
ile ilişkileri çeşitli projeler ve işbirlikleri sayesinde hızla gelişiyor.
Taşkent’e Asya Kalkınma Bankası’nın 2030 stratejisini hazırlama görevim çerçevesinde
gittim. İlk gün hemen tüm bakanlarla temas ettik devam
etmekte olan reform sürecini, bundan sonraki adımları
daha iyi anlamak için.
Özbekistan Merkez Bankası Başkanı, ülkenin en iyi yetişmiş uluslararası simalarından, Mamariza Nurmutadov
ile toplantımızda Özbek ekonomisinin bu yıl yüzde 5,5,
2020’de ise yüzde 6 büyüyeceğini öğrendik. 2017’deki 4,5
milyar dolarlık yatırım malları ithalatı geçen sene 7,5 milyar dolara yükselmiş. Enflasyon yüzde 15 civarında. Geçiş
dönemi ekonomisine sahip ülkeler için bu pek şaşırtıcı değil. Altın, doğal gaz ve renkli metal gibi esas ihracat mallarına olan dış talebin zayıflaması Özbekistan ekonomisi
için kısa vadeli riskler yaratıyor. Konvertibilite sayesinde
kazançların yurtdışına transferi sorunu kalmamış. Yargının bağımsızlığında halen ciddi ilerlemeye ihtiyaç olduğu
konusunda herkes mutabık.
SEMERKAND: ORTA ASYA TARİHİ BURADA
Eğer tarihe ilginiz varsa geçmişin izlerine en çok rastlayacağınız ülkelerden birisindesiniz. Amuderya Nehri boyunca verimli arazilerinden, uçsuz bucaksız pamuk tarlalarından tutun da çöllerine kadar (en çok duyulanı Kızılkum
Çölü) görsel açıdan farklılıklar sunan bir ülke. Bünyesinde
çok farklı etnik gruplardan insanları barındırıyor.
Özbekistan toprakları, Ortaçağ’ın medeniyet beşiği olmayı fazlasıyla hak ediyor. Sadece geriye kalan mimari
eserler bile bu çıkarımda bulunmak için yeterli. Her ne
kadar, farklı medeniyetlerin istilaları, en son olarak da
Sovyet rejiminin pek çok tarihi esere sahip çıkmaması da
günümüz Özbekistan’ın muazzam bir tarihi mirasa sahip
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Taşkent
Tashkent

olmasını önleyemedi. Tarihi İpek Yolu’nun izlerini sürerken medreseler, müzeler, mescitler, rasathaneler, saraylar,
konaklar gezip, süzeniden saman kuklalara, kalpaklardan
halılara kadar çeşit çeşit el sanatlarıyla 600 yıl öncesindeymiş gibi hissedebiliyorsunuz bu ülkede.
Semerkand 2500 yıl öncesine dayanan tarihi ile muazzam bir medeniyetin beşiği olduğunu gösteriyor. Büyük
İskender, buraya kadar gelmiş. O günkü şartlarda taa nereden nereye gelmiş olduğuna bugünkü harita üzerinde bakınca şaşkınlığınız bir kat daha artıyor.
Cengiz Han, Orta Asya’da korkunç bir hükümdar olarak
görünse de Özbek tarihinin tartışmasız kahramanı Emir
Timur’un da insan telefatı konusunda ondan pek farkı yok.
Timur ilk oğlunu kaybettiğinde 1376’de Cihangir Türbesi’ni yaptırıp doğum yeri olan Şehrisebz’e getiriyor. İkinci
oğlunun ölümünden sonra bu yapıyı biraz daha yükseltiyor. Daha sonra kendi için daha da yükseltmeye kalkıştığı
esnada ise çöküyor. Bugüne bir yıkıntı halinde kalmasına
rağmen yine de kalıntıları görmeye değer.
Semerkand’da asrın şahikası olan Registan meydanına
geldiğinizde “aslında yola buradan başlamalıymışım” dersiniz kendinize. Meydanın bir tarafı yapılarla sınırlanmış,
bir tarafı açık. Bir tarafından havuzuyla beraber Bala Havuz Camisi var. Bir tarafında da iç kale yer alıyor. Hiva’daki
binalara çok benziyor. Hep aynı tarz kullanılmış daha sonra
adam akıllı restorasyonlar görmüş.
Semerkand, 4 ile 8’inci yüzyıl arasında İpek Yolu’nun
üzerinde hayli gelişmiş. 9 ve 10’uncu yüzyılda da Samaniler’in başkenti olarak Doğu’da İslamiyet’in Kültür Merkezi haline gelmiş. Daha sonra, 11 ila 13’üncü yüzyıl arasında
Karahanlılar’ın başkenti imiş. 14’üncü yüzyıla geldiğinde
tüm dünyayı yerinden oynatan Cengiz Han’ın istilasından
da nasibini almış. Özellikle de Moğol İmparatorluğu’nun
içinde yaşanan ayrışmalar şehre çok zarar vermiş.
İmparatorluğun parçalanması ile Çağatay Hanedanlığı’nın emirlerinde olan ‘Emir Temur’ güç kazanmış.
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Buhara
Bukhara

The territory of Uzbekistan deserves to be announced as the
cradle of civilization of the Middle Ages. Only the remaining
architectural works are enough to make this conclusion.
Nevertheless, the invasions of different civilizations that came
and the fact that the Soviet regime did not Show interest in
protection of many historical monuments could not prevent
Uzbekistan to have a huge historical heritage today.
While you are following the traces of the historical Silk Road,
you can feel as if you were 600 years ago when passing by
the madrasas, museums, masjids, observatories, palaces and
mansions and you see various kinds of handicrafts like straw
puppets, kalpaks and carpets. At first glance, Samarkand shows
that it is the cradle of an enormous civilization with its history
dating back 2,500 years. Alexander the Great has come here.
Given the conditions of that time, it is astonishing even today to
see the distance he has traveled.
Although Genghis Khan appears to be a terrible ruler in
Central Asia, Emir Timur, the undisputed hero of Uzbek history,
is no different from him in killing people. When Timur lost his
first son, he built the Tomb of Cihangir in 1376 and brought
him to Şehrisebz, his birthplace. After the death of his second
son, he raises the structure a little more. It then crashes while
attempting to raise even more for himself. Although it remains
in ruins today, it is still worth seeing the ruins.
When you come to Registan Square, which is the witness of
the century in Samarkand, although you get too much pleasure
while watching this place you can tell yourself that “I should
have started my journey from here”. Of course, starting from
Khiva, you are at the heart and authenticity of this culture.
One side of Samarkand’s Registan square is bordered by
structures, one side is open. On one side there is the Bala Hauz
Mosque with a pool. On one side is the inner castle. It’s very similar
to the buildings in Khiva. The buildings have always been used in
the same style and have seen many restorations later. Very simple
and quiet buildings away from crowds of all kinds of tall buildings
and even trees. Landscaping prepares you where you want to reach.
Samarkand developed well on the Silk Road in the 4th to 8th
century. In the 9-10th century it became the cultural center of
Islam in the East as the capital of the Samanis. Later, in the 11-13th
century it was the capital of the Karahanids. Unfortunately, in
the 14th century the city tooks its own share from Cengiz Khan’s
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invasion faced by the whole world. Particularly the conflicts inside
the Mongol Empire have caused great damage to the city.
With the disintegration of the empire, Emir Temur, who was
under the command of the Chagatai Dynasty, gained power.
Samarkand stood up again, becoming a symbol of power for the
Timurid Empire. Yes, Timur, who pushed the Ottoman Empire
into a period of interregnum and whose empire’s borders
extended from the Mediterranean to India.
He has done everything he could to show the power of
its state. The signs of Timur emerges under every stone in
Samarkand. Not a day goes by without hearing the name of
Timur or his sons, the descendants of the dynasty. The traces
of the Timurid Empire are everywhere in Samarkand. The
observatory was built by his grandson Uluğbey and the tombs of
many Islamic scholars also still exists in Samarkand.

BUKHARA, FOR THE ONES WHO PREFER SMALL CITIES
I think it is more fascinating and more mysterious than
Samarkand. It is a city surrounded by walls. Don’t underestimate
the walls. Rather these are complexes including palaces,
mosques and dungeons. Again, there are many buildings that
you can think of, such as madrasas, mosques, Turkish baths
and bazaars. One of the most important cities of the Silk Road,
Bukhara has many arched, high-domed markets called ”Tok”.
In the Middle Ages, Bukhara hosted a large number of
merchants from Iran, Central Asia, China and India. Today, these
markets are still alive and the most beautiful of handicrafts, the
variety is sold in these markets.
Unlike Khiva, Bukhara is a city that has not been stuck in
the past but is a living but preserved historical monument.
The Islamic scholar Imam Bukhari, who collected the hadith
of the Prophet, lived there. Another monumental tomb is the
tomb built for Ismail Samani of the Samani Dynasty, which is
said to have initiated the Eastern Renaissance. An architectural
structure that looks so simple and so rich. This tomb, made
entirely of baked bricks, is one of the pearls of Central Asia.
There are many madrasas in the city. There are more madrasas
than mosques. So science was once very important here. In Khiva,
in Bukhara, in Samarkand, the same thing everywhere. The most
typical minarets of Islamic architecture in Central Asia are in the
mosques in Bukhara. There are other museums and architectural
works outside the city. You may have heard of the Yesevi or the
Nahsi Bendi Sect. The tomb of Bahaeddin Nahsibend, the founder
of the Nahsibendi sect established in the 14th century is just
one of them. In fact, the tomb is not such a tiny thing; a huge
monument built in the 18th century was completed in five years.
Beyond the details of the lace in the museum, you can
find a photograph of Turgut Özal eating Uzbek buns. The
most beautiful wood-carved columns you can see, plasterembroidered walls stay in that complex.
RELATIONS GET BACK ON TRACK IN POST KERIMOV ERA
In the new era the relations with Turkey is rapidly warming.
Today, approximately 500 Turkish companies are operating in
Uzbekistan. Trade volume is around 1.5 billion dollars. The two
leaders came together at President Erdogan’s visit to Samarkand in
November 2016, at the One Belt One Road Forum in Beijing in May
2017, at the Science and Technology Summit of the Organization
of Islamic Cooperation in Astana in September 2017 and at the
United Nations General Assembly on September 20, 2017.
Mirziyoyev also visited Turkey on 25-26 October 2017. More
than thirty project agreements worth $3.5 billion were signed.
According to Mirziyoyev, they aim to reach $ 4 billion in future
trade between Uzbekistan and Turkey.
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Semerkand, Timur İmparatorluğu’nun güç sembolü haline gelecek şekilde tekrar ayağa kalkmış. Evet, filleriyle Osmanlı’ya fetret devri yaşatan ve imparatorluğunun
sınırları Akdeniz’den Hindistan’a kadar taşan Timur. Semerkand’ta Timur’un veya hanedanın devamı olan oğullarının, torunlarının ismini duymadan bir gün dahi geçmiyor. Torunu Uluğbey’in yaptırdığı gözlemevi ve pek çok
İslam alimin türbesi yine Semerkand’ta.
BUHARA, DAHA KÜÇÜK ŞEHİRLERİ SEVENLER İÇİN
bence Semerkand’tan daha büyüleyici, daha gizemli bir
kent. Etrafı surlarla çevrili... Öyle bir duvar zannedip geçmeyin. Daha ziyade bir kompleks: Saray, cami, zindan,
medrese, hamam, pazar gibi aklınıza gelebilecek birçok
yapı var içinde. İpek Yolu’nun en önemli şehirlerinden
olan Buhara’da ”Tok” adı verilen çok sayıda kemerli, yüksek kubbeli pazarlar bulunuyor. Buhara, Ortaçağ’da İran,
Orta Asya, Hindistan ve Çin’den çok sayıda tüccarı ağırlamış. Günümüzde de bu pazarlar hala canlı.
Hiva’dan farklı olarak, geçmişte takılıp kalmamış, yaşayan ama tarihi eserleri korunmuş bir şehir Buhara. Peygamber’in hadislerini toplayan İslam bilgini İmam Buhari
orada yaşamış. Bir başka anıt mezar da Doğu Rönesansını
başlattığı söylenen Samani Hanedan’ından İsmail Samani
için yapılmış olan. Bir yapı, bir mimari ancak bu kadar sade
ama bir o kadar zengin olabilir. Orta Asya’nın incilerinden.
Her tarafta cami değil medrese var. Yani bir zamanlar ilim, irfan buralarda geçer akçe imiş. Orta Asya İslam
Mimarisi’nin en tipik minare örnekleri Buhara’daki camilerde. Şehrin biraz dişinda kalan başka müzeler, mimarı
yapıtlar da var. Yesevileri ya da Nahsi Bendi Tarikatı’nı
duymuşsunuzdur. 14’üncü yüzyılda kurulan Naksibendi tarikatının kurucusu Bahaeddin Naksibend’in türbesi
bunlardan sadece biri. Aslında türbe öyle minik bir şey
değil; beş yılda tamamlanan ve 18inci yüzyılda inşa edilen
çok büyük bir anıt mezar burası.
Müzedeki dantel gibi detayların ardında bir yerlerde
Turgut Özal’ın Özbek çöreklerinden yerken fotoğrafına
rastlayabilirsiniz.
KERİMOV DÖNEMINDEKI SOĞUKLUK GIDERILDI
Yeni dönemde Türkiye ile ilişkiler süratle ısınıyor. Bugün Özbekistan’da yaklaşık 500 Türk şirketi faaliyette.
Ticaret hacmi 1,5 milyar dolar civarında. Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın 2016 Kasım’ında Semerkand’i ziyareti, 2017
Mayıs’ında Pekin’de “Tek Kuşak Tek Yol” Forumu, 2017
Eylül’ünde Astana’da İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Bilim ve
Teknolojiler Zirvesi ile 20 Eylül 2017 tarihinde Birleşmiş
Milletler Genel Kurulu çerçevesinde iki lider bir araya
gelmişler.
Mirziyoyev da 25-26 Ekim 2017 tarihleri arasında ziyaret etti Türkiye’yi. 3,5 milyar dolar değerinde otuzdan
fazla proje anlaşması imzalandı. Mirziyoyev’e göre, yakın
gelecekte Özbekistan ile Türkiye arasındaki ticaretin 4
milyar dolara ulaştırılması hedefleniyor.
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ATATÜRK
HAVALİMANI’NIN
TERMİNAL
İHALESİNİN PERDE
ARKASI İLK KEZ
STRATEGY’DE
BACKGROUND
OF THE ATATÜRK
AIRPORT TERMINAL
TENDER, FIRST
NARRATED IN
STRATEGY

“Özal bana
‘Yap-İşlet-Devret’ dedi
Ulaştırma Bakanı
kibarca kovdu”
“Özal told me ‘Build-Operate-Transfer’
Minister of Transport politely showed the door”

Story / DOSYA

STRATEGY

55

Atatürk
Dış Hatlar
Terminal
İhalesi 1997
yılında
kazanıldı.
Yoğun çalışma
sonrası
2000 yılında
hizmete
alındı.
Atatürk
International
Flights
Terminal
tender was
won in 1997.
After heavy
works, the
terminal began
to serve in
2000.

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, içinde milyonlarca anı barındıran
Atatürk Havalimanı’nın terminalini yaparken yaşananları anlattı.

.

I

Akfen Holding Chairman Hamdi Akın told the construction story of the
Atatürk Airport terminal containing millions of memories.

STANBUL HAVALIMANI, açılışıyla birlikte dünyanın
en büyük havalimanları arasında yerini aldı. “Kapasite artışı gerekliydi” diyenler olabilir. Ancak ilk kez
uçağa binenlerden, hayatı hep uçaklarda geçenlere
kadar herkesin hafızasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nın yeri ayrı olacak. 1953’te İstanbul Yeşilköy Havalimanı
olarak başlayan havalimanının ismi 1985’te Atatürk Havalimanı olarak değiştirilir. 1997 yılında Akfen Grubu şirketlerinden
TAV İnşaat Atatürk Havalimanı’nın dış hatlar terminalinin
Yap İşlet Devret ihalesini kazanır ve 3 yıl sonra havalimanı
modern görünümüne kavuşur. Akfen Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Hamdi Akın, Atatürk Havalimanı’nın modernleşme
yatırımlarından önce yaşadıklarını ilk kez Strategy’ye anlattı.

İSTANBUL AIRPORT AFTER its opening took its place among
the largest airports of the world. There may be some saying,
“capacity increase was necessary”. But Atatürk Airport will have
its unique place in the memories of all from those who fly for the
first time to those whose lives always pass in aircrafts. The name
of the airport, which had started as the Yeşilköy Airport is changed as the Atatürk Airport in 1953. In 1997, TAV, one of the Akfen
Group companies, wins the Build-Operate-Transfer tender of
the foreign lines terminal of the Atatürk Airport and the airport
achieves its modern appearance. Akfen Holding Chairman
Hamdi Akın told Strategy, the pre-modernization experience of
the Atatürk Airport for the first time.
Akın tells that when Turgut Özal, the President of the time,
asked to make a research for building the terminal of the
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Dönemin Cumhurbaşkanı Özal
“Yap-İşlet-Devret modeliyle
terminal yapılmasını
istediğinde doğrusu pek bir
şey bilmiyordum.
Akın, dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın kendisinden Atatürk Havalimanı’na Yap-İşlet-Devret modeliyle
terminal yapmasını araştırmasını istediğinde fazla bir şey
bilmediğini söylüyor. Özal’ın talebiyle bilgi alışverişinde
bulunmaya gittikleri dönemin Ulaştırma Bakanı’nın makamından nasıl kibarca kovulduklarını da yine Akın’ın anlattıklarından öğreniyoruz. İşte Hamdi Akın’ın ağzından Atatürk
Havalimanı’nda yeni bir dönemin açılmasını sağlayan adımların perde arkasında yaşananlar:
“O günlerde Ali Talip Özdemir’in (Türkiye’nin ilk çevre
bakanı, eski ANAP Başkanı, milletvekili ve Bakırköy Belediye
Başkanı) nişanı var, ona gidiyoruz. Nişanda Ali Talip Özdemir, (Nuri) Özaltınlar’ın (işadamı) kızıyla evleniyor. Turgut
Özal’ın Cumhurbaşkanı (1989-1993) olduğu zamanlar. Yüzükleri Turgut Bey takacak. Ali Talip de benim sınıf arkadaşım ve o sıralar Çevre Bakanı (1991).
Yüzükler takılırken ev ortamı olduğu için Ali Talip Özdemir
beni Turgut Özal ile tanıştırdı. Benim için “Antalya Havalimanı’nı yapıyor” dedi. Özal da o sıralar Antalya’ya acayip önem
veriyor. Her tarafa oteller yaptırmış, tahsisler vermiş, kıyamet
kopuyor. ‘Deniz kenarındaki arsaları yatırımcılara peşkeş çekiyorlar’ konuları tartışılıyor. Yapanlar zaten kredileri buluyorlar, şakır şakır oteller yapılıyor. Ve turizm de giderek iyileşiyor.
YÜRÜYEN MERDİVEN İTHAL EDEMEYİNCE
ANTEPLİ BAKBAK’A YAPTIRDIM
Fakat Antalya Havalimanı küçük bir havalimanı, bir tane pisti
var. Küçük bir salonu var. 1988 yılında ihale ettiler, ben aldım
ihaleyi. Büyük bir terminal binası yapıyoruz oraya, dış hatlar
terminali. Fakat ithalat imkânlarının zorluğundan, Gümrük
Birliği’ne geçmememizden dolayı yurt dışından yürüyen merdiven getiremiyorum. Yürüyen merdivenleri, Gaziantep’te
Muzaffer Bakbak (Baksan) diye birine yaptırdık. Antalya terminal binasını, apronları yapıyorum ama yaptığımız bölümleri
hızla açıyoruz. Fakat öyle bir turist geliyor ki açarken yetmeyeceğini görebiliyoruz. Çünkü küçük planlanmış. Devlet Hava
Meydanları paramızı veriyor, biz inşaatı yapıyoruz. Biz DHMİ’nin müteahhidiyiz. İşletmeyi onlar yapıyorlar.
ÖZAL, “SEN ANLATIYORSUN AMA İŞİ BİZ YAPTIK
SEÇİMİ DYP KAZANDI” DEDİ
Ben “Bir yandan yapıyoruz bir yandan yıkıyoruz ama öyle uçak
geliyor ki yani yetmiyor. İlave pist, apron, terminal yapmak lazım” derken Özal bana “Sen bu kadar anlatıyorsun, biz seçim
kaybettik, Doğru Yol Partisi kazandı” dedi. O dönemde ‘Antalya’da bu kadar otel olmalı mı?’ diye herkes tartışıyordu. Sonuç-
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When the then-President
Özal asked for the
construction of a terminal
based on build-operatetransfer model, I didn’t
know much about it.
Atatürk Airport with the method of Build-Operate-Transfer
from him, he did not know much. And we again learn from Akın
how they were politely shown the door by the then Minister of
Transport in his office they went for exchange of knowledge
over Özal’s request. Here are the background events by Hamdi
Akın’s own words, which opened the path for the steps for a new
period in the Atatürk Airport:
“In those days, there was the engagement ceremony of Ali
Talip Özdemir (the first Minister of Environment of Turkey, former ANAP President, deputy and Bakırköy Mayor), we were going
there. During the ceremony, Ali Talip Özdemir is marrying with
the daughter of (Nuri) Özaltınlar (businessman). Those times
when Turgut Özal was the President (1989-1993). The rings will
be presented by Mister Turgut Özal. And Ali Talip is my class-mate and is the Minister of Environment in those days (1991).
While the rings were presented, as it was a homely atmosphere, Ali Talip Özdemir introduced me with Turgut Özal.
He told, “He is building the Antalya Airport”. And in those days
Antalya is so important for Özal. In every corner he had made
some hotels built, given allocations, like the hell. Matters are
debated; “they make the sea shore lands benefits available to
the investors”. The contractors already find credits, they easily
built hotels. And tourism is going better increasingly.

I MADE BAKBAK FROM GAZIANTEP TO PRODUCE
THE MOVING STAIRWAY I COULDN’T IMPORT
But the Antalya Airport is a small one with a single runaway. It
has a small hall. In 1998 they started the tender and I won it.
There we build a large terminal building, foreign lines terminal.
But because of import opportunity difficulties, as we cannot
pass to the Customs Union, I cannot bring moving stairway
from abroad. We had made some Muzaffer Bakbak (Baksan) in
Gaziantep to product the moving stairways. I build the Antalya
terminal building, the aprons but we quickly open the sections
we build. But so many tourists are coming that we can see
that even during the opening this will not be adequate. For its
planned small. State Aiports Authority gives our money and we
make the construction. We are the contactors of the SAA. They
are running the operation matters.

ÖZAL TOLD “YOU TELL SO MUCH, BUT AS WE
WORKED TPP WON THE ELECTIONS”
While I was saying that, “On the one hand we build and on the
other we destroy but so many airplanes are arriving that it is not
sufficient. Additional runaways, aprons, terminals should be
built”, Özal told me, “You are telling so much things, but we have
lost the elections, but the Right Path Party has won”. In those
days everyone was discussing, “Should there be so many hotels
in Antalya?” Obviously all the agricultural lands, orange and
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Siyasi değişkliklerden etkilenmeyecek bir ortak gerektiğinde herkesin saygı duyduğu İhsan Doğramacı’nın (ortada) kurduğu
Tepe Grubuyla ortak olduk, Merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel de açılışa katılanlar arasındaydı.
When the need for a partner, to be untouched by the political changes, arose, we partnered with Tepe Group, established by Ihsan Doğramacı who
was a name respected by everyone. The late President Süleyman Demirel too was among those participating to the inauguration.
citrus gardens were transformed into hotels. Özal emphasised
that they have lost the elections for this reason.
Not after so long, he called me and made me sit beside his
armchair. He opened his hands and told, “Why don’t you build a
very large terminal there?” I told, “Why not Sir, if you just order
to SAA, we are already there, we may make an additional contract for our works”. And he said, “This is not possible with SAA.
You will make it with Build-Operate-Transfer”. I asked, “How is
Build-Operate-Transfer Sir? Operate-Transfer is easy, but how is
‘Build’. We would not be contractors if we had so much money”.
And Özal told, “You will not make it with your own money. You
will go and find a foreign partner. You will make the feasibility
with that partner. You will calculate all; we will construct so
many terminal buildings; this will have so many bridges, so
many free shops, auto parks. Then, ‘We will operate it for so
many years, and then we will transfer it to the government after
so many years. As a result the government will have the owner
of a terminal building for free”.

ALİ TALİP’S NUDGE, MINISTER’S POLITE DISMISSAL
“Right Sir, we will do” I told but in those days when we see a foreign currency we are still trying to understand to which country
it belongs. Özal told me, “You just study on it”. When I was still

ta tarım arazileri, narenciye, portakal bahçeleri otele dönüşüyordu. Özal, seçimi bu şekilde kaybettiğine dikkat çekti.
Aradan birazcık geçti, beni çağırdı yanına, koltuğun kenarına oturtturdu. Ellerini açtı ve “Şöyle kocaman bir terminal
yapsana oraya” dedi. Ben “Tabii efendim neden yapmayalım,
siz DHMİ’ye talimat verin, biz oradayız zaten kendi işimize
ilave bir kontrat yaparız” dedim. O da “DHMİ ile olmaz o iş.
Yap-İşlet-Devret ile yapacaksın” dedi. Ben “Yap-İşlet-Devret
nasıl olacak efendim. ‘İşlet-Devret’ kısmı kolay da ‘Yap’ı nasıl
yapacağız. Bizde bu kadar para olsa müteahhitlik yapmayız”
dedim. Özal da “Kendi paranla yapmayacaksın. Gideceksin
yabancı bir ortak bulacaksın. Bu ortakla bir fizibilite yapacaksın. Şu kadar terminal binası yapacağız, şu kadar köprüsü
olur, şu kadar free shop’u olur, otoparkı olur hepsini hesaplayacaksınız. Ondan sonra ‘Biz şu kadar yıl çalıştırır, şu kadar
yıl sonra burayı devlete devrederiz. Sonuçta devlet de bedavaya burada terminal binası sahibi olur” dedi.
ALİ TALİP’İN DİRSEĞİ, BAKAN’IN KİBAR KOVUŞU
“Yaparız” efendim dedim ama o zamanlar yabancı para gördüğümüz zaman hangi ülkenin parası olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Özal “Sen biraz çalış buna” dedi. Ben halen “DHMİ
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yaptırsa daha iyi olur” derken Ali Talip beni biraz dirsekledi
ve Özal’a “Tamam tamam bakarız” dedi.
Özal “Antalyalı Ulaştırma Bakanı’na git, benim yolladığımı
söyle” dedi. Ertesi gün Ali Talip ile beraber soluğu Bakan’ın
yanında aldık. O zamanlar Özal Yap-İşlet-Devret gibi bir model anlatıyordu ama başka kimsenin bir şey bildiği yoktu. Ama
tabi İngiltere’de hastane Kamu Özel İşbirliği modeli (PPP) ile
üretim başlamıştı. İngiltere Teacher zamanında muazzam bir
özelleştirme hamlesine girmişti. Londra’daki Arap yatırımcılar o zamana denk gelir. O dönemde İngiltere’de herkes isyan
etti zaten. Araplar Londra’nın merkezindeki her yeri parayı
basıp aldı. İnsanlar vermek istemedi ama para tatlı geldi. Alınca çıktılar ve Londra çok pahalanınca bir daha dönemediler.
Arabalarıyla bile giremiyorlar. O zamanlar 30-40 yaşında olup
Londra’dan kopanları şimdi Londra’nın içine almıyorlar. Onlar da bugünün yaşlıları olarak Brexit’te kabul oyu vererek intikamlarını böyle alıyor.
O dönemler ‘yap-işlet-devret’i çok bilen yoktu. Biz Ulaştırma
Bakanı’na gittik. Bakan’a bir önceki akşam Özal’ın kendileriyle
konuştuğunu ve YİD’den bahsettiğini söyledik. Ardından Bakan’a Antalya Havalimanı’nı YİD yöntemiyle yapmak istediğimizi belirtti. Bakan bizi dinledi dinledi ve kibarca kovdu!
Ardından DHMİ Genel Müdürü Mustafa Özatamen’e gittik.
Özatamen de bize “Özal bu işi çok söylüyor ama çok zor. Bunun
için kanun çıkartmak lazım, YPK kurmak lazım” dedi. Bir sürü
devletin kurullarından ve kurumlarından ve bürokrasisinden
bahsetti. Ben de “Bunlar olsa olur mu” dedim, “olur” dedi.
Benim de kafama yattı. “Demek ki bunun hukuki altyapısını Meclis’ten geçirmek lazım” diye düşündüm. Ondan sonra başladık Antalya için çalışmaya. O sırada hükümet gitti ve
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saying, “Better if SAA would make it”, Ali Talip nudged me and
told Özal, “Alright we will look at it”.
Özal told “Go to the Minister of Transportation from Antalya,
and tell him I have sent you”. The other day we went to the office
of the Minister. In those times, Özal was talking about a model
like the Build-Operate-Transfer but nobody else knows anything.
But of course production in hospital Public Private Partnership
(PPP) model had already started in England. England had started a
tremendous privatisation move during Thatcher’s time. The Arab
investors in London arrived in those times. In those days everyone
in England was revolting. The Arabs put the money and bought the
centre of London. People didn’t want to give but money was sweet.
When they bought they left and could not return back to London
as it became so expensive. They cannot even enter with their cars.
They now do not allow those who left London in those times in
their 30’-40’s back in London. And so as the elders of today, they
take their revenge by voting for Brexit.
In those days no one knew “build-operate-transfer”. We went to
Minister of Transportation. We told him that the last evening Özal
has talked with him and told about BOT. Then we said to the Minister that we would like to construct the Antalya Airport with the BOT
method. The Minister listed to us and showed us the door politely!
Then we went to General Director of SAA, Mustafa Özatamen.
Özatamen also told us “Özal talks a lot about this but this is very
difficult. A law is needed for this”. He told a lot about the boards
and institutions of the state and the bureaucracy. And I told, “Is
is alright if those are present”, he said “yes”.
I was also convinced. I thought, “So its legal infrastructure
should be passed from the Parliament”. Then we started to work
for Antalya. Meanwhile the government was gone and in November 19991, Süleyman Demirel’s government came. We tried to
explain it to the new coming general director of SAA. He was more
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convinced and told, “Yes, this will happen”. Then he went and
another minister came. Ahmet Kıratlıoğlu (February 1992) came
as the general director. We produced projects for Antalya. Make
calculations. Small shops for the Freeshops. Actually you cannot
think that income can be produced from these. Then there was no
concept of large areas, all was in shops. When we were establishing TAV, our partner was V’si Vienna. Europe’s Vienna Airport was
selected as the best airport for this business. Freeshop income
was very big. They made it so that people were passing through
the freeshop. Now this became the normal concept. People were
hitting the goods, falling in it. They were going to the plane by
passing through it. In those times they found this so they were
selected as the best airport. And we were together with them.

‘ÖZAL HAS PROMISED TO ALARKO’
Of course while these things were happening we convinced
the SAA. Now it had an infrastructure. Not the coming and
going general directors but rather the SAA itself prepared
itself for making a project with “Build-Operate-Transfer”. And
the legislation was also ready. SAA opened several tenders in
1995-1996. It failed, the tenders were cancelled. The tenders
were opened and cancelled both because of the interruptions
of politics and bureaucratic obstacles.
The then general director of SAA said: “Özal tells this but there
must be both legal infrastructure and told Istanbul to Alarko.
Alarko, in those days had found a consortium and constructed
the World Trade Centre and fair area next to the Atatürk Airport.
It was a nice project. They prepared and went to Özal saying that
‘We will make the Istanbul Atatürk Airport’. Özal has promised
Antalya to you and Istanbul to them. But its legal infrastructure is
lacking, many things should be done. I also explained it to them”.
At that time we were making the Çarşamba Airport with Alarko, we had the Bursa Natural Gas Distribution. We were very good
friends with Mr. Üzeyir (Garih) in those days. We were entering
all business together. In those days Alarko was very good. We
talked with Mr. Üzeyir. Normally they would make Antalya and us
Istanbul. Tenders and tenders, nothing happed. Alarko too got
distanced from it but we continued this work.

PARTNERSHIP WITH TEPE GROUP
When political choices started to play too much role and other
groups became involved, I thought, “I have to find a firm for
partnership”. Everything is changing very fast, general directors
and directors are changing in every six months. “It must be a
partnership not to be affected by these changes”, I told. I found
the Tepe Group; it is both the owner of the foundation and Bilkent
University... The founder of the group, İhsan Doğramacı constructed hospitals, but he is too old. Everyone respects him; he is a
name so respectful that can even be the president. And he is not
involved in business. A young friend as Ali Kantur is running the
business. We know each other with Kantur but from the market.
I went to him, said, “Would you do this job”, he said “We may
enter”. I said, “50-50 partnership”. I told to Brother Ali (Kantur)
“I know every part of the Airport. I will bring it without bones to
you. All information, working group, former SAA general director,
chief of chamber, they all work at me. And Sani (Şener) is then the
CEO of Akfen. He was then following business in Kuwait.” Brother
Ali told “OK”. We sat down and signed a small thing for founding
50-50 partnership. I put my men in Tepe, we stared working. We
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Kasım 1991’de yerine Süleyman Demirel’li hükümet geldi.
DHMİ’ye gelen yeni genel müdüre anlatmaya çalıştık. O daha
çok sahiplendi ve “Bu iş olur” dedi. Sonra o gitti başka bir bakan geldi. Ahmet Kıratlıoğlu (Şubat 1992) genel müdür olarak
geldi. Biz Antalya için projeler ürettik. Hesaplamalar yaptık.
Free shoplar küçük birer tane dükkan. Buradan gelir elde
edeceğini düşünemiyorsun aslında. O zaman bir geniş alanlar
konsepti yoktu, hep dükkan şeklindeydi. TAV’ı kurarken ortağımız V’si Vienna idi. Avrupa’nın Viyana Havalimanı bu iş için
en iyi havalimanı seçilmişti. Free shop geliri çok daha fazlaydı.
Öyle bir yapmışlar ki insanlar free shop’un içinden geçiyordu.
Şimdi normal konsept bu oldu. İnsanlar mala çarpıyorlar, içine düşüyorlardı. Onun içinden geçerek uçağa gidiyorlardı. O
zaman bunu onlar bulmuşlardı bu nedenle en başarılı havalimanı seçilmişlerdi. Biz de onlarla beraber olduk.
‘ÖZAL ALARKO’YA SÖZ VERMİŞ’
Ben tabi bu işler sürerken sonra DHMİ’yi ikna ettik. Artık
bir altyapısı oluştu. Gidip gelen genel müdürlerden ziyade
DHMİ ‘yap-işlet-devret’li bir proje yapmak için kendini hazırladı. Mevzuat da hazırdı. DHMİ 1995-1996’da birkaç ihaleye çıktı. Beceremedi, ihaleler iptal edildi. Gerek siyasetin sürekli olmayışı gerekse bürokratik engellerden dolayı ihaleler
yapıldı, iptal edildi.
O zaman DHMİ Genel Müdürü “Özal bunu söylüyor ama
hem hukuki altyapısı olmalı hem de İstanbul’u Alarko’ya söylemiş. Alarko, o dönemlerde konsorsiyum kurmuş ve Atatürk
Havalimanı yanında Dünya Ticaret Merkezi ve fuar alanı yapmışlar. Güzel projeydi. Hazırlamışlar ve ‘Biz İstanbul Atatürk
Havalimanı’nı yapacağız’ diye Özal’a gitmişler. Özal sana Antalya’yı, onlara İstanbul’u söz vermiş. Ama hukuki altyapısı eksik,
bir sürü şey yapılması lazım. Bunu onlara da izah ettim” dedi.
Biz de o zaman Alarko ile Çarşamba Havalimanı’nı yapıyoruz, Bursa Doğalgaz Dağıtımı bizde. O zamanlar Üzeyir Bey
(Garih) ile çok iyi arkadaşız. Bütün işlere beraber giderdik.
O zamanlar çok iyiydi Alarko. Üzeyir Bey ile konuştuk. Normalde onlar Antalya’yı yapacaklar, biz İstanbul’u yapacağız.
İhale üzerine ihale, bir türlü gerçekleşmedi. Alarko da işten
soğudu ama biz işe devam ettik.
TEPE GRUBU’YLA ORTAKLIK
Siyasi tercihler çok fazla rol oynamaya, başka gruplar devreye
girmeye başlayınca “Benim ortak olarak bir firma bulmam lazım” diye düşündüm. Her şey çok hızlı değişiyor; genel müdürler, müdürler altı ayda bir yenileniyor. “Bu değişikliklerden etkilenmeyecek bir ortaklık olması lazım” dedim. Tepe Grubu’nu
buldum; hem vakıf hem Bilkent Üniversitesi’nin sahibi… Grubun kurucusu İhsan Doğramacı hastaneler yapmış ama yaşlanmış. Herkes çok saygı duyuyor, neredeyse cumhurbaşkanı
olabilecek kadar muteber bir isim. İşe de bakmıyor. Ali Kantur
diye genç bir arkadaş yürütüyor işleri. Kantur’la tanışıyoruz
ama piyasadan. Ona gittim “Bu işi yapar mısınız” dedim, “Gireriz” dedi. “50-50 ortaklık” dedim. Ali Abi’ye (Kantur) “Ben Havalimanı’nın her şeyini biliyorum. Kılçıksız getireceğim sana.
Bütün bilgiler projeler çalışma grubu eski DHMİ genel müdür,
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Tepe Grubu’nda işleri Ali Abi
(Kantur) yönetiyor. Ortak
olunca ona “Ben havalimanının
her şeyini biliyorum sana
‘kılçıksız’ getireceğim’ dedim.
daire başkanı hepsi bende çalışıyor. Sani (Şener) de o zaman
Akfen’in CEO’su. O sıralar Kuveyt’te iş kovalıyor.” Ali Abi “Tamam” dedi. Oturduk yüzde 50-50 ortaklık kuracak ufak bir şey
imzaladık. Ben benim adamları Tepe’nin içine koydum, başladık çalışmaya. Antalya Havalimanı’na girdik, bize yeterlilik belgesi vermediler. Bayındır ile Yüksel İnşaat aldı ihaleyi. Başka
hiçbir firmaya da vermediler. 9 yıl 6 ay işletme hakkı karşılığı.
Antalya için çok büyük zaman. Ama Antalya ufak proje…
İSTANBUL İHALESİ İPTAL EDİLDİ, KIYAMET KOPTU
İstanbul’a hazırlandık Tepe ile beraber. O dönemde Önder Karaduman (Kasım 1995-Ağustos 1996) DHMİ’nin genel müdürüydü. 10 tane zarf topladılar. Fakat o sırada hükümet değişti
ve zarfları açamadılar. Mesut Yılmaz Hükümeti gitti ve Refahyol geldi. Ulaştırma Bakanı Ömer Barutçu oldu. O da benim
çok iyi tanıdığımdı. Gelir gelmez yanına gittim ve adrese teslim ihalelerin olduğundan bahsettim. Bu ihalenin yenilenmesi
gerektiğini ifade ettim. Bana “Sen ortaklığını kur, belgeyi alacaksın, ama ihalede en ucuzu vermezsen kesinlikle alamazsın”
dedi. İhaleyi iptal ettiler, yer yerinden oynadı. Önder Karaduman’ı görevden aldılar. Onun yerine benim 1990 yılında yeniden Mustafa Özatarer’i göreve getirdiler. Son derece dürüst ve
namuslu biriydi. Tekrar ihaleye çıkıldı, 13 firma hazırlandı. Biz
de hazırlandık. 3 yıl 8 ay 20 gün ile ihaleyi biz aldık.
O dönemde Viyana’ya ortak olmuştuk. Tepe Akfen Viyana
Airport olmuştuk. Çünkü yeterlilik belgesi alabilmek için yanınıza mutlaka bir terminal çalıştırmış ve tecrübesi olan bir
yabancı almanız gerekiyordu. Ondan dolayı aldık yoksa iş
yaptıracağımızdan dolayı değil. Onların payı yüzde 10, Tepe
ile bizim payımız ise yüzde 45’erdi.
AÇIK EKSİLTMEDE 10 GÜN FARKI!
Verilen tekliflerin hepsi birbirine çok yakındı. Biz de yaptığımız çalışmalarda 3 yıl 9 ay bulduk. Mühendislikte bir kural
vardır. 24 tenzilat veririz. Mesela birim fiyatlarda tenzilatlı alınır. “Yüzde 25 tenzilat” deriz. Hiçbir zaman yuvarlak vermeyiz, 24,90 deriz. Ya da 26 bulduk diyelim, en altına düşmek için
25,99 deriz. 3 yıl 8 ay 20 gün buradan gelir. Yani 3 yıl 9 aydan
biraz aşağıda olsun. Parasal yapıyı etkilemez ama ihaleyi 10
gün çok etkiler, tartışma olmaz alırsın işi. Biz de öyle aldık işi.
Ama ihale iptal oldu. DHMİ daha önce proje yarışması
yapmıştı, seçilen bir proje vardı. Ahmet Vefik Alp “Benim
projem daha iyiydi. O proje uygulanmayacak, benim projem
uygulanacak” diye yürütmeyi durdurma kararı aldırmış.
İhalenin şartlarının ne olduğunu bilmiyoruz, ihaleye giren
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The business at Tepe Group
is managed by Brother Ali
(Kantur). When we forged
a partnership, “I know
everything about the airport.
I will bring it to you without
any problem” I said.
entered Antalya Airport; they did not give credential to us. Bayındır and Yüksel İnşaat won the tender. And they did not give to any
other firm. In consideration for 9 years 6 months operation right.
A very long time for Antalya. But Antalya is a small project…

ISTANBUL TENDER CANCELLED GREAT
TROUBLE ARISED
We prepared for Istanbul together with Tepe. In those days
Önder Karaduman (November 1995-August 1996) was SAA’s
general director. They collected 10 envelopes. But then the
government changed and could not open the envelopes. Mesut
Yılmaz Government went and Refahyol came. The Minister of
Transportation was Ömer Barutçu. He was my very good acquaintance. At once I went to him and told there are home delivery
tenders. I told these tenders should be renewed. He told me,
“You establish your partnership, you shall take the certificate
but if you don’t offer the cheapest during the tender you can
never win it”. They cancelled the tender and every one aroused.
They took Önder Karaduman from his post. Instead of him again
in 1990 Mustafa Özatarer was assigned. He was a person so
honest and honourable. Tender was opened again, 13 firms
prepared. We also prepared. We won the tender with 3 years 8
months 20 days.
In those days we were partners to Vienna. We were Tepe
Akfen Vienna Airport. Because in order to take credential you
for sure have to take by yourself a foreigner with experience
and operated a terminal. So we took it not to make the job to
them. Their share was 10 percent, and our share with Tepe was
45 percent each.

10 DAYS DIFFERENCE IN REVERSE AUCTION!
All offers given were so close to each other. And we found 3
years 9 months in our studies. There is a rule in engineering.
You give 24 reductions. For instance the unit prices are taken
as reduced. We say, “25 percent reduction”. We never round
up. We say, 24.90. Or if we had found 26, in order to drop to the
lowest we say 25.99. 3 years 8 months 20 days comes from this.
Thus it is a bit lower than 3 years 9 months. It doesn’t affect the
monetary structure but 10 days impact the tender very much,
you take the job without any debate. So we got that like this.
But the tender was cancelled. SAA has made a project contest
previously and there was a project selected. Ahmet Vefik Alp
took a decision for suspension of execution by saying that “My
project was better. That project will not be implemented, but
my project will be implemented. We don’t know the conditions
of the tender; no one entering the project knows. There was the
project tender in 1995 but our tender is in 1997… We went to
him and made a request, made the case withdrawn. We finished
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it in one month. We laid the foundation on 22 September. We
told “It will finish on 31 December 1999’” We opened it on the
date of 3 January 2000.

WITHOUT REFINANCING WE WOULD BE ASHAMED!
Such kind of big projects are always decisive. There are several
projects like this in the history of the Republic. And it is also a
project for the first time to which the state did not give money,
with a completely new model called build-operate-transfer and
by finding financing in a time when finding financing is impossible. 300 million dollars is a very big money for those days. We
took 100 million dollars from the İş Bank and started. We came
to the half; then found 100 million dollars from the Vakıflar
Bank. Then 20 million dollars from Körfezbank. Then just at the
end, we refinanced. For we took as short-term from the other
banks. Without refinancing we would be ashamed.
The capacity is the number of people it may contain in the
terminals. You put another runaway, it grows. When there was
a single runaway 10 years before, they were touring at the air.
Then suddenly both traffic increased and there was no problem. For the people at the tower were not working. They were
landing 25 aircrafts in one hour. But when we went to Vienna,
we saw that 42 aircrafts were landing. Why 25 here, no there is
no way to land more airplanes, we heard problems such as wind
etc. We brought a man from London, an air-trafficker. Former
THY Chair of the Board of Directors Hamdi Topçu told in his
book, “All together we sat down across the air-trafficker. Now
50-60 airplanes are landing in an hour. Technology is advancing
but the minds are not advancing with the advanced technology.
The tower knows its own opportunities, but doesn’t know those
of the airplane; unaware of the progresses. The pilot in the
aircraft knows the navigation system in the aircraft but doesn’t
know the system at the tower. When they come together
suddenly the capacities are multiplied two folds. During the
recent times the Atatürk Airport was working with 100 percent
capacity. Another terminal building would be constructed next
to it and the problem would be solved. Or one satellite terminal
would be constructed to the other side and another entrance
would be given. But a different solution was preferred.
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kimse bilmiyor. 1995’te proje ihalesi yapılmış ama bizim ihale 1997’de… Gittik, kendisine rica ettik, davayı geri çektirdik.
Bir ayda halletmişiz. 22 Eylül’de temel atmışız. “31 Aralık
1999’da bitecek” dedik. 3 Ocak 2000 tarihinde açtık.
REFİNANSMAN YAPMASAK REZİL OLMUŞTUK!
Bu tip büyük projeler her zaman belirleyicidir. Cumhuriyet
tarihinde böyle kaç tane proje var. Bir de ilk defa devletin
para vermediği, yap-işlet-devret denilen yepyeni bir modelle ve finansman bulmasının imkansız olduğu bir dönemde
finansman bulunarak yapılan bir proje. 300 milyon dolar o
zaman çok büyük bir para. İş Bankası’ndan 100 milyon dolar
aldık, başladık. Yarısına kadar geldik, sonra 100 milyon dolar
Vakıflar Bankası’ndan bulduk. Sonra 20 milyon dolar Körfezbank’tan aldık. Sonra tam bitime geldik, refinansman yaptık.
Çünkü o bankalardan kısa vadeli olarak almıştık. Refinansmanı yapmasak rezil olmuştuk!
Terminalde kapasite, içeriye aldığı insan sayısıdır. Bir pist
daha koyarsın büyür. 10 yıl önce tek pist varken havada tur
atılıyordu. Sonra birden bire hem trafik arttı hem de sorun
kalmadı. Çünkü kuledeki insanlar çalışmıyorlardı. Bir saatte 25 uçak indiriyorlardı. Halbuki biz Viyana’ya gidiyorduk,
42 uçağın indiğini görüyorduk. Niye burada 25, olmaz daha
fazla uçak inmez, rüzgar falan gibi sorunlar duyduk. Bir tane
Londra’dan hava trafikçi adam getirdik. Eski THY Yönetim
Kurulu Başkanı Hamdi Topçu kitabında anlatmış, “Hep birlikte oturduk trafikçinin karşısına. Şimdi 50-60 tane uçak
iniyor saatte. Teknoloji ilerliyor ama ilerleyen teknolojiye
kafalar ayak uydurmamış. Kule kendi imkanlarını biliyor,
uçağın imkanlarını bilmiyor. Gelişmelerden habersiz. Uçağın
içindeki pilot uçaktaki navigasyon sistemini biliyor ama kuledeki sistemi bilmiyor. İkisi bir araya geldiğinde bir anda kapasite ikiye katlanıyor. Atatürk Havalimanı son zamanlarda
yüzde 100 kapasite ile çalışıyordu. Yanına bir tane daha terminal binası yapılacaktı ve sorun çözülecekti. Ya da karşıya
bir tane uydu terminal yapılacaktı ve başka giriş verilecekti.
Ancak farklı çözüme gidildi.”
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“Gençler, fırsat eşitsizliği
olmadan geleceğe
umutla bakabilmeli”
Sosyal yatırımlarını, hayırseverlik geleneği üzerine inşa etme kararı alan Şevket
Sabancı ve ailesi 2015’te “Esas Sosyal” projesini hayata geçirdi. “Esas Sosyal”in ilk
sosyal yatırımı ise İlk Fırsat Programı oldu. Esas Sosyal Kurucular Kurulu Başkanı
Emine Sabancı Kamışlı, Akfen Holding’in de kurumsal destekçileri arasında yer
aldığı İlk Fırsat Programı’nın geldiği dönüm noktasını ve 2019 yılı vizyonunu anlattı.

“Young people should be able to hope for a
bright future without inequality of opportunity”
Şevket Sabancı and his family, deciding to build their social investments on the tradition of
charity, introduced “Esas Sosyal” project in 2015. The first investment of “Esas Sosyal” was the
the “First Chance” Programme. Esas Sosyal Founding Chairperson of Board of Trustees Emine
Sabancı Kamışlı is talking about the turning point of the “First Chance” Programme, having also
Akfen Holding among its corporate sponsors, and their vision for the year 2019.

STRATEGY

What was your aim when creating “Esas Sosyal” platform?
Esas Group that we founded in 2000, has been one of the leading
capital groups with its innovative approach, fair and sharing
vision and a strong team spirit. In 2015, we brought these values
and vision making us successful, into the social investment field.
Thus, the story of “Esas Sosyal” began. Our aim is to contribute
to the development of our country through the sustainable social
investments. As we move forward with this goal, our target was to
make impact with measurable economic value and return to the
society. Here, I’m not talking about a classic philanthropy; what
I’m talking is about introducing a new social investment model
parallel to the orientation of the world, sitting on a measurable
platform. Within the framework of this social investment model,
we chose “youths and employment” as our first investment field.
Nowadays the social investment is on the global agenda and
this new concept is different from the “classic philanthropy”.
Can you give details about it?
The world now comes up with solutions to the social problems
through the social investment programmes with measurable
impacts. As the societies evolve, the concept of “giving back” too is
changing form. The charities whose social impact can be measured
economically and the companies/persons adopting it, become
important. Here, we’re not talking about a classic conscience
soothing acts. We should ask the question “you have soothed my
conscience but what impact did you create in the society?” Therefore
we, as philanthropists, have to shift our way of doing good to the
areas with measurable impacts. We should not only provide funds
but also make these funds enormously useful.
“THESE YOUNG PERSONS WIIL SERVE TO US IN THE FUTURE”
Because each youth is very precious and therefore we should
remove the inequality of opportunity and clear the way for them.
It’s very important for the future of our country. Why employment?
Because when we decided about our first investment field, we said
the following: “Our mission is to create job; today if we offer jobs
to more than 10 thousand persons and if that makes us happy, we
should again work for employment.”
Thus, we addressed the issues of youths and employment
as a whole. In other words, we had purely selfish reasons for
the development of this programme. Because these youths will
serve to us in the future, they are our future…
During the researches about elaborating the strategy of youth
and employment programme within the scope of “Esas Sosyal”,
we noticed that the unemployment is especially higher among the
new graduates from universities, whom investments are made for.
The research indicated that the main causes for unemployment
among youths were the inequality of opportunity, the university
graduated from, lack of experience and reference. After graduation,
the youths remain jobless for some 13 months approximately and
they lose their self-confidence. Especially, the graduated from the
state universities in Anatolia, face more inequality of opportunities
when seeking their first jobs. And this should be seen not only as an
unemployment problem among youths abut also a social trouble.
We noticed that not only the youths are deprived of access to job
but also the employers too have difficulty to reach to the young
unemployed people. Youths study, make effort but they cannot find
a job; they lack of experience and references; their schools are less
known and therefore, they are not the priority of business persons.
So, we thought about how to handle this issue and we developed
a programme strategy. For the period 2015-2020, we decided to
allocate 20 million liras to the topic of “Youths and Employment”
and to focus our works on three areas: Researches, partnerships
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Esas Sosyal’i oluştururken amacınız neydi?
Esas Grubu’nu 2000 yılında kurduğumuzda; yenilikçi yaklaşımı, adil ve paylaşımcı vizyonu ve güçlü takım ruhuyla
ülkemizin lider sermaye gruplarından biri konumuna geldi. 2015’te bize başarı getiren bu değerleri ve vizyonu, Esas
Sosyal adıyla sosyal yatırım alanına taşıdık. Amacımız;
sürdürülebilir sosyal yatırımlar yaparak ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmak. Bu amaçta ilerlerken de ekonomik değeri ve topluma geri dönüşü ölçülebilir etkiler
yaratmayı hedefledik. Burada klasik bir hayırseverlikten
bahsetmiyorum; dünyanın gittiği yönle paralel, ölçülebilir
zeminlere oturtulmuş yeni bir sosyal yatırım modeli işletmekten bahsediyorum. Bu model çerçevesinde ilk yatırım
alanımızı “gençler ve istihdam” olarak seçtik.
“Klasik hayırseverlik” farklı olarak artık dünyanın
gündeminde sosyal yatırım var. Bu kavramı biraz
açabilir misiniz?
Dünya artık etkisi ölçülebilir sosyal yatırım programlarıyla
toplumsal problemlere çözümler üretiyor. Toplumlar geliştikçe, “geri verme” kavramı da kabuk değiştiriyor. Sosyal
etkisi ekonomik olarak ölçülebilen hayır işleri ve bunu benimseyen şirketler/şahıslar önem kazanıyor. Burada konu
klasik vicdan rahatlatma değil, “Vicdanını rahatlattın ama
toplumda ne etki yarattın?” sorusunu sorabilmek... Dolayısıyla, biz hayırseverler için de konu sadece fon vermek değil,
verilen fonu misliyle faydalı hale getirmek olmalı.
GELECEKTE BU GENÇLER BİZE BAKACAK
Çünkü her genç çok değerli, bu yüzden fırsat eşitsizliğini
ortadan kaldırıp onlara yol açmalıyız. Bu; ülkemizin geleceği için çok önemli. Neden istihdam? Çünkü ‘Esas Sosyal’
olarak ilk yatırım alanımıza karar verirken şöyle dedik:
“Bizim işimiz istihdam yaratmak, bugün 10 binden fazla
kişiye istihdam sağlıyorsak ve bu bizi mutlu ediyorsa yine
istihdama yönelik işler yapmalıyız”.
Böylece gençler ve istihdam konuları bir araya geldi.
Yani aslında bu programı tamamen bencil sebeplerle yaptık. Çünkü gelecekte bu gençler bizlere bakacak, bu gençler hepimizin geleceği…
Esas Sosyal kapsamında gençlik ve istihdam programının
stratejisini oluşturmak için yapılan araştırmalarda, özellikle yatırım yapılmış, üniversiteden yeni mezunların işsizliğinin daha yüksek olduğunu gördük. Araştırmada gençlerin
işsizliğinin en önemli nedenleri fırsat eşitsizliği, mezun
olunan üniversite, deneyimsizlik ve referans eksikliği olarak çıktı. Gençler mezun olduktan sonra ortalama 13 ay işsiz kalıyor, özgüvenlerinde kayıplar oluyor. Özellikle Anadolu’daki devlet üniversitelerden yeni mezun gençler ilk
işlerini ararken daha fazla fırsat eşitsizliğiyle karşılaşıyor.
Bu, sadece gençlerin iş bulamamasını değil, toplumsal bir
sorunu ifade ediyor. Sadece gençlerin işe değil, işverenlerin
de genç işgücüne ulaşmakta zorlandığını gördük. Gençler
okuyor, emek harcıyor ancak işe geçemiyor; deneyim ve
referansları yok, okulları daha az bilindiği için işverenlerin
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önceliğinde değil. Biz de “Bu soruna nasıl el atabiliriz” diye
düşündük ve bir program stratejisi geliştirdik. 2015-2020
dönemi için “Gençler ve istihdam” alanına 20 milyon TL
ayırmaya ve çalışmalarımızı üç alanda yapmaya karar verdik; araştırmalar, ortaklıklar ve ilk fırsat. İlk Fırsat’ı uzman
bir ekiple 2015’te tasarladık. Hedefimiz yeni mezunlar için
kapsamlı bir üniversiteden işe geçiş programı sunmak.
Hayırseverlerin eğitime destek vermesi tek başına yeterli değil bu durumda?
Türkiye’de hayırseverler eğitime çok değerli destekler veriyor. Ancak veriler gösteriyor ki artık 1.000 kişiye burs
vermek yetmiyor; o 1.000 kişiye ne oldu, takip etmek gerekiyor. Sonuçta takip edilemeyen her 1 TL, aslında toplumda
negatif etkiler de yaratabiliyor. İşsizlik oranına göre burs
verdiğiniz 1.000 kişiden 345’i işsiz kalıyorsa, neden 345 kişilik hayal kırıklığı yarattığınız sorgulanıyor. Bu sorun doğru tespit, akıllı, sonuç odaklı projeler üreterek çözülebilir.
Tam bu noktada Esas Sosyal’in hedefi; ortak projelere fon
desteği sağlamak, konuyla ilgili araştırmalar yapmak ve İlk
Fırsat ile sivil toplum kuruluşlarımızda gençlere ilk iş deneyimi kazandırarak soruna çare olmak.
İlk Fırsat Programı nedir? Kimlere yönelik bir program?
İlk Fırsat; az bilinen devlet üniversitelerinden yeni mezun
gençlerin ilk iş deneyimlerini, Türkiye’nin önde gelen sivil
toplum kuruluşlarında (STK) 12 ay tam zamanlı ve maaşlı olarak çalışmalarını destekleyen bir program. İlk Fırsat,
gençlere sadece ilk iş deneyimlerini sağlamakla kalmıyor;
aynı zamanda gençlerin 21’inci yüzyıl becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimler de sunuyor. Okuldan işe geçişteki
boşluğu doldurup gençleri donanımlı ve deneyimli hale
getiriyoruz. STK’lar da genç iş gücünden faydalanıyor. Yani
çift yönlü bir fayda söz konusu.
Hangi sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içerisindesiniz?
İlk Fırsat’a başvuran STK’ları: en az yedi tam zamanlı çalışanı
bulunması, yıllık bütçesinin 750 bin TL’nin üzerinde olması
gibi kriterlere göre değerlendiriyoruz. Kabul edilenler iş ilanlarını yayınlıyor, başvurular alınıyor. Yeni mezunlara özel bir
seçme-yerleştirme süreci tasarladık, mülakatlara bu STK’ların yöneticileri de katılıyor. Bugüne kadar 22 STK seçildi.
2016’dan bu yana 95 gence İlk Fırsat’ını sunduk. Bu
gençler STK’larda; kurumsal iletişim, muhasebe, insan kaynakları, idari işler, satın alma, bilgi teknolojileri, kaynak/iş
geliştirme gibi özel sektörde de fonksiyonel birimlerde bir
yıl tam zamanlı ve maaşlı çalışma deneyimi kazanıyor.
Sistem nasıl işliyor?
Adaylar, özel olarak kurgulanmış, gençlerin sadece okuduğu okul yerine, gelecek potansiyellerinin değerlendirildiği
profesyonel süreçle seçiliyor. Adaylar, on-line ve yüz yüze
mülakatlara ek uygulanan işe uyum kişilik envanteriyle
programa alınıyor. Her yıl yeni bir grup genç programa baş-
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RAKAMLARLA İLK FIRSAT PLATFORMU
FIRST CHANCE PLATFORM BY FIGURES
Başvuran genç sayısı
Number of young applicants
Değerlendirilen CV
CV evaluated
Yapılan mülakat
Number of interviews

13 bin +
13 thousand+
1.600

˜1.000

İş başı yapan genç
Number of hired youths
Programa katılan STK
NGOs participating into the programme

95
22

KATILAN GENÇLERİN DAHA PROGRAM TAMAMLANMADAN İŞ BULMA ORANI
HIRING PERCENTAGE OF YOUTHS BEFORE THE END OF THE PROGRAMME

80

%

İş teklifi alanların 3 ay içinde işe girme oranı
Hiring percentage in 3 months for those receiving job offers

94

%
İLK FIRSAT PLATFORMUNA DESTEK VEREN ŞİRKETLER
COMPANIES SUPPORTING FIRST CHANCE PLATFORM
• Akfen Holding
• Esas Gayrimenkul
• Fiba Group
• Pegasus Hava Yolları
• Sanko Holding
• Volkswagen Doğuş Finans

İŞBAŞI YAPILAN KURUMLAR
THE HIRING COMPANIES
• EY
• PwC
• Boyner

• Sanko Holding
• Trendyol
• Ak Sigorta

23

%

6 katılımcı şirket
toplam maaş
maliyetinin yüzde
23’ünü karşılıyor.
6 participant
companies meet
23 per cent of the
total wage cost

• Çelik Motor
• Related Digital
• Worthington Industries

and First Chance. We planned the “First Chance” with a specialized
team in 2015. Our target is to offer a comprehensive programme of
transition from university to job for the new graduates.
In this case, the support of philanthropist is not sufficient alone?
In Turkey, the philantropists offer supports to the education.
However, the data show that offering only scholarship to 1.000
persons is not enough; the follow up of these 1.000 scholars is
a necessity. Indeed, each 1 lira whose outcome is not followed
may have a negative impact on the society. If 345 youths out of
1000 persons are jobless, people question you why to have a
disappointment of 345 persons. This problem cannot be solved
only by waiting, by hoping. We can only solve problems through
a right evaluation and by producing result-driven projects. Just at
this point, the target of Esas Sosyal is both to provide funds to the
common projects and also to make researches about the subject:
Solving the problem by offering the first job experience to the
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youths at our non-governmental organizations through the “First
Chance”.

lıyor. 2019’da katılanlar aralık ayında programı tamamlayıp yeni işlerine geçiş yapacak.

What is the “First Chance” Programme? Whom is this
programme designed for?
The “First Chance” is a programme designed to support the new
graduated youths from the less known state universities in their
first job experience by providing them full time paid works for
12 months at Turkey’s leading non-governmental organizations.
The “First Chance” doesn’t only offer the first job experiences
to the young people but it also provides training sessions to
develop their 21. century talents. Because the young people
should look to the future with hope without any inequality of
opportunity. We fill the gap in the transfer from school to the
work and help them enhance further their capabilities and
experiences. Thus, when they experience their first job, nongovernmental organizations too benefit from their work force.
Briefly, there is a reciprocal benefit.

Bugüne kadar nasıl sonuçlar elde ettiniz?
Bugüne kadar 13 binin üzerinde başvuru aldık, bin 600
özgeçmişi değerlendirdik bine yakın mülakat yaptık. 95
gencimiz “İlk Fırsat”lı oldu. İlk iş deneyimlerini edinirken
İlk Fırsat Akademisi’nde her katılımcıya 250 saatten fazla
21’inci yüzyıl becerileri, ingilizce ve office programları eğitimi veriyoruz. Mülakat etkinlikleriyle iş arama süreçlerine hazırlanmalarını sağlıyoruz. 2016-2019 yılları arasında
yüzde 80’e yakını özel sektör olmak üzere 60 kurumdan 69
mentor gençlere destek verdi. Ne mutlu ki tüm bu çalışmalar sonunda gençlerimiz fark ediliyor. Katılımcıların program bitmeden iş teklifi alma oranı yüzde 80. Tüm katılımcıların program sonrası üç ay içinde işe girme oranı yüzde
94. Programı tamamlayanların yüzde 40’ı özel sektörde,
yüzde 60’ı sivil alanda çalışıyor. Özel sektörde gençlerin işe
girdikleri kurumlar arasında EY, PwC, Boyner, Sanko Holding, Trendyol, Ak Sigorta, Çelik Motor, Related Digital,
Worthington Industries gibi çok kıymetli kurumlar yer alıyor. Geldiğimiz noktada beni en çok gözlerinin içi parlayan
gençlerimiz ve onların aydınlık gelecekleri duygulandırıyor.

Which non-governmental organizations are you cooperating
with?
The non-governmental organizations applying to the “First
Chance” should fulfill some criteria such as having 7 full time
employed staff at least, their annual budget should be over 750
thousand liras. Those which are admitted publish job offers, receive
applications. We designed a new election-placement course for the
new graduates; the directors of these NGOs too took part in the oral
examinations. 22 NGOs were selected so far.
Since 2016, we offered the “First Chance” to 95 youths.
These young people gain experience at NGOs by working at the
departments like corporate communication, accounting, human
resources, administrative affairs, procurement, IT, resource/business
development which are also functional at the private sector; they
gain experience by having a paid and full time work for one year.
How does the system function?
Within the framework of the programme, the young people are
elected through a professional course evaluating their future
potential and not only considering only the school graduated from.
The candidates are elected to the programme by the inventory of
personality suitable to the job in addition to online and faceto-face interviews. Each year a new group of youths begin to
the programme. Those participating in 2019 will complete the
programme in December and shift to their new jobs.
How kind of results did you obtain so far?
We received more than 13 thousand applications so far. We
evaluated 4 thousand 600 CVs, we had some one thousand
interviews. 95 young persons were covered by the “First Chance”.
During their first professional experience, we offer to each
participant at the First Chance Academy 21st century capabilities,
English lessons and Office programme for more than 250 hours.
Through interviews, we help them to be prepared to job search.
Between the years 2016 and 2019, 69 mentors from 60 different
institutions with some 80 per cent from the private sector, gave
support to youths.
We are happy to see that all these works have good outcomes;
our youths get attention. The rate of job offers received by the
participants before the programme ends, is 80 per cent. Following
the programme, the hiring rate for all participants in three months,
is 94 per cent. Among those finishing the programme, 40 per cent
work in the private sector and 60 per cent work in the public sector.
Among the private sector companies hiring the youths, there

Esas Sosyal Kurucular Kurulu Başkanı
Emine Sabancı Kamışlı
Esas Sosyal Chairperson of Board of Trustees
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Kısa bir süre önce “İlk Fırsat Programı Şevket Sabancı
ismiyle birlikte anılacak” yönünde haberler okuduk.
İlk Fırsat Programı kapsamında gerçekleştirdiğimiz titiz ve
özverili çalışmalarımızın hepsinin arkasında aslında bir vizyoner var; sevgili babam Şevket Sabancı... Babam 60’ı aşkın
yıldır azimle çalışmış, iş dünyasının duayenlerinden olmuş,
toplumsal problemlere her daim çözüm aramış ve her zaman
geleceğin gençlerde olduğuna inanmış biridir. Kendisinin
2000 yılında Esas’ı yaratma aklı, bugün bizlere Esas Sosyal
ile topluma geri verme imkanını sağladı. Ve bugün geldiğimiz
noktada, artık İlk Fırsat Programı da “Şevket Sabancı” adıyla
bir anılmayı hak etti.
Kurumsal destekçiler nasıl dahil oldu?
Gençlerin işsizlik sorunu hepimizin... İş aslında var ama nerede var, işte onu bilip arz ile talebi akıllıca buluşturmak gerek.
Biz bunun için İlk Fırsat köprüsünü inşa ettik. Şevket Sabancı
ismiyle, vereceğimiz desteğin sürekliliğini teyit ettik.
2016’da İlk Fırsat’ı destekleyecek İK havuzunun bir parçası
olarak benimseyecekleri bir program olarak hayal etmiştim.
Hayalim gerçekleşmeye başladı; vizyonumuzu paylaşan altı
güzide şirket - Akfen Holding, Esas Gayrimenkul, Fiba Group,
Pegasus, Sanko Holding ve Volkswagen Doğuş Finans- artık
programın destekçisi. 2019 katılımcılarının toplam maaş maliyetinin yüzde 23’ünü bu değerli kurumlar karşılıyor. Nezdinizde Akfen Holding Ailesi’ne ve diğer tüm kurumsal destekçilerimize bize olan inançları ve ortak sorunumuza verdikleri
destek için bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum.
Son olarak, İK profesyonellerine neler söylemek istersiniz?
Araştırmalarımıza göre, diplomalı gençlerin maruz kaldığı fırsat eşitsizliği işsizliği körükleyen bir unsur. Birçok yeni üniversite var ama İK’cılar tarafından pek bilinmediği için, bu okullardan mezun gençler mülakata bile çağırılmıyor. İK’cıların risk
almak istememesi, özgeçmiş havuzlarını genişletememelerine,
hep aynı dar havuzdan eleman seçmek zorunda kalmalarına
neden oluyor. Üniversiteler de yeni olduğu için henüz gelişme
aşamasındalar. Dolayısıyla bir iletişim ağı kurabilme ve referans alabilme eksikliği de sorun oluyor. Bir de iş deneyimi olmayınca durum iyice kitleniyor. CV havuzu genişlemedikçe hep
aynı dar havuzdan eleman seçmek zorunda kaldıkça İK’cılar da
“eleman bulamıyoruz” diye şikâyet ediyor. Ancak diplomalı işsizliği bu kadar yüksek olduğu bir ortamda bu serzenişi duyunca gerçekten şaşırıyorum. Gençlere fırsat eşitliği sağlandığında
neleri başardıklarını görmek için, İK profesyonellerinin işe
alım süreçlerinde sadece okula bakarak değil o gencin potansiyelini değerlendirebilecek farklı fırsatlar yaratması lazım.
Ben kendilerini bu önyargılarını yıkmak için İlk Fırsat
gençleriyle tanışmaya davet ediyorum. Linkedin’de kapsamlı
bir sayfamız var, katılımcılar hakkında bilgiler burada mevcut
(www.linkedin.com/company/esas-sosyal/). Ayrıca program
kapsamında gençlere mentorluk yaparak, söyleşiler gerçekleştirerek, iş mülakatları sürecinde değerlendirerek bu gençlere
hem destek verebilirler hem de uygunsa ileride bünyelerine
almaları mümkün olabilir.
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are very prominent brands like EY, PwC, Boyner, Sanko Holding,
Trendyol, Ak Sigorta, Çelik Motor, Related Digital, Worthington
Industries. However, what make me especially proud and emotional
are the youths with bright looks and their bright future.
Recently, we read news stating that the “First Chance”
programme will be associated with Mr. Şevket Sabancı”. Can
you give informations about it?
On the back of our careful and devoted works realized within the
framework of the “First Chance” programme, there is indeed a
visionary person: My dear father Şevket Sabancı. My father worked
diligently for more than 60 years; he has been one of the veterans
of the business world, he always looked for solutions to the social
problems and he always believed that the future will be shaped
by youths. In 2000, his idea of creating Esas helped us today to
give back to the society with Esas Sosyal. And at the current level
of our efforts, the “First Chance” programme deserved to be
commemorated with the name “Şevket Sabancı”.
How did the corporate sponsors get involved?
The unemployment problem is our common problem. There is job
but where it is; the key notion is to know it and to bring supply
and demand together. That’s why we built the “First Chance”
bridge. We are committed to maintain our support on behalf of
Şevket Sabancı. At the beginning, I anticipated a programme
being a part of HR pool to be supporting the “First Chance”
in 2016. My dreams began to be realized; six distinguished
companies-Akfen Holding, Esas Real Estate, Fiba Group, Pegasus,
Sanko Holding and Volkswagen Doğuş Finans-sharing our vision,
are now the sponsors of the programme. 23 per cent of the total
wages are met by these prominent corporations. I would like
to take this opportunity to thank once again Akfen Holding and
all other corporate sponsors for their belief in us and for their
support they provide to our common problem.
Finally, what would you recommend to HR professionals?
According to our researches, the inequality of opportunity that our
graduated youths are exposed to trigger fuels the unemployment.
There are several new universities but since they are not known
much by HR people, the youths graduating from these schools are
not even invited to interviews. As HR staff don’t want to take risk,
they cannot expand their CV pools and they always have to make
hirings from the same limited pool. As the universities are new, they
are in the development course yet. The lack of any communication
network and therefore, the absence of any opportunity of reference
create problem. And furthermore, the situation gets worse when
there is no job experience. Since CV pool is not broadened and
the hiring always depends on this narrow pool, HR executives
complain of not finding employee. However, I find it really bizarre
to hear this complaint in an environment where the unemployment
among educated youths is so high. To see what they can accomplish
once the equality of opportunity is offered to young people, HR
professionals should not only evaluate them on the basis of school
during hiring but also they have to create different opportunities to
evaluate the potential of the youth.
In order to break down prejudices, I invite them to meet
the “First Chance” youths. We have a broad scope page on
LinkedIn; there are informations here about the participants
(www.linkedin.com/company/esas-sosyal). They can support
these youths by offering mentorship within the framework of
the programme, hold sessions and evaluate them during job
interviews and thus, they can also think about the possibility of
hiring them in the future.
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Müdavimlerin uğrak yeri
Ters Köşe yaz sezonunu açtı
With unique appetizers and frequenters Ters Köşe
opened its doors for the summer season
DENIZ ÜRÜNLERINE getirdiği farklı yorum ile damaklarda unutulmaz izler bırakan ve kısa zamanda kendisine kalabalık
bir müdavim kitlesi yaratan Ters Köşe
restoranı yaz sezonunu açtı.
Ankara’nın İncek Bölgesi’nin en büyük
projesi olarak hayata geçirilen ve yaşamın
başladığı İncek Loft Alışveriş Caddesi’nde
bulunan Ters Köşe, havaların hızla ısınmaya başladığı bunaltıcı yaz günlerinde
sürekli serin ve tertemiz havası ile lezzet
düşkünlerini bekliyor.

FARKLI LEZZETLER MÜŞTERİLERİ
ŞAŞIRTIYOR
Hizmet vermeye başladığı günden bu yana
deniz ürünlerine getirdiği farklı yorum ile
müşterilerinin beğenisini kazanan Ters
Köşe’nin kendisine özel lezzetleri misafirlerini şaşırtmaya devam ediyor.
Ters Köşe’nin özel meze menüsü Türkiye’nin her bölgesinde bilinen yerel tatlar ile deniz ürünlerinin ustaca harmanlanmasından oluşuyor. Ters Köşe’nin
menüsünü Ankaralıların 28 yıllık lezzet
durağı Kalbur Balık Restaurant’ın işletmecisi Mehmet Tekmen hazırlıyor.

PUTTING A DIFFERENT twist on seafood
with unique and ambitious appetizers, Ters
Köşe has welcomed a variety of frequenters
in a short time.
Leaving unforgettable tastes on
everyone’s tongue with unusual
interpretations of seafood and creating its
own mass of frequenters in a short while, Ters
Köşe has started the summer season.
Located in Incek Loft Shopping Street,
the biggest project of Ankara’s Incek district
where life has already begun, Ters Köşe
welcomes the connoisseurs of flavor with
a forever breezy and clean atmosphere in

PİŞİRME YÖNTEMLERİ DİKKAT
ÇEKİYOR
Ters Köşe’de Türkiye’ye özgü köfte, börek,
gözleme, lahmacun, tandır, ezme, kokoreç,
mantı gibi sevilen tatlar, balık ve diğer deniz ürünleri ile hazırlanarak müşterilerin
farklı lezzetlerle tanışması hedefleniyor.

Ters Köşe’de değişik pişirme yöntemleri
ile balığın, ahtapotun, kalamarın, karidesin, deniz tarağının, midyenin, istiridyenin
lezzetleri bambaşka boyutlara taşınırken,
balık, böcek, yumuşakçalar ve kabuklular
yeniden yorumlanarak farklı tatlar ve değişik lezzetler yaratılması amaçlanıyor.

contrast to suffocating summer days with
rising temperatures.

Ankara’s flavor station for 28 years.

UNUSUAL DELICACIES SURPRISE THE
CUSTOMERS
Gaining appreciation from its clientele with
its unique take on fisheries since the day
it opened its doors, Ters Köşe continues to
surprise its guests with trademark delicacies.
Ters Köşe’s special appetizer menu is a
masterful combination of local flavors known
all around Turkey and sea products. Ters
Köşe’s menu is prepared by Mehmet Tekmen,
the manager of Kalbur Fish Restaurant,

COOKING METHODS ATTRACT ATTENTION
Ters Köşe aims to introduce new tastes to its
guests by preparing well loved Turkish tastes
such as meatball, borek, gozleme, lahmacun,
tandoori, tomato dip, kokorec, manti, with
fish and other kinds of seafood.
In Ters Köşe, fish, octopus, calamari,
shrimp, clams, mussels, and oysters are
taken to another level of deliciousness with
unusual cooking methods, while fish, insects,
mollusks, and crustaceans are interpreted for
new and unique tastes.
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Milyoner göçü
Millionarie migration
Milyonerlerin Çin’den göçü sürüyor; Avustralya ve ABD en kârlı çıkan ülkeler
The wealth exodus from China continues; Australia and the U.S. see big gains
Giden milyonerler
Millionaries leaving
YÜKSEK SERVET SAHİBİ KİŞİLER (YSSK*)
GELEN VE GİDEN SAYISINA GÖRE BAŞLICA ÜLKELER

İNGİLTERE

HIGH NET WORTH INDIVIDUALS (HNWI*)
TOP COUNTRIES BY INFLOW AND OUTFLOW
+1.000

-3.000

+1.000

UNITED
KINGDOM

TÜRKİYE
TURKEY

RUSYA

-4.000

RUSSIA

FRANSA

-7.000

FRANCE

-3.000

İSPANYA

PORTEKİZ

Gelen milyonerler
Millionaries arriving

SPAIN

PORTUGAL

KANADA

HİNDİSTAN

CANADA

+4.000

İSVİÇRE

INDIA

SWITZERLAND

+2.000

CHINA

-15.000

YUNANİSTAN
GREECE

KARAYİPLER

+1.000

CARIBBEAN†

SİNGAPUR

İSRAİL

B.A.E

+1.000

+2.000

ISRAEL

ABD

SINGAPORE

+1.000

U.A.E.

SUUDİ
ARABİSTAN

UNITED STATES

+10.000

SAUDI
ARABIA

-1.000

BREZİLYA

ABD 2018 yılında 10.000
yüksek servet sahibi kişiyi
ağırladı. New York City,
Los Angeles, Miami ve San
Francisco’ya 1000’i aşkın
zengin geldi.
The United States welcomed
10,000 HNWIs in 2018.
New York City, Los Angeles,
Miami, and San Francisco all
had inflows of cover 1,000.

ÇİN

-5.000

+2.000

BRAZIL

ENDONEZYA
INDONESIA

-2.000

-1.000

Çin milyonerlerin
gidişine tanık
olsa da ülke hâlâ
kaybettiğinden
daha fazla milyoner
yaratıyor.
Though China is
seeing a lot of wealth
migration, the country
is still creating more
millionaires than it's
losing.

AVUSTRALYA

AUSTRALIA

+12.000
Dünyada göç eden YSSK’ların sayısı:
Global number of migrating HNWIs:
2017

95.000

2018

108.000
%+14

Kaynak (Source): AfrAsia Global Wealth Migration Review / visualcapitalist.com
* YSSK: Serveti 1 milyon dolar ve üzeri olan kişiler HNWI: Individuals with wealth of US$1M or more

Avustralya dördüncü
ardışık yılda da yüksek
varlıklı kimselerin en çok
tercih ettiği yer olarak
ABD’yi geride bıraktı.
For the fourth year in a row,
Australia beat out the U.S.
as the top destination for
migrating HNWIs.

† Karayip Adaları: Bermuda, Cayman Adaları, Virgin Adaları, St Barts, Antigua, St.Kitts & Nevis vs’yi kapsıyor
† “Caribbean” includes Bermuda, Cayman Islands, Virgin Islands, St Barts, Antigua, St Kitts & Nevis, etc

YENİ ZELANDA
NEW ZELAND

+1.000
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Ekonomik toparlanma euro bölgesine geç geldi ama geldi
Economic recovery came late to the eurozone, but it did come

İngiltere’nin borçları diğer pek çok ülkenin
borcundan daha fazla
UK borrowing surpasses most other countries

Satın alma gücü paritesine göre kişi başı reel GSYİH (2008=100)
Real GDP per head at purchasing power parity (2008 = 100)
İtalya Italy

Almanya Germany
ABD US

Seçilen ülkelerde net borçlanma/borç vermenin GSYİH’deki payı*
Net borrowing/lending as share of GDP in selected countries*

İspanya Spain

%-5,0
%-4,6
%-4,6
%-3,6

Euro bölgesi Eurozone

Açıklanan mali çeyrek
QE announced

%-0,9
%-0,5
Çin China
İspanya Spain
Japonya Japan
Rusya Russia
Almanya Germany
İrlanda Ireland

110

Doğrulanmamış veriler
‘Whatever it takes

İngiltere UK
Güney Afrika South Africa
Avustralya Australia
Türkiye Turkey
ABD US
Fransa France
%+1,5
%+1,7
%+3,0
%+4,8

105

100

95

%+8,9
%+10,4

*Hane halkı, iş dünyası ve hükümet tarafından satın alınan finansal varlıklar ve borçlar dengesi
*Balance of the aquisition of financial assets and liabilities by households, business and the government

90
2010

2012

2014

2016

2018

Kaynak (Source): Refinitiv

Kaynak (Source): OECD

Fintech tedarikçilerini halen kullanan ve gelecekte de
kullanacak olan müşteriler
Clients using FinTech providers today and in the next three years
Bugünkü kullanım
Use today

Beklenen kullanım
Expect to use

Kaynak (Source): The EY 2019 Global Wealth Management Research Report

2008

X kuşağı
Gen X

Milenyum
Millennials

Facebook tarafından silinen sahte hesap sayısı
önemli ölçüde arttı
The number of fake accounts removed by Facebook
has risen dramatically

Baby Boomer
kuşağı
Baby Boomers

Sosyal medya devinin son üç yılda sildiği sahte hesaplar (milyar)*
Fake accounts taken down by the social media giant over the past three years (bn)*

%20

2.5
2.0
1.5

%30

%40

%50

Kenevir endüstrisinin hacmi bu yıl 1,3 milyar dolara ulaştı
Cannabis industry pulls about $1.3bn so far this year
Milyar $ Billions ($)

1.4
1.2

1.0

1

0.5

0.8
4.MÇ
Q4
2017

1.MÇ
Q1

2.MÇ
Q2

3.MÇ
Q3

4.MÇ
Q4

2018

1.MÇ
Q1
2019

0

0.6
0.4

*Grafik mali çıkar, spam vs. için oluşturulan bireysel hesapları kapsamaktadır
(yalnızca dezenformasyon kampanyalarını değil).
*This chart includes individual accounts created for financial incentives, spam etc.
(not just disinformation campaigns)

Kaynak (Source): Community Standards Enforcement
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2013

2014
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Kaynak (Source): MGOIELLO, Mamta Badkar/FT

2016

2017
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2019

0
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Hiç bilgisayar
kullanmayan kisiler
Individuals who never
used computer
(2017)

Pay (%)
Share (in %)
0

1-5

6-15

16-25

26-35

36-45

>45

Kaynak (Source): Eurostat 2019 - EuroGeographics for the administrative boundaries - Milos Popovic www.milosp.info
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Libra ödeme sistemlerini nasıl bozmayı hedefliyor
How Libra wants to disrupt the payments system
Ödeme sistemi

Mevcut
Existing

Payment method

Satın alan

Network

Acquirer

Network

Müşteri

Müşteri bankası

Customer

Customer bank

Network

Satıcı

Network

Müşteri

Libra
Libra

Customer

Calibra

Müşteri

Calibra

Customer

Calibra

Calibra

Teoride, paralel sistemleri korumak zorunda kalmadıkları sürece
bu durum satıcı için uygundur.
In theory, this is convenient for the merchant unless they have to maintain
parallel systems

Blockchain

Libra

Blockchain

Libra

Kim kaybeder? Who loses?
Kart ihraç edenler Card issuers
Kart ağları Card networks
Bankalar Banks

Kaynak (Source): FT research

Merchant

Kim kazanır? Who benefits?
Borsalar Exchanges
Facebook/Libra Facebook/Libra

Satıcı
Merchant

Dünyada en çok işlem yapılan vadeli işlem borsaları
The world’s most traded index futures contracts

Tüketici elektroniğinde değişen trendler
The changing trends in consumer electronics

İlk 10, 12 Haziran tarihine kadar fiktif açık pozisyon bazında (Milyar $)
Top 10, by notional US$ open interest, to Jun 12 (bn)

Toplam satışlarda kümülatif değişim projeksiyonu;
adet bazında (milyon) 2018-2023
Projected cumulative change in annual sales 2018-2023, by units (millions)

397.4

S&P 500 Mini futures

CME

Euro Stoxx 50 Future

Eurex

Nikkei 225 Index Future

Japan

Topix Future

Japan

73.7

Video eğlencesi
Video entertainment

FTSE 100 Index Future

ICE

70.6

MSCI Emerging Markets Future

ICE

65.9

Akıllı hoparlörler
Smart speakers

S&P ASX Future

ASX

46.2

Akıllı telefon
Smartphone

S&P/TSX 60 Index Future

TMX

45.3

Giyilebilir cihazlar*
Wearables*

Euro Stoxx 50 Total Return Futures

Eurex

42.1

Artırılmış sanal gerçeklik başlıkları
Augmented/virtual reality headsets

DAX Index Future

Eurex

36.2

Akıllı saatler
Smartwatches

165.1
92.0

Akıllı ev ürünleri**
Smart home products**
Ev kamera izleme sistemi
Home monitoring system

Diğerleri
Selected others
FTSE CHINA A50 Futures
MSCI EM Asia Index
Kaynak (Source): WFE; ICE; Eurex; FT
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SGX
Eurex
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*Akıllı saatleri içermez
** Ev kamera izleme, video eğlencesi ve akıllı hoparlörleri içermez
*Excludes smartwatches
**Excludes home monitoring, video entertainment and smart speakers

Kaynak (Source): IDC
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Asya Pasifik küresel ödemelerden sağlanan gelirin
yarısından çoğunu karşılıyor
Asia-Pacific accounts for more than half
of global payments revenue

Tüm dünyada online perakende penetrasyonu
Online retail penetration across the globe
Toplam perakende %’si, 2019
% of total retail, 2019

Tahmin
Forecast

Trilyon $ $tn

STRATEGY

Latin Amerika Latin America
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika
Europe, Middle East and Africa

3.0

2.5

Kuzey Amerika North America
Asya-Pasifik Asia-Pacific

2.0

1.5

1.0

Çin China
Güney Kore South Korea
İngiltere UK
ABD US
Kanada Canada
Fransa France
Almanya Germany
Japonya Japan
Hollanda Netherlands
İspanya Spain
Avustralya Australia
Rusya Russia
Meksika Mexico
Endonezya Indonesia
Brezilya Brazil
İtalya Italy
Hindistan India
Tüm dünya Worldwide
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Kaynak (Source): eMarketer
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Kaynak (Source): McKinsey

Amazon giderek dünyanın
en değerli markası olma yolunda
Amazon races ahead to become the world’s most valuable brand
Marka değeri (milyar $) Brand value ($bn)
2019

2018 yılına göre değişim Change from 2018

Global emlak fiyatları yeni rekor değerlere ulaştı
Global real estate prices reach new record highs
Kentler karma (yeniden belirlenen baz değer 4.MÇ 2006=100)
Cities composite (rebased, Q4 2006 = 100)
Asya-Pasifik
Asia-Pacific
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Şubat 2007 Blackstone
Equity Office Properties’i
36 milyar dolara satın aldı
Feb 2007 Blackstone
acquires Equity Office
Properties for $36bn

Brookfield GGP’yi
15 milyar dolara satın aldı.
Aug 2018 Brookfield acquires
GGP for $15bn
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0
BrandZ tahminlerine göre belirlenen marka değeri
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Global
Global
EMEA*
EMEA*
K. Amerika
Ağustos 2018 N. America
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Brand value as determined by BrandZ estimates

*Avrupa, Ortadoğu ve Afrika. 25 milyon euro ya da üzeri emlak ve portföylerle ilgili bağımsız raporlara dayanarak
*Europe, Middle East and Africa Based on independent reports of properties and portfolios valued at €2.5m or more

Kaynak (Source): BrandZ, Kantar

Kaynak (Source): Real Capital Analytics
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Avrupa’da medya okuryazarlığı
Media literacy across Europe
Post-gerçek fenomenine direnci ölçen araştırmada 35 ülke içinde Finlandiya birinci oldu
Finland ranked first out of 35 countries in a study measuring resilience to the post-truth phenomenon
Finlandiya Finland
Danimarka Denmark
Hollanda Netherlands
İsveç Sweden
Estonya Estonia
İrlanda Ireland
Belçika Belgium
Almanya Germany
İzlanda Iceland
İngiltere UK
Slovenya Slovenia
Avusturya Austria
İspanya Spain
Lüksemburg Luxembourg
Portekiz Portugal
Fransa France
Letonya Latvia
Polonya Poland
Çekya Czechia
Litvanya Lithuania
İtalya Italy
Slovakya Slovakia
Malta Malta
Hırvatistan Croatia
G. Kıbrıs Cyprus
Macaristan Hungary
Yunanistan Greece
Romanya Romania
Sırbistan Serbia
Bulgaristan Bulgaria
Karadağ Montenegro
Bosna Hersek Bosnia
Arnavutluk Albania
Türkiye Turkey
Makedonya Macedonia

Medya Okuryazarlığı Endeksi
Media Literacy Index
100

FİNLANDİYA
Finland
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Kaynak (Source): European Policies Initiative, Open Society Institute - Sofia, March 2018 / Graphic: Henrik Pettersson, CNN

Yeşil bono ihracı artıyor
Green bond issuances are surging

Karbon fiyatlamada mevcut değişimler
Current variations in carbon pricing
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Program dahilinde
(sera gazı* emisyonları %’si)
Scheme coverage
(% of GHG* emissions)
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Toplam ihraç değeri (milyar $)
Total value of issuances ($bn)
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*Sera gazı *Greenhouse gas
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Kaynak (Source): IMF
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Gelişmiş ekonomilerde cinsiyet ayrımcılığı
Gender discrimination in advanced economies
SIGI indeks SIGI index
Ailede ayrımcılık
Discrimination in the family

Kısıtlı fiziki bütünlük
Restricted physical integrity

Verimli kaynaklara kısıtlı erişim
Restricted access to productive resources

Kısıtlı sivil özgürlükler
Restricted civil liberties

İsviçre Switzerland
Danimarka Denmark
İsveç Sweden
Fransa France
Belçika Belgium
Portekiz Portugal
Avusturya Austria
İtalya Italy
İspanya Spain
Norveç Norway
Almanya Germany
Finlandiya Finland
Avustralya Australia
Hollanda Netherlands
Y. Zelanda N. Zealand
İrlanda Ireland
Birleşik Krallık UK
ABD US
Kanada Canada
G. Kore S. Korea
Japonya Japan
Yunanistan Greece

Dünyanın en çok işlem gören paraları
The world’s most traded currencies
Günlük payı (%) Daily share (%)
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Kaynak (Source): OECD

ABD Doları US dollar
Euro Euro
Japon Yeni Japanese yen
İngiliz Poundu British pound
Avustralya Doları Australian dollar
Kanada Doları Canadian dollar
İsviçre Frangı Swiss franc
Çin Yuanı Chinese yuan
Meksika Pesosu Mexican peso
İsveç Kronu Swedish krone
Y. Zelanda Doları New Zealand dollar
Singapur Doları Singapore dollar
Hong Kong Doları Hong Kong dollar
Norveç Kronu Norwegian krone
G. Kore Wonu S. Korea won
Türk Lirası Turkish lira
Hint Rupisi Indian rupee
Rus Rublesi Russian rouble
Brezilya Reali Brazilian real
G. Afrika Randı South African rand

87,6
31,3
21,6
12,8
6,9
5,1
4,8
4,0
2,2
2,2
2,1
1,8
1,7
1,7
1,6
1,4
1,1
1,1
1,0
1,0

Kaynak (Source): BIS

Bankacılık sektöründe reorganizasyon
Banking industry shake-up

Küresel faizler son 18 ayın en düşük seviyesinde
Global interest rates to 18-month low
3,5

En kötü getiri Yield to Worst :1,43
07/08/09’da yüksek High on 08/07/09: 3,41
Ortalama Average: 2,01
08/07/16’da düşük Low on 07/08/16:1,07
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2,5
2,0

1,43*
*4 Temmuz itibariyle
As of 4th July
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Kaynak (Source): Bloomberg
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2005-2017 yılları arasında sektöre giren yeni oyuncular (%)
New players entering sector between 2005-17 (%)
0
İngiltere
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Global
Global
Brezilya
Brazil
Çin
China
Kaynak (Source): Accenture
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B U LVA R LO F T ’ TA
KONUT VE TİCARİ ALAN KİRALAMALARI BAŞLADI
T İ C A R E T İ N A LT I N Ü Ç G E N İ

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

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

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

