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MERHABA,

“Yaşadığımız dönemde tarihi bir değişime tanıklık ediyoruz; Batı’dan Doğu’ya muazzam bir güç kayması var. Sadece ekonomide
değil, jeopolitik alanda, enerjide, finansta, teknolojide ve değerler sisteminde de bu kayma yaşanıyor. Kendimizi ülke, şirketler
ve bireyler olarak yeniden konumlandırmak zorundayız.”
Bu sözleri söyleyen isim diplomasi, uluslararası kuruluşlar,
bankacılık ve enerji sektöründe 30 yılı aşkın süredir başarılı
bir kariyere sahip olan Mehmet Öğütçü. Çin, Rusya, Orta Asya,
Ortadoğu ve Türkiye ile ilgili enerji, jeopolitik ve yatırım konularında uluslararası alanda tanınmış bir otorite olarak kabul
edilen Öğütçü, Strategy’in bu sayısında konuğumuz oldu. Venezuela’dan Çin’e, Suriye’den İsrail’e kadar birçok coğrafyada neler
yaşanıyor, Türkiye’nin yeni dönemde rolü ne olmalı gibi sorularımızı yanıtlayan Öğütçü’ye göre Türkiye’nin sıçrama yapması
için 8 yıl yeter de artar bile. Yeter ki doğru adımlar atılsın.
Strategy’de yer alan bir diğer çarpıcı konu ise Uluslararası
Kriz Grubu tarafından hazırlanan ve 2019’da dünyada takip
edilmesi gereken 10 çatışma bölgesini ele alan çalışma oldu.
Nitekim listede yer alan Venezuela yangın yerine döndü bile.
Bu endişe verici listede yer alan bölgeler ve ortaya konulan senaryolar gerçekten kaygı verici.
Türkiye’nin bacasız sanayisi turizm de bu sayımızdaki ilgi
çekici konulardan. Biliyorsunuz 2018 yılı turizm sektörü için
pek çok rekorun kırıldığı bir dönem oldu. Bu sırada en çok
konuşulan konulardan biri de Çinli turist sayısındaki artıştı.
2018 kapandığında Türkiye’ye gelen Çinlilerin sayısı 400 bine
yaklaşmıştı. Turizmcilerin hedefi bu ülkeden gelen ziyaretçi
sayısını 1 milyona taşımak. Peki bu mümkün mü? Çinli turistler ne yer, nerelere gider? Bu soruların yanıtlarını TUROB
eski Başkanı Timur Bayındır ve Prontotour Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Onaran bizim için yanıtladı.
Her sayıda olduğu gibi bu kez de konuk yazarlarımız sayfalarımıza renk kattı. Basında ‘enerji’ denilince akla ilk gelen
isimlerden biri olan haberturk.com Editörü Olcay Aydilek
bizim için ‘Petrol nereye koşuyor?’ başlığı ile bir yazı kaleme
aldı. Aydilek’in yazısının girişinde yer alan ve İngiltere eski
başbakanlarından Winston Churchill’in Avam Kamarası’nda
söylediği “Bir damla petrol, bir damla kandan daha kıymetlidir” sözü petrolün birçok ülkeye refah değil kan ve gözyaşı
getirdiğinin en güzel özeti bence. Bir diğer konuk yazarımız
Hazine Eski Müsteşarı Hakan Özyıldız da uluslararası kredi
derecelendirme kuruluşu Standart&Poors’un Çin Seddi’nde
nasıl bir delik açtığını lezzetli bir dille anlattı.
Keyifli okumalar dileğiyle…

HELLO,
“In our present time, we are going through a historical change.
An exceptional shift of power from West to East is observed.
This shift occurs not only in the economy but also in geopolitics,
energy, finance, technology and the system of values. As country,
companies and individuals, we should reposition ourselves.”
This statement is made by Mehmet Öğütçü having a successful
career background for more than 30 years in diplomacy,
international institutions, banking and energy. Öğütçü,
recognized as a renowned authority on the international level
in the energy, geopolitics and investment, has been our guest in
this edition of Strategy. According to Öğütçü who answered our
questions about what’s happening in several geographies from
Venezuela to China, from Syria to Israel and what will be the role
of Turkey in the new era, 8 years are enough for Turkey to make a
great leap forward. If the right steps are taken, of course.
Another remarkable story in Strategy is the analysis prepared
by the International Crisis Group and covering 10 regions of
conflict which should be followed in the world in 2019. Indeed,
clashes already erupted in Venezuela. The regions and the
predicted scenarios listed in this analysis are troublesome.
Tourism which is the smokeless industry of Turkey is also one
of the interesting stories in this edition. As you know, the tourism
industry beat several records in 2018. And one of the hottest
topics was the surge in the number of Chinese tourists. By the end
of 2018, the number of Chinese tourists visiting Turkey was close
to 400 thousand. The target of the tourism officials is to rise the
number of visitors coming from this country to 1 million. Well,
is it possible? What do the Chinese tourists eat? Where do they
want to go? These questions were answered by TUROB former
president Timur Bayındır and Prontotour Chairman Ali Onaran.
As in the previous editions, we have also our guest authors
giving color to our pages. Olcay Aydilek, editor at Habertürk
who is one of the names specialized in the news related to the
energy in the media, wrote about the outlook of oil. Marked at
the introduction of Aydilek’s article, the famous quote stated by
Winston Churchill, one of the former prime ministers of UK, at the
House of Commons, “one drop of oil is more precious than one
drop of blood” is the best example describing how the oil brings
blood and tears instead of prosperity to a country, according to
my opinion. Another guest author is Hakan Özyıldız, the former
Undersecretary of Treasury, who tells in a pleasant language how
the international credit rating agency Standard & Poor’s opened a
hole on the Great Wall of China.
Enjoy the reading…
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İstihdam
seferberliği ile
2,5 milyon kişiye iş
AILE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HIZMETLER
BAKANLIĞI ile Türkiye Odalar ve

Borsalar Birliği’nin (TOBB) ortaklaşa
düzenlediği “İstihdam Seferberliği 2019”
programında konuşan Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak, “Geçtiğimiz ay
(Ocak) Cumhurbaşkanımızın da katıldığı
şura vesilesiyle ifade edildiği gibi 2019
yılında 2,5 milyon yeni istihdamı hayata
geçireceğiz” dedi. Albayrak, sigorta prim
teşviğinin devam ettiğine işaret ederek,
“ Meclis’te kabul edilen kanunla yeni bir
destek daha açıkladık. Bu kapsamda 1
Şubat 2019-30 Nisan 2019 arasında işe
alınan işçilerin 3 ay süreyle tüm prim,
vergi ve ücret desteği hükümetimiz
tarafından karşılanacak” diye konuştu.

TURKEY

The employment
mobilization provided
jobs to 2,5 million people
SPEAKING AT THE PROGRAMME OF “The
Employment Mobilization 2019” organized in
cooperation between the Ministry of Family,
Labour and Social Services and the Union
of Chambers and Commodity Exchanges of
Turkey, The Treasury and Finance Minister Berat
Albayrak stated: “As declared at the forum
participated also by our President last month
(January), we’ll have 2,5 million new jobs in
2019.” Albayrak indicated that the insurance
premium incentives are still into effect. “We
announced a new incentive with the law
endorsed by the Assembly. Within this scope,
our government will be in charge of all premium,
tax and wage payments for a period of 3 months
for the persons employed between 1st February
2019 - 30th April 2019” he said.

D Ü N YA

En sağlıklı
ülke İspanya
BLOOMBERG tarafından hazırlanan
En Sağlıklı Ülkeler Endeksi’nde,
İspanya ilk sırada yer aldı.
Ortalama yaşam beklentisi, çevresel
faktörler, sigara kullanımı ve
obeziteyle mücadele gibi farklı
kriterlere göre hazırlanan ve 169 ülkeyi
kapsayan listede, Türkiye 51’inci oldu.
2019 Endeksi’nde ilk 10’da ağırlıklı
olarak Avrupa ülkeleri yer aldı.
Asya’nın en sağlıklı ülkesi olarak
Japonya’nın yanı sıra Avustralya ve
İsrail de ilk 10’a girdi. Araştırmacılar,
İspanya ve listede ikinci sırada yer alan
İtalya’daki beslenme alışanlıklarının
bu ülkelerin sağlık seviyelerini
açıklayabilecek önemli bir gösterge
olabileceğine dikkat çekiyor.
Listenin alt sıralarında ise Afrika

‘EN SAĞLIKLI ÜLKELER
ENDEKSI’ ILK 10
TOP 10 ON “THE HEALTHIEST
COUNTRIES INDEX”
Ülke
2017 sırası 2019 sırası
Country
Rank 2017 Rank 2019
İspanya Spain
6
1
İtalya Italy
1
2
İzlanda Iceland
2
3
Japonya Japan
7
4
İsviçre Switzerland
3
5
İsveç Sweden
8
6
Avusturalya Australia
5
7
Singapur Singapore
4
8
Norveç Norway
11
9
İsrail Israel
9
10
ülkeleri yer alıyor. Son 30’daki ülkelerin
27’si Sahra Altı Afrika’sında. Diğer üç
ülke Haiti, Afganistan ve Yemen.

WORLD

Spain is the healthiest country
SPAIN TOOK top rank on the Healthiest
Countries Index prepared by Bloomberg.
Turkey took the 51st spot on the ranking
covering 169 countries and prepared
according to the criteria of the average
life expectancy, environmental factors,
smoking and struggle against obesity. On
the index for the year 2019, the European
countries were the majority among the
top 10. Japan, as the healthiest country

of Asia, Australia and Israel too took place
among the top 10. The researchers point
out that the eating habits of Spain and
Italy taking the second rank on the list, can
be an important indicator explaining the
health levels of these countries. The African
countries rank on the bottom of the list.
27 of the last 30 countries are in The SubSaharan Africa. The other three countries
are Haiti, Afghanistan and Yemen.

Şehir otelciliği alanında uluslararası
standartlarda hizmet veren Akfen GYO,
TÜRKiYE’NiN ÖNDE GELEN GYO’LARI
ARASINDA YER ALIYOR.
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ŞEHİRDE TARIM
FARMING IN THE CITY

Bir şehrin merkezinde dikey tarımla
uğraşmak kulağa bilim-kurgu
senaryosuymuş gibi gelebilir ancak
bir mühendislik devrimcisinin
devasa ihtirasları bir hayali gerçeğe
dönüştürmeyi başardı. Sürdürülebilir,
çevre dostu ve maliyet tasarruflu, yaratıcı
Sky Greens (Sky Yeşil Sebze) sistemi
tarımı geleneksel kırsal köklerinden
çıkarıp yeni bir kentsel ortama taşıyor.

Vertical farming in the heart of a
city may sound like the stuff of
science fiction but the sky-high
ambitions of one engineering
revolutionary have turned that
dream into reality. Sustainable,
environmentally friendly and cost
effective, the ingenious Sky Greens
system is transporting agriculture
from its traditional rural roots to a
brave new urban world.
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THINK OF AGRICULTURE and your mind will
ARIM DENILDIĞINDE aklınıza hemen açık
immediately conjure up open spaces, rolling acres and the
alanlar, göz alabildiğine uzanan dönümlerce
unmistakable smell of the countryside.
arazi ve belirgin bir köy kokusu gelecektir.
But with more than half of the world’s population now
Ancak artık dünya nüfusunun yarısından
living in urban areas, one extraordinary man has found a
fazlası şehirlerde yaşadığından, olağanüstü bir
way to bring agriculture to the city.
adam tarımı şehre getirmenin bir yolunu buldu.
Jack Ng, a Singaporean construction engineer, has
Singapurlu inşaat mühendisi Jack Ng dikey tarım adı altıncreated the revolutionary concept of vertical farming. His
da devrim niteliğinde bir kavram geliştirdi. Bulduğu sistem
system produces ten times more food per hectare than
sıradan tarım yöntemlerine kıyasla hektar başına on kat daha
conventional farming techniques, uses very little energy
fazla besin üretiyor, çok az enerji veya su kullanıyor, görece
or water, is relatively maintenance-free and produces
çok daha az bakım istiyor ve 28 günde ya da daha kısa bir südelicious green vegetables in 28 days or less.
rede lezzetli, yeşil sebzeler üretiyor.
Back in 2009, after 28 years in the construction industry
designing housing with automated aluminium and glass
Jack 28 yıl boyunca, inşaat sektöründe otomatik alüminyum
systems, Jack was preparing to retire. He had always
ve cam sistemli evler tasarladıktan sonra 2009 yılında emekli
dreamed of being a vegetable farmer but living in Singapore,
olmaya hazırlanıyordu. Her zaman sebze yetiştirmeyi hayal
a densely populated city-state, it seemed impossible.
etmişti ama son derece kalabalık bir şehir-devleti niteliğindeki
“Until I was almost 16, I lived on a farm where we reared
Singapur’da yaşadığından, bu olanaksız gözüküyordu.
pigs and grew vegetables,” he says.
“Hemen hemen 16 yaşında kadar güvercinlere
“There were lots of challenges in
baktığımız ve sebze yetiştirdiğimiz bir çiftlikte
my new career and it was not easy
yaşadım” diyor. “Yeni kariyerim pek çok zorlukto be a farmer in an urban area. But
la doluydu ve şehirde çiftçi olmak da kolay değilI thought I could use my experience
and knowhow to design something of
di. Ancak Singapur’a değer katacaktı.”
value to Singapore.”
“Deneyimim ve knowhow’ım sayesinde SinI thought I could use my
gapur için değerli bir şeyler tasarlayabileceğimi
experience and knowhow to design
düşündüm.”
something of value to Singapore.”
Alüminyumdan yapılar inşa etme konusunWith vast experience of building
daki engin deneyimi sayesinde, dikey bir çiftlik
structures out of aluminium, he struck
geliştirme fikrini edindi. “Toprak açısından fakir
on the idea of creating a vertical farm.
Singapur için mükemmel bir girişim olacak” diye
“It will be perfect for land-scarce
düşündü. Amacı, dönerek gün içinde hepsinin
Singapore,” he figured. His idea was to
cultivate vegetables in troughs mounted
güneşten yararlanmasını sağlayacak, A biçiminon A-shaped aluminium frames, which
de alüminyum çerçeveler üzerine monte edilmiş
rotate so that they are all exposed to the
oluklarda sebze yetiştirmekti.
sun at some point in the day.
Bu süreçte, Singapur Tarım ve Veterinerlik
He was advised by the Agri-Food
İdaresi’nden (AVA) danışmanlık hizmeti aldı ve
and Veterinary Authority of Singapore
iki yıllık bir araştırmanın ardından, kendi biriki(AVA) and after two years of research
miyle bir prototip ortaya koydu.
launched a prototype with his own
“Bir kule 100 kilo sebze üretiyor; bu sebzeler
savings.
üç saat gibi kısa bir sürede market raflarında
One tower produces 100 kilograms
of vegetables, which can be on
olabiliyor.”
Jack “çiftçi olmak istemiyorum” diyor.
grocery shelves in as little as three
Şimdi artık Çin kabağı, Nai Bai (bir tür Çin
“Çözüm sağlayıcı olmak, mühendislik
hours.”
lahanası) ve diğer Asya sebzelerinin yanı sıra
becerilerimi kullanarak çiftçilerin tarım
Today he has a thriving business,
salata ve ıspanak üreten Sky Greens adlı sürekli
yapmalarına yardım etmek istiyorum.”
called Sky Greens, which produces
“I do not want to be a farmer,” says Jack. “I
büyüyen bir işe sahip. Sistem çeşitli otlar, kırmıChinese Cabbage, Nai Bai (a type of
want to be a solution-provider, helping farmers
zı biber, salatalık ve çilek gibi daha pek çok ekini
Bok Choy) and other Asian vegetables,
do agriculture by using my engineering skills.”
yetiştirmek üzere kullanılabilir. Topraksız tarım
as well as lettuce and spinach.
yöntemini de uygulayabilir ama Jack dikkatlice
The system can be used to grow
gözlemlenen ve tadı iyileştirmek üzere oluşturulmuş toprağı
many other crops, such as herbs, chillies, cucumbers and
strawberries. It can grow produce by hydroponic methods,
kullanmayı tercih ediyor.
but Jack prefers to use soil that is carefully monitored and
Üç, altı ve dokuz metrelik A biçimli çerçeveler koruyucu serabuilt up to improve the taste.
ların içine yerleştiriliyor. Dokuz metrelik bir kulenin inşaat maThe A-shaped frames, which come in heights of three,
liyeti 15.000 dolar; bu miktar 38 sıra genişleyen oluk yapımına
six and nine metres, are housed in protective greenhouses.
denk düşüyor. Daha küçük versiyonları evde de kullanılabiliyor.
A nine-metre tower costs USD 15,000 to make, providing
Jack, “sahamız 2 bin kuleyi alabilecek büyüklükte; şimdiye
38 tiers of growing troughs. Smaller versions can even be
kadar bin 300 kule inşa ettik ve bunların yarısını kullanıyoruz”
used in the home.

T
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diyor. “Bir ekinin ihtiyacımız olan ölçüye
ulaşması tam 28 gün sürüyor; bitkilerin
daha fazla güneş ışığı alabileceği daha küçük kulelerde ise daha kısa bir süre yeterli
oluyor. Bir kulede 100 kg sebze yetişebiliyor ve bu sebzeler de üç saat gibi çok kısa
bir sürede market raflarında olabiliyor.”
Singapur’un taze sebzelerinin büyük
bir bölümü Malezya, Çin, Endonezya ve
Avustralya gibi ülkelerden ithal ediliyor ve
bunların nakliyesi de yüksek oranda karbon izine yol açabiliyor. Singapurlu tüketiciler taze, yerel olarak üretilmiş sebzeleri

seviyorlar; yerel ürünler, raflara ulaşması
üç gün ya da daha fazla süren ithal sebzelere göre daha pahalı oluyor.
Jack, Tayland ve Çin gibi ülkelerin de
uluslararası ilgisinden söz ediyor; şirket
sayısız araştırma enstitüsü, yatırımcı ve
STK’lardan gelen pek çok soruyu yanıtlıyor.
Sky Greens sistemi hem basit hem de
akıllıca. Her bir genişleyen oluk, bir tüpe
damlayan ve sebzeleri sulayan az miktardaki suyun sağladığı enerjiyle çalışan hidrolik bir sistem tarafından döndürülüyor.
Her bir tepsi aşağıya inmeden önce iki saat

SKY HIGH YEŞİL SEBZE ÜRETİMİ

SKY HIGH GREENS PRODUCTION

38 sıra

genişleyebilen oluk sayısı

tiers of growing troughs

100 kg

Bir kulede yetiştirilen
sebze miktarı
vegetables produced
per tower

38 gün

Ürünlerin gereken boyuta ulaşması
için gereken yaklaşık süre
less for crops
days orto reach
the size
needed

9m

yükseklik
high

“We have room on our site for 2,000
towers, we have already built 1,300 and are
using half of them,” says Jack. “It takes just
28 days for a crop to reach the size we need,
and less with smaller towers where the plants
can get more sunlight. One tower produces
100 kilograms of vegetables, which can be on
grocery shelves in as little as three hours.”
Most of Singapore’s fresh vegetables are
imported from countries such as Malaysia,
China, Indonesia and Australia, and transporting
them results in a high carbon footprint.
Singaporean consumers like fresh, locally
grown vegetables, which command a premium
price over imported vegetables that can take
three days or more to reach the shelves.
There has also been significant
international interest from Thailand and
China, according to Jack, with the company

fielding numerous queries from research
institutes, investors and NGOs.
The Sky Greens system is both simple and
ingenious. Each growing rack is rotated by a
hydraulic system powered by small quantities
of water dropping down a tube that ends up
watering the vegetables. Each tray sits at the
top of the frame for two hours before moving
down, ensuring every plant receives equal
sunlight, irrigation and nutrients.
The electricity supply for 9-metre-high tower
is no more than that required to power a single
40-watt light bulb. Just half a litre of water is
needed to rotate the 1.7 tonne structure.
Sky Greens are grown in the world’s first
low-carbon, hydraulically driven vertical farm,
producing safe, fresh and delicious vegetables
using minimal land, water and energy.”
While Jack is delighted that his retirement

çerçevenin tepesinde oturuyor ve böylece
her bitkinin güneş ışığı, sulama ve besin
maddelerinden yararlanmasını sağlıyor.
Dokuz metre yüksekliğindeki kulenin
elektrik kullanımı 40 watt’lık bir ampulün
sarfiyatı için gerekenden daha fazla değil.
1,7 tonluk bir yapıyı döndürmek için gereken su miktarı ise yalnızca yarım litre.
Sky Greens ürünleri dünyanın ilk düşük
karbonlu, hidrolik dikey çiftliğinde yetiştirilirken, asgari miktarda toprak, su ve
enerji kullanımıyla güvenilir, taze ve lezzetli sebzeler yetiştiriliyor.
Jack bir yandan emeklilik macerasının
Singapur için yararlı bir şeyler yapmasını
sağladığına sevinirken aynı şekilde ekipmanını satın almak isteyenlere de, şirkete
akıllıca katkıda bulunmaları gerektiği çağrısında bulunuyor.
Ayrıca bitkilere de alışılmadık bir açıdan bakarak, onları müşterileriymiş gibi
değerlendiriyor. “Tatlarının güzel olabilmesi için bulundukları ortamda rahat olmalarını sağlamam lazım” diyor.
Hatta sebzelerine saldıran böcekler değerli, doğal ürünler olarak görülüyor. Ziraat
ilacı kullanımından kaçınmak için Jack böcekleri böcek toplayıcılarla yakalıyor ve bu
yüksek proteinli karışımla balığını besliyor.
Sky Greens ürünleri dünyanın ilk düşük
karbonlu, hidrolik mekanizmalı dikey çiftliğinde üretiliyor; çok az miktarda toprak,
su ve enerjiyle elde edilen bu sebzeler güvenilir, taze ve lezzetli.

venture has achieved his aim of doing
something for Singapore, he is similarly
demanding of those who seek to buy his
equipment: they must also genuinely want to
contribute to society.
He also sees his plants in an unusual light,
referring to them as his customers. “I have
to make sure they are comfortable in their
environment so that they taste good,” he says.
Even the insects that attack his plants
are treated as a valuable natural product. To
avoid using insecticides, Jack collects them
in insect-catchers and feeds the high protein
mix to his fish.
Sky Greens produce is grown in the world’s
first low-carbon, hydraulically driven, vertical
farm, producing safe, fresh and delicious
vegetables using minimal land, water and
energy.
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TÜRKIYE’NIN EN BÜYÜK YEŞIL ENERJI KREDISINI ALAN

AKFEN YENILENEBILIR
ENERJI’YE 2 ÖDÜL BIRDEN

Akfen Renewable Energy,
getting Turkey’s biggest green energy loan,
has been awarded 2 prizes

Akfen Yenilenebilir Enerji, “2019 Türkiye Bonds & Loans Ödülleri”nde “En İyi İhracat
Finansmanı Kredisi” (ECA/Export Finance Deal of the Year) ödülü alırken, şirket
“En İyi Doğal Kaynaklar Finans Kredisi” (Natural Resources Finance Deal of the Year)
kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.
Akfen Renewable Energy received the “ECA/Export Finance Deal of the year” award under
the “2019 Turkey Bonds & Loans awards”, while the company received the Second Prize in the
“Natural Resources Finance Deal of the Year” category.
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5 BÖLGEYE 530 milyon dolar değerinde 13 rüzgar ve güneş
enerjisi santrali kurmak için yerli – yabancı 6 bankadan 363
milyon dolarla ‘Türkiye’nin en büyük yeşil enerji kredisini’
alan Akfen Yenilenebilir Enerji’ye ödül yağdı. Akfen Yenilenebilir Enerji, Türk sermaye piyasaları ile finans sektörünün
en saygın ödüllerinden biri olarak kabul edilen “2019 Türkiye Bonds & Loans Ödülleri”nde “En İyi İhracat Finansmanı
Kredisi” (ECA/Export Finance Deal of the Year) ödülünü
alırken, “En İyi Doğal Kaynaklar Finansman Kredisi” (Natural Resources Finance Deal of the Year) kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.

YERLİ – YABANCI 6 BANKA GÜÇLERİNİ
BİRLEŞTİRDİ
Rüzgar, güneş ve hidroelektrik olmak üzere sadece yerli ve
yenilenebilir kaynaklardan enerji üretmeye odaklanan ve bu
alanda 2020 yılına kadar 1000 MW’lık “temiz kurulu güce”
ulaşmayı hedefleyen Akfen Yenilenebilir Enerji, 530 milyon dolar değerindeki güneş ve rüzgar enerji projeleri
için Türkiye’nin en büyük yeşil enerji
kredisini alan kuruluş olarak öne çıktı.
2018 yılının Eylül ayında gerçekleştirilen imza töreni ile Akfen Yenilenebilir Enerji tarafından Türkiye’nin 5
bölgesine yayılan ve 275 MW gücünde
olan 4 rüzgar enerji santrali (RES) için
260 milyon dolarlık uzun vadeli proje
finansmanı kredisi Türkiye İş Bankası, Vakıfbank, Garanti Bankası, Yapı
Kredi Bankası’nın garantörlüğünde
Almanya merkezli KfW IPEX-Bank
ve EBRD tarafından sağlandı. Kurulu
gücü 103 MW olan 9 güneş enerji santrali (GES) için ise 103 milyon dolarlık
uzun vadeli kredi EBRD ve Türkiye İş
Bankası tarafından sağlandı.
YATIRIMLAR ÜLKENİN 5
BÖLGESİNE YAYILACAK
Törende ödülü alan Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Kayrıl Karabeyoğlu, tamamı yerli ve yenilenebilir
enerji projelerine yönelik yerli-yabancı dev bankalardan Türkiye’nin en büyük yeşil enerji kredisini almalarının takdir gördüğünü ifade etti.
Kredisi alınan yeni yatırımlarla Akfen Yenilenebilir Enerji’nin yerli ve doğal kaynaklardan üretime dayalı enerji santrali toplam kurulu gücünün 632 MW’a çıkacağını anlatan
Karabeyoğlu, “Marmara, Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve
Karadeniz bölgelerinde güçleri 378 megavat olan 13 santral
yaklaşık 1 yıl içinde tamamlandığında 1.2 milyon kişinin yaşadığı hanelerin elektriği tamamen doğal kaynaklardan sağlanmış olacak. Böylelikle Türkiye’nin enerji hedeflerine büyük katkı sağlayacağız” ifadelerini kullandı.
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AKFEN RENEWABLE ENERGY has been awarded
many prizes after having “the largest green energy loan in
Turkey” worth 363 million USD credit from 6 Turkish and
foreign banks to build 13 wind and solar power plants
worth $ 530 million in 5 regions. Akfen renewable energy
received the “ECA/Export Finance Deal of the Year” award
in the “2019 Turkey Bonds & Loans awards”, which is
accepted as one of the most prestigious awards in the
Turkish capital markets and finance sector, and was also
awarded the Second Prize in the “Best Natural Resources
Finance Deal of the Year” category.

6 DOMESTIC AND FOREIGN BANKS COMBINED THEIR
FORCES
Focusing on generating energy only from domestic and
renewable sources, including wind, solar and hydroelectric
energy, Akfen Renewable Energy has aimed to reach the
“clean installed power” of 1000
MW by 2020 in this area and it has
become the largest green energy loan
provider in Turkey for solar and wind
energy projects worth $ 530 million.
With the signing ceremony held in
September 2018, Akfen Renewable
Energy secured 260 million-dollar
long-term project financing loan for
the four wind power plants (WPP)

AKFEN GES

of 275 MW in total that spread to
5 regions of Turkey by Türkiye Is
Bankası, Vakıfbank, Garanti Bank,
Yapı Kredi Bank and KfW IPEX-Bank
and EBRD, Germany. For 9 solar
power plants (SPP) with 103 MW
installed, the long-term loan of 103
million dollars was provided by
EBRD and Türkiye Is Bankası.

INVESTMENTS WILL BE BROUGHT
TO 5 REGIONS OF THE COUNTRY
Akfen Renewable Energy General
Manager Kayril Karabeyoğlu, who

AKFEN RES

received the award at the ceremony,
said that taking Turkey’s largest
green energy loan from domestic and

foreign giant banks for all domestic and renewable energy
projects was appreciated by the industry worldwide.
With the new investments, Akfen Renewable Energy
will increase its total installed power from domestic and
natural sources to 632 MW from production-based power
plant and Karabeyoğlu said, “When 13 plants with 378
megawatts of power in Marmara, Aegean, Central Anatolia,
Eastern Anatolia and Black Sea regions are completed in 1
year, 1.2 million people will have electricity from natural
sources. Thus, we will be able to contribute to Turkey’s
energy goals greatly”.
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2018’DE
TÜRKİYE’YE
GELEN ÇİNLİ TURİST
SAYISI 394 BİNİ
BULDU
’ın
2001 yılında dev gemi Varyag
,
boğazlardan geçmesi için Çin
Türkiye’ye 2 milyon turist sözü z
sö
vermişti. Varyag geçti ama bu li
in Çin
tutulmadı. Ancak turizmciler i.
med
turist hayali hiçbir zaman bit
400 bin
2018 yılında Türkiye yaklaşık
Çinli
Çinli turisti ağırlarken ‘1 milyon e
ey
turist’ hedefi de telaffuz edilm ım
nıt
başlandı. Bu uzak pazardaki ta
sıra
çalışmalarının etkisinin yanı esti.
na
2018’de rüzgâr Türkiye’den ya n
ı’ ila
Çin’de 2018 ‘Türkiye Turizm Yıl g’ın,
hn
edilirken, ünlü sanatçı Xiao Za ek
rm
“Seni romantik Türkiye’ye götü için
iye
istiyorum” adlı şarkısı da Türk
bulunmaz bir fırsat oldu.
HACER GEMİCİ
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2018 YILINDA TÜRKIYE’YE gelen ziyaretçi sayısı bir önceki
yıla göre yüzde 21 artarak 46,1 milyon kişiye yükseldi. Turizm
gelirleri de yüzde 12’lik artışla 29,5 milyar dolara ulaşırken
İstanbul yabancı ziyaretçi sayısında tüm zamanların rekorunu kırdı ve 13,4 milyon ziyaretçiyi ağırladı.
Arapların İstanbul’a hayranlığı malûmunuz. Öyle ki 2018’de
İstanbul’daki her 4 yabancı ziyaretçiden biri Arap ülkelerinden geldi. Ancak 2018’de asıl dikkat çeken Çinli turistler oldu.
2016 yılında Türkiye’ye gelen Çinli turist sayısı 167,5 bin
iken, 2017’de 247,2 bine, 2018’de ise 394 bin 109’a yükseldi.
Yani son iki yılda Türkiye’ye gelen Çinli turist sayısı yüzde
135 arttı. 2018’de Türkiye’ye gelen 394 bin Çinli’nin yüzde
90’ının tercihi ise İstanbul’du.

VARYAG UÇAK GEMİSİ İLE BAŞLAYAN HAYAL
Biz de Strategy olarak bu sayıda Çinli turist Türkiye’yi, İstanbul’u nasıl keşfetti? Türk turizm sektörünün bu pazara yönelik
hedefleri neler? gibi soruların yanıtlarını masaya yatırmak istedik. Bu sırada Çin pazarına yönelik gelişmelerin içinde olan
Türkiye’ye direkt uçuşlar için Çinli ve Türk hava yolları şirketleri ile temaslarda bulunan Türkiye Otelciler Birliği (TUROB)
eski Başkanı Timur Bayındır ile Prontotour Yönetim Kurulu
Kurulu Başkanı Ali Onaran gibi isimlerle görüştük.

IN 2018, the guests who visited Turkey increased 21 percent and
became 46.1 million. Tourism revenues became 29.5 million
dollars by 12 percent increase, İstanbul broke the record of all
times and hosted 13.4 million guests.
As you know Arabs are fascinated by İstanbul. So much that in
2018, one out of four guests in Istanbul came from Arab lands. But
the Chinese tourists were the ones who attracted most attention.
In 2016 the number of Chinese tourists who came to Turkey was
167.5, in 2018 it increased to 247.2 and in 2019 it was 394.109. In
last two years the number of Chinese tourists who come to Turkey
has increased 135 percent. In 2018 394 thousand Chinese who
came to Turkey preferred Istanbul.

DREAM WHICH BEGAN WITH VARYAG AIRPLANE CARRIER
As Strategy we wanted to answer the questions like “How did so
many Chinese tourists discover Turkey?” and “What are the goals of
Turkish tourism sector about that market?” Meanwhile we discussed
these subjects with Timur Bayındır, the former president of Türkiye
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Gördük ki Çin pazarı turizm sektörünü oldukça heyecanlandıran bir coğrafya.
2018 yılında 400 bine yakın Çinli Türkiye’ye
gelse de asıl hedef kısa sürede bu rakamı 1
milyonlara çekebilmek. Çünkü potansiyel
var. Ancak çok uzak bir destinasyon olduğu
için ‘ulaşım’ kritik bir öneme sahip.
Aslında Türk turizmcilerin Çin hayali yeni değil. Biraz yaş almış olanlarımızın çoğu bilir. Çin’in Ukrayna’dan 20 milyon dolar karşılığında aldığı Varyag’ın
Türk boğazlarından geçişi krize neden olmuştu. Türk hükümeti izin vermediği için
yaklaşık 2 yıl boyunca Karadeniz sularında dolaşan dev gemi, Kasım 2001’de boğazlardan geçiş yapmıştı. O dönem Varyag’ın geçişinin sağlanabilmesi için Çin
hükümeti ile Türkiye arasında yoğun temaslar yaşanmıştı. Bu görüşmelere Varyag’ın geçişi karşılığında 2 milyon Çinli
TUROB eski Başkanı Bayındır, “Çinli turist iyi
para harcayan markalara, lükse çok merâklı.
Bir de kumarhaneye” dedi.
“Chinese tourists are keen on expensive brands
and luxury. And on casinos.” said Bayındır, former
president of TUROB.

Otelciler Birliği (TUROB-Union of Turkish
Hoteliers) which is in touch with Chinese and
Turkish airlines for flights to Turkey and Ali
Onaran board chairman of Prontotour.
We have seen that the Chinese market is a
geography that is very exciting for the tourism
industry. In 2018, nearly 400 thousand
Chinese came to Turkey, but the real goal is to
attract this figure to 1 million in a short period
of time. Because there is such a potential. But
the transportation is critical because it is a
very far destination.
Actually, Turkish tourism professionals’
China dream is not new. Any of us who is
aged a little would know. Varyag which China
bought from Ukraine in exchange of 20 million

STRATEGY

Xiao Zahng

yor. Sosyal medyada yoğun olarak paylaşılan şarkının da etkisi ile başta İstanbul
olmak üzere Pamukkale, Bergama, Efes,
Kapadokya gibi tarihi yerlerin de Çinlilerin
rotasına dâhil olduğu bir gerçek.

turist sözü damga vurmuş ama Çin’den
gelen giden olmamıştı.
Aradan yıllar geçti ve 2018’de de Çin’de
‘Türkiye Turizm Yılı’ ilan edilmesiyle birlikte bu bölgede özlenen hareket başladı.
Çünkü 1 milyar 370 milyondan fazla nüfusa sahip olan bu dev ülkede yılda 122 milyon kişi yurtdışına çıkıyor. Türkiye nüfusundan yaklaşık 40 milyon daha fazla bir
kitleden söz ediyoruz. Bunun sadece yüzde
1’ini çeksek bu 1 milyon 220 bin kişi demek.
Bu sırada doğrusu rüzgâr da bizden yana
esmiş görünüyor. Çinli turistlerin Türkiye’ye yönelik ilgisinin artmasında tanıtımların yanı sıra Çin’in en bilinen sanatçıları
arasına yer alan Xiao Zahng’ın, “Seni romantik Türkiye’ye götürmek istiyorum”
adlı şarkısının da etkili olduğu ifade edili-

400 BİN RAKAMI BAŞARI MI?
Bu ortamda 2018 yılında Türkiye’ye gelen
Çinli turist rakamı 394 bin yani yaklaşık
400 bine buldu. Oysa yılın başında 1 milyonlar dahi konuşulmuştu. TUROB eski
Başkanı Timur Bayındır’a göre 400 binli
rakamlar kesinlikle ‘başarı’. “1 milyon Çinli
turistin gelmesi şartını ulaşıma bağlıyorduk. Çin’den direkt uçak seferleri artmadan böyle bir rakam zordu ve nitekim kısıtlı uçuşlara rağmen 400 binlere yaklaşıldı.
Dubai’den, Abu Dabi’den, Moskova üze-

dollars had passed from the Turkish straits and
caused a crisis. The giant machine cruised the
Black sea waters for almost two years because
Turkish government didn’t give permission
and in November 2001 it passed through
straits. In that time, China and Turkey kept an
intense contact for Varyag’s pass. Promise
of 2 million Chinese tourists had left mark
on these meetings but there was no sign of
Chinese tourists.
Years have passed and China declared 2018
as “Turkish Tourism Year” and the anticipated
movement in this area have begun. Because
in this giant country which has more than 1
billion 370 million population, 122 million
people go abroad. We are talking about a
group of people 40 million more than Turkey’s
population. Even if we attract only one percent

it means 1 million 220 thousand people.
Now it seems the odds are in our favor.
The “I want to take you to Turkey” song
of Xiao Zahng who is a famous singer of
China is also an effective factor of Chinese
tourists’ attention towards Turkey alongside
promotions. Chinese included mainly
historical places like İstanbul, Hierapolis),
Pergamum, Ephesus, Cappadocia to their
destinations cause the effect of the song
which is popular on social media.
In these conditions, the number of Chinese
tourists who came to Turkey in 2018 became
almost 400 thousand. However the aim
mentioned as 1 million in the beginning of the
year. According to Timur Bayındır, the former
president of TUROB, the figure 400 thousand
is definitely a success. “Arrival of 1 million
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GRUP TURLARI POPÜLER
Group tours are popular
TUROB’un Çin turizm pazarına yönelik özel bir
araştırması da bulunuyor. İşte bu özel çalışmadan
satır başları:
• Vize kolaylığı turist sayısını etkiliyor. Vietnam,
Filipinler, BAE, Sri Lanka, Japonya, Singapur, Tayland,
son zamanlarda Avrupa, İngiltere ve Kanada’nın vize
kolaylığı getirmesi bu sayıları arttırıyor.
• Tayland, Japonya, Güney Kore, ABD, Maldivler,
Endonezya, Singapur, Avustralya ve Malezya;
Çinlilerin sırasıyla en fazla ziyaret ettiği ülkeler.
• Grup turları popüler, ancak bireysel ve kişiye özel
turlar hızla yükseliyor. Günlük şehir turları, tarih,
kültür ve alışveriş turları yanında son dönemde ağır
hava kirliliği sebebiyle temiz hava, plaj, temiz deniz
turlarına ilgi arttı.
• Okulların tatil olduğu dönemlerde aile turlarında
yoğun artış görülüyor. Sanat ve kültür turları da
yükseliyor. Zengin Çinliler alternatif tıp, sağlık turları
ve estetik operasyonlar için yurtdışına çıkıyor.
• Türkiye’nin güçlü yönleri olarak Çin’in önem verdiği
ve devletin turizm teşviği yaptığı İpek Yolu ‘Bir Kuşak
Bir Yol’ projesinde Türkiye’nin de yer alması; vize
kolaylığı ile en çok turist çıkartan şehirlerden THY
direkt uçuşlarının olması olarak öne çıkıyor.

TUROB has a research about Chinese tourism market. Here are the headlines
from this special research:
• Visa convenience effects tourist number. The fact that Vietnam, Philippines,
Sri Lanka, Japan, Singapore, Thai Land and recently Europe, England and
Canada made taking visa easier is increasing these numbers.
• Thailand, Japan, South Korea, USA, Maldives, Indonesia, Singapore, Australia
and Malesia are the countries Chinese visit most.
• Group tours are popular but the number of individual and personal tours are
getting higher. Alongside daily city tours and history, culture and shopping tours;
fresh air, beach and seas tours also drew attention because of air pollution.
• The number of family tours increase intensely in school holidays. Art and
culture tours are also increasing. Wealthy Chinese people goes abroad for
alternative medicine and health tours and plastic surgeries.
• The facts that Turkey takes part in the project Bir Kuşak Bir Yol (One
Generation One Road) of Silk Road which China attach importance to and
there are direct flights in Turkish airlines from the cities which eased visa
process come forth as Turkey’s strengths.

SOUTHERN AIRLINES UÇUŞLARA BAŞLADI
Southern Airlines began to offer flights
Yıl içinde açıklama yapan Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir
Emin Önen, 2018’in Çin-Türkiye ilişkilerinde, ikili ziyaretler,
tanıtım faaliyetleri, Çinli turist sayısının artışı bakımından çok
hareketli geçtiğini belirterek, “2018, Çin-Türkiye ilişkilerinde
rekorlar yılı oldu. 2019’un bu rekorları yukarı çıkarabileceğimiz,
daha fazla Çinliyi Türkiye’ye göndereceğimiz, daha fazla ikili
anlaşmaları imzalayabileceğimiz bir yıl olmasını temenni ediyoruz.
En önemli hedeflerimizden biri de Çin’in Türkiye’ye devlet ziyareti
gerçekleştirmesi. Onun için de bir yandan çalışmaları yürütüyoruz’ dedi.
China Southern Airlines’in aralık ayında Türkiye’ye uçuşları
başlattığını, Sichuan Airlines’in da 2019’da Türkiye seferlerine
başlayacağını belirten Büyükelçi Önen, Onur Air’in de İstanbul-Çıngdu
seferleri düzenleyeceğini söyledi.
Büyükelçi Önen, bu yıl Türk Hava Yollarının Çin’deki 2 şehire daha
uçuşlarının başlamasını beklediklerini kaydederek, “Bunlarla birlikte
şu anki uçuş sayısının üzerine bir o kadar daha uçuş ekleyeceğiz. Şu an
mevcut 27 uçuş sayısının üzerine bir o kadar daha eklenirse bu sefer bir
milyon Çinli turist hedefimize yaklaşmak için çok ciddi bir adım atmış
olacağız” diye konuştu.

Beijing Ambassador Abdülkadir Emin Önen who
have made a statement in this year, stated that
China-Turkey relations are really active with regards
to bilateral meetings, promotion activities and
increasing of Chinese tourists and said “2018 was a
year of records for China-Turkey relations.
We hope to break higher records, send more
Chinese to Turkey and sign more bilateral agreements
in 2019. One of our most important goals is state visit
from China. We are working on that.”
Ambassador Önen stated that China Southern
Airlines began to offer flights to Turkey in December
and in 2019 Sichuan airlines will offer Turkey flights.
He also added that Onur Air will place İstanbulChengdu flights.
Ambassador Önen reminded that Turkish Airlines
will starts flights for another two cities in China and
said “With all of this we will double the number of
our flights. It will be a huge step for 1 million Chinese
tourist goal if we add 27 more flights to our current
flight number.”
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rinden Türkiye’ye geldiler” diye Timur Bayındır, 2019 için daha da umutlu olma nedenlerini de özetledi: “Çin’in büyük bir
havayolu şirketi İstanbul’a direkt seferlere
başladı. Bir başka şirket daha uçuş hazırlığında. Tüm bunlar pozitif gelişmeler.”
Peki Çinli turistin yapısı nasıl? Hangi
alanlarda bizi zorluyorlar?
Öncelikle Çinlilerin her şey dahilci bir
turist kitlesi olmadığına işaret eden Bayındır’ın izlenimleri şöyle:
“Çinli turistler verdiği paranın karşılığı isteyen bir yapıya sahip. Eğer 5 dolara 5
yıldızlı otel teklif ettiyseniz bu sözünüzü
tutmanız lazım. Kandırılmamaları lazım,
güven çok önemli. Bir diğer önemli konu
ise ödeme sistemleriyle ilgili. Çinliler pek
nakit para kullanmıyor, kendilerine özel
bir ödeme sistemleri var. Kredi kartı ve telefonlarında olan bu sistemle ödeme yapıyorlar. Bu sistemi Türkiye’ye getirmek
gerek gerek. Bunun için bankacılarla görüştük ama sistemin uygulanabilmesi için
devletin de bir takım kararlar alması, karşılıklı anlaşmalar yapılması gerekiyor. Bu
sorunu mutlaka çözmek gerek.”

Chinese tourist depended on transportation.
Without increasing direct flights from China
reaching to that number was hard and despite
the limited flights numbers reached 400
thousand. They have come through Dubai,
Abu Dhabi and Moscow” said Timur Bayındır
and summarized the reasons for being more
hopeful for 2019: One of China’s big airlines
has started direct flights to Istanbul. Another
airline is preparing for flights. All of these are
positive progresses.”
And what are Chinese tourists like? In what
ways they are difficult?
Bayındır first pointed out that Chinese
tourists aren’t all in exclusive type and shared
his observations.
“Chinese tourists want to get their money’s
worth. If you promised for a 5 star hotel
you must keep that promise. They mustn’t
be deceived, trust is an important matter.
Another important fact is about payment
system. Chinese usually don’t use cash, they
have payment system of their own. They pay
with the help of this system which is on their
phone and credit cards. We need to bring this
system to Turkey. We have talked to bankers
about this, but for that government needs to
take some decisions and mutual agreements
are also needed. We need to solve this issue.
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3 DAKIKADA 3 AYLIK VIZE
In three minutes three month visa
2018’DE 394 BİN ÇİNLİ GELDİ

Türkiye, Çinli turist sayısını artırmak
için vize işlemlerinde de önemli
kolaylık getirmiş durumda. Çinliler 3
dakikada 3 aylık vize alabiliyor.

In 2018 394 thousand Chinese came
Yıl (Year)
2016
2017
2018

Turkey eased visa process to increase the
number of Chinese tourists. Chinese can
take 3-month visa in 3 minutes.

Türkiye’ye gelen Çinli turist sayısı,
(The Number of Chinese Tourists
came to Turkey)
167.570
247.277
394.109

Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran
Ali Onaran, The Board Chairman of Prontotour

ANTALYA VE KIBRIS’I DA
SUNMAYA BAŞLADIK
We have begun to present
Antalya and Cyprus
Prontotour Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Onaran da 2018
yılındaki 400 bin rakamının
çok iyi olduğuna işaret ederek,
“1 milyon hedefine bize
ulaştıracak uçak kapasitesi
henüz ortada yok. Bu yıl için
ulaşılabilecek hedef 500
binlerde görünüyor” dedi.
Onaran Çinli turistin daha çok
iyi para harcayan ancak deniz
sevmeyen bir kitle olduğuna
işaret etse de; “Evet daha çok
kültür turları ve büyükşehirleri
tercih ediyorlar. Ancak
onlar içinde deniz turizmini
isteyen bir kitle olduğunu
da gördük. Antalya ve Kıbrıs
seçeneklerini de onlara sunmaya
başladık. Yine Yunanistan ile
birleştirdiğimiz turlarımız da ilgi
görüyor” ifadesini kullandı.

Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, Çinlilerin
yemek zevklerinin farklı olduğunu işaret ederek,
“Gittikleri yerlerde de onu arıyorlar. Çinli turistlerin
mutfak kültürüne yönelik restoranların artırılması
hedefleniyor” dedi.
Board Chairman of Prontotour Ali Onaran, stated that
Chinese people’s tastes are different and said “They are
looking for places which offers them food for their own
taste. Restaurants which are convenient for Chinese
tourists’ food culture are aimed to be increased.

Ali Onaran Board Chairman of Prontotour
pointed out that number of 400 thousand
was a success in 2018 and said “We don’t
have plane capacity to reach 1 million yet.”
The goal of this year might be 500 thousand.
He indicated that Chinese tourists loves
to spend good amounts of money but don’t

like sea and said “Yes, they prefer big cities
which have more culture tour options.
But we have seen that some of them
want sea tourism. We have begun to offer
Antalya (Adalia) and Cyprus as alternatives.
However our joint tours with Greece
attracts people too.”
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ÇİNCE BİLEN ELEMANA İHTİYAÇ VAR
We need personells who know Chinese
Çin turist sayısındaki artış özellikle İstanbul’da Çince bilen eleman
ihtiyacını da artırmış durumda. Ancak burada da önemli bir handikap
olduğunun altını çizen TUROB eski Başkanı Timur Bayındır, “Biz daha
çok Çince bilen eleman olarak Uygur Türklerini kullanıyoruz. Ancak,
Çin’in Uygur Türklerine yönelik bakış açısı ortada. Bu nedenle burada
da sıkıntı yaşıyoruz” diyor.

The increasing number of Chinese tourists has
enhanced the need for personnel who know Chinese.
Timur Bayındır emphasized that there is an important
handicap here and said “We mostly recruit Uyghur
Turks as Chinese speaking personnel. But China’s
opinions about Uyghur Turks are obvious. That is why
we are having problems.”

İSTANBUL’DA İLK 10’A GİRDİ
Istanbul is in top ten
Dünyanın mega kentleri arasında yer alan
İstanbul 2018 yılında 13 milyon 433 bin
ziyaretçi ağırladı. Bu rakam ile İstanbul
tarihinin rekorunu da kırmış oldu. En iyi yıl
olan 2015’te İstanbul’a gelen ziyaretçi sayısı
12 milyon 414 bindi. Milliyetlerine göre
dağılıma baktığımızda Almanya 1 milyonu
aşan ziyaretçi sayısı ile ilk sırada yer alıyor.
Onu 934 bin 860 ile İran, 628 bin 577 ile de
Suudi Arabistan izliyor. Dördüncü sırada ise
geri dönüşleri hızlı olan Ruslar var. Geçen
yıl Rusya’dan İstanbul’a gelen turist sayısı
618 bini aşmış durumda. Beşinci sırada 609
bin ile Iraklıların geldiği listede Çin Halk
Cumhuriyeti de 351 bin turist ile ilk 10 içinde
9’uncu sırada yerini aldı. Bu rakamla birlikte
2018 yılında İstanbul’u ziyaret eden turistlerin
yüzde 2,6’sını Çinliler oluşturdu.

İLK SIRADA ALMANLAR VAR
Germans are first
Milliyet (Nation)
Almanya German
İran Iran
S. Arabistan S. Arabia
Rusya Russia

2018 yılında gelen
ziyaretçi sayısı (The
number of guests in 2018)
1.071.634
934.860
628.577
618.511

Irak Iraq
İngiltere England
Fransa France

609.589
455.608
448.872

ABD US
Çin China
Ukrayna Ukraine

370.112
351.808
324.454

Istanbul which is one of world’s
megacities hosted 13 million 433
thousand guests. With this, Istanbul
have broken its own historical record.
In 2015 which was the second best
year, 12 million 414 thousand guests
had come to Istanbul. Germans rank
first with over 1 million guests in
distribution by nationalities. Iran is
the second with 934 thousand 860
and Saudi Arabia is the third with
628 thousand 577. Russians who
makes short visits are on the fourth
place. Last year, tourists who came
from Russia were more than 618
thousand. In the list which Iraqis
were on the fifth place with 609
thousand China took ninth place with
351 thousand tourist and Chinese
were 2.6 percent of the tourist who
visited Istanbul in 2018.

DEVLET OPERA VE BALESI
ORKESTRASI’NDAN
PEKIN’DE KONSER
Concert in Beijing from the State
Opera and Ballet Orchestra
Çin’in başkenti Pekin’deki Ulusal Gösteri Sanatları Merkezi’nde
düzenlenen “2018 Türkiye Turizm Yılı”nın kapanış konserine Kültür
ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çin Kültür ve Turizm Bakanı
Luo Şugang, Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen,
misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Pekin’de “2018
Türkiye Turizm Yılı”nın kapanışı dolayısıyla Devlet Opera ve Balesi
Orkestrası’nın sahne aldığı konser büyük beğeni topladı.

The Minister of Culture and Tourism Mehmet Nuri Ersoy and
The Minister of Culture and Tourism of China Luo Şugang,
Turkey’s Beijing Ambassador Abdülkadir Emin Önen, mission
representatives and lots of guests attended the concert for
ending of 2018 Turkey Tourism Year which was in National
Performance Arts Center in China’s capital Beijing. In Beijing
the concert for 2018 Turkey Tourism Year’s ending which State
Opera and Ballet Orchestra took stage won recognition.
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Akfen, 5.6 milyar TL’lik yatırım sözünü tuttu
Türkiye’nin önde gelen yatırım gruplarından Akfen Holding, 2018 yılında, söz verdiği gibi 5.6 milyar TL değere sahip
yatırımlarını tamamladı, 4 bin 59 kişiye de ek istihdam sağladı. Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın,
“Türkiye’nin geleceğine duyduğumuz güvenle yatırımlarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

Akfen kept its promise to invest 5.6 billion TL
Akfen holding, one of Turkey’s leading investment groups, completed its investments worth 5.6 billion TL in
2018 as promised, providing additional employment to 4 thousand 59 people. Akfen Holding Chairman
Hamdi Akın said, “We will continue our investments with confidence in the future of Turkey.”
ÜRKIYE’NIN önde gelen yatırım gruplarından Akfen
Holding, Türkiye’nin geleceğine
duyduğu güveni ardı ardına hayata
geçirdiği yatırımlarla ortaya koyuyor. 2017 sonunda açıklanan 2018
yılı yatırım paketinin tamamını
gerçekleştiren Akfen Holding, 2018
yılında farklı alanlarda toplam 5,6
milyar TL’lik yatırıma imza attı,
buna ilave olarak 4 bin 59 kişiye istihdam sağladı.
2018 yılında Isparta Öğrenci
Yurdu ve Eskişehir Şehir Hastanesi’ni tamamlayan Akfen Holding,
58,5 MW toplam gücündeki 1 hidroelektrik ve 5 güneş enerji santralini de devreye aldı. Akfen, 2018
yılında Kütahya Öğrenci Yurdu,
Bulvar Loft konut projesi ve Kastamonu’da üretime geçecek olan
Gökırmak Bakır Madeni projesini
tamamlanma aşamasına getirirken, Bodrum Loft projesinin de yapımına devam etti.

T

Akfen Holding
Yönetim Kurulu
Başkanı Hamdi Akın
Akfen Holding
Chairman Hamdi Akın

AKFEN HOLDING, one of the leading investment groups in Turkey, reveals its confidence
in Turkey’s future with the investments it has made in succession. Realizing the entire 2018
investment package announced at the end of 2017, Akfen holding signed a total investment of TL

“SÖZÜMÜZDE DURDUK,
YATIRIMA DEVAM EDECEĞİZ”
Akfen Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Hamdi Akın, “2018 başında açıkladığımız 5.6 milyar TL’lik
yatırım paketimizde sözümüzde
durduk ve tamamını gerçekleştirdik. Yatırımlara ilave sağladığımız
istihdam sayısı da 4 bin 59 olarak
gerçekleşti. Türkiye’nin geleceğine
duyduğumuz güvenle bu yatırımlara devam edeceğiz” diye konuştu.

5.6 billion in different areas in 2018, and in addition created jobs for 4 thousand 59 people.
Akfen holding completed the Isparta student dormitory and Eskisehir City Hospital in 2018 and
commissioned 1 hydroelectric and 5 solar power plants with a total power of 58.5 MW. In 2018
Akfen Holding completed the Kütahya student dormitory, The Bulvar Loft housing project and the
Gökırmak Copper Mine project which will be launched next month in Kastamonu, and continued
the construction of Bodrum Loft Project.
“WE KEEP OUR PROMISE, WE CONTINUE OUR INVESTMENTS”
Chairman of Akfen Holding Hamdi Akın said, “We have stood by our commitment to the investment
package of TL 5.6 billion that we announced at the beginning of 2018 and realized it all. The
number of employment we provided in addition to investments has been realized as 4 thousand
59. We will continue to invest with confidence to Turkey’s brilliant future”.
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2019’DA iZLENECEK

10 CONFLICTS TO BE FOLLOWED IN 2019
Uluslararası Kriz Grubu,
2019 yılında dünyada
takip edilmesi gereken
10 çatışma bölgesini
ele aldı. Grup Başkanı
Robert Malley’in imzası
ile yayınlanan çalışmada,
‘ABD’nin dünyadaki
tartışmasız gücünün
sorgulanır hale geldiğinin’
de altı çizildi.
The International
Crisis Group examined
10 regions of conflict
necessitating to be
followed in 2019. The
research conducted by
the Group President
Robert Malley
underlines also “the
indisputable power of
US over the world is
questioned.”
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MERKEZI BRÜKSEL’DE OLAN sivil toplum
örgütü Uluslararası Kriz Grubu (The International Crisis Group), ABD’nin dünyadaki
tartışmasız gücünün sorgulanır hale geldiğini işaret ederek bu yıl takip edilmesi gereken 10 bölgeye dikkat çekti. Crisis Group
Başkanı Robert Malley’in kaleme aldığı
yazıda, “Birleşmiş Milletler gibi ortak eylem araçları işlemez hale geldi. Uluslararası
Ceza Mahkemesi dahil hesap verilebilirliği
sağlayan kurumlar göz ardı ediliyor ve küçümseniyor” ifadelerine yer verilirken, Yemen, Afganistan, ABD-Çin gerginliği, İran’a
karşı Suudi Arabistan-ABD-İsrail ekseni,
Suriye, Nijerya, Güney Sudan, Kamerun,
Ukrayna ve Venezuela gibi ihtilaflı konular
ve bölgeler, uluslararası alanda takip edilmesi gereken bölgeler olarak sıralandı.

Husiler ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)
destekli Yemenli militanlar arasındaki
çatışmalara işaret edildi. Yemen’de çatışmanın sonlanması veya azalması için tüm
taraflara baskı uygulanması gerektiği ifade edilirken, “Avrupa, Umman ve İran’dan
Husiler üzerine, ABD’den Suudi Arabistan
ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne, Körfez ülkelerinden Yemen hükümetine ve Kongreden ABD yönetimine yapılacak baskılar
değişime yol açılabilir” denildi.

2

AFGANİSTAN:
2018’DE 40 BİN KİŞİ ÖLDÜ
Dünyada çatışmalar nedeniyle en fazla
ölümün görüldüğü ülke olan Afganistan’da
geçen yıl 40 bine yakın kişi öldü. Ülkede
ABD müdahalesinin ardından en fazla ka-
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yıp 2018’de yaşandı. Yazıda Taliban militanlarının ülkenin hemen hemen yarısını
kontrol ettiğine dikkat çekilirken, bazı
şehir ve kasabaların kuşatma altında olduğuna işaret edildi. Yazıda, “Komşu ülkeler
ve Afganistan’da yer alan diğerleri sonunda
Amerikalıları çıkarmak istiyor, ancak hiçbiri aceleci bir geri çekilme peşinde değil”
ifadesine yer verildi.

3

ABD-ÇİN GERGİNLİĞİ: SİLAHSIZ
BİR TİCARET SAVAŞI
ABD ve Çin arasındaki gerginlik için ‘silahsız bir ticaret savaşı’ ifadesinin kullanıldığı yazıda, Washington ve Pekin
arasındaki restleşmenin karşılıklı açıklamalarla yükseldiğine dikkat çekildi. Nitekim ABD Ulusal Savunma Strateji Belge-

1

YEMEN: 16 MİLYON KİŞİ KITLIK
TEHDİTİ ALTINDA
Yemen 2018’de uluslararası hukuksuzluğun odak noktası haline geldi. Birleşmiş
Milletler’e göre 4 yıldan fazla süren savaş
ve Suudi liderliğindeki kuşatmadan sonra
yaklaşık 16 milyon Yemenli kıtlık tehdidi
ile karşı karşıya kaldı. Yazıda, yardımların
geldiği Hudeyde limanının kontrolü için

THE INTERNATIONAL CRISIS GROUP,
the non-governmental organization
headquartered in Brussels, indicated that
the indisputable power of US over the world
became questionable and pointed out 10
regions necessitating to be followed. “The
common action instruments like the United
Nations Crisis Group became dysfunctional.
The institutions like the International Criminal
Court enabling the accountability, are ignored
and underestimated” says the Crisis Group
President Robert Malley and the conflict
regions and issues like Yemen, Afghanistan,
US-China tension, Saudi Arabia-US-Israel axis
against Iran, Syria, Nigeria, Southern Sudan,
Cameroon, Ukraine and Venezuela are stated
as the regions worth to be followed on the
international area.

1

YEMEN: 16 MILLION PERSONS
UNDER THE THREAT OF FAMINE

In 2018, Yemen became the center of the
international lawlessness. Because of the war
lasting since more than 4 years according to
the United Nations and following the siege
imposed by the Saudi leadership, some 16

million Yemenis are under the threat of famine.
The analysis points out to the clashes
between Houthis and the Yemeni militias
supported by the United Arab Emirates (UAE)
for the control of Hodeidah port where the aid
ships arrive. The report states that the pressure
should be applied on all parties in order to end
the clashes in Yemen; “The change can occur
if Europe, Oman and Iran apply pressure on
Houthis, US applies pressure on Saudi Arabia
and United Arab Emirates (UAE) and the Gulf
countries put pressure on Yemeni government
and the Congress pushes US government to
act” it concluded.

2

AFGHANISTAN: 40 THOUSAND
DEATHS IN 2018

Last year around 40 thousand persons died in
Afghanistan suffering one of the highest death
tolls in the world because of the clashes. The

highest human loss was seen in 2018 during
the period of US invasion. The report points out
that Taliban militants control almost half of the
country and some towns and villages are under
siege. “The neighbor countries and others
present in Afghanistan want to repel Americans
but no one is willing to hurry the withdrawal”
the report stated.

3

US-CHINA TENSION IS A TRADE
WAR WITHOUT WEAPONS

The report describes the tension between US
and China as a ‘trade war without weapons’
and the verbal duel between the two
countries gets more serious with reciprocal
statements. Indeed, the report states that
the main concern for US is no more terrorism
but the power struggle with China and Russia
on the international arena as The National
Defense Strategy Document defines it and
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si’nde de ABD için öncelikli kaygının artık
terörizm değil, başta Rusya ve Çin olmak
üzere uluslararasındaki güç rekabeti olduğunun net olarak yer aldığı ifade edilen
yazıda, Washington ve Pekin arasında bir
uzlaşının gerginliği azaltacağı kaydediliyor. Yazıda aksi halde jeopolitik ve ekonomik rekabetin bir kırılma noktasına
doğru gittiği uyarısı da yapılıyor.

4

SUUDİ ARABİSTAN, ABD,
İSRAİL VE İRAN: ORTAK TEHDİT
İran’a karşı Suudi Arabistan, ABD ve İsrail’in ortak tehdit algılamasına işaret edilen
yazıda, Suudi Arabistan ve İsrail’in bölge ülkelerinde İran’a karşı operasyonlar yürütme sinyalleri verdiği kaydedildi. ABD’nin
nükleer anlaşmadan çekilerek ve ekonomik yaptırımlar uygulayarak, Suudi Arabistan ve İsrail’in yanında İran’ın bölgesel
gücünü kırmayı amaçladığı ifade edilirken
İran’ın bu çatışmalara karşı hazırlık yaptığı belirtilerek, Tahran yönetiminin Suriye’deki çıkarlarının tehlikeye düşmesinden
endişe duyduğu kaydedildi. Yazıda, Suudi
Arabistan ve İran arasındaki düşmanlığın,
Yemen’den Lübnan’a kadar birçok ülkeyi
etkileyeceği işaret edilirken, “Bu bölgedeki
çatışmaları artırabilir, Yemen de tartışmasız en tehlikeli olanı” ifadesi yer alıyor.

the tension will decrease if Russia and China
reach a consensus. Otherwise, the report
warns that the geopolitical and economic
competition heads towards a breaking point.

4

THE PERCEPTION OF IRAN AS
A COMMON THREAT BY SAUDI
ARABIA, US AND ISRAEL

The article, pointing out to the perception
of Iran as a common threat by Saudi Arabia,
US and Israel, pointed out that Saudi Arabia
and Israel intend to be engaged in operations
against Iran. The analysis underlines that US
intends to curb down the regional power of
Iran through withdrawal from the nuclear
agreement to the profit of Saudi Arabia and
Israel and Iran makes preparations against
these operations since Tehran is concerned
to jeopardize its interests in Syria. The article
points out that the hostility between Saudi
Arabia and Iran will affect many countries from
Yemen to Lebanon; “this situation may ignite
conflicts in the region and Yemen is eventually
the most dangerous” the report said.
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5
İLK ATEŞ VENEZUELA’DA

Uluslararası Kriz Grubu, 2019 yılında
dünyada takip edilmesi gereken 10
çatışma bölgesi arasında sıraladığı
Venezuela ilk ateşin yandığı yer oldu.
ABD’nın Venezuela devlet başkanı
olarak Nicolas Madoru’yu değil Meclis
Başkanı’nı tanıdığını açıklaması ile
başlayan süreçte gelinen noktada
ürkütücü. Son olarak ABD’nin Maduro’yu
devirmek için özel birimlerini ile orduyu
Porto Riko ve Kolombiya’ya gönderdiği
iddia edilmişti.

5

DAESH MAY REVIVE IN SYRIA

For Syria, the article foresees a situation
similar to the one in 2018, stating that the
clashes in the countrı will probably continue
in 2019 too. The analysis stating that Bashar
Assad will be in a stronger position against
the opponents due to the support provided
by Russia and Iran and the struggle against
DAESH is about to come to an end and
Turkey’s operation is awaited in the region
invaded by the terror organization PKK/YPG.
The analysis indicates that a consensus
among parties in Syria can only be reached
through an agreement between Assad regime
and PKK/YPG and otherwise, the revival of
DEASH is likely, the report concludes.

6

NIGERIA: THE POLITICAL INSTABILITY
MAY TURN INTO CONFLICT

The report points out that the political
instability in Nigeria may turn into a clash
and reminds that the new president and the
federal assembly of the country will be elected
during the polls to be held in February 2019

SURİYE: DEAŞ YENİDEN
CANLANABİLİR
Suriye’ye ilişkin 2018’dekine benzer bir durum öngörülen yazıda, ‘Suriye’de çatışmalar
aynı yolda devam edecek görünüyor’ deniliyor. Rusya ve İran’dan destek alan Esad
rejiminin muhaliflere karşı güçleneceğinin
ifade edildiği yazıda, DEAŞ’a karşı yürütülen mücadelenin sona yaklaştığı belirtilerek, terör örgütü PKK/YPG işgali altındaki

and the state governors and assemblies will be
elected in March. The report emphasizes that
violent events occurred during several previous
elections in Nigeria and a fierce competition
is expected between the current President
Muhammadu Buhari and his former assistant
Atiku Abubakar. The potential conflict issues
in Nigeria prepared for the election are stated
as Boko Haram terror organization, the clashes
between the Christian farmers and Muslims
breeding livestock and the security problems in
the Nigerian Delta rich of oil.

7

SOUTHERN SUDAN: THE CONFLICT
CAN CONTINUE UNTIL 2022

The report states that 400 thousand persons
died amid the civil war erupting in Southern
Sudan, reminding a ceasefire agreement
was signed in 2015 between the President
Salva Kiir Mayardit and his rival Riek Machar.
However, the report informs that this
agreement was violated in 2016 and it’s
predicted that this conflict between Kiir and
Machar will continue until the election to be
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bölgede Türkiye’nin operasyonunun beklendiği kaydedildi. Suriye’de taraflar arasında bir uzlaşının, Esad rejimi ve PKK/YPG
arasında yapılacak anlaşmayla sağlanabileceği belirtilerek, aksi halde DEAŞ’ın yeniden canlanabilme ihtimaline vurgu yapıldı.

6

NİJERYA: SİYASİ İSTİKRARSIZLIK
ÇATIŞMAYA DÖNÜŞEBİLİR
Nijerya’da siyasi istikrarsızlığın çatışmaya dönüşme riskine işaret edilen yazıda,
2019’un Şubat ayında yapılacak seçimlerde
ülkenin yeni cumhurbaşkanının ve federal
meclisinin, mart ayında da eyalet valileri
ve meclislerinin seçileceği hatırlatıldı. Nijerya’da daha önceki birçok seçimde şiddet
olaylarının yaşandığı hatırlatılan yazıda,
mevcut Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari ile eski yardımcısı Atiku Abubakar arasında çetin bir yarış geçeceği öngörüldü.Seçime hazırlanan Nijerya’daki gerilim noktaları
olarak Boko Haram terörü, Hristiyan çiftçiler ve hayvancılıkla uğraşan Müslümanlar
arasındaki çatışmalar, petrol zengini Nijer
Deltası’ndaki güvenlik sorunları gösterildi.

7

GÜNEY SUDAN: 2022’YE KADAR
ÇEKİŞME SÜREBİLİR
Yazıda Güney Sudan’da 5 yıl önce patlak
veren iç savaşın ardından 400 bin kişinin

held in 2022. The article, emphasizing that the
deal was approved by the parties, assessed that
the regional players and the decline of violent
acts is an enough reason to support this deal.

8

CAMERON: WARNING ABOUT A
CIVIL WAR

The article, warning about a civil war in the
English-speaking regions of Cameron, stated
that the protests against the French education
and legal system starting in the region in 2016,
continue growing. The analysis reports that at
least 500 civils died at the clashes in Cameron
and 30 thousand persons migrated to Nigeria
and some 437 thousand persons migrated
somewhere inside Cameron. The events turning
into a separatist movement, can be materialized
into a large scale clash bringing instability.

9

UKRAINE: MASS MOVEMENTS ARE
EXPECTED BEFORE THE ELECTION

The war, starting following the annexation of
Crimea to Russia in 2014, is not anticipated
to end. The article states that the violence
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öldüğü belirtilerek, Cumhurbaşkanı Salva
Kiir Mayardit ile rakibi Riek Machar arasında 2015’te bir ateşkes anlaşması imzalandığı hatırlatması yapıldı. Bu anlaşmanın
2016’da sekteye uğradığı ifade edilirken,
2022’de yapılacak seçimlere kadar Kiir
ve Machar arasındaki çekişmenin devam
edeceği öngörüsünde bulunuldu. Anlaşmanın taraflar ve bölgesel aktörler tarafından
olumlu karşılandığına vurgu yapılan yazıda, şiddet oranının azalmasının bu anlaşmayı desteklemek için yeterli bir neden
olduğu değerlendirmesinde bulunuldu.

UKRAYNA: SEÇİMLER
ÖNCESİNDE HAREKETLİLİK
OLABİLİR
Rusya’nın 2014’te Kırım’ı ilhakının ardından başlayan savaşın Ukrayna’da sonunun
görünmediği ifade edildi. Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların desteğiyle olayların şiddetlendiği belirtilen yazıda, Rusya ve Batı
ülkeleri arasında bir jeopolitik bir ihtilafa
dönüştüğü kaydedildi. Ukrayna’da seçim
sonuçlarının iç barışı veya Rusya ile uzlaşıyı sağlayabileceği ihtimaline yer verildi.

8
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KAMERUN: İÇ SAVAŞ
TEHLİKESİNE DİKKAT
Kamerun’un İngilizce konuşulan bölgelerindeki iç savaş tehlikesine yer verilen
yazıda, bölgede 2016’da başlayan Fransız
eğitim ve hukuk sistemine yönelik protestoların artarak devam ettiği belirtildi. Kamerun’daki çatışmalarda en az 500 sivilin
yaşamını yitirdiği kaydedilen yazıda, 30
bin kişinin Nijerya’ya göç ettiği ve yaklaşık
437 bin kişinin Kamerun içinde bir yerlere
göç ettiği bilgisi yer aldı. Ayrılıkçı bir hareket halini alan Kamerun’daki olayların,
eğer kapsamlı bir uzlaşı sağlanamazsa,
büyük çapta ve istikrarsızlığa yol açan bir
çatışmaya dönüşebileceğinin de altı çizildi.

escalated with the support of pro Russia
separatists in the eastern part of Ukraine and
this tension turned into a geopolitical dispute
between Russia and the Western countries. A
mass movement may be seen in Ukraine before
the election and on the other hand, there is the
possibility that the election results open the way
to the local peace or a consensus with Russia.

10

VENEZUELA: 3 MILLION
PERSONS LEFT THE COUNTRY

The paper notes that the rich oil fields of
Venezuela were a matter of jealousy for
the neighbors but the economic problems
weighing on the society forced the Venezuelans
to migrate to the neighbor countries. In
Venezuela with a population of 31 million, 3
million persons had to leave the country and
UN predicts that this number may rise up to
5,3 million until the end of 2019. The analysis
states that Maduro is targeted by US and Europe
and the sanctions against the government may
harm to the relations of Venezuela with its
neighbors and the Venezuelan people.

VENEZUELA: 3 MİLYON KİŞİ
ÜLKEYİ TERK ETTİ
Yazıda Venezuela’nın zengin petrol yataklarının önceleri komşularını kıskandırırken, ekonomik sorunların toplumsal etkisiyle Venezuela halkının komşu ülkelere
göç ettiğinin altı çizildi. 31 milyon nüfusu
olan Venezuela’da 3 milyon vatandaşın ülkesini terk etmek zorunda kaldığı belirtilirken, Birleşmiş Milletlerin bu sayının 2019
sonuna kadar 5,3 milyon kişiyi bulacağı
tahminine yer verildi. ABD ve Avrupa’nın
hedefinde Maduro yönetiminin olduğu ve
hükümete yönelik yaptırımların Venezuela’nın komşularıyla ilişkilerine ve halkına
zarar verebileceği vurgulandı.

THE FIRST SPARK IGNITED
IN VENEZUELA
Venezuela has been the first among
the 10 regions vulnerable to clashes
and which the International Crisis
Group sees crucial to be followed in the
world in 2019. The situation is tense
and alarming since US declared that
it recognizes the congress leader as
the President of Venezuela instead of
Nicolas Maduro. Recently, US is said to
have deployed its special forces and
army to Puerto Rico and Colombia to
topple Maduro.

26

RÖPORTAJ / Interview

STRATEGY

Dünyanın yüzde 3’ü olmak için

8 YIL YETER
Çin, Rusya, Orta Asya, Ortadoğu ve Türkiye ile
ilgili enerji, jeopolitik ve yatırım konularında
uluslararası alanda tanınmış bir otorite olarak
kabul edilen MEHMET ÖĞÜTÇÜ, “Şu anda biz
yüzde 1’lik ülkeyiz. Dünya nüfusunun yüzde 1’i,
dünya gayrisafi hasılasının yüzde 1’i, dünya
ticaretinin yüzde 1’i, dünyadaki yatırım hacminin
yüzde 1’iyiz” diyerek bu rakamı yüzde 3’e
çıkaracak yolu; “İyi yetişmiş insan sermayen
varsa, akıllı bir liderlik, ortak hedefler ve vizyon
etrafında herkesi kucaklayabiliyorsan iki iktidar
döneminde, yani 8 yılda, bu rakam yüzde 3’e
çıkar. 8 yıl Türkiye’nin uçuşa geçmesi için yeter
de artar” diye özetliyor.
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8 YEARS ARE ENOUGH TO BE WITHIN
THE WORLD’S THREE PERCENT
MEHMET ÖĞÜTÇÜ who is known as international authority on geopolitics and investments of China, Russia, Middle Asia,
Middle East’s and Turkey says “We are a ‘one percent country’ right now. Also we represent one percent of world’s
population, one percent of world’s gross product and one percent of investment distribution.” And he states there is a way
to increase it to “three percent”: “If you have a well-developed human capital, wise leadership, mutual goals and ability to
gather everyone in a vision this number increases to three percent. It is enough for Turkey to advance.”
HACER GEMİCİ
WE SEE A PERSON who is hard to restrict to one title, job and
place as itinerant, diplomat, businessman and writer. Someday
he is lecturing in Beijing Politburo, the other day he lives in
Paris. Sometimes he is mounts on a donkey the other times he
is in front of Washington White House. Then suddenly he waves
a flag from Saint Petersburg, Astana and Brussels.
These are the best descriptions for Mehmet Öğütçü.
These sentences from his book “Yaşam Bir Seyahattir”
(Life is a Journey) made us easier for us to describe him.
Mehmet Öğütçü who has a successful career in
government, diplomacy, international organizations, banking
and energy sectors runs chairmanship of Global Resources
Partnership. Also he is the founder and chief executive of The
Bosporus Energy Club and the London Energy Club which
have exclusively gathered ministers of power and chiefs
of company. Mehmet Öğütçü who have worked in General
Energy plc, Invensys, Şişe Cam Group as non-executive
director and in Brussel’s Energy Charter organization as
ambassador at large of Asia-Pacific, Middle East/Gulf area
is known as international authority in the subjects about
China, Middle Asia, Middle East’s and Turkey’s geopolitics and
investments.
We are witnessing a historical change. There is an
enormous power shift from West to East. This shift is notable
in not only in economy but also in geopolitics, energy, finance,
technology and ethos. Mehmet Öğütçü said “We need to
reposition ourselves as a country, companies and individuals”
and also stated that “we need to be one of the shifters of
this new big game not the subcontractors” while he was
answering Strategy’s questions.
Öğütçü who had stated that Turkey need to be in right place
in this new game said there are three important points in the
root of creative solutions- trust, trust, trust.
The answers Öğütçü gave for our questions about his book,
Venezuela, Syria policy and changing roles in energy are below.
The world’s eyes are on Venezuela. How will the events in the
country which has the highest oil reserves effect the world?
Actually Venezuela’s story is tragic. There live in scarcity
despite wealth. The most important reasons of it are
bad government and the effort of regulating America’s
playground. Like you said, it has the biggest oil reserve in the
world. It has more reserves than Saudi Arabia, US and Russia.
But for decades, it couldn’t use its potential. Government’s oil
company PDVSA is one of the clumsiest and most inefficient
companies of the world. It is open to bribery and corruption.
While US produces 13 million tubs of oil, Russia produces 12
million and Saudi Arabia produces 11 million but in Venezuela
only 1 million tubs of oil is produced. Yes, it is true that US

EK BIR ÜNVANA, kimliğe, uğraşa ya da mekâna sığdırması zor bir kişi. Hem seyyah, hem
diplomat, hem iş insanı, hem yazar olarak
karşımıza çıkıyor. Bir gün Pekin’de Politbüro
okulunda ders veriyor, başka bir gün Paris’te
yaşıyor. Marakeş’te eşek sırtında, Washington’da Beyaz Saray önünde. Sonra bakmışsınız ki Saint Petersburg’tan, Astana’dan, Brüksel’den bayrak sallıyor.”
Mehmet Öğütçü’yü anlatan en iyi tanımlar bunlar. ‘Yaşam
Bir Seyahattir’ adlı kitabında yer alan bu cümleler doğrusu
Öğütçü’yü anlatmakta işimizi çok kolaylaştırdı.
Hükümet, diplomasi, uluslararası kuruluşlar, bankacılık
ve enerji sektöründe 30 yılı aşkın süredir başarılı bir kariyere
sahip olan Mehmet Öğütçü halen, merkezi Londra’da bulunan Global Resources Partnership’in Başkanlığını yürütüyor. Aynı zamanda, bölgemizdeki enerji bakanlarını ve şirket
başkanlarını münhasır bir çatı altında bir araya getiren The
Bosphorus Energy Club ve The London Energy Club’ın Kurucusu ve İcra Başkanı. Bir dönem Genel Energy plc, Yaşar
Grubu, Invensys ve Şişecam Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyeliği, Brüksel’deki Energy Charter teşkilatının Asya Pasifik ve Ortadoğu/Körfez bölgeleri özel elçiliği görevlerinde de
bulunan Öğütçü; Çin, Rusya, Orta Asya, Ortadoğu ve Türkiye
ile ilgili enerji, jeopolitika ve yatırım konularında uluslararası alanda tanınmış bir otorite olarak kabul ediliyor.
“Yaşadığımız dönemde tarihi bir değişime tanıklık ediyoruz; Batı’dan Doğu’ya muazzam bir güç kayması var. Sadece ekonomide değil, jeopolitik alanda, enerjide, finansta,
teknolojide ve değerler sisteminde de bu kayma yaşanıyor.
Kendimizi ülke, şirketler ve bireyler olarak yeniden konumlandırmak zorundayız” diyen Mehmet Öğütçü, Strategy’nin
sorularını yanıtlarken, ‘yeni büyük oyun’un taşeronu değil,
biçimlendiricilerinden biri olmamız gerektiğinin altını çizdi.
Bu yeni oyunda Türkiye’nin doğru yerde olması gerektiğine işaret eden Öğütçü, yaratıcı çözümlerin temelinde ‘üç
önemli nokta’ var diyerek, onları ‘güven, güven, güven’ diye
sıraladı. İşte Öğütçü’nün Venezuela’dan Suriye politikasına,
enerjide değişen rollerden son kitabına kadar sorularımıza
verdiği yanıtlar:

T
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Dünyanın gözü son dönemde Venezuela’da. Sizce dünyanın en yüksek petrol rezervlerine sahip olan bu ülkede
yaşananlar dünya enerji piyasalarını nasıl etkileyecek?
Aslında Venezuela çok acıklı bir hikâye. Varlık içinde yokluk
yaşıyor. En önemli sebebi ülke içi kötü yönetim ve de Amerika’nın ‘arka bahçesi’ni düzene sokma çabası. Suudi Arabistan,
ABD ve Rusya’dan çok daha fazla rezervi var. Ancak on yıllardır
bu devasa potansiyelini kullanamıyor. Devlet petrol şirketi PDVSA dünyanın en hantal, verimsiz şirketlerinden biri. Rüşvet
ve yolsuzluğa çok açık. ABD günde 13 milyon, Rusya 12 milyon,
Suudi Arabistan 11 milyon varil petrol üretirken Venezuela’da
bu rakam 1 milyon varil düzeyinde seyrediyor. Evet, ABD’nin
Venezuela’ya emperyalist ve sömürgeci bir bakış açısı ile baktığı doğru. Ancak ABD bu coğrafyada herkes ile kavgalı; Brezilya, Arjantin, Küba, Peru, Uruguay, Kanada ile arası nane limon.
Şüpheli şekilde hayatını kaybeden Hugo Chavez’den bu yana
Venezuela’nın Çin ve Rusya ile yakınlaşması, Amerikan aleyhtarı söylemi Washington’u rahatsız ediyor. ABD, Nicolas Maduro
yerine kendisine yakın olan Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’nun başa gelmesini istiyor. Maduro, Bolivya’nın Che Guevara’sı filan değil. Ülkede ekonomi dibe vurmuş, özgürlük ortamı
kaybolmuş, yoksulluk artmış, kaynaklar heba edilmiş durumda.
Komşuları ile de ilişkileri bozuk.
Bundan sonra ne olacak dersiniz?
Bence halkın iradesini tazelemek için dürüst bir yeni seçim en
önemli adım. Ya da saflar keskinleşecek. Bu da ülkeyi uzun yıllar
sürecek kanlı bir iç savaşın eşiğine doğru sürükleyebilir. Burada
Rusya ve Çin’in, tıpkı Esad’ın düşüşünün son anda engellendiği
Suriye’de olduğu gibi, alacakları tavır da çok önemli. Moskova ve
Pekin dışarıdan müdahale ile iktidarın değiştirilmesinden son
derece rahatsız. ‘Dışarıdan müdahale ile iktidar değişimi ileride bizim de başımıza gelebilir’ kaygısı yüzünden bu yolun açılmaması gerektiğini düşünüyorlar. Tıpkı Amerikalıların Rusya

Venezuela’da
halkın iradesini
tazelemek için
dürüst bir seçim
en önemli adım.
A fair election is the
most important step to
renew the people’s will.”

STRATEGY

look at Venezuela with imperialist and colonist perspective.
However US is in dispute with everyone, US is at loggerheads
with Brazil, Argentina, Cuba, Uruguay. Since Hugo Chavez who
suspiciously died Venezuela’s American-opposed discourse
and convergence with Russia and China has been a discomfort
for Washington. US wants President of the National AssemblyJuan Guaido who is close to them to come forth instead of
Nicolas Maduro. Maduro is not at all Bolivia’s Che Guevara.
The economy is at the bottom, freedom is lost, poverty has
increased and the resources are wasted in Venezuela. Their
relationships with their neighbors are also in a bad shape.

What do you think will happen from now on?
I think trust is important to restore people’s will. Or the sides
will be clear. This can drag the country to a civil war which
will last years. Russia’s and China’s behavior towards this is
important since Esad’s fall in Syria has been stopped by them
in last minute. Moscow and Beijing are extremely upset at the
change of government. They fear that foreign intervention-led
government change can happen also to them so they think they
shouldn’t pave the way for it. They are trying to gain geopolitical
and economic influence in US’s playground just like the way
Americans fool around in Russia’s and China’s playground.
Every day, 250 thousand tubs of Venezuela’s petroleum goes to
China and 300 thousand tubs goes to Russia discharge a debts.
500 thousand of tubs were headed to American oil refineries
which has heavy oil processing capacity. Russian, China
and India are ready to take rest of petroleum because of the
aggravated embargo. I think Venezuela will be remain as a poor
country with high potential for years to come.
What if we look at it from Turkey’s perspective?
I think Ankara is thinking what China and Russia thinks. They
oppose the change of legitimate government by outside force
as a matter of principle. It can count as a continuation of the
policy for Sisi regime which overthrew Mursi with military
coup in Egypt. Maybe they want to send a message that “If US
thinks it has the right to intervene Syria by coming kilometers
away, we can also intervene fast beside it. Of course a
behavior based upon principles is important but we look at
Turkey’s benefits and power tools it is necessary to ask that
“will it be more trouble than it is worth”.
What kind of changes we are witnessing in energy sector?
Energy sector is extensive, there are no limits. It is not a
homogeneous sector. Petroleum, natural gas, coal, wind, sun,
geothermal, hydrogen, nuclear, refinery, pipe lines, LNG, LPG,
tanker, electric power plants, communication lines. And we are
talking about finances, trades, processing, political ways and
environmental, taxation points, geostrategic consequences and
political risks of all of these. Everyone agrees. We are witnessing
a great change in energy sector. In energy sector there is a
huge difference in sense of awareness between generations.
The rising generations are more environmentalist and they
believe hydrocarbon energizers are bad no matter what. And the
holiness of renewable and low carbon energy. However the truth
is in the middle. The geopolitics of energy is changing radically.
In times of wealth, energy exporters have very little chance to
use petroleum and natural gas resources as leverage against
their competitors. The geopolitics of natural gas, renewable
energy and nuclear are generating. New order sets China as the
leader of world’s energy order. India steps forward in the same
way. Apparently, digitalization, artificial intelligence, new fuels
and industry 4.0 are going to affect our lives greatly.

12 MILLION DOLAR ENERGY INVESTMENT IS NEEDED
PER YEAR
How is the situation in our country?
Our country wants to develop and be one of the top 10

Interview / RÖPORTAJ

STRATEGY

Yanlış konumlanırsak sonuçlarını
önümüzdeki 30-40 yıl çekeriz
Dünyada kurulan ‘yeni oyunda’ Türkiye nerede durmalı, hangi ülkelere yakın olmalı?
Dünyanın ağa babaları belli: Çin, ABD, Rusya, AB, Hindistan. En az önümüzdeki 10 yıl
içinde onlarla ilişkileri dengeli, kazan-kazan bir temelde yürütecek kurumsal ve
politika çerçeveyi hazırlamamız gerekiyor.
Bölgemizde İran, Mısır, İsrail ve Ukrayna
da bizim için ayrı önem taşıyor. Bu bölgenin ağa babası biziz. Türkiye enerjisini,
kaynaklarını insanlarını -iyi tanımlanmış
ulusal menfaatler ışığında- mevcut ve öngörülen gelişmelere dayanarak doğru yerlerde akıllıca kullanmak zorunda.
Artık dışarıda da içeride de ihtiyacımız
olan parayı bulmakta zorluk çekeceğiz,
bunu bilerek hareket edelim. Borç ödemeleri, çevrilmesi bizi ciddi yoracak. Enflasyon ve vergi yükümüz artacak. Rekabet gücümüz zayıflayacak. Dış politika zafiyetleri
güvenliğimizi zedeleyecek. Türkiye’nin biraz dinlenmeye, uzlaşmaya, sakinleşmeye,

kolektif aklı harekete geçirmeye, sonra da
kazanacağı yeni enerji ve güvenle silkinmeye ihtiyacı var. İnsanlarının önünü açmaya, rahatlatmaya da ihtiyaç var.
“Yeni Büyük Oyun” kitabımda ortaya
koymaya çalıştığım gibi 1990’larda soğuk
savaş bitti, soğuk barış başladı. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra bir patron vardı, sonra ABD ve Rusya olmak üzere iki kutuplu
bir dünya ortaya çıktı. 1990’lardan sonra
ise çok kutuplu bir dünya oluştu. Çok patronlu, çatışmaların arttığı bir dünya bu.
Batının başlattığı küreselleşme yön değiştirdi. Batı himayeci oldu, sınırlarının içine
kapandı. Ticaret, kur ve teknoloji savaşları
var artık. Bu savaşların galibi de yok.
Çin ve ABD yeni düzende iki kutup ola-

If we’re wrong, we’il
draw the results for the
next 30-40 years
Where should Turkey stand in this new game,
which are countries it should be close with?
We already know the world’s most influential
ones. China, ABD, Russia, EU and India.
We need to prepare corporal and political
structure to manage a balanced and win-win
relationship with them in at least 10 years.
Iran, Egypt, Israel and Ukraine have a great
importance in our region. In this region, we are
the most influential ones. Turkey should use
its energy, resources and people wisely based
on well-determined national interests, in
accordance with present and expected events.
From now on, we will have difficulty finding
money in both inland and outland. We will
have a real struggle in paying debts and debt
rollovers. Inflation and taxes will overburden
us. Our competitive power will weaken.
Deficiencies in foreign affairs will endanger our
security. Turkey needs to rest, stay calm and use
collective mind. Later, it needs to comprehend

the new energy and
trust it will gain. It needs to
open the door for people and relax.
As I got used to point out in my “Yeni Büyük
Oyun” (The New Big Game), the cold war is
over and the cold peace has begun. After the
Second World War there was only one boss
later the globe polarized by two groups, USA
and Russia. After 1990s, a multipolar world
has been formed. It is a world which has
multiple bosses and conflicts increase. The
globalization that the West had started, have
changed direction. The West has become
protective and it isolated itself in its borders.
Now; there are trade wars, exchange rate wars
and technology wars. And there are no victors.
China and USA come to the forth as two
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rak öne çıkıyor. Burada Rusya kimden
yana olursa ibre ondan yana olacak.
Bölgesel güçler eskisinden daha fazla
önem kazanacak. Yanlış konumlanırsak olumsuz sonuçlarını 30-40 yıl çekeriz. İktidarların, özellikle de uzun süre
hükümet koltuğunda oturanların, en büyük hatası, her şeyi bildiğini sanmak, güç
sarhoşluğu içinde kulaklarını tıkamak.
Oysa dünyayı izleyip, doğru okuyacaksınız, fikir alacaksınız, danışacaksınız.
Oyun değişiyor ama beraberinde sahnede yer alan oyuncular da değişiyor. Ya
daha fazla öne çıkıyor ya figüran rollere
itiliyorlar ya da hiç senaryoda yeri olmayan
yeni oyuncuların yıldızı parlıyor. Yeni üreticiler, yatırımcılar, tacirler, finansörler,
yöneticiler yeni “Büyük Oyun”un oyuncuları olarak sahnede yerlerini alırken eski
oyuncular da kendilerini değişen koşullara
uydurmaya çalışıyor. Şayet içinde bulunduğumuz yeni enerji bunalımı sanıldığı
gibi geçici bir olgu değil de hem dünya ekonomisini hem de jeopolitik düzeni temelinden sarsacak kalıcı bir gerçek ise yandık.
Bizim kuşak çekecek bu enerji açlığı, arz
fazlası/yokluğu, fiyat iniş/çıkışı ve jeopolitik savaşlar senaryosunun ceremesini.

poles in the new order. The odds are will be with
whomever Russia sides with. Regional powers
will gain more importance. If we miss calculate,
we suffer the consequences in the next 30-40
years. The biggest mistake that governments
make especially which govern for a long
period is thinking that they know everything
and turning deaf ear with power drunkenness.
However what they must do is watching the
world, interpreting it and asking for opinion.
The game is changing and performers on
stage are changing at the same time. Either
they come more forward or being pushed to
figurant roles. Sometimes, new actors who have
no place in scenario become a shining star. As
new producers, investors, traders, financers and
managers takes their places on stage as the
new actors of new “Big Game”, old actors are
trying to get used to changing conditions. We
are done for if today’s new energy crisis is not
a temporary fact but permanent fact which will
shatter the global economy and geopolitical
order. If so, our generation will suffer the
consequences of energy scarcity, excess
supply/supply deficit, decreasing/increasing
prices and geopolitical war scenarios.
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Hiç anlayamadığım
bir husus, Türkiye’nin
dışarıdan ithal edilen (ve cari
işlemler açığını şişiren) enerji
açığı olduğu halde, neden
enerji yoğun sektörlere girdiği.
Türkiye’de demir, çimento,
metalürji, cam gibi yoğun enerji
kullanan sektörler büyümüş.
The thing I don’t understand is why Turkey
is entering energy intensive sectors
despite we have energy deficit which and
is imported (decreases current account
deficit). In Turkey, the sectors which
use intensive energy like iron, cement,
metallurgy and glass have grown.”
ve Çin’in ‘arka bahçesi’nde at koşturması gibi onlar da ABD’nin
‘arka bahçesi’nde jeopolitik ve ekonomik nüfuz kazanmaya çalışıyorlar. Venezuela’nın petrolünün 250 bin varili her gün daha
önce aldıkları borcu geri ödemek için Çin’e, 300 bin varili de
Rusya’ya gidiyor. 500 bin varil de ağır petrol işleme kapasitesine
sahip Amerikan rafinerilerine gidiyordu. Ambargonun ağırlaştırılması nedeniyle kalan petrolü de Rusya, Çin, Hindistan almaya
hazır. Venezuela daha uzun yıllar ‘potansiyeli yüksek ama yoksul’ bir ülke konumunu devam ettirecek gibi görünüyor bana.
Türkiye açısından duruma bakacak olursak!
Bence Ankara da Rusya ve Çin gibi düşünüyor. Meşru bir hükümetin dışarıdan müdahale ile değiştirilmeye çalışılmasına prensip olarak karşı çıkıyor. Mısır’da Mursi’yi askeri darbe ile deviren
Sisi rejimine yönelik politikasının bir devamı olarak görülebilir
bu. ABD, ‘binlerce kilometre öteden gelip Suriye’ye müdahale etme hakkını kendinde görüyorsa, biz de onun yanı başında
müdahil olabiliriz’ mesajı da verilmek isteniyordur. Prensiplere
dayalı bir tavır önemli tabii ki ama Türkiye’nin menfaatleri ve
elindeki güç araçları açısından bakıldığında ‘attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya değer mi’ diye de sormak gerekiyor bence.
Enerji sektöründe ne tür değişimler yaşanıyor?
Enerji sektörü çok geniş, ucu bucağı yok. Homojen tek bir sektör değil. Petrol, doğalgaz, kömür, rüzgâr, güneş, jeotermal,
hidrojen, nükleer, rafineri, boru hatları, LNG, LPG, tanker,
elektrik santralları, iletişim hatları. Tüm bunların finansmanı,
ticareti, işletimi, hukuki veçheleri, çevresel, vergisel, rekabet
boyutları, jeostratejik yansımaları, siyasi riskleri söz konusu.
Herkes mutabık: Enerji sektöründe köklü bir dönüşüm yaşıyoruz. Enerjide kuşaklar arasında ciddi bir anlayış farklılığı
var. Daha çevreci olan genç nesiller, hidrokarbon sağlayıcıla-

economies but it doesn’t have energy resources which are the
most essential input of sustainable development. With this
reputation, energy is of the utmost importance. In fact, energy
security is a matter of national security. We have to import 98
percent of natural gas and 93 percent of petroleum. Coal which
has a high calorific value is one of the essentials of windmills
and photovoltaic solar panels. Since domestic savings are low,
the payment of 12 million dollars investment has to needs
to be borrowed from abroad. The thing I don’t understand is
why Turkey is entering energy intensive sectors despite we
have energy deficit which and is imported (decreases current
account deficit). In Turkey, the sectors which use intensive
energy like iron, cement, metallurgy and glass have grown. We
need to enter high value added sectors instead. Then share of
energy rate in production would decrease to 10 percent from
40 percent and we wouldn’t effected by changes in energy
prices that much. Just like the other sectors, energy sector has
winners and losers and it will be so in the future. Even if green
energy, new producers and tech-companies seems like the
winners it is hard to say that the result is clear. We will always
feel the pressure of technology, finance, climate change and
environmental protection. Being the winner by developing
wise, flexible and quick strategies against this new dynamics
and changes is all that matters. In order to be assertive we
need a detailed energy management and human capital
strategy which guarantees Turkey’s supply security, raises
competitive power and wealth level by supplying energy to
end users with low prices, ensures that energy will be a bridge
of peace, considers climate change, environment, technology
dynamics and inward-outward investments.

Turkey is surrounded by oil producing countries. On the
other hand, petroleum and natural gas explorations are in
progress. What do you expect from those areas?
Yes, there are plenty of scenarios. If Iran falls out with Saudi
Arabia and if Israel and US also involves in this conflict, this
energy rich area can turn upside down. The Caspian territory
is already a powder barrel because of Azerbaijan and Armenia
dispute, occupation of Georgia’s Abkhazia and South Ossetia
territories and annexation of Crimea but is being kept as
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rının sorgusuz sualsiz ‘kötü’ olduğuna inanıyor. Yenilenebilir,
düşük karbon enerjisinin de kutsallığına. Oysa gerçek ikisinin arasında bir yerde. Enerjinin jeopolitiği de köklü değişim
içinde. Bolluk zamanında, enerji ihracatçılarının, rakiplerini
tehdit etmek için bir araç olarak petrol veya gaz kaynaklarını
kullanma imkânları azalıyor. Doğalgaz, yenilenebilir enerji ve
nükleerin jeopolitiği doğuyor. Yeni düzen, Çin’i dünya enerji
düzeninde liderlik konumuna doğru götürüyor. Hindistan da
aynı şekilde öne çıkıyor. Dijitalleşme, yapay zeka, yeni yakıtlar,
endüstri 4.0 hayatımızı temelden etkileyecek görünüyor.

a secret because of the changing martial balance of Black
sea. China has conflict both in inside and with territorial
neighbors. The Mediterranean areas are already in hot
waters. Natural gas explorations rather than petroleum
(Tamar and Leviathan) are about to make Israel the dominant
power. Egypt found two new zones: Noor and Zohr. They have
potential to be area’s natural gas power. A big natural gas
reserve has been found in Calypso deposit which is in South
Cyprus’ territorial waters. All of these can change the game.
If Turkey had acted in more foreseeing manner in West
Mediterranean zones and Iraq’s Kurdish zones, there would
be a different regional map. We are in bad odor with Israel,
Egypt, Syria and Libya’s some sections. The companies which
had trusted government and invested million dollars to these
countries had been let down. They don’t have much chance
for new opportunities because of political tension.
Still, it is wrong to see Israel as only 8 million dollars
country. Jew whose number is nearly 16 million around
the world have an effective power over nearly every field
like finance, media, academia and technology. US strongly
supports Israel politics. Whether we like it or not Israel is
a great power in the territory and if they work against us
they can cause serious harm. Like the English people says
“Countries have no eternal friends or perpetual enemies, they
only have eternal and perpetual interests”. You already know,
it was Israel’s wish to transport its natural gas to Europe over
Turkey. Now they are looking for other alternatives instead
of Turkey whom they don’t trust but problems aren’t solved
yet. It is possible to process it in Egypt’s Edku and Damietta
LNG facilities but Cairo will probably prioritize their own
natural gas. Another option is transporting natural to Greece
over Cretan then transporting it to Europe’s other countries
from there. But this has a high cost, and Mediterranean seas
and abyssal plain can be deceiving plus Europe’s gas demand
won’t be increased as much as it is thought to be.

QUARREL AND BEING A GREAT POWER ARE
TWO DIFFERENT THINGS

So you are saying Turkey has took wrong steps in these areas?
AK Party (Justice and Development Party) has followed an

YILDA 12 MİLYAR $’LIK ENERJİ YATIRIMINA İHTİYAÇ VAR
Peki bizde durum nasıl?
Ülkemiz hem hızlı gelişmek, dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmek istiyor, hem de sürdürülebilir, kalkınmanın en
önemli girdisi olan enerji kaynaklarına sahip değil. Bu itibarla
enerji bizim için yaşamsal öneme sahip. Hatta, enerji güvenliği
bir milli güvenlik meselesi. Doğalgazın yüzde 98’ini, petrolün
yüzde 93’ünü ithal etmek zorundayız. Kalorifik değeri yüksek
kömürü de, rüzgâr güllerinin, fotovoltaik güneş panellerinin
yaşamsal aksanlarını da. Ülke içi tasarruf düşük olduğu için
her yıl en az 12 milyar dolarlık enerji yatırımının parası da ülke
dışından gelmek zorunda. Hiç anlayamadığım bir husus, Türkiye’nin dışarıdan ithal edilen (ve cari işlemler açığını şişiren)
enerji açığı olduğu halde, neden enerji yoğun sektörlere girdiği. Türkiye’de demir, çimento, metalürji, cam gibi yoğun enerji
kullanan sektörler büyümüş. Bunların yerine tasarım ve katma
değeri yüksek olan alanlara girmek gerekiyor. O zaman üretimde enerjinin payı yüzde 40’lardan yüzde 10’lara iner ve enerji
fiyatlarındaki değişikliklerden o kadar fazla etkilenmezsin.
Diğer alanlarda olduğu gibi, enerjide de her zaman kazanan ve
kaybedenler var, olmaya da devam edecek. ‘Yeşil’ enerji, yeni üreticiler, teknoloji şirketleri kazanan gibi görünse de henüz berrak
bir sonucun ortaya çıktığını söylemek zor. Teknoloji, finans, iklim
değişikliği ve çevrenin korunması baskısını hep ensemizde hissedeceğiz. Önemli olan, bu uzun süreceği anlaşılan geçiş sürecinde,
yeni dinamiklere, değişimlere cevaben akıllı, esnek ve süratli
stratejiler geliştirerek kazananlar cephesinde yer almak. İddialı
olabilmemiz için Türkiye’nin ikmal güvenliğini garanti altına alacak, enerjiyi düşük maliyetle nihai kullanıcılara sunarak rekabet
gücünü ve refah düzeyini arttıracak, enerjinin bölgede çatışmalar
yerine barış köprüsü olmasını sağlayacak, iklim değişikliğini, çevreyi, teknolojinin dinamiklerini, iç ve dış yatırım gereksinimlerini hesaba katacak dantel gibi işlenmesi gereken entegre bir enerji
yönetimi ve insan sermayesi stratejisi gerekiyor.
Türkiye petrol üreten ülkelerle çevrilmiş durumda. Bir
yandan da petrol ve gaz arama faaliyetleri peş peşe geliyor. Neler bekliyorsunuz bu bölgelerde?
Evet, birçok senaryo var ortada. İran ve Suudi Arabistan kapışırsa, İsrail ve ABD de bu çatışmaya dâhil olursa bu enerji zengini
bölge alt üst olabilir. Hazar bölgesi zaten Azerbaycan-Ermenistan ihtilafı, Gürcistan’ın Abazya ve Güney Osetya bölgelerinin
işgali, Libya’nın bölünmesi, Kırım’ın ilhakı, Çeçenistan, İran ve
Rusya’nın Türkmen gazının batıya akışını engellemesi, Karade-
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niz’de değişen askeri dengeler gibi nedenlerle üzeri örtülmüş, her
an patlak verecek çatışmalara gebe. Çin’in hem ülke içinde hem
sınır komşuları ile sorunları var. Akdeniz ısındı zaten. Petrolden
ziyade orada doğalgaz aramaları (Tamar ve Leviathan) İsrail’i başat güç haline getirmek üzere. Mısır son olarak iki yeni saha buldu: Noor ve Zohr. Bölgenin doğalgaz süper gücü olma yolunda.
Güney Kıbrıs karasularında Calypso yatağında büyük bir doğalgaz rezervi keşfedildi. Tüm bunlar oyunu değiştirecek gelişmeler.
Türkiye, Doğu Akdeniz ve Irak’ın Kürt bölgesinde uzak
görüşlü hareket etseydi bölge haritası farklı oluşurdu. İsrail,
Mısır, Suriye, Libya’nın bir kanatı ile konuşmuyoruz. Hükümete güvenip bu ülkelere milyarlarca dolarlık yatırım yapmış
şirketlerimiz açıkta kaldı. Yeni fırsat pencerelerinde de fazla
şansları yok siyasi gerilimler nedeniyle. Yine İsrail’e sadece 8
milyonluk bir ülke olarak bakmak yanlış. Dünya çapında sayıları 16 milyonu bulan Yahudiler finanstan, medyaya, akademik
çevrelerden, teknolojiye kadar uzanan hemen her alanda çok
etkili bir güç. Tel Aviv’in arkasında ABD en sağlam şekilde duruyor. Sevelim ya da sevmeyelim bölgede önemli bir güç İsrail; ve
aleyhimize çalıştığı zaman ciddi zarara yol açabilir. İngilizlerin
dediği gibi “ülkelerin kalıcı dostlukları ya da düşmanlıkları yoktur, kalıcı menfaatleri vardır”. Siz de biliyorsunuz; İsrail doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya götürmeyi çok istedi. Şimdi
güvenmedikleri Türkiye yerine başka alternatiflere bakıyorlar
ama sıkıntılar henüz çözülmedi. Mısır’ın Itku ve Damietta LNG
tesislerinde işleyip satmak mümkün ama Kahire kendi doğalgazına öncelik verecektir. Bir diğer seçenek, doğalgazı Girit
üzerinden Yunanistan’a, oradan da Avrupa’nın diğer ülkelerine
ulaştırmak. Ama hem bunun maliyeti çok yüksek hem Akdeniz’in suları ve deniz taban ihanet eden bir yapıya sahip hem de
Avrupa’nın artık gaz talebi sanıldığı kadar artmayacak.
KAVGA BAŞKA, BÜYÜK GÜÇ OLMAK BAŞKA
Türkiye, bu bölgelerde yanlış adımlar mı attı o zaman?
AK Parti’nin ilk iki döneminde son derece etkili ve başarılı bir bölge stratejisi izlendi. Serbest ticaret bölgeleri, sınır
ötesi bölgesel yatırımlar, vize muafiyeti, ortak bakanlar kurulu toplantıları, göz kamaştırıcı kültürel diplomasi çabaları,
diziler, futbol takımları bölgede sorumlu, öncü ve tehditkâr
olmayan güçlü bir Türkiye profili yaratmıştı. Bugün ise herkesle kavgalıyız. Kavga ile büyük güç olmak çok farklı şeyler.
Elindeki diğer güç enstrümanları varken Türkiye’nin askeri
kaslarını göstermeye bence ihtiyacı yok. O en son çare olarak
geri planda tutacağımız caydırıcı varlığımız.
Benim üzüldüğüm şeylerden biridir Doğu Akdeniz’de kaçan fırsatlar. Yaklaşık 4 yıl önce bir öneride bulunmuştum;
‘Doğu Akdeniz Enerji Topluluğu kuralım’ diye. İsrail, Rum
Kesimi, Yunanistan, AB sıcak bakıyordu ama girişimi vücuda getirmek için Türkiye’de kimse parmağını kımıldatmadı.
Ne oldu, kısa bir süre önce Doğu Akdeniz Gaz Forumu diye
merkezi Kahire’de olan bir oluşum yarattılar. Türkiye, Libya
ve Lübnan’ı dışladılar. Bize karşı bir cephe oluşmasına seyirci
kalıyoruz. Bırakın oyun kurucusu olmayı oyunun dışına itiliyoruz. Tüm büyük petrol şirketleri Güney Kıbrıs’ta. En yakın
müttefikimiz Katar’ın petrol şirketi bile.
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extremely effective and successful regional strategy in
its first two period. Free trade areas, cross border regional
investments, magnificent cultural diplomacy works, TV-series
and football teams had created a responsible, pioneer, nonthreatening strong Turkey profile in the territory. But today
we have quarrel with everybody. Quarrel and being a great
power are two different things. I think Turkey doesn’t need to
show military muscles when it has other power tools. The last
resort is our deterrence which we will keep in background.
I feel sorry for missed opportunities in East Mediterranean.
I have made a suggestion nearly four years ago about building
an East Mediterranean Energy Community. Israel, Rum, Greece
and US were open to that idea but no one in Turkey lifted a
finger to bring it to action. And a while ago, they established a
community centered in Cairo called East Mediterranean Forum.
They alienated Turkey, Libya and Lebanon. And we are standing
by. We are getting excluded from the game let alone being the
playmaker. All big petroleum companies are at South Cyprus.
Even our closest ally Qatar’s petroleum company.
We have made the second mistake in Iraq’s north Kurdish
territory. Natural gas and petroleum deposits in there nearly
one third of Iraq’s. Turkey who had built infrastructure,
controlled the trade and funded that territory has been offered
partnership. Kayseri dragged its heels because of bargains and
lack of foresight, we couldn’t establish an energy entity there.
Genel Energy which was owned by Turkey before, became an
international company which is registered to London Stock
Exchange and has very little to do with Turkey. The worse is that
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Suriye’de kazanç hanesinde bir şey yok
risk ve tehditler artmış durumda
Suriye’ye gelirsek! Suriye’de bundan
sonra neler olur, beklentileriniz neler?
Şunu çok net olarak görüyorum: Tıpkı Kuzey Irak’ta yapıldığı gibi, Suriye’nin Türkiye sınırı boyunca bir Kürt özerk bölgesi
yaratmak istiyorlar. Bugün olmazsa yarın
başaracaklar bunu. Zemini hazırlandı. Bu
çabanın arkasına ABD, Rusya, AB ve İsrail’i
aldılar. Suudi Arabistan, Mısır ve BAE de
taraf değiştirip PYD/YPG’nin yanında yer
aldı. İsrail’in şu anda sesi çıkmıyor ama o
zaten buradaki işlerini stratejik beynini
ödünç verdiği ABD üzerinden yürütüyor.
Bu bölgede böyle bir devletçik yaratılırsa önümüzdeki 30 yıl istikrar olmaz,
olamaz. Suriye’de büyük bir hesap hatası
yaptık. Bu konuda elbette dış dinamikler
de etkili oldu, ama başkalarına suç atarak
sorumluluktan kaçamayız. Çok ciddi bir
öngörü hatası var. Suriye’den başlayıp Kuzey Afrika’ya kadar uzanan bir Müslüman
Kardeşler kuşağı yaratma hayali vardı.
ABD, gaza getirdi. Katar ve Suudi Arabistan da işin içine girdi. Yıldızlar o yönde
birleşince hatalı bir değerlendirme yapıldı. Ama nihai tahlilde İsrail, ABD’ye ‘Esad

giderse yerine kim gelecek, daha tehlikelisi ile karşılaşmayalım’ deyince Washington frene bastı ve bizi yarı yolda bıraktı.
Esad’ın gitmesine ramak kala hiç hesapta olmayan İran devreye girdi. Şam düşerse hedefin Tahran olduğunu gördüler.
Suriye yönetimini Türkiye’ye verilecek en
büyük cezanın sınırdaki bölgeyi Kürtlere
terk etme olacağı konusunda ikna ettiler.
Satrancı iyi oynadılar. İran Devrim Muhafızları’nın yurtdışındaki operasyonlarını
gerçekleştiren Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, Vladimir Putin’le

There is nothing to gain in Syria,
risks and dangers are growing
What about Syria! What do you think will
happen in Syria, what are your expectations?
It is clear that they want to establish a Kurdish
autonomous region along Syria - Turkey
borders just like in North Iraq. If they can’t
make it today, they will achieve it tomorrow.
The groundwork for it has been laid. They
made ABD, Russia, EU and Israel join this
cause. Saudi Arabia, Egypt and The United Arab
Emirates switched their sides and supported
PYD/YPG. Israel is quiet right now but they
carry out their business in that region through
USA who does the strategic thinking for them.
If they create such satellite state in that
area, there won’t be stability for the next 30
years. We have made a great miscalculation
in Syria. Foreign dynamics also took part in
this but we can’t escape taking responsibility
by blaming others. There is a great

miscalculation. There was a dream of creating
a Muslim brotherhood generation from Syria
to North Africa. USA encouraged it. Then
Qatar and Saudi Arabia involved. When the
dots connected they made a misevaluation.
But in the end, Israel concerned about who
will replace Esad and didn’t want to jump out
of the frying pan into the fire. Washington
stepped down and left us in the lurch.
Esad was almost about to fall then Iran
surprisingly stepped in. They understood that
once Damascus gone, Tehran would be the
next target. They convinced Syria government
that the best punishment for Turkey would
be leaving the area at borders to Kurds. They
have made good chess moves. Jerusalem
Major General Kasım Süleymani who runs
the abroad operations of Revolutionary
Guards has met Vladimir Putin in Moscow.

Moskova’da görüştü. Tek başına müdahale etmelerinin bölgede Sunni-Şii çatışmasını körükleyeceğini söyleyip Rusya’ya
acil müdahaleye davet etti. Bir hafta içinde Rus donanması Boğazlar’dan geçerek
Suriye karasularına girdi, oradaki deniz
üslerini takviye etti. Esad’ın arkasında
durdular ve oyunun akışını son anda değiştirdiler.
ABD’nin planı ise bölgede Irak’tan Doğu
Akdeniz’e bir “Kürt koridoru” yaratmak
şeklinde değişti. Kürt gerillalar İŞİD’e karşı sahaya sürüldü. Ankara’da bu gelişmeler
soğuk duş etkisi yaptı, açığa düştük. Artık
Washington ile çıkarlarımız örtüşmüyor.
Şimdi İran ile Rusya’nın müttefiki gibi hareket edip zarardan kâr ediyoruz. Kürt koridorunun yaratılması durduruldu, ancak
ileride tekrar bir hamle gelmesi beni şaşırtmaz. Fırat’ın doğusu Kürtlerin elinde, demografisi değiştirildi. Bölgenin en büyük
gücüyüz ama ABD ya da Rusya’nın onayı
olmadan bir şey yapmamız imkânsız hale
geldi. 2011’den sonra geldiğimiz noktada,
kazanç hanesinde bir şey yok, risk ve tehdit
artmış durumda.

He told him that interfering alone can cause
a conflict between Sunnite and Shiite and
asked Russia to intervene quickly. For one
week, Russia entered into Syria’s territorial
waters by passing straits and reinforced their
naval bases in there. They supported Esad
and turned the tables in last minute.
USA changed their plans and decided to
create a Kurdish Corridor from Iraq to East
Mediterranean. They put Kurdish guerillas
in the field against ISIS. Our interests and
Washington’s don’t comply. Now we are acting
as Iran’s and Russia’s allies and making the
best of the bad situation. The plan of creating
Kurdish corridor has been stopped but if they
make another move, I wouldn’t be surprised.
The east of the Euphrates is in the hands of
Kurds, its demographics has been changed.
We are the biggest power in the region but it
became impossible for us to act without USA
or Russia’s permission. There is nothing to
gain from the point we arrived after 2011, and
risks and dangers are growing.
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İkinci hatayı Irak’ın kuzeyindeki Kürt bölgesinde yaptık.
Oradaki gaz ve petrol yatakları tüm Irak’takilerin neredeyse
üçte biri büyüklüğünde. O bölgenin altyapısını inşa eden, ticaretini kontrol eden, finansman sağlayan Türk hükümetine ‘gelin buralara ortak olun’ dendi. Kayseri pazarlıkları ve öngörü
eksikliği nedeniyle ayak süründü, ciddi bir enerji mevcudiyeti
oluşturamadık orada. Daha önce Türklere ait olan Genel Energy, Londra Borsası’na kayıtlı uluslararası bir şirket haline geldi,
Türkiye ile pek alakası kalmadı. Daha da vahimi, Kuzey Irak’taki petrol hattı altyapısını ve önemli sahaları Rus şirketi Rosneft
satın aldı. Yakında doğalgaz sahalarını, boru hatlarını da ele geçirebilirler. Rusya’ya doğalgaz ithalatında yüzde 55 bağımlıyız;
bunu azaltmanın yollarını ararken şimdi güneyimizdeki Irak’ın
Kürt bölgesinin gazını da Ruslardan alır hale gelirsek şaşırmayacağım. Böyle bir gelişme nasıl öngörülemez, karşı tedbirler
alınmaz inanın anlamıyorum. Bu bölge bizim için sadece ekonomik ve enerji değeri olan bir alan değil aynı zamanda Arap
dünyasına, Körfez’e açılımımız, Kürt sorunu, ‘arka bahçe’de jeopolitik nüfuz bakımından da yaşamsal önemde.
ENERJİ SEKTÖRÜNDE EL DEĞİŞTİRMELER BEKLİYORUM
Enerji fiyatları Türkiye’nin cari açık kaleminde önemli
bir yer tutuyor. Enerjide nasıl bir politika izlenmeli?
Enerji politikası da, tamamen partiler üstü bir yaklaşım ile
oluşturulup yürütülmek zorunda. Hükümetten hükümete
değişmeyecek, oyunun kuralları ve stratejisini yazboz tahtasına çevirmeyecek, dünya uygulamalarına ters düşmeyecek
taze, güvenilir bir yaklaşıma ihtiyaç var. Bir dönem doğalgaza
yatırım teşvik ediliyor, sonra ondan vazgeçilip ithal kömüre
dönülüyor, ardından linyit, rüzgâr ve güneş baş tacı ediliyor.
Maliyeti yüksek nükleere asılıyoruz. Oysa enerji karışımında
her birine ayrı ihtiyaç var ama dozajlar farklı. Temel meydan
okuma, kesintisiz, fiyatı elverişli, çevreye zarar vermeyen,
rekabet gücünü artıran, ikmal güvenliğini sağlayandır.Enerji sektöründe önümüzdeki dönemde el değiştirmeler, şirket
evlilikleri bekliyorum, hatta sektörden çekilenler bile olacak.
Alınan dış krediler döviz riski yüzünden ödenemiyor. Ülke riski nedeniyle taze kredi bulunamıyor. Uluslararası piyasalarda,
enerji fiyatları devlet kontrolü altında, girdi maliyetleri yükseliyor. Benim korkum bazen “akbaba” olarak da tasvir edilen
bazı fonların piyasaya girip değerli enerji varlıklarımızı, kriz
ortamından istifade edip, yok pahasına satın almaları.
Enerjide el değiştirmeler olacak diyorsunuz, bu yerliler
arasında mı olacak, yabancılar da gelir mi?
Kurdaki oynamalar enerji sektöründeki birçok şirketi sarstı.
Şu anda yerel sermaye yetersiz ve ürkek. Yabancılar da çok
ucuza, sözgelimi 500 milyon dolarlık bir yatırımı 150 milyon
dolara, kapatacaksa gelir. Burada elektrik ve doğalgaz dağıtımı
cazip görünüyor. Merkez Bankası gibi para basıyorlar, müşteri
hazır, tıkır tıkır para geliyor. Oysa üretim zahmetli bir iş, riski yüksek. Fırsatlar yok mu, var tabii; uzun vadeli düşünenler
için. Burada sorun, çok ucuza kapatmak isteyenlerin gelmesi,
ulusal sermayenin heba olması riski. Birçok şirket köşeye sıkıştı, kurtuluş kapısı arıyorlar. Tüm bu söylediklerim umut-
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Rusya’ya doğalgaz
ithalatında yüzde 55
bağımlıyız; bunu azaltmanın
yollarını ararken şimdi
güneyimizdeki Irak’ın
Kürt bölgesinin gazını da
Ruslardan alır hale gelirsek
şaşırmayacağım.
We depend on
Russia’ natural
gas imports 55
percent; if we
happen to take
Iraq’s Kurdish
territory’s gas
from Russia
while looking
for solutions to
decrease that
rate, I wouldn’t
be surprised.”

Russian company Rosneft bought oil pipeline infrastructures
and important fields. They can as well as get hold of natural gas
fields and pipelines. We depend on Russia’ natural gas imports
55 percent; if we happen to take Iraq’s Kurdish territory’s gas
from Russia while looking for solutions to decrease that rate,
I wouldn’t be surprised. I don’ understand how these events
couldn’t be foreseen and haven’t been taken precautions. This
territory isn’t just an economic and energy-valued are for us
but it also has crucial importance in opening up to Arab world
and Persian Gulf, the Kurdish problem and having a geopolitical
influence in playground.

I EXPECT HANDOVERS IN ENERGY SECTOR

Energy prices play a critical role in Turkey’s current account
deficit. What kind of policy we need to follow?
Energy policy should be created and run with on-party
approach. One period we support natural gas investment
and later we gave up on it and return to imported coal and
after we are admiring lignite, wind and sun. We are focusing
on high priced nuclear. The energy mixture needs all of
them but the dosages are different. The real challenge is to
ensure continuous, low-priced, environmental-friendly and
competitive supply security. I expect handovers, company
merges in energy sector in the future and even retreatments.
Foreign credits can’t be payed because of the currency
exchange risk. Fresh credit cannot be found because of
national risk. Energy prices are under government’s control in
international markets and input cost are increasing. My fear
is that some fund which are described as vultures to enter the
market and buy our valuable energy resources dirt cheap by
taking advantage of crisis environment.
You are saying there will be handovers in energy sector,
will it be between locals, and would foreign come?
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suzluk havası yaratmasın. Bardağın sadece boş tarafını görmemek lâzım. Türkiye’nin parlak bir geleceği var. İhtiyacı
olan; kaliteli, rekabet gücünü artıran, teknoloji getiren, istihdam ve büyüme yaratan yatırımcılar.
2023 Türkiye Yol Haritası adlı kitabınız var. Ne oldu hedeflere ulaşıldı mı, yol haritasında doğru ilerledik mi?
2023’e 4 yıl kaldı ve ortaya konulan çoğu hedefe ulaşılamadı ne
yazık ki. Şimdi 2071 hedefinden söz ediliyor. O kitapta Cumhuriyet’in ilk kuruluş yıllarında fakru zaruret içinde yaşananları,
yapılanları anımsatarak, 15 yılda neler başarıldığına dikkat çekiyorum. Düşünün o dönemde nüfusun yüzde 90’ı okuryazar
değil, bugünkü teknoloji, ulaşım ve kaynaklar yok. Tüm bunlara
rağmen ülkeye küme atlatan inanılmaz bir atılım gerçekleştirildi. Bence gerçek anlamda vizyon rakamsal hedefler değil.
Ortaklaşa paylaşılan, icrası mümkün, dünya ölçeğinde kalite
hedefleyen, dış politikası ülke menfaatlerine odaklanmış, boyundan büyük işlere kalkışmayan, gerçekçi bir hedefler silsilesi belirlenmek zorunda. Teknolojimiz, insan sermayemiz
gelişse, dış politikada yumuşak ve kararlı bir güç olsak, bugün muazzam bir güç olabilirdik. Şu anda yüzde 1’lik ülkeyiz.
Dünya nüfusunun yüzde 1’i, dünya gayrisafi hasılasının yüzde 1’i, dünya ticaretinin yüzde 1’i, dünyadaki yatırım hacminin yüzde 1’i olan bir ülkeyiz. İyi insan sermayen varsa, akıllı
iraden varsa iki iktidar döneminde, yani 8 yılda bu yüzde 3’e
çıkar. Hiç küçümsenmeyecek bir başarı hikâyesi olur bu da.

The changes of exchange rates in energy sector has
been a shock for many company. Now domestic capital is
incompetent and weak. Foreign will come to buy dirt cheap
if they sell 500 million dollars investment to 150 million.
Electric and natural gas distribution seems appropriate. They
are coining like central bank, the customers are easy to find,
and it is raining money. But production takes struggle and has
a high risk. Of course there are chances but they are for long
term thinkers. The problem is there is a risk that people who
want to and national capital might be wasted. Most of the
companies are trapped and they are looking for a way out. But
don’t give up hope. We need to see the glass half full. Turkey
has a bright future. What it needs is not an ordinary investor, it
needs qualified, competitive investors that bring technology
and create employment and growth.

You have a book named 2023 Türkiye Yol Haritası (2023
Turkey Roadmap). Have we reached our goals, have we
acted according to roadmap?
Unfortunately, it is only four years left to 2023 and we haven’t
fulfill most of our objectives. Now we are talking about
2071 goals. I point out to events occurred and things done
in Republic’s establishment while there is abject poverty by
reminding what was achieved in 15 years in that book. 90
percent of the population wasn’t literate and there weren’t
technology, transportation or resources like we have today.
Despite all this, an unbelievable improvement was achieved.
I think the real vision isn’t about setting numeral goals. We
need to set goals which are common, practical, qualified in
world’s standards, focused on foreign interest, and realist.
If our technology and human capital have been developed
and if we have been soft but determined in foreign policies,
we could have been a great power. Right now we are one
percent country. We are a country that has one percent of

Önümüze bir vizyon koyar mısınız? Ne yapmak gerek?
Ülkemizde artık Brüksel, Moskova ya da Washington’da çizilmiş yol haritalarından ziyade, dünyadaki etkisi önümüzdeki
dönemde daha da fazla hissedilecek yeni dönüşümü de hesaba katacak şekilde toplumsal boyutu ihmal edilmeyen yeni bir
stratejiyi kendimiz ve gelecek kuşaklar için çizmek zorundayız.
Artık klasik düşünce tarzlarının, sağ-sol kutuplaşmasının,
ideolojik koşullanmanın, büyüme modellerinin giderek aşındığı,
pragmatik ve sonuç yönelimli yaklaşımların geçer akçe olduğu bir
dönemdeyiz. Ülkeler, insanlarının refahını en üst düzeye çıkartacak, gelir adaletsizliğini, bölgesel dengesizliği en aza indirecek,
çevreyi koruyup gelecek kuşaklara temiz ve yaşanabilir bir dünya
bırakacak, enerji ve doğal kaynakları etkin ve akılcı kullanacak,
bilgi ve iletişim teknolojilerini ekonominin ve toplumun her sahasına tatbik edecek yeni kalkınma modeli arayışı içindeler.
Tek tip, her bedene uygun model ve reçeteler tutmuyor.
Gözü kapalı, serbest piyasanın onlar için mucizevi çözümler
geliştirmesini beklemiyorlar artık. Özellikle de Bretton Woods
kurumlarının II. Dünya Savaşı sonrası uluslararası ekonomik düzeni biçimlendirmede kullandıkları ‘Washington Konsensüsü’nün bu beklentilere yanıt vermediğinin farkındalar.
21. yüzyılda sürdürülebilir kalkınma için devlet öncülüğündeki
model ile serbest piyasanın hükmettiği model arasında keskin
bir çatışmadan ziyade ikisinin arasında zararı asgariye çekecek,
yararı azamiye çıkartacak bir orta yol arayışı sürüyor. Bizim de
öncelikle aynaya bakıp kendimizin gerçekçi bir fotoğrafını çekmemiz lâzım. Enerjide artık büyük hidroelektrik santraller yatırımlarına dünyada yer yok. Nükleer santral yatırımı da büyük
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ölçekliden, küçük reaktörlere doğru gidiyor. 200-300 MW’lik
nükleer santrallerden söz ediliyor. Maliyet artışları aldı başını
gidiyor. Japonlar Sinop’tan vazgeçtiler. Bu yatırımın 25 milyar
değil, 40 milyar dolara kadar çıkabileceğini gördükleri için böyle
bir karar aldılar. Akkuyu’da da gerçek maliyetler ne olacak göreceğiz. 13 cent civarındaki kilovatsaat birim fiyatları pazarlıkla
tekrar yukarıya çıkacak görünüyor. Petrol ve doğalgazda ise sadece ürün satın almakla yetinmeyip Çin’in, Japonya’nın yaptığı gibi yurtdışındaki yatırımlarda yüzde 10-15 iştirak payı
alınabilir. Kazakistan’da, Rusya’da, Irak, Iran, Türkmenistan,
Libya ve Mısır’da. Bu, hem karşılıklı siyasi bağımlılığı artırır,
hem de enerji alacağın ülkelerdeki üretimlere ortaklık sağlar.
Bence en önemlisi, bu kadar enerji edebiyatı yapan Türkiye’nin
kendi enerji devlerinin olmaması. Bence BOTAŞ, TPAO, TEİAŞ
ve benzeri deneyimlerden de ilham alarak hükümetin hemen
harekete geçmesi. Onun başarı hanesine yazılacak en önemli
girişimlerden biri uluslararası rekabet prensiplerine göre çalışacak, büyük bölgesel ve uluslararası enerji şirketleri ile ‘kazan-kazan’ ortaklıklar kurup siyasi ve ticari riskleri de ustaca yönetebilecek ‘enerji şampiyonları’ yaratılmasının önünün açılması olur.
Buna gereken stratejik desteğin sağlanması, geleceğin enerji liderlerinin şimdiden yetiştirilmesine kaynak ve zaman ayrılması
da öyle. Bu şirketler marifetiyle Orta Asya, Ortadoğu ve Afrika’da
petrol, doğalgaz ve elektrik varlıkları alımı, ticareti yapılabilir.
Tüm bunlar için insan sermayesi çok önemli. İnsan sermayen
yoksa milyarların olsa da başarılı olmazsın. Biz Boğaziçi Enerji
Kulübü’nde Genç Enerji Liderleri Programı oluşturduk. 50 Türk
ve 50 yabancı genç enerji lideri seçildi, onlara karınca kararınca destek olundu. İçlerinden şimdi çok iyi yerlere gelenler var.
Devlet, enerji teknolojileri, enerji finansmanı, enerji hukuku
konularında çalışacak 1000 yetenekli gencimizi belirleyip ABD,
İngiltere, Singapur, Çin’deki okullara göndersin. Bu ülkelerde
nasıl çalışılıyor, neler yapıyor yerinde görsünler, öğrensinler.
Bakın onlar döndüğünde bu ülkenin çehresi nasıl değişiyor! Sadece 500’ü dönse bile yiter. Bu çok zor değil. Maliyeti de yıllık
30 milyon doları bulmaz. Türkiye nerelere, ne paralar harcıyor.
Ülkemizde hukuk sistemine, yargıya güven yeniden tesis
edilmezse bu konuştuğumuz konuların hepsi havada kalır.
Bu yönde bir siyasi irade olduğu zaman yaratılacak güven çok
değil 6 ayda yatırımcılar, ekonomik aktörler arasında etkisini
göstermeye başlar. Hele hele koalisyonların olmadığı bir tek
parti iktidarında sonuç almak daha hızlı ve kolay olur. Bir iktidar döneminde işler yoluna girer, ikinci iktidar döneminde
de meyvelerini toplarsın. Aslında bu sürat ve bilgi çağında 8 yıl
Türkiye’nin uçuşa geçmesi için yeter de artar.
Türkiye’de sizi tedirgin eden gelişmeler neler? Ya da
çok iyi diyebileceğiniz adımlar neler?
Ben iyimser ve ayağı yere basan gerçekçi bir insanım. Doğruya doğru, eğriye eğri demek gerektiğine inanırım. Ülkemizde
en kaygı duyduğum, hatta korktuğum şey, insan kalitesinin
giderek düşmesi, eğitimin dünya liginde gerilemesi. Burada
sağlanacak başarı hemen her alana çok olumlu yansıyacaktır.
Dış politikada maceracı yaklaşım, ümmet hedefinin ulusal hedeflerden daha önemli hale gelmesi, demokrasinin, yargının
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Bence en önemlisi, bu
kadar enerji edebiyatı
yapan Türkiye’nin kendi
enerji devlerinin olmaması.
Çok büyük bir eksiklik bu.
Tüm Türk enerji firmalarını
toplasanız değer olarak
bir Malezya’nın Petronas’i
bile etmiyor.
I think the most important part is Turkey
who constantly talks about energy
doesn’t have its own energy giants. It is
a great deficiency. Even if you gather all
energy firms of Turkey it won’t even be
worth Malaysia’s Petronas.”
world’s population, one percent of world’s gross proceeds,
one percent of world’s trade and one percent of world’s
investment distribution. If you have a good human capital
and a wise willpower, this rate increases to 8 percent from 3
percent in two electoral periods. It will be a success story that
can’t be overlooked.

Can you give us a vision? What needs to be done?
We have to create a new strategy ourselves with considering
this new conversion and social scale instead of using roadmaps
which are created in Brussels, Moscow and Washington.
We live in a period where classic ways of thinking,
left-right polarization, and ideological conditioning and
growth models are getting collapsed and pragmatic-result
oriented approaches are valid. Countries are searching for
a new development model which will enhance wealth level
to top, decrease income injustice to minimum, leave the
future generations clean and livable world by protecting
environment, use energy and natural resources wisely, apply
information and communication technologies to economies’
and society’s every level.
Monotype and standardized solutions are not effective
anymore. They don’t’ blindly expect free market to develop
miraculous solutions for them anymore. Especially they are
aware that The Washington consensus which they have used
to shape international economic order is not fulfilling these
expectations. In 21th century, the search for midway between
government led model for sustainable development and free
market led model which will decrease damage of both of them
minimum still continues. We need to look in a mirror and see
ourselves as what we really are. There is no room in the world
for hydroelectric power plant investments in energy sector.
Nuclear central investments are converging to small reactors
from large scales. There are rumors about 200-300 megawatt
centrals. Cost increases are getting higher. Japanese gave up
on Sinop. They made a decision like this because they realized
this investment can cost nearly 40 million dollars instead of
25 million. We will see the reals costs of Akkuyu. Unit prices of
kilowatt hour which are 13 cent will go up again with bargain.
For natural gas and petroleum, it can buy 10-15 percent of
interest shares in international investments instead of just
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buying products just like what China did to Japan.
In Kazakhstan, Russia, Iraq, Iran, Turkmenistan,
Libya and Egypt. This both increases political
dependency and provides partnership in energy
supplier countries’ productions. I think the most
important part is Turkey who constantly talks
about energy doesn’t have its own energy giants.
I think the government should act now based
on experiences of BOTAŞ, TPAO, EİAŞ. One of the
greatest achievement of the government would
be creating energy champions which will work
according to international competition principles
and van manage political and economic risks by
building “win-win” partnerships with international
energy companies. Also it opens the door to provide
necessary support and sparing time and resources
for raising future energy leader. This companies
purchase petroleum, natural gas and electric entities
from Middle Asia, Middle East and Africa with their
capabilities.
For all of this, human capital is essential. If you
don’t have human capital, you won’t succeed even
if you have millions. We established a Young Energy
Leaders of Bosporus Energy Club program. 50
Turkish and 50 foreign have been chosen as young
energy leaders and they have been supported. Some
of them have come to good places. Government
should choose 1000 young people skilled at energy
technologies, energy finance, and energy law and
send them to schools in US, England, Singapore and
China. Let them learn how to work and what is being
done in these countries. You will see how they change
Turkey’s fate. Even if only 500 of them returns, it
will be enough. It is not very hard. It wouldn’t cost
30 million dollars. Turkey wastes money on almost
everything.
If the trust for judicial system won’t be restored,
every subject we have talked about will be pointless.
When political will and trust are restored, this will show
its effect on economic factors and investor in sixth
month. It is even easier to get results in one party regime
where there are no coalitions. Everything would get back
on in one electoral period and in the second electoral
period the fruits would be ready to reap. It is enough for
Turkey to advance in this information age.

Seyyah diplomattan:
‘Yaşam Bir Seyahattir’
Yeni kitabınız ‘Yaşam Bir Seyahattir’de seyyah
diplomat olarak karşımıza çıkıyorsunuz. Neler
var yeni kitabınızda?
150’den fazla ülkeyi gezdim. Kitapta yaklaşık 20 ülkeyi detaylı olarak anlatıyorum. Bu kitapta, hem sevdiğim diplomasi, hem iş insanlığı hem de seyyahlık
izlenimlerimi keyifli bir üslupla yansıtmaya, kendimden izleri geride bırakmaya, özellikle de gençlere
ilham vermeye çalışıyorum. Gittiğim yerlerde ekonomiden, mimariye, mutfağa, tarihe, hayatımdaki
kadınlara, diplomatik inceliklere uzanan menzilde
pek çok şeyi paylaşıyorum.
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da kalite kaybına uğraması tedirginliği artırıyor. Kutuplaştırıcı değil, birleştirici bir dil
oluşturmadaki beceriksizliğimiz de başka bir
tedirginlik kaynağı benim için.
‘Dünyada yeni oyun kuruluyor’ diyorsunuz. Bu yeni oyunda elimizi güçlendirecek adımlar neler olabilir?
Ülkemizin istikrarı, insanlarının refahı ve
mutluluğu, ekonomisinin dünya rekabetinde üst kümelerde oynaması hedeflerine kilitlenmiş, partiler üstü düşünen bizim gibi
toplumun hissedarlarının hiçbir peşin hükme kapılmadan yapıcı, yol gösterici bir yaklaşımla iktidara katkılarını esirgememesi
gerektiğini düşünüyorum. İktidarın, hiçbir
komplekse ve güç sarhoşluğuna kapılmadan kendi vizyonuna uygun düştüğü ölçüde bunlardan yararlanması gerektiğini
de. Nihai hedef, dünyada “en büyük” ya da
“en güçlü” ekonomilerden, “en modern”
silahlı kuvvetlerden birisi değil, dünyanın
“en mutlu” ve “en müreffeh” insanlarının
ülkesini inşa etmek olmalı. Önümüzdeki
dönemde Türkiye öncelikli ve birbiri ile
de bağlantılı şu 4 temel hedefin yılmaz
takipçisi olmalıdır:
• Yönetebilen, demokratik, kucaklayıcı, yeni siyasi mimarı ve iç barışın
tesisi
• İnsan sermayesi, teknoloji ve sürdürülebilir kalkınmaya yatırım
• Uluslararası rekabet gücünün
arttırılması, bölgesel dengesizlik ve
yoksulluğun azaltılması
• Dış ilişkilerde “balans ayarı”

From the traveler diplomat:
‘Yaşam Bir Seyahattir’
We see you as a traveler diplomat in your
new book ‘Yaşam, Bir Seyahattir’ (Life is a
journey). What does your new book have?
I have travelled more than 150
countries. In the book, I give details of
almost 20 countries. In this book, I have
tried to present my impressions on
traveling, business and diplomacy which
I really like with a cheerful tone. I have
tried to inspire young people. I have
shared everything from the economy of
the places I went, architecture, history
to the women in my life and delicate
matters of diplomatic.
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Petrol nereye koşuyor!
‘Bir damla petrol, bir damla kandan daha kıymetlidir.’ İngiltere eski başbakanlarından
Churchill’in bu sözü dünyadaki istilalar ve savaşların özeti belki de. Haberturk.com Editörü
Olcay Aydilek, ‘petrole bağımlı ülkeleri’, Türkiye’nin petrol fiyatlarındaki dalgalanmadan
nasıl etkilendiğini Strategy için yazdı.

Where is the oil running for?
“One drop of oil is more valuable than one drop of blood”. Former UK Prime Minister
Churchill’s these words are perhaps the best summary of the invasions and wars in the world.
Haberturk.com Editor Aydilek Olcay wrote about ‘the oil-dependent countries’ and how the
fluctuations in oil prices that affect Turkey for Strategy magazine.
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Olcay AYDİLEK

Haberturk.com Editörü
Haberturk.com Editor

P

ETROL… Son 100 yıla damgasını vuran
enerji kaynağı. İngiltere eski Başbakanlarından Winston Churchill’in Avam Kamarası’nda ifade ettiği, “Bir damla petrol, bir
damla kandan daha kıymetlidir” sözü petrolün insandan daha değerli olduğu ve uğruna
milyonların kanının dökülebileceği yalın
gerçeğini açıkça yüzümüze vuruyor. Özellikle bölgemizde
yaşanan işgaller, istilalar ve savaşlar, bu sözün doğruluğunu
kanıtlayan kanlı örnekler olarak önümüzde duruyor.

PETROLE BAĞIMLI ÜLKELER!
Petrolün ülkeler için önemini daha iyi anlayabilmek adına
bazı verilere daha yakından bakalım. Birkaç ülkede, petrolün ekonomideki ağırlığına ilişkin örnek verelim.
Birleşik Arap Emirlikleri yüzde 60, Irak yüzde 99, Suudi
Arabistan yüzde 86, Kuveyt yüzde 88, İran ve Katar yüzde
91 oranında petrol gelirlerine bağlı ülkeler olarak öne çıkıyor. Diğer bir deyişle petrol bu ülkeler için yaşam demek.
Elbette, Rusya ve son dönemde petrol üretimini hem de
ihracatını artıran ABD için de kritik öneme sahip. Bu gerçekten hareketle son dönemde petrol etrafında yaşanan gelişmelere bir göz atalım. Çok değil, kısa bir süre önce petrol

OIL … The energy source that marked the last 100 years. The
words “One drop of oil is more valuable than one drop of
blood,” said by Winston Churchill, a former Prime Minister
of UK, in the House of Commons, clearly reveals the simple
fact that oil is more valuable than human life and bloods of
millions of people can be shed for its sake. Especially the
occupations, invasions and wars in our region stand before us
as bloody examples proving the truth of these words.

‘THE OIL-DEPENDENT COUNTRIES!
Let’s take a closer look at some of the data in order to
understand the importance of oil for countries better and I
will try to give some examples to see the weight of oil in the
economy for some countries.
The United Arab Emirates with 60 percent, Iraq with 99
percent, Saudi Arabia with 86 percent, Kuwait with 88 percent,
Iran and Qatar with 91 percent stand out as the countries
who are dependent to oil revenues. In other words, oil means
life for these countries. Of course, it is also critical for Russia
and the United States which has recently increased its oil
production and exports.
Taking this fact as a basis, let’s take a look at the recent
developments around oil. Not long ago, it was estimated that
oil prices would rise and the price of Brent oil would exceed $
100 per barrel.
So indeed, the price of Brent oil extracted from the North
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fiyatlarının yükseleceği ve Brent petrolün varil fiyatının
100 doları aşacağı tahminleri yapıldı. Gerçekten de Kuzey
Denizi’nden çıkarılan ve Türkiye’de akaryakıt tarifelerini
de belirleyen Brent petrol fiyatları, ABD’nin 2018 yılı Kasım ayında başlatılacağını açıkladığı İran’a yönelik petrol
yaptırım kararının etkisiyle Ekim ayının başında 85 doları
aştı. Bu tırmanış, Türkiye gibi petrole bağlı ülkelerde büyük
kaygı yarattı. Türkiye’nin yıllık 50 milyar doları aşkın cari
açığında petrol ithalatı, bir numaralı etkiye sahip.
FİYATLAR SIK SIK REVİZE EDİLİYOR
İzleyen aylarda petrol fiyatına ilişkin tahminlerde
radikal değişiklikler gündeme geldi. Örneğin Morgan Stanley, petrolün varil fiyatı için peş peşe öngörülerinde değişiklik yaptı. ABD’li yatırım bankacılığı ve finansal hizmetler kuruluşu Morgan Stanley,
önce 77 dolarlık öngörüsünü, 67 dolara kadar çekti.
Ocak ayı başında Morgan Stanley’den yapılan açıklamada, dünya genelinde en yaygın şekilde kullanılan Brent türü ham petrolde 2019 için yapılan
ortalama varil fiyatı tahmininin 69 dolardan 61 dolara düşürüldüğü belirtildi. ABD’nin Batı Teksas tipi
(WTI) ham petrolünün bu yılki ortalama varil fiyatı
beklentisinin de 60 dolardan 54 dolara indirildiği
kaydedildi. Petrol fiyatı tahminlerindeki aşağı yönlü revizyonlarda, küresel ekonomik büyüme beklentilerinin zayıflaması ve özellikle ABD’de artan
petrol arzının etkili olduğu ifade edildi.
İSTİSNALAR VE OPEC TOPLANTISI
Dünya, Kasım ayına ABD’nin, İran’a petrol yaptırımları nedeniyle soluğunu tutarak girdi. ABD’nin yaptırım kararına karşı İran, Hürmüz Boğazı’nı trafiğe kapatacağı restini
çekti. Suudi Arabistan’ın petrol ihracatının etkilenebileceği
ve arzın azalacağı kaygısı güçlendi. Bu gelişme, petrol fiyatlarını yukarı doğru itti. Ancak ABD, aralarında Türkiye’nin
de bulunduğu 8 ülkeye 6 aylık muafiyet tanıdı. Petrolde, yaptırım kaynaklı korkulan olmadı. Petrol İhraç Eden Ülkeler
Topluluğu (OPEC), aralık ayının başında Viyana’da önemli
bir toplantı yaptı. Toplantı, tüm dünyada çok yakından izlendi. OPEC, beklentiler doğrultusunda arzı kısmaya karar verdi. OPEC ve aralarında Rusya’nın da bulunduğu ortakları, Viyana’da iki gün süren zorlu görüşmelerin ardından, üretimi
günlük 1,2 milyon varil azaltma konusunda anlaşmaya vardı.
DEVREYE TRUMP GİRDİ
1 Ocak’tan itibaren arzın kısılacağı yönündeki karar sonrasında petrol fiyatları, önce sert yükseldi. ABD Başkanı
Donald Trump devreye girdi. Trump, petrol fiyatlarının
yüksek olduğu yönünde açıklamalar yaptı. Bu açıklamalar
fiyatı dizginledi. OPEC ülkelerinden itiraz gelmeyince petrol fiyatlarında bu kez sert düşüşler görüldü. Brent petrolün varil fiyatı aralık ayının son çeyreğinde 50 dolara kadar
geriledi. Uzmanlar, Brent petrolün, 2019 yılında 40 dolara
kadar düşebileceği yönünde öngörülerde bulundu. Bu ön-
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Sea which determines fuel tariffs in Turkey, exceeded 85
dollars per barrel in early October due to the decision
announced by United States in November 2018 to impose
oil sanctions on Iran. This climb has caused great concern in
countries experiencing oil deficit such as Turkey. Oil imports in
Turkey exceeds 50 billion dollars per year and it is the number
one factor on current account deficit.

PRICES ARE REVISED VERY FREQUENTLY
In the following months, radical changes have come up in
forecasts for oil prices. Morgan Stanley, for example, made
consecutive changes on its
forecast for the barrel price
of oil.
Morgan Stanley, the
U.S. investment banking
and financial services
provider, first changed its $
77 forecast down to $ 67.
In early January, Morgan
Stanley announced that
their average barrel price
estimate in 2019 for Brent
crude oil, the most widely
used crude oil in the world,
was dropped from $ 69 to
$ 61. The average barrel
price of US West Texas type
(WTI) crude oil has been
reduced from $ 60 to $ 54
for this year. The weakening
of global economic growth
expectations and the
increasing supply of oil in
the United States were said
to be particularly effective in the downward revisions in oil
price forecasts.
EXCEPTIONS AND OPEC MEETING
November knocked the door in the World with a great fear of a
global crisis due to US oil sanctions against Iran. Iran answered
the US sanctions with a threat that it would block the vessel
traffic in Strait of Hormuz. The concerns has increased that
Saudi Arabia’s oil exports would be affected from that and
the oil supply would be reduced. These events pushed oil
prices up. However, the United States has granted 6 months of
exemption to 8 countries, including Turkey. But the dreaded
hasn’t happened regarding the sanctions in oil.
The Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC)
held an important meeting in Vienna at the beginning of
December. The meeting was followed very closely all over
the world. OPEC decided to reduce supply in line with
expectations. OPEC and its partners, including Russia, agreed
to reduce production by 1.2 million barrels per day after two
days of tough negotiations in Vienna.
TRUMP CAME INTO PLAY
Oil prices rose sharply after the decision to cut supply being
effective from January 1st. Then the US President Donald
Trump stepped in. He announced that oil prices are too high.
These statement calmed down the price. The price of oil
fell sharply this time as OPEC countries did not oppose him.
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The barrel price of Brent oil fell to $ 50 in the last quarter of
December. Experts predicted that Brent oil could drop by as
much as $ 40 in 2019. These predictions have shaped concerns
that there may be recession or stagnation in the world
economy, especially in China, Europe and the United States.
Recent economic data also support these concerns.
However, markets remain optimistic. Brent oil was up to $ 60
in the first month of the year, with expectations that growth
and production would continue. There’s still a playful ground
in the oil prices. If the world goes into recession, it is almost
impossible for the oil to remain on the $ 60 band. Experts
comment that oil may follow a fluctuating course.

HOW IS TURKEY AFFECTED?
Oil prices have a serious impact on Turkey, even if they get
higher or lower.
If its price rises, the current account deficit also continues
to increase. Every increase in oil price is reflected in natural
gas prices with affecting 6-9 months back. Turkey’s gas bill,
which imports 50 billion cubic meters per year, gets inflated.
The current account deficit varies from 40 to 50 billion dollars
changing from year to year.
If it falls, the exports are decreasing due to the contraction
of the world economy. The foreign exchange demand is
increasing. Of course, this has an impact on fuel prices,
transport sector and unit product costs.
HOW IS IT REFLECTED IN FUEL PRICES?
Let’s try to bring the issue up by comparing fuel prices within
the scope of oil, USD, and international product prices. On
November 1, 2018, Brent price was $ 73. The prices in the
Mediterranean market, where domestic fuel prices were based
at the beginning of November are:
• Price per ton of gasoline: USD 662
• Price per ton of diesel oil: USD 720
During this period, 1 liter of gasoline is 7.00 TL and 1 liter of
diesel oil is at the level of 6.45 TL.
In the last week of December, Brent crude oil was stretched
to $ 50. The international fuel prices are as follows:
• Price per ton of gasoline: USD 479
• Price per ton of diesel oil: USD 521
During this period, 1 liter of gasoline dropped from 7 TL to 6
TL, 1 liter of diesel oil has decreased from 6.45 TL to 5.70 TL.
In this period, there were significant changes in the
domestic market in some elements that determine fuel
prices. The USD rate fell and the exchange rate gained relative
steadiness. With the contribution of the decrease in the
exchange rate, gasoline prices in the domestic market had
discounts of more than 1 TL.
In the second week of January, the barrel of Brent crude oil
was $ 60. The international fuel prices are as follows:
• Price per ton of gasoline: USD 510
• Price per ton of diesel oil: USD 579
1 liter of gasoline is 6.30 TL and 1 liter of diesel oil is at the
level of 6.10 TL.
Every increase in oil price and exchange rates also have
negative impact on the economy in general and personal
economy of the citizens in particular. Because every $ 10 drop
in oil price has a positive effect of 4-4.5 billion USD on average
in the current account balance. This fall brings down Turkey’s
USD requirement and recovery in the need to take debt with
heavy interest rates.
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görüleri, dünya ekonomisinde başta Çin olmak üzere Avrupa’da ve ABD’de resesyon ya da durgunluk yaşanabileceği kaygıları şekillendirdi.
Son dönemde gelen ekonomik veriler de bu kaygıları destekliyor. Ancak, piyasalar hala iyimserliğini koruyor. Büyümenin ve üretimin devam edeceği yönündeki beklentiler,
talebin süreceği öngörüsüyle Brent petrol yılın ilk ayında
60 dolara kadar çıktı. Petrolde, halen oynak bir zemin söz
konusu. Dünyanın resesyona girmesi halinde petrolün 60
dolar bandında kalması hemen hemen imkansız. Uzmanlar,
petrolde dalgalı bir seyir olabileceği yorumunu yapıyor.
TÜRKİYE NASIL ETKİLENİYOR?
Petrol fiyatları, artsa da düşse de Türkiye’ye ciddi etkide
bulunuyor. Artarsa, cari açık da yükseliyor. Petroldeki her
artış, doğalgaz fiyatlarına da 6-9 aylık geriden gelen etkiyle yansıyor. Yıllık 50 milyar metreküp ithalatı olan Türkiye’nin gaz faturasının şişmesine yol açıyor. Enerji kaynaklı
cari açık yıllara göre değişmekle birlikte 40 ile 50 milyar
dolar arasında değişiyor. Düşerse, dünya ekonomisinin de
daralmasına bağlı olarak ihracatı geriliyor. Döviz ihtiyacı
artıyor. Elbette, bunun akaryakıt fiyatlarına, taşımacılık
sektörüne ve birim ürün maliyetlerine de etkisi oluyor.
AKARYAKIT FİYATLARINA NASIL YANSIYOR?
Petrol, dolar kuru ve uluslararası ürün fiyatları kapsamında akaryakıt fiyatlarına karşılaştırma yaparak açmaya çalışalım. 1 Kasım 2018’de Brent petrolün varil fiyatı 73 dolar.
Kasım ayı başında yurt içi akaryakıt fiyatlarının baz alındığı Akdeniz piyasasında fiyatlar şöyle:
• Benzin ton/dolar fiyatı: 662
• Motorin ton/dolar fiyatı: 720
Bu dönemde 1 litre benzin 7 TL, motorin 6,45 TL düzeyinde bulunuyor.
Aralık ayının son haftasında Brent petrol 50 dolara kadar gerildi. Uluslararası akaryakıt fiyatları da şöyle:
• Benzin ton/dolar fiyatı: 479
• Motorin ton/dolar fiyatı: 521
Bu dönemde 1 litre benzin 7 TL’den 6 TL’ye, motorin de
6,45 TL’den 5,70 TL’ye kadar geriledi.
Bu süreçte iç piyasada da akaryakıt fiyatlarını belirleyen
bazı unsurlarda önemli değişiklikler oldu. Dolar kuru düştü
ve kur görece belli bir istikrar kazandı. Kurun düşüşünün
de katkısıyla benzin fiyatları iç piyasada 1 TL’yi aşkın indi.
Ocak ayının ikinci haftasında Brent petrol varili 60 dolar
düzeyinde bulunuyor. Uluslararası ürün fiyatları da şöyle:
• Benzin ton/dolar fiyatı: 510
• Motorin ton/dolar fiyatı: 579
1 litre benzin 6,3 TL, motorin de 6,1 TL’den satılıyor.
Petrol ve kurdaki her artış, genel olarak ekonomiyi özel
olarak da vatandaşın kesesini vuruyor. Çünkü, petrol fiyatındaki her 10 dolarlık düşüş cari dengede ortalama 4-4,5
milyar dolarlık iyileşmeye yardımcı oluyor. Türkiye’nin
dolar ihtiyacını ve ağır faizlerle borçlanma zorunluluğunda kısmi iyileşmeye yol açıyor.
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3,7 yılda bir cep telefonu
8 yılda otomobili değiştiriyoruz
Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan ‘2018 yılı Türkiye İsraf Raporu’na göre cep
telefonu değiştirme sıklığı ortalama 3,7 yıl. Otomobil değiştirme sıklığı ise ortalama 8 yıl ve üzeri.

We renew our mobile phones every 3.7 years
our cars every 8 years
According to Turkey Waste Report prepared under the Coordination of the Ministry of Commerce, the frequency
of mobile phone replacement is 3.7 years on average. The frequency of car replacement is 8 years and above.
2018 YILI TÜRKIYE İSRAF RAPORU, Ticaret Bakanlığı
koordinasyonunda araştırma şirketi ve Hacettepe Üniversitesi akademisyenleri işbirliğiyle Türkiye genelinde
26 ilde 2.209 tüketici ile yapılan anket verilerine
dayanılarak hazırlandı.
Araştırmaya göre cep telefonu olan bireylerin
neredeyse tamamı akıllı telefon kullanırken,
ortalama 3,7 yılda bir cep telefonunu değiştiriyorlar. Cep telefonu değiştirme nedenleri arasında öncelik bozulma ve piyasaya
çıkan yeni modele sahip olma geliyor. Genç
yaştaki bireylerin daha ileri yaş gruptakilere
göre daha sık cep telefonu değiştirdikleri de bir
diğer tespit. Otomobil sahipliğinde ise 2017 yılı
araştırma sonuçlarına göre artış gözleniyor. OtoTÜ RK IYE
mobil değiştirme sıklığı 8 yıl ve üzeri olurken kaİS RA F
tılımcıların çoğunluğu ekonomik olduğu gerekRAPO RU
çesiyle ulaşım aracı olarak toplu taşıma araçlarını
tercih ediyor. Bir önceki yılın sonuçları ile karşı-

THE TURKISH WASTE REPORT FOR 2018 was prepared
in cooperation with a research company and Hacettepe University
academicians under the Coordination of the Ministry of Commerce
based on the survey data of 2.209 consumers in 26 provinces
throughout Turkey.
According to the survey, almost all mobile phone users use
smartphones, while on average, they change their mobile phones
every 3.7 years. Among the reasons of changing the mobile phone
is the deterioration and willing to possess the newest model.
Another finding is that young people change their cell phone more
frequently than elder people. Car ownership increases according
to the results of the year 2017 research. The majority of the
participants prefer public transportation because it is economical
while the frequency of car replacement is 8 years and older.
Compared to the results of the previous year, the ratio of owners of
automobiles increased from 27.3 percent to 31.1 percent.

laştırıldığında otomobil sahibi olanların oranının yüzde
27,3’den yüzde 31,1’e yükseldiği görülüyor.
Gıda tüketim davranışları ve israfına ilişkin olarak anket sonuçlarına göre, bireylerin çoğunluğunun haftada bir
gıda alışverişi yaparken, en çok marketlerden ikinci sırada pazarlardan alışverişi tercih ediyor. Türk halkının
geleneksel yapısı ve alışkanlıklarına paralel olarak
hanelerin büyük çoğunluğu evinde yemek pişiriyor. 2017 araştırma sonuçları dikkate alındığında bitirilemeden çöpe atılan yemek miktarında
artış olduğu gözleniyor. Gıdaların tüketilmeden
çöpe atıldığını belirtenlerin oranı yüzde 22,8’dir.
Bunun nedenleri gıdanın bozulması ve tüketilememesi olarak kayıtlara geçmesi. Araştırmaya katılanların bireysel günlük ekmek tüketim miktarı ortalama
yaklaşık 0,78 adet olarak tespit edilmiş durumda. Haftada ortalama 2 adet ekmeğin çöpe atılırken, araştırmada satın aldığı ekmeği tüketemeden çöpe attığını
ifade eden bireylerin oranı yüzde 11,7 düzeyinde.

According to the results of the survey on food consumption
behaviors and waste habits, the majority of individuals are shopping
for food once a week, while most of the people prefer to buy
from the supermarkets and the ones who shop from open bazaars
are at the second place. In parallel with the traditional structure
and habits of Turkish people, the majority of the households are
cooking in their homes. Regarding the results of 2017 research,
there is an increase in the amount of food thrown in the trash. 22.8
percent of respondents stated that food was discarded without
being consumed. Among the causes of this are the deterioration
of food and the inability to consume. The average consumption
of bread of the individuals per day in the survey was expressed
as approximately 0.78 units. The average of 2 loaves of bread per
week is thrown in the trash and according to research, the rate of
individuals who expressed that they threw the bread in the trash
was 11.7 percent.

ENERJİMİZ MİLLİ
HEDEFİMİZ 2020
Bu topraklardan yarattığımız kaynakla gücümüzü 3’e katlıyor,
ülkemizin aydınlık geleceği için 6 milyar TL yatırımla 2020 yılında
yenilenebilir enerji üretim hedefimizi 1000 MW’a çıkarıyoruz.

www.akfenren.com.tr
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Jeopolitik
riskler ve
teknolojik
dönüşüm
yön veriyor
EY’nin ‘Yenilenebilir Enerji Ülke
Çekiciliği Endeksi’ne göre jeopolitik
istikrarsızlık nedeniyle ülkeler
beklemede. Cesur adımlar atan ülkelerin
sıra atladığı endekste Türkiye bir sıra
gerileyerek 18’inci sırada yer aldı.

Geopolitical risks
and technological
transformation
According to EY’s Renewable Energy Country
Attractiveness Index countries are playing
waiting game. Index in which countries who
took bold steps ranked higher than before,
Turkey fell one row and ranked 18th.
ULUSLARARASI DANIŞMANLIK ve denetim şirketi EY, 52. Yenilenebilir Enerji Ülke Çekiciliği Endeksi (RECAI) sonuçlarını
açıkladı. 40 ülkenin yenilenebilir enerji yatırımları bakımından sıralandığı endekste, Çin ve ABD ilk iki sıradaki yerlerini
koruyor. Yılda iki kez açıklanan endeks sonuçlarına göre; ilk on
ülke sıralamasında büyük bir değişim yaşanmazken, durağanlıkta hükümetlerin ve sektör liderlerinin devam eden jeopolitik istikrarsızlık dolayısıyla beklemede kalmaları etkili oldu.
Brexit endişeleri, endekste bir basamak gerileyerek sekizinci
sıraya gelen Birleşik Krallık’ın yenilenebilir enerji yatırımlarında düşüşe yol açtı. Türkiye ise on sekizinci sırada bulunuyor.

BREXIT’İN YANSIMALARI OLDU
EY’nin çalışmasına göre ABD hükümetinin ithal edilen güneş
panellerine yüzde 30 oranında gümrük vergisi uygulaması da
dâhil olmak üzere Çin ve ABD arasında yaşanan ticaret anlaşmazlıkları devam ediyor. Öte yandan endekste bir basamak yükselerek üçüncü sıraya yerleşen Hindistan’ın, 100GW’lık güneş
enerjisi hedefine ulaşması ticaret ile ilgili belirsizlikler ve güneş
pili ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi getirilmesi ile birlikte

INTERNATIONAL CONSULTING and auditing
company EY, 52 announced the results of Renewable
Energy Country Attractiveness. In index which 40
countries are ranked according to their renewable
energy investments, China and United States are
protecting their place in top two. According to index
results which is announced biannually; there is no big
change in top ten countries while the fact that sector
leaders played a waiting game in stagnation because
of geopolitical instability. Concerns regarding to Brexit
caused decreasing in renewable energy investments
of United Kingdom who fell one row in the index.
Turkey ranks 18th.

BREXIT HAD REPERCUSSİONS
According to EY’s research, commercial litigates
between USA and China continue including USA’s 30
percent custom duty on imported solar panel. For
India who rose one digit higher and ranked 3rd, it is
hard to achieve 100gw solar energy goal because of
uncertainties in trade and 25 percent custom duty on
solar cell import. United Kingdom’s renewable energy
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investments of third trimester decreased 46 percent
compared to last year’s same period. UK’s exit process
from EU (Brexit) and its effects on energy export and
prices of imported equipment were factors of this
decreasing.

WATCH OUT FOR CONSOLIDATIONS
EY’s Leader of Turkey Energy Sector talked about
assessment he have made about index results
“Particularly continuation of commercial litigates
between ABD and China, uncertainties in global
political environment and cutbacks of government’s
support payments in all over the world effects energy
sector in negative way. In this situation, we see that
rivalry in renewable energy prices in short/medium
term will increase and consolidations can move updown. In long term, transportation and heating sectors’
renewable energy demands are getting higher and
policy makers would leave disagreements about trade
behind and focus on this field.

THE COUNTRIES WHICH TAKE BOLD STEPS ARE
ADVANCING
Index results show the countries which develop
in renewable energy field are taking bolder steps.
Argentina ranked among the top ten countries in the
index thanks to governments support for renewable
energy. Egypt whose total wind energy capacity is
expected to increase to 3.3.3GW until 2027, rose five
digits higher and ranked 15th. Greece came in twenty
eight rank from thirty fourth thanks to government’s
attempt to reach 18 percent renewable energy goal
until 2020. On the other hand Sweden fell ten digits
and ranked in 32th.
Index results indicate that renewable energy
technologies particularly electrical gadgets are
important factors in investor’s cautious attitudes.
In 2025, expectation of electrical devices to reach
price/performance parity with internal combustion is
leading investors to hedging their positions aimed at
new technologies.
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güç görünüyor. Birleşik Krallık’ın üçüncü çeyrek dönem yenilebilir enerji yatırımları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 46 geriledi. Söz konusu gerilemede Birleşik Krallık’ın Avrupa
Birliği’nden çıkma sürecinin (Brexit), enerji ihracatı ve ithal
ekipman fiyatları üzerindeki olası yansımaları etkili oldu.
KONSODİLASYONLARA DİKKAT
EY Türkiye Enerji Sektör Lideri Erkan Baykuş, endeks sonuçları ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “ABD ile Çin arasındaki
devam eden ticaret uyuşmazlıkları başta olmak üzere global politik ortamın belirsizlikler barındırması ve hükümetlerin temiz
enerjiye sağladığı destek ödeneklerinin tüm dünyada kesintilere maruz kalması yenilenebilir enerji sektörünü olumsuz yönde
etkiliyor. Böyle bir tabloda kısa-orta vadede yenilenebilir enerji
fiyatlarında rekabetin artacağını ve konsolidasyonlar da yukarı yönlü bir hareket yaşanabileceğini öngörüyoruz. Daha uzun
vadede ise ulaşım ve ısıtma sektörlerinin yenilenebilir enerji
talepleri giderek yükseliyor ve politika yapıcılar ticaret ile ilgili
anlaşmazlıkları geride bırakarak bu alana odaklanacaklardır.”
CESUR ADIMLAR ATAN ÜLKELER YÜKSELİYOR
Endeks sonuçları, yenilenebilir enerji alanında gelişmekte olan
ülkelerin daha cesur adımlar attığına işaret ediyor. Nitekim Arjantin, hükümetin yenilenebilir enerjiye destek vermesi ile endekste ilk kez ilk on ülke sıralamasına yer aldı. Toplam rüzgâr
enerjisi kapasitesini 2027 yılına kadar 3.3GW yükseltmesi beklenen Mısır, beş basamak birden yükselerek on beşinci sıraya
geldi. Hükümetin 2020 yılına kadar yüzde 18’lik bir yenilenebilir enerji hedefine ulaşmaya çalışması ile birlikte Yunanistan
ise otuz dörtten yirmi sekizinci sıraya yükseldi. Diğer taraftan
İsveç on basamak gerileyerek otuz ikinci sıraya düştü.
Endeks sonuçları, başta elektrikli araçlar olmak üzere yenilenebilir enerji teknolojilerinin yatırımcıların ihtiyatlı bir tutum
sergilemesinde belirleyici olduğuna işaret ediyor. 2025 yılında
elektrikli araçların içten yanmalı motorlar ile fiyat performans
paritesine ulaşmasının beklenmesi, yatırımcıları yeni teknolojilere yönelik pozisyonlarını hedge etmeye yönlendiriyor.

Türkiye 18. sırada yer aldı

Turkey ranked 18th place

“Yenilenebilir enerji alanında küresel ölçekteki gelişime paralel
olarak ülkemizde de benzer bir gelişim yaşandığını ve hala dönüşüm sürecinde olduğumuzu söyleyebiliriz” diyen EY Türkiye
Enerji Sektör Lideri Erkan Baykuş şöyle konuştu: “Bir önceki endekste 17. sırada olan Türkiye, İtalya’nın önüne geçmesine rağmen Mısır’ın rüzgar enerjisi atağı ve İspanya’nın vergi teşviklerini devreye sokmasıyla genel sıralamada bir basamak gerileyerek
18. sırada yer aldı. Buna rağmen yaşadığımız dönüşümü yenilenebilir kaynaklı kurulu güç tablosuna baktığımızda daha net görmek mümkün. 2017 yılı verilerine baktığımız zaman Türkiye’nin
toplam kurulu gücünün 85.200,0 MW’a, yenilebilir enerjinin
toplam kurulu gücünün Türkiye’nin toplam kurulu gücü içerisinde payının da yüzde 45,5’e yükseldiğini görüyoruz. ”

“We can say we are having developments in parallel to global
development in renewable energy field and in still transformation process”
stated EY Leader of Turkey Energy Sector and added: Despite surpassing
Italy, Turkey who ranked 17th in the last index fell one row and ranked 18th
because of Egypt’s wind energy step and Spain’s tax incentives. Despite
this, it is possible to see the change we are experiencing more clearly by
looking at renewable resourced installed power table. When we look at
2017’s data, we see that Turkey’s total installed power rose to 85,200.0
MW and proportion of renewable energy installed power to Turkey’s total
installed power increased 45.5 percent. We see that renewable installed
power consisted of 70 percent hydroelectric, 17 percent wind, 9 percent
solar, 3 percent geothermal and 1 percent biomass in last year. We can
come into conclusion that there has been a great increasing in resourced
installed power since 2000 and there has been a locomotive in decreasing
of Turkey’s installed power in the last years.
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Enerjide 2 büyük
değişimden 1’i sürpriz

Of the two big shifts
in the energy market,
one is a surprise
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FT enerji yorumcusu ve King’s College London’da King’s Politika Enstitüsü
başkanı Nick Butler’ın yazısını Strategy için derledik.
FT energy author and King’s College London’s Political Institute’s President
Nick Butler’s article composed for Strategy.
ÜRESEL PAZARDA değişimi
sağlayan başlıca etken ne iklim değişikliği ne de Ortadoğu
veya başka yerde petrol üreticilerini etkileyen siyasi kaos ya da yenilenebilir enerji maliyetinin düşüşü… Tüm
bunlar tabii ki önemli ancak pazarı son on
yılda dönüştüren ve dönüştürmeye de devam edecek olan arz ve talepteki yön değişikliğine kıyasla etkileri asgari düzeyde.
Uluslararası Enerji Ajansı’nın kısa süre
önce yayımlanan Dünya Enerji Görünümü’nün yeni sayısındaki en ilginç mesaj
bu. Neler olup bittiğini anlamak için yeni
Görünüm’ü 10 yıl önce yayımlananla kar-

K

şılaştırmak eğitici olacaktır. Hidrokarbonlar -petrol, doğalgaz ve kömür- 2008
yılında küresel enerji arzının yüzde 81’ini
oluşturdu. Bugün bu rakam hâlâ yüzde 81
ve 2018 yılı Görünümü’ne göre, gelecek 20
yılda yalnızca marjinal bir düşüşle, 2040
yılında yüzde 74’e gerileyecek.
2008 yılında, rüzgâr ve güneşin başı
çektiği yenilenebilirler (modern biyo
enerji dahil ama hidro enerji hariç) küresel talebin yalnızca yüzde 1’ini karşıladılar. En Son Görünüm ise bu rakamı yüzde
7 olarak veriyor; bu çok önemli bir artış
olsa da, küresel pazarı dönüştürmek veya
emisyonlar üzerinde büyük bir etki yara-
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tabilmek için yeterli değil. Yenilenebilir
enerji hidrokarbonların değil nükleerin,
suyun ve biyo yakıtların yerini alıyor.
Enerjiden kaynaklı karbon dioksit hâlâ
artıyor ve 2000 yılına kıyasla yüzde 40’ın
üzerinde bir artış söz konusu. Çeşitli ülkeler tarafından alınan bütün önlemlere ve
iklim değişikliğinin etkisine dair gittikçe
artan sayıdaki kanıtlara rağmen emisyonların daha yavaş düzeyde de olsa, gelecek
yirmi yılda artacağı öngörülüyor.
Bununla birlikte, iki şey değişti. Biri
öngörülmüştü, diğeri ise tamamen sürpriz oldu. Birincisi Asya’nın küresel enerji
tüketiminde gittikçe artan rolü. Asya’nın
talebi 1980 yılında toplamda yüzde 18’lik
bir paya sahipken şimdi yüzde 41’e çıktı ve
2040 yılında da toplamın hemen hemen
yarısına denk düşeceği tahmin ediliyor.
2040 yılında enerji tüketimindeki artışın üçte ikisi Asya’dan gelecek. Çin bu ko-

Arz ve talep coğrafyası
son on yılda dönüşüm geçirdi.
The geography of supply and demand has been
transformed in the last decade.

THE KEY DRIVER of change in the global

over the next 20 years to 74 per cent in 2040.

in global energy consumption. From 18 per

market is not climate change or the political

In 2008, renewables led by wind and solar

cent of the total in 1980, Asian demand has

chaos affecting oil producers in the Middle

(including modern bioenergy but excluding

risen to 41 per cent now and is projected to

East and elsewhere, or the fall in the cost

hydro power) supplied just 1 per cent of global

account for almost half by 2040.

of renewables. All those things matter, of

demand. The latest Outlook puts the figure at

Two-thirds of all the growth in energy

course, but their impact is minimal compared

7 per cent — very significant growth but still

consumption to 2040 will come from Asia.

with the shift in the geography of supply and

insufficient to alter the global market or have

China has led the way, with sustained

demand that has transformed the market in

a major impact on emissions. Renewables are

economic growth lifting hundreds of millions

the last decade and will continue to do so.

not replacing hydrocarbons but rather nuclear,

of people out of subsistence poverty and

hydro and subsistence biofuels. Emissions of

giving them the means to buy commercial

thenew edition of the International Energy

energy-related carbon dioxide are still rising

supplies of energy to provide heat, light and

Agency’s annual World Energy Outlook

and are more than 40 per cent higher than in

mobility. A decade ago, European companies

published last week. To understand what has

2000. Despite all the policy measures taken

dominated the list of the world’s toppower

been happening it is instructive to compare

by different countries and mounting evidence

suppliers. Now six of the top 10 are Chinese.

the new Outlook with that published 10

of the impact of climate change they are

The pattern of trade has also shifted. China

years ago. Hydrocarbons — oil, gas and coal

projected to keep growing, albeit more slowly,

now imports9m barrels of oil a day, making

— accounted for 81 per cent of total global

for the next two decades.

the political instability of the Middle East

That is the most interesting message from

energy supply in 2008. The figure today is

Two things, however, have changed. One

and Venezuela a greater threat to the country

still 81 per cent and, according to the 2018

was predicted, the other is a complete

than to any other; energy security is now

Outlook, that will decline only marginally

surprise. The first is the growing role of Asia

a Chinese issue. As India, too, begins to
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nuda öncü oldu; sürdürülebilir ekonomik
büyümesi milyonlarca insanı yoksulluktan kurtararak, onlara ısınma, aydınlanma
ve ulaşım için gereken ticari enerjiye sahip
olabilecekleri araçları sundu. On yıl önce
Avrupalı şirketler dünyanın belli başlı
enerji tedarikçileri sıralamasında egemen
konumdaydılar. Şimdi ise ilk 10’un altısı
Çinli şirket. Ticaret modelinde de bir yön
değişikliği yaşandı. Çin halen günde 9 milyon varil petrol ithal ediyor; bundan dolayı da, Ortadoğu ve Venezüella’daki siyasi
istikrarsızlığın Çin için yarattığı tehdit diğer ülkelere yönelik tehditten çok daha yaşamsal; enerji güvenliği artık Çin’i ilgilendiren bir konu. Öte yandan, Hindistan da
hızla büyümeye başladığından, emisyon
coğrafyası değişiyor. İklimin geleceği her

grow rapidly, the geography of emissions

STRATEGY

ABD’DEKI KAYAÇ GAZI DEVRIMI
YENI OLANAKLAR SUNUYOR
İkinci değişiklik ise, ABD’nin belli başlı
enerji tedarikçilerinden biri olarak yeniden
ortaya çıkması, kendi ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra hem doğalgaz hem de petrol
ihraç etmeye başlaması… Kayaç devrimi
bütünüyle beklenmeyen bir şeydi. 2008 yılı
Görünümü’nde belirtilmemişti. Şimdi ise,
yalnızca 10 yıl sonra, ABD ana kayaç oluşumlarından günde 7,6 milyon varil petrol
üretecek ve beklentisi de, çok daha fazlasını
elde etmek. Pazardaki coğrafi yön değişiklikleri derin ancak her ikisi de hidrokarbonların konumunu güçlendirmeye yaradı.
Bu yön değişiklikleri yalnızca ticaretin
coğrafyasını değil fiyatları da değiştirdi.
2008 yılında Brent ham petrolün varil fiyatı ortalama 97 dolarken, IEA 2015 yılına kadar olan sürede ortalama 100 dolar
(2007 yılının parasıyla) ve 2030 yılında
da iki katı bir rakam öngörüyordu. Şimdi
ise, bu yılın başında kısa süreli bir artışın
ardından, Brent 70 doların altına geriledi. 1973 yılındaki arz krizi nedeniyle IEA

her zaman arz güvenliği konusunda hassas
oldu. Suudi Arabistan, İran ve Venezüella
gibi belli başlı petrol ihraç eden ülkelerde
siyasi durumun istikrarsızlığından dolayı
arz güvenliğinde soru işaretleri kalkmış
değil. Ancak Asya’da talep artmasına rağmen arzın çok fazla olduğu bir dünyada
yaşıyoruz. Fiyatlar istikrarlı olmayabilir
ama yapısal olarak aşağıya doğru bir trend
sergiliyorlar. Ayrıca ABD örneğinde görüldüğü gibi, sonu olan bir kaynağın her zaman fiyatları artıracağı artık geçerli değil.
Her iki trend devam etmeye kararlı gözüküyor. Kayaç henüz erken evrede ve
kaynaklarla ilgili önemli gelişmelerin de
hâlâ ABD’nin ötesine uzanması gerekiyor.
Henüz çözülmeyen sorun ise tüm bunların çevre üzerindeki etkisi. 2008 yılı Görünümü “enerji arzındaki ve tüketimindeki
mevcut küresel trendlerin sürdürülemeyeceği” açıklamasıyla başlamıştı. Böyle
bir yorum aynı şekilde günümüzde de yapılabilir. Pazardaki coğrafi yönelimlerdeki
değişiklikler derin ama her ikisi de hidrokarbonların konumunu güçlendirmeye
yaradı. Kömür Asya’daki büyümenin itici
gücü olmaya devam ediyor. ABD’deki kayaç gazı devrimi doğalgaz ve petrol arzına
yeni kaynaklar sağlıyor. Küresel enerji pazarında çok şey değişti ancak daha düşük
karbon ekonomisine geçiş yeni başladı.

more to come. The geographic shifts in the

that a finite resource must always lead to

market are profound, but both have served to

higher prices is no longer valid.

şeyden öte, gelecek birkaç on yılda Asyalı
ülkeler tarafından belirlenecek; Çin, Hindistan ve Endonezya vs bütün bu ülkeler
enerji ihtiyacının büyük bir bölümünü kömürle karşılayacaklar.

reinforce the position of hydrocarbons.

The two trends seem set to continue.

is changing. The future of the climate will

These shifts have affected not just the

be determined above all over the next few

geography of trade but also prices. In 2008,

development of resources has yet to extend

decades by Asian countries — China, India

with Brent crude averaging $97 a barrel, the

beyond the US. Equally, there remains huge

and Indonesia, all of which continue to rely on

IEA was anticipating an average of $100(in

potential energy demand growth in Asia.

coal for the bulk of their power supplies.

2007 money) over the period to 2015 and

The unresolved issue is the environmental

double that by 2030. Now, after a brief surge

impact of all this. The 2008 Outlook began

earlier this year, Brent is below $70 a barrel.

with the statement that “current global

Because of its origins in the 1973 supply

trends in energy supply and consumption

The second change is the re-emergence

crisis , the IEA has always been concerned

are unsustainable”. That comment could

of the US as one of the world’s leading

about security of supply. Insecurity remains

equally well be made now. The geographic

energy suppliers, meeting its own needs and

because of the unsettled political situation

shifts in the market are profound, but both

beginning to export both oil and gas. The

in major exporting countries such as Saudi

have served to reinforce the position of

shale revolution was completely unexpected.

Arabia, Iran and Venezuela. But even with the

hydrocarbons.Asian growth continues to be

In the 2008 Outlook it is not mentioned.

growth of demand in Asia, we live in a world

fuelled by coal. The US shale revolution adds

Now, only 10 years later, the US willproduce

of plentiful supplies. Prices may not be stable

to supplies of oil and gas. Much has changed

some 7.6m barrels of oil a day from the main

but they are on a structural downward trend.

in the global energy market but the shift to a

shale formations, with the prospect of much

And the US story shows that the assumption

lower carbon economy has barely begun.

THE US SHALE REVOLUTION PRESENTS
NEW OPPORTUNITIES

Shale is still in its infancy and significant
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ÇIN VE HINDISTAN GÜNEŞ
ENERJISINE GEÇIŞTE BAŞI ÇEKIYOR
China and India lead the surge to solar energy
Gelişmekte olan ülkeler yenilenebilir
enerji yarışında gelişmiş ülkeleri
geride bırakıyorlar.
Emerging
markets leave
developed
nations behind
in race for
renewable
power

KREDI DERECELENDIRME KURULUŞU Moody’s’e göre, gelişmekte olan piyasalar bu yıl kurulumu tamamlanmış yenilenebilir rüzgâr ve güneş enerjisi miktarında gelişmiş ülkeleri aşacaklar. BP’nin yıllık dünya enerjisi incelemesine göre, 2016’ya
kadar olan on yıllık süreçte, tüm dünyada üretilen güneş enerjisi oranı yüzde 50 oranında artarken, rüzgâr enerjisi üretiminde yüzde 22’lik bir artış meydana geldi. Gelişmiş ekonomiler yenilenebilir enerjinin ortaya konmasında öncü olurken,
kısa süre önceki ivmenin büyük bir bölümü gelişmekte olan
ülkelerden özellikle de, Çin ve Hindistan’dan geldi. Yenilenebilir enerji pazarında halen Çin en büyük, Hindistan ise üçüncü büyük pazar konumunda. Kısa süre önceki Moody’s raporunun yazarlarından olan Swami Venkataraman şu açıklamada
bulunuyor: “Yenilenebilirde yeni enerji kaynakları gelişmekte
olan ülkelerde diğer kaynaklarla beraber daha rekabetçi hale
gelirken Çin ve Hindistan gibi ülkeler bu alanda başta gidiyor.”
Rüzgâr ve güneş enerjisi teknolojisi maliyetlerindeki önemli
düşüşün etkisiyle hem Çin hem de Hindistan göz alıcı ekonomik büyümelerine paralel, yenilenebilir enerji santralleri kurulumunda birbirleriyle yarışıyorlar. Yenilenebilir enerji kaynak-

THIS YEAR, emerging markets will overtake developed
nations in terms of the amount of renewable wind and solar
power they have installed, according to Moody’s, the credit
rating agency. In the decade to 2016, the amount of solar
power generated across the world has risen by 50 per cent,
while wind has increased by 22 per cent, according to BP’s
annual review of world energy. While developed economies
have been leaders in the development of renewable power,
much of the recent momentum has come from developing
nations — and from China and India in particular, which are now
the biggest and the third-biggest renewable electricity markets,
respectively. Swami Venkataraman, co-author of the recent
Moody’s report, said: “Countries such as China and India [are]
leading the charge, as new renewables become competitive
with other sources of power even in developing nations.”
Fuelled by a dramatic reduction in the costs of wind and
solar technology, both China and India have raced ahead with
installing renewable power as they look to build on their
impressive economic growth. The pace of this new installation
of renewable power sources has cheered defenders of the
Paris climate agreement even after President Donald Trump
withdrew the US from the accord. “The magnitude of the
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larında bu yeni kurulum hızı, Başkan Donald Trump
ABD’yi Paris İklim Anlaşması’ndan çekmesine rağmen
anlaşmayı savunanları sevindirdi. Enerji Ekonomisi
ve Finansal Analiz Enstitüsü Direktörü Tim Buckley,
“teknolojinin devasa maliyetindeki düşüş dünyadaki
bütün tahminlerin çok daha üstünde” diyor.
Uluslararası Enerji Ajansı’na göre, Çin geçen yıl 50
GW’lık güneş enerjisi kapasitesi ekledi; bu oran kömür, doğalgaz ve nükleer enerjinin bütününden çok
daha fazla ve Fransa ve Almanya’nın toplam güneş
enerjisine eşdeğer. Dünyanın en hızlı büyüyen belli
başlı ekonomilerinden Hindistan yaklaşık 9,5 GW’lık
güneş enerjisi ekledi. Ülke 2018 yılı sonunda 28 GW’lık bir
kapasiteye ulaşmış olabilir; bu rakam üç yıl önce kurulanın
altı katı. Rüzgâr enerjisi daha yavaş ama daha yüksek bir
oranda büyüyor. Çin geçen yıl 15,6 GW rüzgâr kapasitesi ekledi; bu da yüzde 10’luk bir artışa dek düşüyor.
“SEKTÖRLE ILGILI DAHA FAZLA NETLIĞE
IHTIYACIMIZ VAR”
Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü Direktörü Tim
Buckley’e göre, teknoloji maliyetinin boyutundaki gerileme
tahminlerin çok daha ötesinde. Hem teknolojideki iyileşme hem de Çin’deki arz fazlası güneş panellerinin maliyetini
düşürerek, güneş enerjisinin yaygınlaşmasına destek oldu.
Uluslararası Yenilenebilir Enerji Birliği’nin 2017 yılı gözlemlerine göre, güneş enerjisi modüllerinin fiyatı 2009 yılından
beri yüzde 80 üzeri bir gerileme yaşadı; aynı dönemde rüzgâr
türbinlerinki ise yaklaşık yarı yarıya geriledi. Ancak ivmenin
yavaşlayabileceğine dair işaretler var. En büyük risk ise, haziran ayında güneş enerjisine yönelik teşvikleri durdurma kararı
alan Pekin yönetiminin politikalarından kaynaklanıyor.
Enerji pazar araştırma şirketi Wood Mackenzie Çin’in daha
önce öngörülenden 20 GW daha az eklemesini beklediklerini
kaydediyor. Kurulumlardaki yavaşlamanın Çinli güneş paneli
üreticilerinin ürünlerini küresel pazarda daha da ucuza satmalarını sağlayacağı öngörülürken, başka hükümetlerin de ucuz
ithalat dalgasına karşı koymaya başlayacaklarına dair işaretler
var. AB ve ABD son yıllarda Çin panellerine anti damping vergileri uygulamaya başladılar ve bu yılın başında da Hindistan
bunlara eklenerek, yeni projelerde kullanılacak güneş enerjisi
panellerine yüzde 25’lik gümrük vergisi uygulayacak. Hindistan’ın gelişiminin maliyetinde bu yeni uygulamanın etkisi
şimdiden hissedilmeye başlandı. Yenilenebilir enerji kurulumcularının rekor düzeyde düşük maliyetli yeni güneş enerjisi
parkları inşa etme tekliflerinin ardından fiyatlar dibe vurdu.
Hindistan’da 2025 yılında 20 GW’lık yeni kapasite planlayan, Japon devi SoftBank bünyesindeki SB Energy’nin
CEO’su Raman Nanda, “sektörle ilgili daha fazla netliğe ihtiyacımız var” diyor. Ancak analistler teknoloji maliyetlerindeki uzun vadeli gerilemeyi sektörün toparlanabileceğinin
işareti olarak görüyorlar. Yeni Delhi’deki Enerji, Çevre ve Su
Konseyi’nden analist Kanika Chawla şöyle diyor: “Gelişmekte olan ülkelerde enerjideki geçiş yolunda ilerliyor ve biraz
inişli çıkışlı olsa bile, tersine çevrilmesi de mümkün değil.”
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technology cost deflation is way ahead of anything forecast by
anyone in the world,” says Tim Buckley, director at the Institute
for Energy Economics and Financial Analysis.
Last year, China added 50 gigawatts of solar power
capacity, according to the International Energy Agency —
more than it added for coal, gas and nuclear power capacity
put together, and equivalent to the combined solar capacity
of France and Germany. India, the world’s fastest-growing
major economy, added around 9.5GW of solar. The country is
on course to hit 28GW by the end of 2018 — six times what
it had installed three years ago. Wind is growing less quickly,
but from a higher base. Last year, China added 15.6GW of
wind capacity — an increase of 10 per cent.

“WE NEED CLARITY FOR THE INDUSTRY”
The magnitude of the tech cost deflation is way ahead of
anything forecast Tim Buckley, director at the Institute for
Energy Economics and Financial Analysis Underpinning the
growth in solar in particular has been a collapse in the cost
of solar panels, both as a result of improving technology and
oversupply in China. By 2017, the price of solar modules had
fallen more than 80 per cent since 2009, according to the
International Renewable Energy Association, while that of
wind turbines had fallen by about half over the same period.
There are signs, however, that the momentum could be about
to slow down. The biggest risk comes from policy in Beijing,
which changed in June to cut incentives for solar power.
Wood Mackenzie, the energy market research company, said it
expected China to add 20GW less than previously predicted as a
result. While a slowdown in installations is likely to cause Chinese
solar-panel makers to sell their products even more cheaply on
the global market, there are signs that other governments are
beginning to resist the flow of cheaply made imports. The EU
and the US have in recent years imposed anti-dumping duties on
Chinese panels, and earlier this year, India followed suit, levying
a 25 per cent emergency tariff on imported solar panels for new
projects. Already, the impact is being felt in the cost of Indian
development. After several years of developers offering to build
new solar parks for record low costs, prices have bottomed out.
“We need clarity for the industry,” says Raman Nanda, chief
executive of SB Energy, part of the Japanese conglomerate
SoftBank, which is planning 20GW of new capacity in India
by 2025. But analysts predict that the long-term decline in
technology costs will mean that the industry is able to recover.
Kanika Chawla, an analyst at New Delhi’s Council on Energy,
Environment and Water, says:“The energy transition across
emerging countries is well on its way and is unlikely to be reversed
— even if it does not necessarily always follow a smooth path.”
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“AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ FİNANSÖRLÜĞÜNDE”

Önce ‘evde okullu olduk’
sonra ‘sağlık’ geldi
şimdi sıra ‘hijyen’de
Akfen Holding tarafından kurulan TİKAV koordinatörlüğünde,
Akfen Yenilenebilir Enerji bünyesinde yatırımları yapılan
17 enerji santralinin bulunduğu kırsal bölgelerde yaşayan
1500 kadına ‘sağlık eğitimi’ verildi. Üçüncü yılına giren proje
2019 yılında 26 farklı kırsal bölgede yaşayan kadınların
hijyen eğitimine odaklanacak.
AKFEN HOLDING tarafından kurulan Türkiye İnsan
Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) koordinatörlüğünde 2018 yılı boyunca Akfen Yenilenebilir
Enerji şirketinin elektrik üretim santrali yatırımlarının bulunduğu Türkiye’nin 17 farklı kırsal bölgesinde
hayata geçirilen “Önce Sağlık” projesi tamamlandı.
2017 yılında “Evde Okullu Olduk” projesiyle 0-6 yaş
grubu çocukların gelişimi konusunda 1.000 kadına ulaşılırken, ‘sağlık’ olarak belirlenen 2018 yılının temasında
17 bölgede 1500 kadına sağlık eğitimi verildi. Amasya, Giresun, Kayseri, Sakarya, Erzurum, Mersin, Sivas, Muğla,
Aydın, Elazığ, Tokat, Trabzon, Konya, Denizli illerinde
düzenlenen eğitimler kapsamında kadınlara ilkyardım,
temel sağlık, kanser taraması, muayene rutinleri, kadın
hastalıkları ve organ bağışı konularında bilgilendirmeler yapılırken, sertifikaları da takdim edildi. 2018 yılında
Türkiye Enerji Zirvesi kapsamındaki “Enerjide Sosyal
Sorumluluk” ödüllerinde büyük ödüle layık görülen
Önce Sağlık projesi, 16 bin doktorun oy kullandığı “Doktorclub 2018” ödüllerinde ise finalist olarak yer aldı.

2019 YILIN TEMASI: HİJYEN EĞİTİMİ
Her yıl farklı konularda eğitimler düzenlediklerini anlatan TİKAV Yönetim Kurulu Başkanı Sultan Yılmaz,
bu sayede ailenin temeli olan kadınların çeşitli konulara olan farkındalıklarını arttırmayı amaçladıklarını
ifade etti. “Önce Sağlık” projesinin çoğu kez ilk yardım,
erken teşhis ve tedavi konusunda hayat kurtarıcı rol
oynayabildiğini anlatan Yılmaz, “Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan kadınlarımıza bu eğitimleri ulaştırıp,
yaşam kalitelerini yükseltmeyi hedefliyoruz. Evlerdeki bireylerin tamamında bu konuda farkındalık yaratmak kadınların eğitimi ile mümkün oluyor. Yılsonuna
kadar 17 farklı bölgede en az 1500 kadına ulaştık ve
hayatlarına dokunmuş oldu” dedi. Sultan Yılmaz, 2019
yılında 26 farklı bölgede bu kez ‘kadınlar ile hijyen
eğitimi’ üzerine çalışmalarda bulunacaklarını, bu kapsamda eğitim vermeye devam edeceklerini kaydetti.

“FINANCED BY AKFEN RENEWABLE ENERGY”

We were ‘homeschooled’ first,
then came the ‘health’ and now
it’s time for hygiene
‘Health education’ was given to 1500 women living in rural areas with TİKAV
coordinatorship, founded by Akfen Holding where Akfen Renewable Energy invests
for 17 power plants. Entering its third year, the project will focus on women’s
hygiene education on 26 different rural areas in 2019.
“HEALTH FIRST” PROJECT, under coordinatorship of Türkiye İnsan
Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV), which was founded by Akfen Holding
is realized and completed throughout in 2018 on 17 different rural areas of
Turkey, where Akfen Renewable Energy has electricity power plant investments.
In 2017, 1000 women were reached with “We Are Homeschooled” project
aiming the development of 0-6 age children. In 2018, health education was
given to 1500 women on 17 areas in 2018 under the theme; ‘health’.
Within the scope of education carried out in cities Amasya, Giresun,
Kayseri, Sakarya, Erzurum, Mersin, Sivas, Muğla, Aydın, Elazığ, Tokat,
Trabzon, Konya and Denizli, women were informed about first aid, basic
health, cancer screening, medical examination routines, gynecological
diseases and organ donation, and their certificates were presented.
Health First project is awarded the great prize in “Social Responsibility
in Energy” awards in 2018 and became the finalist in “Doktorclub 2018”
awards where 16 thousand doctors vote. TİKAV Chairwoman Of The Board,
Sultan Yılmaz stated that they are organizing different educational services
every year to raise awareness of women on various topics, since they are the
foundation of the family, and “Health First” project which is crowned with an
award, often plays an important role on first aid, early diagnosis and treatment.
Yılmaz said that “our main aim is to provide these education services to women
especially living in the rural areas to increase their quality of life. Only possible
way to raise awareness about these topics in all the members of the household
is to educate women. By the end of the year, we have reached at least 1500
women on 17 different areas and touched their lives.” Sultan Yılmaz also
stated that they will continue education services within the scope of ‘hygiene
education with women’ on 26 different areas in 2019.
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S&P, Çin Seddi’nde bir delik açtı
Standart & Poors (S&P), en sonunda Çin’de iç piyasa için kredi derecelendirmesi yapmaya başlayacakmış.
Olayı küçük bir adım olarak görmeyin. Aya ayak basan ilk insan olan Neil Armstrong’un meşhur sözünde
olduğu gibi, “S&P için küçük ama dünya finansallaşması için büyük bir adım”. Hey gidi Mao Zedong’un,
yabancıların etkilerini kırmak için Kültür Devrimi yaşayan Çin’i!

S&P opened a hole on the Great Wall of China
Standard & Poor’s (S&P) will finally start credit rating for the domestic market of China. This move cannot be
considered as a little step . Like the famous quote of Neil Armstrong, the first human walking on the moon,
“A small step for S&P but a big one for the financialisation of the world. “ Where the days have gone when
China lived the Culture Revolution of Mao Zedong to curb down the influence of foreigners!

Hakan ÖZYILDIZ

Hazine Eski Müsteşar Yardımcısı
Former Deputy Undersecretary of Treasury

D

ÜNYANIN NE HALE GELDIĞINI anlamak
için bazı nirengi noktalarına bakıyorum. Para konusunu, uluslararası kuruluşların yanında, Londra ve New York
merkezli haberlerle izlemeye çalışıyorum. Siyaset olunca Washington, Londra, Berlin, Moskova ve Pekin’i merkeze
koymak kolayıma geliyor.
Geçtiğimiz ay Financial Times’da, bana göre, çok önemli
bir haber vardı. Standart & Poors (S&P), en sonunda Çin’de iç
piyasa için kredi derecelendirmesi yapmaya başlayacakmış.
Habere göre, ABD’li şirket Çin sermaye piyasalarında çalışacak ilk yabancı derecelendirme şirketi olacak. Amaç yabancıların, ülkedeki 12 triyon dolarlık tahvil piyasasında işlem yapabilmelerinin önünü açabilmek.

DÜNYANIN EN BORÇLU ÜLKESİ

Konuyu daha iyi anlayabilmek için, Çin dünyanın en borçlu
ülkelerinden olduğunu hatırlamakta yarar var. Büyümesi
borca dayalı. Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) verilerine
göre, 2005 yılı başında 3,4 trilyon dolar olan toplam borç
yükü, geçen yıl eylül sonunda 40 trilyon doları geçti. Bu rakam Çin milli gelirinin yüzde 300’üne yakın ve yarısından
fazlası, yüzde 157’si reel sektöre ait. Ama dış borçların milli gelire oranı sadece yüzde 14. (Bir karşılaştırma yapmanız
için, IIF’e göre; Türkiye’nin borç yükünün milli gelire oranı
yüzde 153 kadar. Dış borçların milli gelire oranı ise yüzde 79)
Çinli yetkililerin yabancılardan bekledikleri şey, yapacakları işlemlerle bazı şirketlere finansman sağlamaları.
İşin zamanlaması da çok kritik öneme sahip. Çin’de büyüme hızı yavaşlıyor ve aşırı borç sarmalına girmiş olan birçok sektörde temerrüt riskleri artıyor. S&P temsilcilerine

I’M LOOKING AT some key points to understand how the
world has been changed. I try to follow the monetary system
by listening to the news from the centers like London and New
York in addition to the international institutions. As for political
matters, I find easy to follow Washington, London, Berlin, Moscow
and Pekin.
Last month, Financial Times (FT) reported something which
was very important according to me. The newspaper was
reporting that Standard & Poor’s will finally start credit rating
for the domestic market of China. The US company will be the
first foreign credit rating agency to be working in the Chinese
domestic markets. The aim is to open the way to the foreigners
to do transactions in the bond market worth 12 trillion dollars.
THE WORLD’S MOST INDEBTED COUNTRY
For a better understanding of the matter, don’t forget that China
is one of the world’s most indebted nations. Its growth relies on
borrowing. According to the figures of the International Finance
Institute (IIF), the total debt of 3,4 trillion dollars in early 2005
surged to over 40 trillion dollars by the end of September last
year. This figure is almost close to 300 per cent of the Chinese
national income and more than half of this burden, 157 per cent
is owed by the real industry. However, the ratio of foreign debt
to the national income is only 14 per cent. (For a comparison,
Turkey’s debt ratio to the national income is 153 per cent. And
the ratio of foreign debts to the national income is 79 per cent.)
The Chinese aim is to allow foreigners to provide finance
to some companies through these transactions. The timing of
this move is very critical too. The economic growth is slowing
in China and many industries trapped in a high debt spiral
are exposed to a higher risk of default. According to S&P
representatives, the Chinese local authorities are not able to
evaluate effectively the growing risks.
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WHERE IS MAO’S CHINA?
Where are the old days when Mao Zedong’s China made the
Cultural Revolution to curb down the influence of foreigners…
It resisted until now but finally it conceded to allow one of the
international credit rating agencies to work, though in Hong
Kong only, for now. Let’s remind that the foreign exchange
market is fully close to the foreign countries. In other words,
just the opposite to our country is valid.
Don’t underestimate this news. Like in the famous quote
of Neil Armstrong, the first human walking on the moon, “a
little step for S&P but a big step for the financialisation of the
world.”
Attention to this level of fast financialisation of the
world’s economy after 1990. Now a hole is opened on the
financial “Great Wall” of China whose capital movements
were completely closed to foreigners. If this is an economic
concession by China to US, others will follow it and the hole on
the wall will expand. Because
the US government is
ignorant about the concepts
like “enough, to be satisfied”.
There only, “the tree of
taking” is grown. The first
migrants coming from Europe
forgot to take “the tree of
giving” with them!
OLD CONCEPTS AND VALUES
ARE SHAKENUP
Meanwhile, don’t conclude
that I’m criticizing Chinese.
Let’s remind you. The world
is very rapidly financialised.
The annual goods trade
is slightly over 70 trillion
dollars over the world.
Meanwhile, the daily total value of all foreign exchange
transactions is 5,1 trillion dollars. And most of these
transactions are performed in London and New York. The
world is looking for its new economic and political balances.
Old concepts and values are one by one shaken up. Some of
them disappear. Time will show how many of them are sound.
I think that the result of this excessive financialisation
will be overinflated asset prices and shadow banking. And
the source is the liquidity made abundant by the central
banks mainly after the global crisis in 2008. The balloon in
borrowing and asset prices continues to grow. This is to such
an extent that even FED doesn’t know how to cope with this
monster. Those repeating “I will raise the interest rate, I will
contract balance sheets” changed mind rapidly. Now, they
are singing “bas bas paraları Leyla’ya bas, bir daha mı gelecez
dünyaya” (a Turkish popular song which can be translated as
‘pour money to Leyla, will we come into the world again’) upon
the order of Trump.
Therefore, the balloon will continue to inflate even in
China. Until where and when? We’ll see.
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göre, Çinli yerel otoriteler artan riskleri tam olarak değerlendiremiyorlarmış.
HEY GİDİ MAO’NUN ÇİN’İ

Hey gidi Mao Zedong’un, yabancıların etkilerini kırmak için
Kültür Devrimi yaşayan Çin’i. Diren direndi en sonunda,
uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından birinin,
şimdilik sadece Hong Kong’da da olsa, çalışmasına izin verdi. Bilinmesinde yarar var. Bu kararı alan ekonominin sermaye hareketleri (kambiyo rejimi) tamamen dışa kapalı.
Yani bizdeki durumun tam tersi bir ortam söz konusu.
Olayı küçük bir adım olarak görmeyin. Aya ayak basan
ilk insan olan Neil Armstrong’un meşhur sözünde olduğu
gibi, “S&P için küçük ama dünya finansallaşması için büyük bir adım”.
1990 sonrası dünyada ekonomide görülen hızlı finansallaşmanın bu geldiği aşamaya dikkat. Artık sermaye hareketleri tamamen dışa kapalı Çin’in
finansal “Çin seddinde” bir delik
açıldı. Eğer bu Çin’in ABD’ye verdiği bir ekonomik taviz ise arkasından diğerleri de gelecek ve duvardaki delik büyüyecek. Çünkü
ABD yönetimi “doymak, yeter”
gibi kavramlara yabancıdır. Orada sadece “alma ağacı” yetişir. İlk
göçerler, “verme ağacını” Avrupa’dan göç ederken yanlarında
getirmeyi unutmuşlar!
ESKİ KALIPLAR, DEĞERLER
BİRER BİRER SARSILIYOR

Bu arada Çinlileri eleştiriyorum
gibi anlam çıkmasın. Hatırlatmama izin verin. Dünya çok hızlı finansallaşıyor. Dünyada
bir yıllık mal ticareti 70 trilyon doların biraz üstündedir.
Buna karşılık, 2016 yılı itibariyle günlük, tüm döviz işlemlerinin toplamı 5,1 trilyon dolardır. Ve bu işlemlerin büyük
çoğunluğu Londra ve New York’ta yapılır. Dünya yeni ekonomik ve siyasi dengelerini arıyor. Eski kalıplar, değerler
birer birer sarsılıyor. Bazıları da yıkılıyor. Ne kadarının
sağlıklı adımlar olduğunu zaman gösterecek.
Bana göre, bunca finansallaşmanın sonucu şişen, balonlaşan varlık fiyatları ve gölge bankacılıktır. Kaynağı da
merkez bankalarının özellikle 2008 Küresel Krizinden
sonra bollaştırdıkları likiditedir. Borçlanma ve varlık fiyatlarındaki balon şişmeye devam ediyor.
Öyle bir hale geldi ki, FED bile yarattığı canavarı nereye
bağlayacağını bilemiyor. Düne kadar “faiz artıracağım, bilanço küçülteceğim” türküsünü söyleyenler aniden karar
değiştirdiler. Şimdi Trump’ın emriyle, “Bas bas paraları
Leyla’ya, bi daha mı gelecez dünyaya” demeye başladılar.
Balon Çin’de bile şişmeye devam edecek. Nereye ve ne
zamana kadar? Göreceğiz.
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Dolar AB ve Çin’e
karşı küresel
rezerv rolünü
koruyabilir
US Dollar may keep its global reserve
currency role against the EU and China
Manulife Asset Managment’in Başekonomisti Megan Greene’nin FT’deki yazısını Strategy için derledik.
Manulife Asset Managment Chief Economist Megan Greene’s article in FT composed for Strategy.

BD DOLARININ dünyanın rezerv para olma statüsünü niçin kaybedebileceğine dair pek çok
gerekçe sıralanabilir. Bu konuda tabii ki AB ve
Çin’in çabaları da azımsanamaz. Ancak Jean-Claude Juncker ve Xi Jinping’ten özür dileyerek, Tina’nın bize
bunun yakın zamanda olmayacağını söylediğini hatırlatalım.
Tina Margaret Thatcher’ın deyişidir: “Alternatifi yok” (Not:
İngilizce, there is no alternative. Tina, bu cümlenin baş harflerinden oluşuyor). Bu cümle, diğer varlıkların zayıf getirileri
nedeniyle, hisse brokerleri (ekim ayındaki düşüşten önce)
arasında modaydı ancak bugünlerde dolara da uyarlanabilir.
Dolar için kötü bir yıl oldu. Ticaret ağırlıklı dolar endeksi
yükselse de, Merkez Bankası rezervlerindeki küresel payı
ikinci mali çeyrekte yüzde 62,3 oranında gerileyerek son beş
yılın en düşük düzeyine indi. Yabancıların portföyündeki
ABD Hazine bonolarının payı yüzde 41 düşüşle son 15 yılın
en düşük değerine geriledi. Çin petrolde vadeli işlemleri yu-

A

MANY REASONS can be sorted about why the US
dollar may lose the world’s reserve currency status.
Of course, the efforts of the EU and China cannot be
underestimated. However, by apologizing Jean-Claude
Juncker and Xi Jinping, let’s remind that Tina said this
situation is not going to happen very soon. Tina is
Margaret Thatcher’s statement: “There Is No Alternative”
(Note: Tina is the initials of this sentence). This sentence
was fashionable between the stock brokers (before the
fall in October) due to the weak returns of other assets,
but it can be adapted to the dollar these days.
It’s been a bad year for the USD. Although the tradeweighted dollar index rose, the global share of the central
bank reserves fell 62.3 percent in the second quarter to
the lowest level in the last five years. The share of US
Treasury bills in foreign portfolio fell by 41 percent to the
lowest value of the last 15 years. China has challenged the
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superiority of the petro-US dollar, starting with oil futures
trading with Yuan. Germany, France, Britain and Russia
bypassed US sanctions and launched a new payment system
to replace the USD in order to continue trading with Iran. There
are also ongoing risks. The US government is in no position to
pay the rights of the baby boomer belt, but it is still increasing
its national debt substantially by continuing its spending at
a rapid pace. FED reduces its balance sheet by decreasing
USD liquidity. The commercial disputes of the Washington
administration increase the motivation of other countries to
reduce their dependence on the U.S. financial system and
currency. But still, I don’t think King Dollar can be overthrown.
Tina saves the reputation of USD despite all its mistakes.
European Commission President Juncker gave the Euro
a much more important global role during his speech in
the last September while talking about situation of the
European Union. Although the Euro constituted the second
largest share in the world’s central banks’ reserves in mid2018, its share in the pie was only one third of the US dollar.
Itwill be more difficult for investors to trust Euro as long as
doubts about the sustainability of the Euro zone, which has
recently been fueled by the problems stemming from the
Italian government’s budget statement.
Despite all the talk about China’s economic breakthrough,
it cannot be said that the Chinese currency may take role
of US dollar. In mid-2018, the yuan had only 1.84 per cent
of the reserve of central banks in the world. However, as
the One Belt One Road project expands, this situation may
change and it will make it easier for all countries to use the
same currency. The yuan still has a long way to go. The yuan
is not freely fluctuating, the monetary policy of China is not
predictable, and China’s economy and fiscal systems are far
from being transparent.
The return of the United States as an important oil producer
is a factor that further preserves the position of the U.S. dollar.
The world is trading oil by USD. According to the Business
Intelligence Agency IBISWorld, this figure was $ 2 trillion in
2017. Finally, the US dollar is taking advantage of the network
effect. Although the US has only 10 percent of global sales,
nearly 40 percent of imports are billed in US dollars worldwide.
Banks and companies also like to use USD because other banks
and companies like USD too. Some believe that the special
drawing rights (SDR) of the IMF may be a reliable option.
However, SDR is not a currency, but an accounting entry that is
valued by the currency basket. The “extraordinary privilege”
of having reserve currency allows the United States to borrow
more than its capabilities and cheaper ways. The global
demand for USD is supporting a healthy financial services
sector. However, interest in the USD also increases its value,
thereby reducing the competitive power of USA’s exports,
cheapening imports and increasing the trade deficit. The
current administration makes it clear that they don’t like the
trade deficit at all. However, even if the U.S. decides in person
that it does not want to take responsibility for becoming a
global reserve currency, it is not likely to escape from it.
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anla yapmaya başlayarak, petro doların üstünlüğüne meydan
okudu. Almanya, Fransa, İngiltere ve Rusya ABD yaptırımlarını baypas ederek İran’la ticarete devam edebilmek için
doların yerine yeni bir ödeme sistemi geliştirilmesi fikrini
ortaya attılar. Aynı zamanda süregelen riskler de söz konusu. ABD hükümeti baby boomer kuşağının haklarını ödeyebilecek durumda değil ama yine de harcamalarına son sürat
devam ederek, ulusal borcu önemli ölçüde artırıyor. FED
dolar likiditesini azaltarak, bilançosunu daraltıyor. Washington yönetiminin ticari anlaşmazlıkları diğer ülkelerin ABD
finans sistemine ve para birimine bağımlılığını azaltma motivasyonunu artırıyor. Ancak yine de, Kral Dolar’ın tahttan
ineceğini sanmıyorum. Bütün yanlışlarına rağmen Tina doları koruyor.
Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker eylül ayındaki Avrupa
Birliği’nin Durumu konuşmasında Euro’ya çok daha önemli
bir küresel rol biçti. Euro her ne kadar 2018 yılı ortalarında
dünyadaki merkez bankaları rezervlerinde ikinci en büyük
payı oluştursa da, pastadaki dilimi dolarınkinin yalnızca üçte
biri kadardı. Kısa süre önce İtalyan hükümetinin bütçesinden
kaynaklanan sorunların daha da körüklediği euro bölgesinin
sürdürülebilirliğine dair kuşkular ortadan kalkmadığı sürece
yatırımcıların euro’ya güvenmeleri daha da zorlaşacak.
Çin’in şahlanışıyla ilgili bütün konuşmalara rağmen para
biriminin doların yerini alabileceği pek söylenemez. Yuan
2018 yılı ortalarında dünyadaki merkez bankaları rezervlerinde ancak yüzde 1,84’lük bir paya sahipti. Ancak Kuşak ve
Yol projesi genişledikçe bu durum değişebilir; projede bütün
ülkelerin aynı para birimini kullanmaları işleri kolaylaştıracaktır. Ancak yuanın gidecek uzun bir yolu var. Yuan serbestçe dalgalanmıyor, para politikası öngörülebilir değil ve Çin’in
ekonomisi ve mali sistemi de şeffaflıktan uzak.
ABD’nin önemli bir petrol üreticisi olarak geri dönüşü ise
doların konumunu daha da koruyan bir etken. Dünya petrol
ticaretini dolarla yapıyor -İş İstihbarat kuruluşu IbisWorld’e
göre, 2017’de bu rakam 2 trilyon dolardı. Son olarak, dolar
network etkisinden yararlanıyor. ABD küresel satışlarda yalnızca yüzde 10’luk bir paya sahip olsa da, dünyada ithalatın
yaklaşık yüzde 40’ı dolar bazında faturalandırılıyor. Bankalar
ve şirketler dolar kullanmayı seviyorlar çünkü diğer bankalar ve şirketler de doları seviyor. Bazıları IMF’nin özel çekme
haklarının (special drawing rights; SDR) güvenilir bir seçenek oluşturabileceği görüşünde. Ancak SDR para birimi değil,
para birimi sepetine göre değerlenen bir muhasebe girdisi.
Rezerv para birimine sahip olmanın “olağanüstü ayrıcalığı”
ABD’nin olanaklarının çok üzerinde ve ucuz yoldan borçlanmasını sağlıyor. Dolarla işleme olan küresel talep sağlıklı bir
finans hizmetleri sektörünü destekliyor. Ancak dolara yönelik ilgi aynı zamanda değerini de yükselterek Amerika’nın
ihracatının rekabet gücünü azaltıyor, ithalatı ucuzlatıyor ve
ticaret açığını büyütüyor. Mevcut yönetim ticaret açığından
hiç hoşlanmadığını açıkça ortaya koyuyor. Ancak ABD küresel rezerv para birimi olma sorumluluğunu almak istemediğine bizzat karar verecek olsa bile, bundan pek sıyrılabilecek
konumda değil.
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AKFEN GYO,
GELIRLERDE
REKOR KIRDI
Akfen GYO broke
a record in revenue
ACASIZ SANAYI olarak da adlandırılan turizm sektöründe Türkiye son
yıllardaki istikrarlı büyümesini devam
ettirirken, 2018 yılında meydana gelen bu
canlılık Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) şirketinin kuruluşundan bu
yana en yüksek geliri elde etmesine neden
oldu. Akfen GYO’nun 2018 yılında Türkiye ve yurtdışındaki 3.628 odaya sahip toplam 20 otelinden elde ettiği kira geliri, bir
önceki yıla göre yüzde 47 artış gösterdi.
2018 yılının tamamında 19 otelden elde
edilen tüm kira geliri 94,5 milyon TL (17,1
milyon Euro) olarak gerçekleşirken, bu Akfen GYO’nun kurulduğu 2007 yılından itibaren elde edilen en yüksek kira geliri oldu.
Turizm sektöründeki iyileşme ile Akfen
GYO’nun Türkiye’de 2.477 odası bulunan
15 otelinde 2018 yılındaki doluluk oranı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4’lük
artışla yüzde 66,4’e ulaştı. Bu otellerdeki
ortalama oda başına gelir de 2017 yılındaki 117 TL seviyesinden yüzde 40 artışla 165

B

WHILE TURKEY continues its steady
growth in recent years in tourism, which is
also called as the smokeless industry, this
growth in 2018 caused Akfen Real Estate
Investment Trust (REIT) to obtain the highest
revenue since its foundation. Total rental
revenue of 20 hotels with a total of 3628
rooms owned by Akfen GYO in Turkey and
abroad, increased 47% compared to last year.
In 2018, total rental revenue obtained from
19 hotels is realized as 94.5 M TL (17.1 M
Euro) which marks the highest rental revenue
since Akfen GYO’s foundation in 2007.
Along with the recovery in tourism sector,
occupancy rates of Akfen GYO’s 2477 rooms
in 15 hotels in Turkey is increased by 4.4
percent compared to last year’s same period
and reached 66.4 percent. Revenue per room
has also increased from 2017’s rate of 117 TL

TL’ye kadar çıktı. Rusya’daki 4 oteli de dikkate alındığında 20 otelde 3.628 odaya ulaşan Akfen GYO’nun 2018 yılında tüm otel
dolulukları yüzde 4 artışla 65,4’e çıktı. 2018
yılında tüm otellerden elde edilen oda başına gelirler ise yüzde 2,6 artışla 31,3 Euro
olarak gerçekleşti.
Rakamları değerlendiren Akfen GYO
Genel Müdürü Sertaç Karaağaoğlu, 2018
yılının Türkiye ekonomisi açısından çok
zor bir dönem olarak geride kaldığına dikkat çekerek, buna rağmen turizm sektörünün çıkışını sürdürmesinin çok olumlu
izler bıraktığını ifade etti.
“2019 YILI DAHA PARLAK GEÇECEK”
Türk turizm sektöründeki yükseliş trendinin 2019 yılında da devam edeceğinin
altını çizen Sertaç Karaağaoğlu, gelen turist ve oda başına gelirlerdeki artışa bağlı
olarak Akfen GYO’nun gelirlerinin yeni
rekorları da beraberinde getirmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

to 165 TL with a 40 percent increase.
Considering its 4 hotels in Russia, Akfen
GYO reaches 3628 rooms in 20 hotels realized
a 65.4 occupancy rate with a 4 percent
increase in 2018. Revenue per room in 2018
is realized as 31.3 Euro from all hotels with a
2.6 percent increase.

“2019 WILL BE BRIGHTER”
Akfen GYO General Manager Sertaç
Karaağaoğlu evaluated the numbers and
stated that 2018 is left behind as a tough
period for Turkey’s economy, while tourism
sectors steady growth left positive remarks.
Sertaç Karaağaoğlu underlined that increase
trend in tourism sector will continue in 2019
and depending on the increase in incoming
tourist and revenue per room, they expected
that Akfen GYO will bring new records.

2018 yılı net kârı
yüzde 166 arttı
Akfen GYO’nun 2018 yılı finansal
sonuçlarına göre şirketin net kârı
bir önceki yıla göre yüzde 166
artarak 104 milyon TL’ye ulaştı.
Konsolide kira gelirleri yüzde
54’lük artışla 98 milyon TL olarak
gerçekleşen Akfen GYO’nun
toplam varlıkları yüzde 39 artışla
2 milyar 437 milyon TL’ye çıktı.
Akfen GYO Genel Müdürü Sertaç
Karaağaoğlu, güçlü finansal yapısı
ile nitelikli projelere odaklanan
Akfen GYO’nun sektördeki gücünü
ve güvenilir konumunu her geçen
yıl daha da pekiştirdiğine dikkat
çekerken, “Turizmdeki yükselişle
kârlılığımızı daha da yukarılara
taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

Profit surged by 166
per cent in 2018
According to the figures of Akfen REIT
for the year 2018, the profit jumped
by 166 per cent to 104 million liras
on yearly basis. The consolidated
rental income surged by 54 per cent
to 98 million liras and the total asset
of Akfen REIT rose by 39 per cent to
437 million liras. Akfen REIT General
Manager Sertaç Karaağaoğlu stated
that Akfen REIT, focused on the
projects of quality due to its strong
financial structure, continues to
enhance its power and reliability in
the industry; “we’ll rise further our
profitability thanks to the growing
tourism industry” he said.
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TURİZMİN
HER ALANINA
DAMGA VURDU

FOCUS ON ALL
AREAS OF
TOURISM

İlk turizm yatırımını Kuşadası’nda yapan Akfen Holding,
Avrupa’nın en büyük otel işletmecisi Accor’u Türkiye’ye
getiren grup oldu. O dönemde Accor’un Başkanı,
“İstanbul’a 40 otel yap biz hepsini kiralarız” diyerek,
kente olan büyük inancını ortaya koymuştu.
Making its first investment in Kuşadası, Akfen Holding
is the group that brought Accor Group to Turkey. The
President of Accor at the time, demonstrated his faith
in the city saying that “Build 40 hotels in Istanbul
and we will rent all of them”.
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TÜRKIYE’NIN önde gelen grupları arasında bulunan
Akfen Holding, yıllar yılı turizm yatırımları ile de öne
çıktı. Tarihinde ilk turizm yatırımı olarak 1988 yılında Aydın Kuşadası Ziraat Bankası Davutlar Eğitim
ve Dinlenme Tesisleri inşaatını tamamlayan Akfen,
1992’de Altınhavuz Yapı Kooperatifi’ne ait Çeşme’deki 139 villalık projeyi sahipleri ile buluşturdu. Akfen
Holding, daha sonraki yıllarda da tesis inşaatından,
otel işletmeciliğine kadar birçok alanda Türk turizmine hizmet etmenin gururunu yaşadı.
1990’lı yılların sonlarında Türkiye’nin yazlık ve kışlık gözde tatil destinasyonları arasında başı çeken Kuşadası ve Bursa’da iki AkfenClub otelini hizmete sokan
Akfen bir dönem buraların işletmesini de sürdürdü.

AKFEN HOLDING, which is one of Turkey’s outstanding
groups, is prominent in tourism investments for many
years. As its first tourism investment, Akfen developed
Aydin Kusadasi Ziraat Bank Davutlar Education and
Recreation Facilities in 1988. In 1992, 139 villas for
Altinhavuz Cooperative Housing Society was built and
delivered to beneficiaries in Cesme. In the later years,
Akfen has had the pride of serving the Turkish tourism
on many fields including construction of facilities
and hotel management. In the end of 1990’s, Akfen
developed two AkfenClub Hotels in Kusadasi and Bursa,

AKFEN GYO-ACCOR İLE KISA ZAMANDA BÜYÜDÜ
AKFEN REIT GREW WITH ACCOR IN A SHORT TIME
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Ibis Otel İstanbul
Novotel İstanbul
Ibis Otel Eskişehir
Merit Park Otel Girne
Novotel Trabzon
Ibis Otel Gaziantep
Novotel Gaziantep
Ibis Otel Kayseri
Novotel Kayseri
Ibis Otel Bursa
Ibis Otel Yaroslavl
Ibis Otel Samara
Ofis Samara
Ibis Otel Adana
Ibis Otel Esenyurt
Ibis Otel Alsancak
Ibis Otel Kaliningrad
Ibis Otel Ankara Airport
Ibis Otel Moskova

20 Novotel Karaköy
21 Ibis Otel Tuzla

Mart March 2007
Mart March 2007
Nisan April 2007
Nisan April 2007
Ekim October 2008
Ocak January 2010
Ocak January 2010
Mart March 2010
Mart March 2010
Kasım November 2010
Eylül September 2011
Mart March 2012
Mart March 2012
Eylül September 2012
Ocak January 2013
Haziran June 2013
Ağustos August 2013
Eylül September 2014
2015
Şubat February 2016
Nisan April 2017

İstanbul
İstanbul
Eskişehir
Girne-KKTC Kyrenia-TRNC
Trabzon
Gaziantep
Gaziantep
Kayseri
Kayseri
Bursa
Yaroslavl-Rusya Russia
Samara-Rusya Russia
Samara-Rusya Russia
Adana
İstanbul
İzmir
Kaliningrad-Rusya Russia
Ankara
Moskova-Rusya
Moscow- Russia
İstanbul
İstanbul

228 oda rooms
208 oda rooms
108 oda rooms
286 oda rooms
200 oda rooms
177 oda rooms
92 oda rooms
160 oda rooms
96 oda rooms
200 oda rooms
177 oda rooms
204 oda rooms
165 oda rooms
156 oda rooms
140 oda rooms
167 oda rooms
147 oda rooms
317 oda rooms
200 oda rooms
200 oda rooms
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ACCOR’U TÜRKİYE’YE GETİRDİ
Akfen Holding’in turizmde Türkiye’ye sağladığı en büyük
katkı, 2005 yılında dünyanın üçüncü Avrupa’nın ise en büyük otel işletmecisi Accor Grubu ile hayata geçirdiği stratejik
ortaklık modeliyle Fransız devini ülkemize getirmesi oldu.
Accor Grubu ile yapılan stratejik ortaklık anlaşması kapsamında Akfen Holding, Novotel ve İbis markalı otellerin Türkiye’deki yatırımlarının inşaatlarını hayata geçirmeye başladı. Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) bünyesinde
başlayan yatırımlar Türkiye’de şehir otelciliği konseptinde
ilk ve tek yatırımlar olarak öne çıktı.
Türkiye’nin yanı sıra Rusya’ya da yayılan Akfen – Accor
ortaklığı kısa zamanda 19 otel ve 3.342 oda sayısına ulaştı.
Bugün Akfen GYO, otel yönetiminden ziyade projesini geliştirdiği ve inşa ettirdiği otelleri uzun dönemli kira sözleşmeleri ile Accor’a kiralayarak uzun vadeli kira getirisi elde ediyor.
BODRUM LOFT İLE DEVAM EDİYOR
Turizm yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Akfen, dünya
jet setinin yeni uğrak noktası olarak son yıllarda öne çıkan
Bodrum’da yeni bir projenin yapımına başladı. Gelecek yıl
tamamlanarak hizmete girmesi beklenen Bodrum Loft,
uzun ve kısa dönemli oda kiralama seçenekleri ile faaliyet
gösterecek. Bodrum’un Gölköy bölgesinde 57 dönümlük
arazi üzerindeki Bodrum Loft’da 93 oda 186 yataklı bir otel
hayata geçirilecek.

•

Hamdi Akın, kızı Pelin Akın (Özalp) ve oğlu Selim Akın
ile fırsat buldukça AkfenClub yatırımlarının yer aldığı
Uludağ’da kar tatili yapıyordu.

STRATEGY

most favorite winter and summer holiday destinations and
managed them for a period of time.

BROUGHT ACCOR TO TURKEY
Akfen Holding’s greatest contribution to Turkey’s tourism
is bringing the world’s third biggest and Europe’s biggest
hotel group, French Accor Group to Turkey, with a strategic
partnership alliance in 2005. In accordance with the scope
of the strategic partnership alliance with Accor Group, Akfen
Holding started developing the Novotel and Ibis brand
hotels’ construction in Turkey. Those investments, realized by
Akfen Real Estate Investment Trust (REIT) were the first and
only investments in the field of city hotels concept in Turkey.
Along with Turkey, Akfen-Accor partnership extended
to Russia and in a short period of time it reached 19 hotels
and 3,342 rooms. As of today, rather than managing them,
Akfen Real Estate Investment Trust (REIT) develops and
constructs hotels and rents them to Accor with long period
rental agreements and obtains rental income.

CONTINUING WITH BODRUM LOFT
Akfen continues its tourism investments at full speed with
a new project development in Bodrum, where is the new
favorite location of world jet-set in recent years. Expected
to be completed and opened next year, Bodrum Loft will
operate with long and short term renting options. Built on
a 57 acres land in Golkoy region of Bodrum, Bodrum Loft
will have 93 rooms and 186 beds.
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HAMDI AKIN – Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı: (Chairman Of The Executive Board)

“Accor Başkanı İstanbul’u çok beğendi,
‘40 otel yap, hepsini kiralarız’ dedi”
President of Accor loved Istanbul very much and said
“Build 40 hotels and we will rent them all”
“2005-2006 YILLARINDA Turizm Bakanlığı’ndan iki tane
arsa tahsisi almıştık. O zamanlar Bakan Sayın Bahattin Yücel’di. Bu tahsislerin bir tanesi Bodrum’da bir tanesi ise Zeytinburnu’ndaydı ve buraları otel yapmak üzere Turizm Bakanlığı’ndan almıştık. Zeytinburnu o zaman 5 yıldızlı otellerin
yapılacağı bir yer değildi. Bu nedenle 4 yıldızlı bir otel grubu
arıyorduk. Novotel-İbis oteller benim gençliğimde Avrupa’da
çok kaldığım, zaman geçirdiğim bir otel grubuydu. Tertemizdi
ama ucuzdu. Türkiye’de de yoktu. Türkiye’de olmamasını hayretle karşılıyordum. Onları buraya getirmek için kendileriyle
irtibata geçtik. O ana kadar Türkiye’de kimseye bir imtiyaz
vermemişlerdi. Türkiye’ye gelmek onlar için çok da tercih edilebilir bir şey değildi. Ama biz onları ikna etmeyi başardık.
Süha’ya (Güçsav) “Bak Süha. Novotel’in temsilcisi bu. Sen
bunu bir şekilde ikna et ve biz bu otel grubu ile Türkiye’de otel •

“IN 2005-2006 we had two lands allocated by the ministry
of Tourism. The minister of the time was Mr. Bahattin Yücel.
One of these lands was in Bodrum and the other one was
in Zeytinburnu and we had the permissions by the Ministry
of Tourism to build hotels to these lands. At the time,
Zeytinburnu was not a place for a 5-star hotel to be built.
Thus we were searching for a 4-star hotel group. NovotelIbis hotels were the group of hotels that I stayed and spent
time in Europe when I was young. They were quite clean and
cheap at the same time. They were not in Turkey and I was
surprised about that. We contacted them to bring them to
Turkey. Up to that time, they hadn’t given any franchises and
it was not preferable for them to come to Turkey either. But
we persuaded them.
I told Süha (Güçsav) that, “Süha, this is the brand
representative of Novotel. Persuade them in some manner •

Whenever the opportunity arises, Hamdi Akın,
accompanied by his daughter Pelin Akın (Özalp) and his son Selim Akın,
used to go to ski in Uludağ where AkfenClub investments are made.

•
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Hamdi Akın,
Kuşadası’ndaki Ziraat
Bankası Eğitim ve Dinlenme
Tesisleri’nin inşaatında
işçilerle birlikte.

and we should start hotel
inşaatlarına başlayalım. Otel yapadevelopments with this group
lım, onlar da gelsinler ve işletsinler.
in Turkey. We will build and rent
Biz de onlara kiraya verelim” dedim.
them and they will operate. In
Çünkü 2006-2007 yıllarında Türki2006-2007, Turkey was rearing up
ye artık şaha kalkmaya başlıyordu ve otel fiyatand room prices were rising quite
ları gayet güzel yükseliyordu. Her sene yaklaşık
well. There was a 10 percent increase every
yüzde 10’luk bir yükseliş vardı. Biz de “Bu böyle
year and we thought that “this will continue
devam eder ve bu kiralarla otel işine girersek
and if we entered hotel business we will get
oldukça iyi bir gelir elde ederiz” diye düşündük.
a good profit” and started with Zeytinburnu.
İlk defa Zeytinburnu ile başladık. Zeytinburnu
We built Zeytinburnu Novotel and Ibis Hotel,
Novotel ve İbis Otel’i yaptık. Arkasından arsa
and we developed this concept wherever we
found suitable lands.
bulduğumuz her yerde bu konsepti ilerlettik.
The owner of the Accor Hotels Group, Mr.
Accor Otel Grubu’nun sahibi Mr. Pélisson TürPélisson came to Turkey and told me that “I had
kiye’ye geldi ve bana “Ben bu kadar İstanbul’un büno idea that Istanbul grew so big. You may build
yüdüğünü bilmiyordum. Sen İstanbul’da 40 tane
nded by workers at
40 hotels in Istanbul and we would rent all 40
Hamdi Akın, surrou
otel yapabilirsin ve biz de bunların 40’ını da kiraZiraat Bank Training
of them”. We started with an aim to build 40
the construction of
larız” dedi. Biz 40 otel yapma hedefiyle yola çıktık
es in Kuşadası.
and Holiday Faciliti
hotels, but we had to stop when we were at
ama 20’ye geldiğimizde durduk. Çünkü Türkiye’de
20 because tourism in Turkey went backwards
turizm umulanın aksine birden bire geriye döndü.
unexpectedly and unexpected numbers occurred. We are very
Ve umulmadık rakamlar ortaya çıktı. Şu anda başlangıçtaki fizifar from our feasibility we had in the beginning right now,
bilitelerimizin çok uzağındayız. O sebeple durduk. Ama 4 tanesi
that’s why we stopped. But we still have 20 hotel with 4 of
Rusya’da, 16 tanesi Türkiye’de 20 otelimiz var. Fakat 2017’den
them in Russia and 16 of them in Turkey. But with the rise of
itibaren başlayan yükselişle planlarımız revize olabilir.”
tourism that started in 2017, our plans may be revised.”

KKTC’ye ilk uluslararası otel markasını getirdi
Brought first international hotel brand to TRNC

Akfen Holding’s breakthrough in
Akfen Holding’in Accor ile Türkiye’de
hospitality sector with Accor in Turkey,
başlattığı otelcilik hamlesi Kuzey Kıbspread to Turkish Republic of Northern
rıs Türk Cumhuriyeti’ne de (KKTC)
Cyprus (TRNC). As a result of this
sıçradı. Birliktelik sayesinde KKalliance, Mercure Hotel, which operates
TC’nin uluslararası anlamdaki ilk otel
under Accor Group was opened in 2007
markası Accor çatısı altındaki Mercuas TRNC’s first international hotel brand.
re Otel 2007 yılında hizmete girdi.
At the official opening ceremony of
Resmi açılışı yapılan otelle birlikte
the hotel, Hamdi Akın noted that they
ilk kez uluslararası bir markayı KKbrought an international brand to TRNC
TC’ye getirdiklerini dile getiren Hamdi
for the first time and said; “as we had
Akın, “Bu yatırımın temelini atarken,
promised while we laid foundation of
Akfen’in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde
that investment, we kept our promise and
söz vermiştik, bu sözümüzün arkasın403 oda ve 50 villada toplam 1242 yataklı bir
brought Accor to TRNC” and he explained
da durduk ve Accor’u KKTC’ye getirotel projesi daha bulunuyor. Bafra’da yer alan
ve
şu
anda
geliştirme
aşamasında
olan
otelin
iki
why they chose to invest here as follows:
dik” diye konuşmuş, o tarihte yatırım
etapta tamamlanması bekleniyor.
“Before Annan Plan, there was a
için neden burayı seçtiklerini şöyle
Akfen has another hotel investment in Bafra,
very
good atmosphere in TRNC. With
açıklamıştı:
Turkish Republic of Northern Cyprus with a
the vision that TRNC will be in a better
“Annan Planı öncesi KKTC’de çok
capacity of 403 rooms and 50 villas summing up
position on international platform and
a total of 1242 beds. Currently under development,
iyi bir hava vardı. KKTC’nin uluslanot to be late, we decided to invest here.
this hotel will be built in two stages.
rarası platformda yerinin daha iyi
This was a necessary risk to be taken and
olacağı düşüncesiyle geç kalmamak
we took it. Developing a hotel in TRNC
için yatırım kararı aldık. Bu alınması gereken bir riskti, aldık.
is an ordinary thing but we said that ours will be
KKTC’ye otel yapmak herkesin yapacağı bir iştir. Bu otelin bir
different and brought an international hotel chain
farklılığı olacak dedik ve uluslararası bir zinciri buraya taşıdık.
here. There was no international brand here and so
Burada uluslararası bir marka yoktu, biz getirdik.”
we brought it.

Çünkü
bazı işler
güven
ister.

Dünyanın en büyük havalimanı İstanbul Havalimanı da
IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği güvencesinde...
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% 5,4’lük
artış bekleniyor
Küresel sağlık
harcamalarında

The global healthcare expenditures anticipated
to grow by 5,4 per cent

‘2019 Küresel Sağlığa Bakış:
Geleceği Şekillendirmek’
konulu bir araştırma
yayınlayan Deloitte, 20182022 arasında küresel
sağlık harcamalarının
yıllık bazda yüzde 5,4
oranında artmasını öngördü.
Deloitte’un raporunda sağlık
hizmetlerinde öne çıkan
eğilimlere de yer verildi.

Deloitte, releasing a
report titled “A Look Into
the Global Healthcare
2019: Shaping the
Future”, foresees 5,4 per
cent rise on yearly basis
for the global healthcare
expenditures between
2018-2022. Deloitte’s
report covers also the
rising trends
in healthcare.
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DELOITTE TARAFINDAN yayınlanan ‘2019
Küresel Sağlığa Bakış: Geleceği Şekillendirmek’ konulu global sağlık sektörü araştırma raporuna göre; 2018-2022 yılları arasında küresel sağlık harcamalarının yıllık bazda
yüzde 5,4 oranında artması öngörülüyor.
Bu oran, 2013-2017 yılları arasındaki yüzde
2,9’luk yıllık artış oranına kıyasla ciddi bir
yükselişe işaret ediyor. Yaşlanan ve artan
nüfus, daha da yaygınlaşan kronik hastalıklar, yenilikçi fakat maliyeti yüksek dijital
teknolojiler sağlık taleplerini ve harcamalarını yükseltiyor. Raporda küresel sağlık hizmetlerinde öne çıkan eğilimlere de yer verilirken, öne çıkan noktalar şöyle sıralanıyor:
Finansal sürdürülebilirlik: Kişiselleştirilmiş tıbbın, teknolojik gelişmelerin,
acımasız ve zorlu rakiplerin, genişleyen
dağıtım alanlarının ve yenilenen ödeme
modellerinin ortaya çıkması, küresel sağlık
ekonomisi üzerinde belirsizlik yaratırken
kuruluşların hayatta kalma mücadelesi
üzerindeki baskıyı artırıyor. Yeni iş, sağlık
hizmetleri ve risk modellerini benimseyen
sağlık hizmet sunucuları; güçlü piyasa katılımcılarının yıkıcı potansiyelini dengeleyebilecek ve ekonomik sağlık hizmetleri
çözümlerinin yeni ekosisteminde lider ola-

ACCORDING TO THE global healthcare
research report titled “A Look Into the Global
Healthcare 2019: Shaping the Future”
released by Deloitte, the global healthcare
expenditures are anticipated to increase
by 5,4 per cent on yearly basis between
2018 and 2022. This percentage points out
a striking surge compared to 2,9 per cent
rise between 2013 and 2017. The aging and
growing population, the chronic diseases
becoming widespread and the innovative
but costly digital technologies increase the
healthcare demands and expenditures. The
research puts emphasis on the prevailing
trends in the global healthcare and the main
points are as follow:
Financial sustainability: The emergence
of personalized medicine, technological
developments, fierce and challenging
competitors, expanding distribution areas and
renewed payment models, put uncertainty
on the global healthcare economy and the
institutions feel more pressure to survive. The
healthcare service providers adopting new
business, healthcare services and risk models
will be able to balance the disruptive potential
of the powerful market participants and to rise

rak ortaya çıkabilecekler.

Yeni sağlık hizmetleri: Yaşlanan nüfu-

sun artışı ve bulaşıcı olmamakla birlikte
çok yaygın görülen hastalıkların (kalp,
kanser, şeker) yükselişi, sağlık hizmet
sektörünü kısa vadede hastalıkları iyileştirmekten ziyade, uzun vadede hastalıkları önlemeye, yönetmeye ve iyi yaşamı ön
plana çıkarmaya teşvik ediyor.
Talep ve beklentilere uyum: Hastaların, hasta yakınlarının ve çeşitli sağlık hizmetleri talep eden veya talep etme potansiyeli olan tüketicilerin, ‘giyilebilir izleme
ve fitness cihazları’ gibi dijital sağlık teknolojilerini nasıl kullanmak istediklerini,
bu konulardaki ihtiyaç ve beklentilerini
iyi anlayan ve buna göre hareket eden kuruluşlar, kişilerin bilinçli sağlık kararları
vermelerine yardımcı olacak ve hasta katılımı stratejileri geliştirebilecekler.
Dönüşüme yatırım yapmak: Blockchain, bulut tabanlı bilgi işlem, sanal sağlık, yapay zeka ve robotik, dijital gerçeklik, Tıbbi
Nesnelerin İnterneti (IoMT) gibi dijital
yenilikler, sağlık hizmetlerinin daha etkin
ve ulaşılabilir olmasını sağlayarak geleceğin şekillenmesine katkı sağlayacak. Diğer
yandan, bu yeniliklerin benimsenmesi,

as leader in the new ecosystem of the economic
healthcare.
New healthcare: The growing aging
population and the widespread diseases, though
not contagious (cardiac diseases, cancer and
diabetes), encourage the healthcare providers
to try to prevent, to manage the diseases and to
promote a good life in the long term rather than
to cure diseases in the short term.

Adaptation to demands and
expectations: The corporations perceiving
well how the patient, patient relatives, the
consumers demanding various healthcare
services or having the potential to demand, want
to use the digital wearable health technologies
like ‘wearable monitoring and fitness devices’,
understanding their needs and expectations
in this matter and acting accordingly, will help
people to make conscious decisions and to
develop patient participation strategies.
Investing to the transformation: The
digital innovations like blockchain, cloud
based IT, virtual health, artificial intelligence
and robotics, digital reality and the internet of
medical things (IoMT), will make the healthcare
more effective and accessible and thus,
contribute to the shaping of the future. On the
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geleneksel sağlık hizmetleri organizasyonlarının ötesine geçen vizyon ve yeteneklere
sahip olmayı da zorunlu kılmakta. Sağlık
hizmetleri alanındaki liderlerin, yenilikçi
oyuncuları ve bilgi kaynaklarını kucaklayan bir ekosistem kurmaları gerekmekte.
Siber güvenlik:
Sağlık hizmetlerinin
giderek dijitalleşmesi ve bağlı bir sağlık
hizmeti ortamında daha düzenli hale gelmesi beklenmekte. Bazı düzenleyici kuralların endişe kaynağı olmasına rağmen
-siber güvenlik şu anda listede zirvede
yer alıyor- kurumların sistemlerini ve kişiye özel hassas verilerini siber tehditlerden korumak için sistematik, proaktif, iyi
planlanmış ve iş birliğine dayalı bir yaklaşım benimsemeleri önem arz etmekte.
Yeteneklerin elde tutulması: Teknolojiyle donatılmış fırsatlar konusunda söz sahibi olan sağlık hizmet sektörü liderleri, bir
yandan kısa vadeli yetkin ve uzman insan
kaynağı eksikliklerini çözerken; bir yandan
da sürdürülebilir gelecek için yetkin ve yetişmiş beyinlere, sağlık bilim insanlarına
ve bu değerli beyinleri yetiştiren sağlık eğitim kurumlarına da yatırım yapmayı başarabilirlerse sağlık hizmet sektörünün çok
sağlıklı ve parlak bir geleceği olacak.

other hand, the admission of these innovations
necessitates a vision and talents rising above
the traditional healthcare organizations. The
leaders in healthcare should establish an ecosystem embracing the innovative players and
the information sources.
Cyber security: The healthcare is
expected to become more digitalized and
more organized in a connected healthcare
environment. Although some regulations
are a source of concern-the cyber security is
currently on the top of the list- it’s important
for the corporations to adopt a systematic,
proactive, well planned approach and based
on the cooperation in order to protect their
systems and confidential sensitive data
against the cyber threats.
Keeping the talents: If the healthcare
industry leaders, authorized in the opportunities
provided with the technology, tackle the short
term problem of the lack of competent and
specialized human resources, on one hand and
manage to invest to the competent and well
educated talents, to the scientists and to the
healthcare education institutions training these
talented students, the healthcare industry will
have a promising and bright future.
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Yerel tatları deniz ürünleriyle buluşturan
“Ters Köşe” İncek Loft’da açıldı
“Ters Köşe” where local tastes meet with seafood,
is opened at İncek Loft
İNCEK’IN en büyük projesi olarak hayata geçirilen ve yaşamın başladığı İncek Loft Alışveriş Caddesi’nde mağaza ve restoranlar ardı
ardına hizmete giriyor. Bunların sonuncusu
ise “Ters Köşe” isimli deniz ürünleri restoranı oldu. Ankaralıların 28 yıllık lezzet durağı
Kalbur Balık Restaurant’ın işletmecisi Mehmet Tekmen’in özel danışmanlık verdiği ve
menüsünü hazırladığı Ters Köşe, İncek Loft
Alışveriş Caddesi’nde kapılarını açtı.
Deniz ürünlerine farklı bir yorum getiren
Ters Köşe balık ürünlerinin yanı sıra iddialı ve kendine özgü mezeleriyle de adından
sıkça söz ettirmeyi hedefliyor. Ters Köşe’nin
özel meze menüsü Türkiye’nin her bölgesinde bilinen yerel tatlar ile deniz ürünlerinin ustaca harmanlanmasından oluşuyor.

“YEME İÇME RİTÜELLERİ
TERS KÖŞE İLE DEĞİŞECEK”
Ters Köşe’nin danışmanlığını ünlü Kalbur
Restoran’ın da işletmecisi olarak tanınan
Mehmet Tekmen üstleniyor. Balık ve meze
çeşitlerinde günlük ürünleri Ankaralılarla
buluşturacak yeni bir lezzet noktası olarak öne çıkan Ters Köşe’nin ‘yeme – içme
ritüellerini değiştireceğini’ anlatan Meh-

met Tekmen, “Ülkemize özgü köfte, börek,
gözleme, lahmacun, tandır, ezme, kokoreç,
mantı gibi sevilen tatları balık ve diğer deniz ürünleri ile hazırlayarak müşterilerimizi farklı lezzetlerle tanıştıracağız” diyor.

REALIZED AS İNCEK’S biggest project
where the life has started, shops and
restaurants come one after another at İncek
Loft Shopping Avenue. The latest is “Ters
Köşe”, a seafood restaurant. Mehmet Tekmen,
manager of Kalbur Balık Restaurant, a
28-year-old flavor spot in Ankara created the
menu and consults Ters Köşe, which opened
its doors at İncek Loft Shopping Avenue.
Ters Köşe aims to mention its name most
often with its assertive and unique mezes
and bringing new approaches to seafood.
Special meze menu in Ters Köşe is a masterful

blend of local tastes known in every region in
Turkey and seafood.

DENİZDEN TÜKETİMİ ARTIRACAĞIZ
Tekmen, dünyada 30 kilogram, Avrupa’da
ise 45 kilogram olan kişi başına düşen yıl-

lık balık tüketiminin üç tarafı denizlerle
çevrili olmasına rağmen Türkiye’de hala
istenilen seviyelere çıkamadığına dikkat
çekerken, “Hayata geçirdiğimiz farklı lezzetleri misafirlerimize sevdirip bir deniz
ülkesi olmamıza rağmen hamsi dahil 9
kilogramlarda seyreden kişi başına düşen
balık tüketimini artırmayı hedefliyoruz”
değerlendirmesinde bulunuyor.

and mantı which are special to our country.”
“WE WILL POPULARISE NEW TASTES AND

“DINING RITUALS WILL CHANGE WITH TERS KÖŞE”

INCREASE SEAFOOD CONSUMPTION”

Mehmet Tekmen, manager of famous Kalbur
Restaurant consults Ters Köşe.

Tekmen states that average seafood
consumption per person annually around the
world is 30 kilograms and it is 45 kilograms in
Europe. Although Turkey is surrounded with
seas, it is still very low and says that “we aim
to popularise various tastes to our customers
and increase seafood consumption in Turkey
where it still is around 9 kilograms per person
annually.”

Mehmet Tekmen states that Ters Köşe will
shine out as a flavor spot in Ankara and will
introduce daily assortments of seafood and
meze and will ‘change dining rituals’ and adds
that “we will introduce unique and various
tastes to our customers such as meatballs,
pastry, pancake, lahmacun, tandır, pate, kokoreç
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OTOMASYON ÇAĞI
AGE OF AUTOMATION

Yapay zeka ve uzaktan iletişim kuşkusuz imalat sektörünü diğer
sektörlerden çok daha fazla etkileyecek; nedeni ise, sektördeki rollerin
yarısının el işçiliğini ve rutin işleri kapsaması. Yine de, işlerin büyük
bir bölümü yüksek otomasyon riskiyle karşı karşıya olmasına rağmen
imalatçılar işçilerin becerilerini yeni bir teknolojik geleceğe uygun şekilde
geliştirdikleri için iş kaybı korkulduğu kadar ürkütücü olmayabilir.

Yedi grafikle imalat işlerine ve
otomasyona bakış
The outlook for manufacturing jobs and
automation in seven charts

Advances in artificial intelligence and remote communication will arguably impact
manufacturing more than any other sector, given that half of all roles within the
industry involve manual and routine work. And yet, despite a large portion of
jobs being at high risk of automation, job losses may not be as severe as feared as
manufacturers upskill workers to adapt for a new technological future.

OTOMASYONUN İSTİHDAM PİYASASINDAKİ ETKİSİ 2025
YILI ORTALARI İTİBARİYLE HİSSEDİLMEYE BAŞLANACAK
Yüksek otomasyon riskiyle karşı karşıya olan işlerin oranı

RUTİN VE ELLE YAPILAN İŞLER İSTİHDAMIN
YARISINI OLUŞTURURKEN BECERİLERİN
GELİŞTİRİLMESİ GEREKİYOR
Mevcut ve gelecekteki imalat işleri için halihazırdaki becerilerin karışımı gerekiyor
AUTOMATION’S
IMPACT ON THE
JOBS MARKET
WILL START TO BE
FELT FROM THE
MID-2020S

%60
%50

Share of jobs with a high
potential of automation

%40
%30

Fiziki ve elle
Physical and manual
Temel bilişsel
Basic cognitive
Yüksek bilişsel
Higher cognitive
2016

%48

2030

%35

Ulaştırma ve
depolama
Transportation
and storage

%20

İmalat
Manufacturing

%10

Toptan ve
perakende
Wholesale and
retail trade

%0
2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037

Sosyal ve duygusal
Social and emotional
Teknolojik
Technological

%12
%10

%17

%21

%12 %19

%16

%19

UPSKILLING NEEDED AS
ROUTINE AND MANUAL
JOBS MAKE UP HALF OF
WORKFORCE
Composition of current skills
needed for current and future
manufacturing jobs
McKinsey 2018

OTOMASYONUN BENİMSENMESİ ŞİRKETİN
BOYUTUNA GÖRE DEĞİŞİYOR
Çalışan sayısı bazında otomasyon süreçlerine yatırım yapan imalatçıların payı
Proseslerin tümü
All of the processes

Proseslerin çoğu
Most of our processes

Proseslerin bazıları
Proseslerin hiçbiri
Some of our processes
None of our processes
%0
%20
%40
%60
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51-100

AUTOMATION
ADOPTION VARIES
WITH COMPANY SIZE
Percentage of manufacturers
investing to automate
processes by number of
employees

101-250

PwC/OECD 2018

251+

Make UK 2018

EL İŞİNE AŞIRI BAĞIMLILIK OTOMASYON ETKİSİNİN BAZI
BÖLGELERDE DAHA KÖTÜ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR
Yüksek otomasyon potansiyelli imalat işlerinin payı

İSTİHDAM MASRAFLARI TIMANIŞA GEÇERKEN GERİLEYEN
ROBOT FİYATLARI DAHA FAZLA YATIRIMI TEŞVİK EDEBİLİR
Buradaki örnek ABD imalatında ortalama robot fiyatları ve çalışan ücretleriyle ilgilidir (1990=%0)
1990
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İş gücü maliyeti
Labour costs
Robot fiyatları
Robot prices
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Economist Intelligence Unit/IMB/IAB/IRF/SSA/McKinsey 2017

KOL GÜCÜYLE YAPILAN İŞLERE OLAN GEREKSİNİM
AZALDIKÇA EN ÇOK DÜŞÜK EĞİTİMLİLER ETKİLENİYOR
Eğitim seviyesine göre yüksek otomasyon potansiyeli olan işlerin payı
%60
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%29
%24
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%4
%3
%1

Dalga (erken 2020’ler)
Wave 1 (early-2020s)
PwC/OECD 2018

Dalga (geç 2020’ler)
Wave 2 (late-2020s)

Dalga (2030’ların ortaları)
Wave 3 (mid 2030s)

DECLINING
ROBOT PRICES
COULD
ENCOURAGE
MORE
INVESTMENT AS
LABOUR COSTS
CREEP HIGHER
Example shown is for
average robot prices and
labour compensation in
US manufacturing
(1990 = 0%)
LOWER EDUCATED
HARDEST HIT AS
MANUAL TASKS
PHASED OUT
Share of jobs with a high
potential of automation
by education level
Düşük eğitim (Orta
öğretim ya da altı)
Low education
(GCSE or lower)
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Medium education
Yüksek eğitim
(mezunlar)
High education
(graduates)
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Slovakia
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South Korea
Singapur
Singapore
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Hollanda
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China
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World average
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ON MANUAL WORK
MEAN AUTOMATION
IMPACT
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jobs with a high potential of
automation
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PwC/OECD 2018

GÜNEY KORE ROBOT KULLANIMINDA
FERSAH FERSAH İLERDE
Ülke bazında 10,000 imalat çalışanına düşen
yerleşik sanayi robotu sayısı
SOUTH KOREA
IS MILES AHEAD
710
WHEN IT COMES
658
TO ROBOT
ADOPTION
322

308
200
172

Number of installed
industrial robots per
10,000 manufacturing
employees,
selected countries

97
85

International Federation of Robotics 2018

Kaynak (Source): Raconteur
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E-ticaret, Sevgililer Günü’nde “son dakikacıların” kurtarıcısı oldu
E-commerce was the savior of “last minute” buyers
Mastercard’s global research, including
also Turkey and aiming to find out the
shopping tendencies on St Valentine’s
Day, reveals that the online shopping
increases regularly and rapidly.

Mastercard’ın, Sevgililer Günü alışverişlerinin bir
haritasını çıkarmak amacıyla dünya genelinde
yürüttüğü, Türkiye’yi de kapsayan araştırması, online
alışverişin her geçen gün hızla arttırdığını ortaya koydu.
Eyvah! Ooops!

Aşk için
Tıkla!
Click for
love!

Hediyelerin % 30’u aynı
gün alınıyor
30 % of the gifts are bought
on the same day

%30

2016-2018 arası Sevgililer
Günü’nde e-ticaret
kullanım oranı

2016’dan bu yana temassız
kullanımı arttı

%76

%229

Share of e-commerce
usage on St. Valentine’s
Day between
2016-2018

Contactless
payment increased
since the year 2016

2016’dan
bu yana temassız
kullanımının payı

%193

Share of contactless payment since 2016.

%42

Paha biçilemez
deneyimler!
Priceless experiences!

Mücevher alımı % 8 düşerken,
kitap ve müzik albümü alımı arttı

Share of travels increased

Hediyedense deneyime
yatırım yapılıyor, özellikle
konaklama harcamaları
artış gösterdi

%42

Purchase of jewelry decreased whereas
purchase of books and music
albums increased

Seyahat oranı arttı

The trend is towards spending for
an experience rather than for a gift;
the accommodation spendings
surged especially

Sevgililer Günü Endeksi, her yıl, Mastercard'ın
11-14 Şubat tarihleri arasında, tüm kart
harcamalarından yola çıkarak hazırlanıyor.
(Mastercard’s St. Valentine’s Day Index is
based on all credit card spendings between
11-14 February.)

%9

Deloitte Football Money League ilk 20 2017/18 gelir profili, m€ (Deloitte Football Money League’s top 20 - 2017/18 revenue profile, €m)
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Yıldızlara ulaşma ihtirası
Stellar ambitions
Belli başlı özel uzay havacılık şirketlerinin üçünden seçilmiş, mevcut ve planlanmış projelere bir bakış
A roundup of selected projects, current and planned from three of the major private space companies
Blue Origin

Virgin Galactic/Orbit

SpaceX

Yörünge altı bir roket olan New Shepard ilk
kez 2015 yılında uçtu ve o zamandan beri
de sekiz uçuş gerçekleştirdi. Şirket Karman
çizgisi (100 km yükseklik) üzeri uçuşlara
ücretli yolcu seyahatlerini 2019 yılında
başlatmayı umuyor.
Fırlatma gücü: 110.000 Ibf

İlk tahrikli uçuşunu 2013 yılında
gerçekleştiren, havadan atılan uzay aracı
SpaceShipTwo, yörünge altı uçuşta ikisi
mürettebat, sekiz kişiyi taşıyacak.
Fırlatma gücü: 60.000 Ibf

2013 yılından beri 60’ı aşkın fırlatışla
uydu yerleştirme ve Uluslararası Uzay
İstasyonu’na malzeme taşımak için
Falcon 9 roketlerini ve Dragon
kapsülünü kullanıyor.
Fırlatma gücü: 1.7 m Ibf

New Shepard, a suborbital rocket, first flew in 2015
and has flown eight times since. They hope to
begin taking paying passengers above the Karman
line (100km altitude) by 2019
Launch thrust 110,000 pound-forces (Ibf)

Making its first powered flight in 2013, air-launched
spaceplane SpaceShipTwo will carry eight people,
two of them crew, on suborbital flights
Launch trust 60,000 Ibf

Have been using Falcon 9 rockets and Dragon
capsule to launch satellites and supply the ISS
since 2013 with over 60 launches
Launch thrust 1.7m Ibf

Uluslararası Uzay
İstasyonu’na gidip gelen
Dragon’un bir versiyonu Nasa
anlaşmasına dahil olacak.
WhiteKnightTwo
SpaceShipTwo’yu 15.000
metrede lanse ediyor.

A Nasa contract will see a version
of Dragon transport crew to and
from the ISS

WhiteKnightTwo launches
SpaceShipTwo at 15,000m

2012 yılında açıklanan
LauncherOne, Virgin Orbit’in
yörüngeye küçük çaplı
uydular yerleştirilmesine
yönelik planının bir parçası.
Fırlatma gücü: 74.000 Ibf
Announced in 2012, LauncherOne
is Virgin Orbit’s plan for putting
small payloads into orbit
Launch thrust 74,000 Ibf

Halen dünyanın en güçlü
roketi olan Falcon Heavy,
ilk lansmanını Şubat
2018’de gerçekleştirdi.
Fırlatma gücü: 5,1 m Ibf
Falcon Heavy, currently
the world’s most powerful
rocket, had its first launch in
Feb 2018
Launch thrust 5.1m Ibf

Çalışma 2012 yılında ağır bir yörünge lansman aracı olan
New Glenn’de başladı. Öngörülen fırlatma tarihi: 2020
Fırlatma gücü: 3,85 m Ibf

İlk başta White Knight Two’da, havadan fırlatılmak
üzere tasarlanırken, genişletilmiş spesifikasyon
LauncherOne’ın öngörülen fırlatılma aracının
Virgin Boeing 747 olacağını ortaya koyuyor.

Work started on New Glenn, a heavy lift orbital launch vehicle,
in 2012. Projected launch date, 2020
Launch thrust 3.85m Ibf

Originally designed to be air-launched from White Knight
Two, an enlarged specification means that LauncherOne’s
planned launch vehicle is a Virgin Boeing 747

Kaynak (Source): Companies; FT research; Grafik (Graphic): Ian Bott

69

70

Rakamlarla Dünya Turu/ A tour by figures across the world

STRATEGY

Rusya-İran-Suriye petrol ticareti: İran petrolü nasıl ABD
yaptırımlarına meydan okuyarak Suriye hükümetine sevk ediliyor
Russia-Iran-Syria oil trade: How Iranian oil is shipped to the Syrian government
in defiance of US sanctions
(1) Rusya Enerji Bakanlığı’nın işlettiği bir şirket olan
Promsyrioimport, tanınmamak için kimlik bildirim
sistemini kapatan tankerler kullanarak İran’dan Suriye’ye
(2) ham petrol sevkiyatını kolaylaştırıyor
(1) Promsyrioimport, an enterprise run by the Russian
ministry of energy, facilitates the shipment of crude oil
from Iran to Syria (2) using tankers that switch off their
identification systems to avoid detection

(3) İran Merkez Bankası Suriye vatandaşı
Muhammed Amer Alchwiki’nin yönettiği Rus bir
şirket olan Global Vision Group’a fon aktarıyor.
Fonlar halen ABD yaptırımları altında olan İran’a
ait Rus kreditör Mir Business Bank aracılığıyla
gönderiliyor.
(3) Iran's central bank transfers funds to Global
Vision Group, a Russian company run by Syrian
national Mohammad Amer Alchwiki. The funds are
sent through Mir Business Bank, an Iranian-owned
Russian lender already under US sanctions

4

Hizbullah ve Hamas gibi
militan gruplara para aktarımı

Bay Alchwiki
Mr. Alchwiki

Money to militant groups such
as Hizbollah and Hamas

3

5

Global Vision Group
(Mir Business Bank
aracılığıyla via Mir

Promsyrioimport

RUSYA

1

Business Bank)

RUSSIA
Suriye Merkez Bankası

İran Merkez Bankası
(bir ilaç şirketi aracılığıyla)

Central Bank of Syria

Petrol terminali

Oil terminal

SURİYE

Oil terminal

2

İRAN

Tankerler tanınmamak için kimlik
bildirim sistemini kapatıyor

SYRIA

Iran’s central bank
(via a pharmaceuticals
company)

IRAN

Tankers switch off identification
systems to avoid detection

(5) Sevkiyat anlaşmalarının yanı sıra Suriye Merkez Bankası, Bay Alchwiki ve İranlı
yetkililerle işbirliği halinde Hizbullah ve Hamas gibi militan gruplara fon aktarıyor.

(4) Bay Alchwiki fonları Promsyrioimport’a ve sevkiyatı
yöneten müdür yardımcısı Andrey Dogaev’e aktarıyor.

(5) Alongside the shipment deals, the Syrian central bank transfers funds to militant
groups Hizbollah and Hamas, in co-ordination with Mr. Alchwiki and Iranian officials

(4) Mr. Alchwiki transfers funds to Promsyrioimport and its first
deputy director Andrey Dogaev, who handles the shipments.

Bakır piyasası arz darlığıyla karşı karşıya
Copper market facing supply crunch

Türkiye dünyanın en hızlı büyüyen belli başlı
havaalanlarından birine sahip
Turkey has one of the world’s fastest growing major airports

Çıkarılmış bakır arzındaki açık (kübik metrik ton)
Mined copper supply gap (cubic metric tonnes)
Baz madenlerden tedarik
Supply from base mines

Yolcu trafiğinde artış 2011-16 (milyon)
Increase in passenger traffic 2011-16 (millions)

Talep
Demand
24
Yeni yapılan
projelerde 5,6 mt
yeni üretim
kapasitesi
gerekiyor
5.6mt of new
production
capability needed
from greenfield
projects
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Kaynak (Source): Anglo American

Kaynak (Source): US Treasury

Petrol terminali

Dubai (DXB)
Shanghai (PVG)
İstanbul (IST)
Los Angeles (LAX)
Tokyo (HND)
Hong Kong (HKG)
Beijing (PEK)
Guangzhou (CAN)
Amsterdam (AMS)
Singapur (SIN)
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Kaynak (Source): Airports Council International
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ABD satın alma aktivitesi finans krizinden beri
en yüksek düzeyde
US buyout activity hits highest level since the financial crisis

Rusya’nın üretkenliği geride kalıyor
Russia’s productivity lags behind
Çalışılan saat başına göre GSYIH, 2017 ($)*
GDP per hour worked, 2017* ($)

ABD kaldıraçlı satın almaların değeri (m $)*
Value of US leveraged buyouts ($bn)
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*2010’daki satın alma gücü paritesine göre sabit fiyatlar
*At 2010 constant prices using purchasing power parity

Kaynak (Source): OECD

Kaynak (Source): Dealogic; Graphic: Eric Platt/FT

Küresel işsizlik
Global unemployment
48 ülkede medyan oran (%)
Median rate in 48 countries (%)
9
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Çin’deki başlıca şirketler
Top foreign firms in China
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Çin fon yönetimi ortaklığı
China fund management joint-venture
% 100’ü Çin’e ait varlık
China 100%-owned entity
Kaynak (Source): Z-Ben Advisors
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Kaynak (Source): UBS, Haver Analytics

Yoksul ülkelerin döviz kurları da zayıf
Poorer countries have weaker exchange rates
Kişi başına GSYİH ile reel döviz kuru
GDP per capita vs real exchange rate
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Kaynak (Source): Record Currency Management; IMF

BlackRock
Vanguard
SSGA
Fidelity Investments
Allianz
JPMorgan
BNY Mellon
AXA
Capital Group
Goldman Sachs
Amundi Pioneer
Prudential Financial
BNP Paribas
UBS
Deutsche Bank
Legal & General
Wellington
Northern Trust
Wells Fargo
Nuveen

Z-Ben Advisors
Çin sıralaması, 2018
Z-Ben Advisors’
China rankings, 2018

Satın alma paritesine göre döviz kuru
Exchange rate relative to purchasing power parity

Küresel tepe yöneticilerin
sıralaması
Global top managers
ranking
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Toplam varlıklarına göre bankalar
Selected banks by total assets €1n

Üçü bir bulutta: Amazon, Apple ve Microsoft dünyanın en
büyük şirketi sıfatına sahip olmak için birbiriyle yarışıyor
Three’s a cloud: Amazon, Apple and Microsoft vie for title of world’s
biggest company

Industrial and Commercial
Bank of China
China Construction Bank
Agricultural Bank of China
Mitsubishi UFJ
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UK sales of electric vehicles, by type (’000)
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İngiltere’deki toplam otomobil satışlarında
elektrikli otomobil satışlarının payı ($)
Sales of electric vehicles as %
of all UK vehicle sales

Hibrid elektrik Hybrid electric
Plug-in hibrid elektrik
Plug-in hybrid electric
Elektrik bataryası Battery electric
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Yavaşça yükselişte On the move — slowly
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Kaynak (Source): @_PeterWells, Bloomberg
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Net faiz gelirinde ve toplam faiz dışı gelirde işletme masrafları yüzdesi
Operating expenses as a percentage of net interest revenue
and total non-interest revenue

2012
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Kaynak (Source): S&P Global
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Dünyanın en önde gelen şirketlerinin 2018 Ar-Ge harcamaları
The world’s top companies’ R&D spendings in 2018
2018 2017
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Dünya devlerinin Ar-Ge’ye
yaptığı harcamalar her geçen
gün artarken, 2018 yılında da
Amazon 22,6 milyar dolarla
liderliği kimseye kaptırmadı.
Listenin ikinci sırasında
Google’ın çatı şirketi Alphabet,
üçüncü sırada ise otomobil devi
Volkswagen yer alıyor.
As the world’s leading
companies R&D spendings
increase steadily, Amazon
maintained once again its
leadership with a spending
of 22,6 billion dollars in 2018.
Google’s parent company
Alphabet took the second rank
followed by the automotive
giant Volkswagen on the third
rank.
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Şirket
Company

2018 Milyar $
2018 US$
Billions

Gelirdeki %’si
% of revenue

2017 yılına göre
değişim ($)
Change from
2017 ($)

22,6
16,2
15,8
15,3
13,1
12,3
11,6
10,8
10,6
10,2
10,0
8,5
8,0
7,8
7,7
7,3
7,1
7,1
6,6
6,1

12,7
14,6
5,7
6,8
20,9
13,7
5,1
18,9
13,8
25,4
3,9
17,0
5,1
19,1
14,6
5,0
3,6
5,4
15,1
6,2

40,6
16,3
14,1
6,8
2,8
-5,7
15,3
-8,7
16,0
0,8
2,6
-11,1
9,6
31,0
-2,7
-9,9
-9,2
8,7
5,8
4,9

214,5

11,6

7,3

Amazon
Alphabet
Volkswagen
Samsung
Intel
Microsoft
Apple
Roche Holding
Johnson & Johnson
Merck
Toyota
Novartis
Ford
Facebook
Pfizer
General Motors
Daimler
Honda
Sanofi
Siemens

İLK 20 TOPLAM (TOP 20 TOTAL)

Az riskli getiri peşinde olan yatırımcılar için dolar nakdi güveinilir bir seçenek olmayı sürdürecek
For investors seeking return with little risk, USD cash should continue to be a viable alternative
Sistematik risk başına getiri (yılbaşından bugüne) Return to volatility ratios year-to-date
4

Sistematik risk başına getiri - yılbaşından bugüne (yerel para birimi)
Return to vol ratio YTD (in local currency)
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Kaynak (Source): Datastream, Goldman Sachs Global Investment Research
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Körfez Arap ülkeleri fonlarından belli başlı yararlananlar
Top recipients of Gulf state funding
KİK ülkelerinden ABD üniversitelerine aktarılan
miktarın toplamı*, 2012-18 (m $)
Sum of gift amounts from GCC countries to US universities*, 2012-18 ($m)

STRATEGY

Körfez Arap ülkeleri 2012 yılından beri ABD üniversitelerine
2,2 milyar $’lık katkıda bulundular
Gulf states have contributed $2.2bn to US universities since 2012
Ocak 2012 ile Haziran 2018 arası ABD üniversitelerine aktarılan
yabancı fonlar (m $)
Foreign funding of US universities between Jan 2012 and Jun 2018 ($m)
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*Körfez Arap ülkeleri İşbirliği Konseyi = Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan, BAE
*Gulf Co-operation Council = Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, UAE

*Körfez Arap ülkeleri İşbirliği Konseyi = Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan, BAE
*Gulf Co-operation Council = Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, UAE

Kaynak (Source): US Education Department

Kaynak (Source): US Education Department

NE DEĞİŞTİ, NE DEĞİŞMEDİ
WHAT CHANGED, AND WHAT DIDN’T

2018

ÇİN’İN YÜKSELİŞİ
THE RISE OF CHINA
10 yıl önce, ilk 100’de yalnızca üç Çinli şirket vardı.
Şimdi ise 21 tane var; bunlardan çoğu da
güçlü büyüme trendi sergiliyor.
A decade ago, there were only three Chinese companies
in the top 100. Now, there are 21, with many more showing
strong growth trends.
ÇİN ŞİRKETİ CHINESE COMPANY

AVRUPA’NIN TAHTI SALLANDI
DISPLACING EUROPE
Çinli şirketlerin hızlı büyümesi Avrupa’nın
ilk 100’deki payını küçülttü.
The rapid growth of Chinese companies has carved into
Europe’s share of the top 100.
ÇİN ŞİRKETİ CHINESE COMPANY
AVRUPA ŞİRKETİ EUROPEAN COMPANY

KOD, KARBON VE SERMAYE
CODE, CARBON, AND CAPITAL
Enerji ve finans şirketlerinin sayısı 49’dan 43’e geriledi.
Yalnızca birkaç teknoloji şirketi ilk 100’ü zorladı.
The number of energy and financial companies dropped
from 49 to 43. Only a handful of tech companies
have cracked the top 100.
TEKNOLOJİ ŞİRKETİ TECHNOLOGY COMPANY
ENERJİ ŞİRKETİ
ENERGY COMPANY

FİNANS ŞİRKETİ
FINANCE COMPANY

Kaynak (Source): Fortune Global 500 List (2018)
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