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MERHABA,

HELLO,

Bu yaz Türkiye’de yediden yetmişin gözü, kulağı döviz kurlarındaydı. Öyle ki döviz kurlarındaki artış rüyalara da yansıdı
ve Türkiye’deki internet kullanıcılarının ağustos ayında Google’da yaptığı, ‘rüyada dolar görmek’ araması tarihinin zirvesini gördü. Gerçekten son dönemlerde milyonlarca doları
olanın da 1 doları bile olmayanın da en çok sorduğu soru şu:
Bugün dolar kaç TL oldu?
Kurdaki bu dalgalanma kuşkusuz hemen her sektörü etkiledi. Peki bu sırada en şanslı kesim ‘ihracatçılar’ mı? Kurdaki
artış nedeniyle en mutlu günlerini mi yaşıyorlar? Bu soruların
yanıtları için Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ile bir araya geldik. Gülle, kurdaki dalgalanmanın
ihracatçıyı da pazarlarda zorladığını belirterek, öngörülebilir
kurun önemine işaret ediyor. Konu kurdan açılmışken dövizle
yapılan futbolcu transferlerinin durumuna da bakalım istedik. 13 Eylül 2018’de yayınlanan genelgeye göre Türkiye’de
yerleşik kişilerin sözleşmeleri döviz cinsinden olamıyor. Daha
önce yapılan sözleşmelerin de TL’ye dönmesi gerekiyor.
O zaman transfer sezonlarında havalarda uçuşan milyon
doların durumu ne olacak?
Futbolcu maaşları artık TL’ye döner mi?
Bu sorunun yanıtını bizim için spor ekonomisi konusunda
uzmanlığı ile bilinen BloombergHT Televizyonu editör ve sunucularından Sefer Yüksel yazdı.
Bu sayıda Yüksel’in yanı sıra yine usta kalemler bizimle.
Sermaye Piyasası Uzmanı İbrahim Haselçin köşesinde,
ekonominin zorlu dönemlerinde sermaye piyasasının önemini, ‘teşvik ve vergi desteği istemeyen’ bu piyasanın doğru yöntemler devreye sokulduğunda ekonomiye ciddi katkısı sağlayacağını anlattı.
Basında rakamları en doğru okuyan isimlerden biri olan
Dünya Gazetesi Yazarı İsmet Özkul da hane halkının yükselen enflasyonla tüketim kalıbının nasıl etkilendiğini ele aldı.
Özkul’un da yazısında ifade ettiği gibi hane halkının davranışlarındaki değişim geleceğe dönük projeksiyonlar için büyük
önem taşıyor.
Strategy’nin konuklarından bir diğer isim Acacia Maden İşletmeleri Genel Müdürü Zeki Sayılır. Kastamonu’daki
Gökırmak Bakır Maden Sahası’nda üretime başlamak için son
hazırlıkları yapan Sayılır, burada çıkacak tüm madenin müşterisinin çoktan hazır olduğunu ve beklediğini anlatıyor.

This summer, almost everyone in Turkey directed attention to
the foreign currency exchange rates. To such extent that, the
appreciation of foreign currency rate influenced the dreams and
the number of web users in Turkey searching “seeing dollar in
dreams” on Google, hit historically high. Indeed, in recent days,
the common question frequently asked by those having million
dollars and by those who don’t even 1 dollar, is the following:
What’s the rate of dollar, today?
This volatility weighed, of course, on all industries. Well,
meanwhile can it be that “the exporters” are the luckiest party
taking advantage of this picture? Are they living their happiest
days because of dollar appreciation? We talked with the Turkish
Exporters’ Assembly Chairman İsmail Gülle to answer these
questions. Stating that the volatility of the foreign currency
exchange rates put the exporter into trouble in the markets, he
points out to the importance of a predictable foreign currency
exchange rate. “The Turkish lira can be cheaper but your
interlocutor begins immediately to bargain to curb the price. And
in such situations, the exporters don’t have too much alternatives”
Gülle tells, showing that fierce bargainings took place in export.
In this case, what would happen to the million dollars coming
on the agenda during transfer seasons? Can the payments to
football players be converted to TL?
This question is answered by Sefer Yüksel, one of the editors
and speakers of Bloomberg HT, known for his specialization in
sports economy.
In addition to Yüksel, other authors too qualified in their
respective fields, wrote in this issue.
İbrahim Haselçin, Capital Markets Expert, wrote in his column
about the importance of the capital markets during the crisis
times in the economy, explaining that this market “not requiring
incentives and tax support” would provide a significant support to
the economy if the right methods are used.
İsmet Özkul, author at Dünya Newspaper and known with
his accurate comments on the figures, examined how the rising
inflation affected the consumption habits of households. As Özkul
explains in his article, the change in the behaviors of households,
gives clues about the projections for the future.
Another guest of Strategy is Acacia Mining General Manager
Zeki Sayılır. Busy with the final preparations to start production
at the Gökırmak Copper mining field in Kastamonu, Sayılır states
that the customer of the whole mining is already available and
waits for the production. The field, one of the investments to be
providing remedy to the current account deficit, is expected to
generate an export revenue of 2 billion dollars approximately.

Keyifli okumalar dileğiyle.

Enjoy the reading.
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TÜRKIYE İSTATISTIK KURUMU’NUN

2017 yılı ‘Kültürel Miras’ istatistiklerine
göre, Türkiye genelinde müze sayısı 2017
yılında yüzde 21 artarak 438’e ulaştı.
199 tanesi Kültür ve Turizm Bakanlığı
bünyesinde, 239 tanesi ise özel müze
kategorisinde yer aldı. 2017 yılında özel
müzelerde eser sayısı da ziyaretçi sayısı
da arttı. Özel müzelerde mevcut eser
sayısı, 2017 yılında 2016 yılına göre yüzde
3,4 artarak 386 bin 842 oldu. Özel müze
ziyaretçi sayısı da 2017 yılında 2016 yılına
göre yüzde 26,3 artarak 10 milyon 151 bini
buldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı
müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı ise 2017
yılında 2016 yılına göre yüzde 18,9 artarak
20 milyon 509 bine ulaştı.

Atatürk
Havalimanı

Marmara Denizi
Sea of Marmara

Kanal İstanbul için
protokol tamam
İSTANBUL BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI,

The number of museums
reached to 438
ACCORDING TO THE STATISTICS
‘Cultural Legacy’ made by the Turkish Statistical
Institute in 2017, the number of museums in
Turkey increased by 21% and reached to 438 in
2017. 199 of them are under the umbrella of the
Ministry of Culture and Tourism and 239 of them
are categorized as private museums. In 2017,
both the number of works and the number of
visitors increased at private museums. The
number of works at the private museums surged
by 3,4 per cent to 386 thousand 842 in 2017
compared to 2016. The number of visitors to the
private museums increased by 26,3 per cent in
2017 to 10 million 151 thousand 930 on yearly
basis. The number of visitors to the museums
and ruins operated by the Ministry of Tourism
and Culture increased by 18.9 per cent to 20
million 509 thousand 746 in 2017 compared
to 2016.

Sabiha
Gökçen
Havalimanı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı,
Kanal İstanbul’un kenarında
kurulması planlanan yeni şehir
alanında yapacakları işbirliği
çerçevesinde kurum ve kuruluşların
yürütecekleri iş ve işlemlerin
tarifine ve görev dağılımına yönelik
protokolü imzaladı. Protokol; proje
alanında yapılacak planlama, kanal,
yol, kavşak, raylı sistem, altyapı ve

üstyapı donatıları ile arsa üretimi
ve geliştirilmesi, iş ve işlemlerin
yürütülmesine ilişkin kurumlarca
yapılacak çalışmaları kapsıyor. Buna
göre, Kanal İstanbul’un finansmanı,
TOKİ’ye devredilecek alanlardan elde
edilen gelirle sağlanacak. Sazlıdere Barajı
da içmesuyu rezervinden çıkarılacak.
Kanal İstanbul ve çevresinin planları
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından yapılıp, metro ve ulaşım
hatlarını İBB üstlenecek.

Protocol is ready for Kanal İstanbul
THE İSTANBUL METROPOLITAN
MUNICIPALITY, the Municipality of
Environment and Urbanization and
the Ministry of Super Structure and
Infrastructure signed a protocol regarding
the works and operations to be done by
the corporations and the distribution of
works within the framework of cooperation
to be conducted in the new urban area
planned to be built along Kanal Istanbul
(Canal İstanbul). The protocol includes
the works related to the planning and
building of channel, road, crossroad,

railways, infrastructure and super structure
equipment and the land development
and conducting the necessary works and
operations. According to the protocol, Kanal
İstanbul will be financed by the revenue to
be obtained from the lands to be handed
over to TOKİ. Sazlıdere Dam will be left out
of the fresh water reserve. The plans of
Kanal İstanbul and its surrounding will be
done by the Ministry of Environment and
Urbanization and the Istanbul Metropolitan
Municipality will be in charge of the
subway and transportation lines.

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

NOVOTEL VE İBİS OTEL Gaziantep

20
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TÜRKIYE’NIN EN BÜYÜK RÜZGÂR VE GÜNEŞ KREDISI

13 yeşil enerji projesine
363 milyon dolarlık kredi

THE LARGEST WIND
AND SOLAR ENERGY
CREDIT IN TURKEY

$363 million credit to 13 green
energy projects
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Akfen Yenilenebilir Enerji, toplam 530 milyon dolar
değerindeki güneş ve rüzgar enerji projeleri için
Türkiye’nin en büyük yeşil enerji kredisini aldı. 9 güneş
enerji santrali (GES) ve 4 rüzgar enerji santrali (RES)
projelerinin hayata geçirilmesinde kullanılacak toplam
363 milyon dolarlık kredi için yerli-yabancı finans
devleri güçlerini birleştirdi.
Akfen Renewable Energy received Turkey’s largest
green energy credits, for a total of 530 million dollars’
worth of solar and wind energy projects. Domestic
and foreign finance giants have joined forces for
a total of 363 million dollars loan to be used in the
implementation of 9 solar power plant (SPP) and
4 wind power plant (WPP) projects.

G

EÇEN YIL AKFEN YENILENEBILIR ENERJI,

TAV Havalimanları ve Mersin Uluslararası Limanı şirketlerindeki hisse devirleriyle Türkiye’ye 1.2 milyar dolarlık yatırım girişi sağlayan
Akfen Holding, Türkiye’nin geleceğine duyduğu güvenle yatırımlarına ara vermeden devam ediyor.
Aralık 2017’de gelecek 2 yıl için farklı sektörlerde 6.2 milyar liralık (1.6 milyar dolar) yatırım paketini hayata geçireceğini ilan eden Akfen Holding, Akfen Yenilenebilir Enerji
çatısı altında Türkiye’nin 5 bölgesine yayılan ve 327 megavat
gücünde olan 13 rüzgar ve güneş enerjisi santrali kuruyor.
Rüzgar, güneş ve hidroelektrik olmak üzere sadece yerli ve
yenilenebilir kaynaklardan enerji üretmeye odaklanan ve bu
alanda 2020 yılına kadar 1.000 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 aldı. 9 güneş (GES) ve 4
rüzgar enerji santrali (RES) projesinde, söz konusu yatırım
tutarının 167 milyon dolarlık kısmı Akfen Holding öz kaynaklarıyla karşılanırken geri kalan 363 milyon dolarlık kısım için
yerli ve yabancı 6 bankadan kredi alındı. Anlaşmaya göre 103
milyon dolarlık GES kredisini Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Türkiye İş Bankası üstlendi. 260 milyon dolarlık RES kredisi ise Vakıfbank, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Türk İş Bankası’nın garantörlüğünde Almanya merkezli
KfW IPEX-Bank ve EBRD tarafından sağlandı.
Toplam güçleri 327 megavat olan 13 santral yaklaşık 1 yıl
içinde tamamlandığında tam 1.2 milyon kişinin yaşadığı hanenin elektriği tamamen doğal kaynaklardan sağlanmış olacak. Yeni yatırımlarla Akfen Yenilenebilir Enerji’nin yerli
ve doğal kaynaklardan üretime dayalı enerji santrali kurulu
gücü 574 MW’a çıkacak.

LAST YEAR AKFEN HOLDING performed share transfers
in Akfen Renewable Energy, TAV Airports and Mersin
International Port, provided 1.2 billion USD investment
inflows to Turkey and with the trust to Turkish economy,
it continues investments for the future without
interruption.
In December 2017, Akfen Holding announced that it will
implement a 6.2 billion TL (1.6 billion USD) investment
package in different sectors for the next two years, and
is installing 13 wind and solar power plants with 327
megawatts in Turkey’s 5 regions under the umbrella of
Akfen Renewable Energy.
Aiming to reach the “clean installed power” of 1000
MW by 2020, the renewable energy, which focuses on
generating energy from only domestic and renewable
sources, including wind, solar and hydroelectric, has
received Turkey’s largest green energy loan for solar and
wind energy projects worth $530 million. In 9 solar power
plants (SPP) and 4 wind power plants (WPP) project, 167
million USD of the investment amount was covered by
Akfen holding’s equity funds, while the remaining 363
million USD was received loans from 6 domestic and
foreign banks. According to the agreement, the European
Bank for Reconstruction and Development (EBRD) and
Türkiye İş Bankası undertook 103 million dollars of SPP
credit. The loan of 260 million dollars to finance the wind
power project was provided by the German KfW IPEX-Bank
and EBRD and secured by Vakıfbank, Yapı Kredi Bank and
Türk İş Bank.
When 13 power plants with a total power of 327
megawatts are completed in approximately 1 year, the
electricity of the households where 1.2 million people
live will be supplied from completely natural resources.
With new investments, Akfen renewable energy’s installed
power plant based on production from domestic and
natural sources will be increased to 574 MW.
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YATIRIMLAR ÜLKENİN 5 BÖLGESİNE YAYILACAK
Akfen Yenilenebilir Enerji, doğal ve yerli kaynaklardan üretim sağlayacak projelerini Marmara, Ege, İç Anadolu, Doğu
Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde Türkiye’nin birçok farklı noktasına yayacak. Buna göre yatırım değeri 180 milyon
dolar olarak planlanan 9 GES projesi Konya, Amasya, Tokat,
Van ve Malatya’da kurulacak. Güneşten elektrik üretecek
GES’ler tamamlandığında 70 MW’ı lisanslı, 15 MW’ı lisanssız
olmak üzere toplam 85 MW kapasiteye ulaşacak. 350 milyon
dolara mal olacak 4 RES ise Çanakkale ve Denizli’de yer alacak. RES’lerin toplam lisanslı gücü 242 MW olacak.
Akfen Yenilenebilir Enerji’nin 13 projesinden yıllık 1.000
GWh enerji üretimi gerçekleştirecek. Sadece güneş ve rüzgar
gibi yerli kaynaklardan üretilecek enerji direkt olarak Türkiye’nin ulusal elektrik şebekesine aktarılacak. Projelerin
hayata geçmesiyle 2023 yılına kadar yerli ve doğal kaynaklardan 27 bin MW hidroelektrik dışı yenilenebilir üretim
kapasitesi kurma hedefi bulunan Hükümetin projeleri de
büyük oranda desteklenmiş olacak. Öte yandan projeler Türkiye’nin elektrik üretiminden kaynaklı sera gazı emisyonlarının düşürülmesinde de önemli rol oynayacak.

STRATEGY

INVESTMENTS WILL SPREAD ACROSS
5 REGIONS OF THE COUNTRY
Akfen Renewable Energy will spread its projects to different
parts of Turkey in Marmara, Aegean, Central Anatolia,
Eastern Anatolia, and Black Sea regions, which will provide
production from natural and domestic sources. Accordingly,
the investment value of $180 million planned 9 WPP project
will be established in Konya, Amasya, Tokat, Van, and Malatya.
Solar power plants will generate electricity from the sun when
completed 70 MW licensed, 15 MW unlicensed total capacity
will reach 85 MW. It will cost 350 million dollars and 4 WPPs
will take place in Çanakkale and Denizli. The total licensed
power of the WPPs will be 242 MW.
Akfen Renewable Energy will produce 1,000 GWh of
energy annually from 13 projects. Only the energy produced
from domestic sources such as the sun and wind will be
transferred directly to Turkey’s national electricity network.
With the implementation of the projects, the government’s
projects will be greatly supported by 2023, which aims to
build a capacity of 27,000 MW of non-hydro renewable
production from domestic and natural sources. On the
other hand, the projects will play an important role in
reducing greenhouse gas emissions from Turkey’s electricity
generation.

‘Hisse devirlerinden geleni yine Türkiye’ye yatırıyoruz’
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, hisse devirlerinden elde ettikleri geliri
yeniden Türkiye’ye yatırım olarak döndürdüklerine dikkat çekerek, 2019 yılsonuna kadar
hayata geçirecekleri yatırım paketinin planlandığı şekliyle zamanında devreye gireceğinin
altını çizdi. Hamdi Akın, “Sözümüzün arkasında duruyoruz ve hisse devirlerinden
kazandığımızı yeniden Türkiye’nin hizmetine sunmaya devam ediyoruz.
Aralık 2017’de 6.2 milyar TL (1.6 milyar dolar) olarak açıkladığımız
yatırım paketini 2019 sonuna kadar hayata geçirmiş olacağız.
Türkiye’nin geleceğine duyduğumuz güvenle önemli
kısmını kendi öz kaynaklarımızla yaptığımız bu
yatırımların zamanlamasında hiçbir aksama da
olmayacak” ifadelerini kullandı.

“We invest the sources obtained from share transfers again to Turkey”
Chairman of the Board of Directors of Akfen holding Hamdi Akın pointed out that they have returned their
earnings from share transfers to Turkey again and underlined that the investment package they will implement
until the end of 2019 will be operational as planned. Hamdi Akın continued as follows: “We stand behind our
promise and continue to present our earnings from the share transfers to the service of Turkey again. We will
have implemented the investment package as 6.2 billion TL (1.6 billion USD) in December 2017 until the end
of 2019. There will be no disruptions in the timing of these investments, which we have made with our own
resources, with the confidence that we hear about Turkey’s future.”
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ME-SE GES Konya, Sarayönü
ME-SE SPP Konya, Sarayönü

KONYA’DA 3, VAN’DA 1 GÜNEŞ
SANTRALI DEVREYE GIRDI
3 new solar power plants in Konya and 1 new solar power plant in Van
Son yıllardaki yatırım atılımıyla Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu yerli ve yenilenebilir enerji santrallerinin önemli bir
oyuncusu haline gelen Akfen Yenilenebilir
Enerji’nin Van’da devreye giren 20 MW’lık
lisanslı güneş projelerinin ardından, Konya’da da üç güneş enerjisi santralinde
elektrik üretimine başladı. Her biri 10 MW
gücünde olacak santrallerden Konya Sarayönü’ndeki ME-SE GES’in yanı sıra Konya
Ereğli’deki Yaysun ve MT Doğal GES santralleri toplamda 30 MW kurulu güce sahip.

Üretilen enerjiyi ulusal elektrik ağı üzerinden tüm Türkiye’ye ulaştıracak Konya
güneş santralleri binlerce kişinin enerji
ihtiyacını da karşılayacak. Konya yatırımlarının devreye girmesiyle Akfen Yenilenebilir Enerji şirketinin üretimde toplam
kurulu gücü 303 MW’a ulaşırken, şirketin
yıllık enerji üretim kapasitesi toplam 1.051
GWs’e çıktı.
Türkiye’nin güneş enerjisi potansiyeline sahip en yüksek illeri arasında bulunan
Konya’da işletilmeye başlanılan 3 santral

toplam 573 dönümlük arazi üzerinde bulunuyor. Yıllık 59,6 GWh elektrik üretmesi
beklenen santraller, 37 bin 652 ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı salınımını engelleyecekler. Üç güneş santrali projesinin
toplam yatırım tutarı 65 milyon dolar olarak gerçekleşti. Güneş santralleri sayesinde
Konya önemli bir ekonomik değere kavuşurken, 120 bin kişinin yıllık enerji ihtiyacı
tamamen yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşılanacak olması yatırımı öne çıkartan önemli bir veri olarak görülüyor.

Akfen Renewable Energy, which has become

which will transport the generated energy

located on a total of 573 acres of land. The

an important player in the domestic

to Turkey through the National Electricity

plants expected to generate 59.6 GWh per

and renewable power plants needed by

Network, will also meet the energy needs of

year will prevent emissions of greenhouse

Turkey with its investment in recent years,

thousands of people. With the introduction

gas equivalent to 37,652 tons of carbon

started to produce electricity in three

of Konya investments, Akfen Renewable

dioxide. The total investment amount of

solar power plants in Konya after 20 MW

Energy company’s total installed power

three solar power plants was 65 million

solar photovoltaic projects that have been

in production reaches 303 MW, while

dollars. Thanks to solar power plants, Konya

commissioned in Van. In addition to ME-SE

the company’s annual energy production

gained an important economic value, 120

SPP in Konya Sarayönü, one of the 10 MW

capacity increased to 1,051 GWS.

thousand people ‘ annual energy need to

power plants, Yaysun and MT Natural WP

The three plants that have been operated

be fully met from domestic and renewable

plants in Konya Ereğli have a total installed

in Konya, one of the highest provinces in

sources is seen as an important data

power of 30 MW. Konya solar power plants,

Turkey with solar energy potential, are

highlighting the investment.
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AVRUPA VERGISI
BIZI GERECEK
TRUMP’S TAXES ON EUROPE
WILL PUT STRAINS ON US
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ABD Başkanı Trump’un AB
ülkelerinden ithal edilen
binek ve ticari araçlara
yüzde 20 gümrük vergisi
getirilmesi ile ilgili Ticaret
Bakanlığı’nın raporu en
geç Şubat 2019’da Beyaz
Saray’a ulaşacak. ‘Ticaret
savaşlarında doğru
konumlanmak’ konulu bir
çalışma yapan KPMG’ye
göre söz konusu
vergiyle birlikte
Türkiye otomotiv
yan sanayisini
de önümüzdeki
dönemde satış ve
kârlılık açısından çeşitli
riskler bekliyor.

US Commerce
Department’s report
about President Donald
Trump’s decision to
impose 20 per cent
tariffs on cars and
commercial vehicles
imported from EU
countries, will be
delivered to White
House in February 2019,
the latest. According
to KPMG writing an
analysis titled “Right
positioning in trade
wars”, the Turkish
automotive supply
industry may be
exposed to risks in terms
of sales and profitability.

ÜNYA TICARET SAVAŞLARI ülkelerin ekonomisini tehdit ederken, uyarıların da ardı arkası
kesilmiyor. Kredi derecelendirme kuruluşlarından liderlere, piyasalara yön veren spekülatörlerden, Dünya Ticaret Örgütü’ne kadar birçok kişi ya da kurum ‘bu savaşın mağlubu çok olur’ görüşünde.
Dünya bunları konuşurken denetim, vergi ve danışmanlık
hizmetleri sunan KPMG Türkiye de ‘Ticaret savaşlarında doğru
konumlanmak’ başlıklı çalışmasında ‘Türkiye otomotiv yan sanayisi için ABD Gümrük Vergisi Değerlendirmesi’ne yer verdi.
Söz konusu çalışmada, ABD Başkanı Donald Trump’ın 23
Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirdiği konuşmasında, Avrupa
Birliği’nden ithal edilen binek ve ticari araçlara yüzde 20 oranın-

D

WHILE THE WORLD TRADE WARS threaten the national
economies, the warnings follow each other. Several persons
and institutions ranging from the credit rating agencies,
leaders, market speculators up to the World Trade Center
argue that “this war will have several losers”.
As this topic is heavily debated by the individual countries,
the tax and consultation services company KPMG Turkey too
evaluated the potential impact of US customs duties for the
Turkey automotive supply industry in its paper titled “Right
positioning in trade wars”.
The research points out the concerns of the European
automotive industry following US President Donald Trump’s
decision to impose 20 per cent customs duties on cars and
commercial vehicles imported from the European Union,
which he declared during his speech on 23rd May 2018 and
his authorization of the Commerce Department for this duty.
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AB’NİN ABD’YE OTOMOTİV İHRACATI (2017 - Milyar $)
EU’S AUTOMOTIVE EXPORT TO US (2017 - Billion $)
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da gümrük vergisi getirilmesi için Ticaret Bakanlığı’na yetki vermesiyle başlayan sürecin Avrupalı otomobil üreticilerini tedirgin
ettiğine işaret edilerek, “Ticaret Bakanlığı, 232 sayılı genelgeye
dayanan araştırmada otomotiv ile yedek parçaların ulusal güvenliğe olan etkisini araştıracak ve yüzde 20 ila 25 oranlarında vergi
uygulamasının gerekliliği hakkında Beyaz Saray’a bir rapor sunacak. Raporun tamamlanması için son tarih Şubat 2019 olarak belirtilse de, araştırmanın 2018 yılında bitirilip Trump’a sunulması
ve gümrük vergisi kararının açıklanması bekleniyor. Daha önce
çelik ve alüminyum ithalatında da benzer aksiyonlar alan Ticaret
Bakanlığı, alüminyum için yüzde 7’lik bir vergi önermiş olsa da,
Beyaz Saray gümrük vergisi oranını yüzde 10 olarak belirlemişti.
Bu nedenle inceleme sonucundan önce Trump’ın konuşmaları
dikkatlice izlenmeli. Trump, konuşmalarında sürekli otomobillere yüzde 20 vergi uygulanacağını vurguluyor; yan sanayi ithalatı
üzerinde ise henüz fazla durmuyor. ABD’nin otomotiv ithalatına
baktığımızda, toplam ithalat rakamının 2017 yılında 207 milyar
dolara ulaştığını görüyoruz. AB ülkeleri, 37,1 milyar dolarlık ithalat ile 4’üncü en büyük ihracatçı konumunda. Bu rakam AB’nin
toplam ihracatının yüzde 30’unu oluşturuyor. AB28’in otomotiv ticareti detaylı incelendiğinde, 87 milyar Euro’luk bir ticaret
fazlası ortaya çıkıyor. Bunun 31 milyar Euro’luk kısmı ise ABD ile
yapılan ticaretten kaynaklanıyor” deniliyor.
ALMANYA VE İTALYA EN BÜYÜK RİSK GRUBUNDA
Aslında AB Konseyi, ABD yaptırımlarına karşılık vereceğini
açıkladı; fakat otomotiv sektöründe oyun alanının kısıtlı olmasından dolayı ABD’ye farklı sektörler üzerinden yaptırım uygulamayı hedefliyor. ABD’ye yapılan ihracatı AB üye ülkeleri
bazında değerlendirildiğinde, Almanya ve İtalya en büyük risk
grubunu oluşturuyor. Raporda konuyla ilgili şu değerlendirmeler dikkat çekiyor: “Almanya’da Volkswagen, BMW, Mercedes
ve GM risk grubunda iken İtalya’da FCA ve İsveç’te Volvo grubu gümrük vergisinden etkilenecek şirketler olarak öne çıkıyor. Türkiye otomotiv sektörünün ana ve yan sanayileri yıllık
25,6 milyar dolarlık ihracatının yüzde 79’unu AB ülkelerine
gerçekleştiriyor. ABD’nin uygulayacağı gümrük vergisi, Türkiye otomotiv yan sanayisi için önemli bir tehdit oluşturu-

Finland
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Türkiye
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Turkey
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In the report, the following is mentioned: “In the research
based on the notice no 232, the US Commerce Department will
examine the impact of the automotive and spare parts on the
national security and will submit a report to the White House
about the necessity of taxation between 20-25 per cent . The
deadline for the finalization of the report is February 2019 but
the analysis is anticipated to be completed and submitted to
Trump in 2018 and the decision about the customs duties will
be announced on the same date. The US Commerce Department
took previously similar actions for the steel and aluminum
import and although it proposed 7 per cent tax on aluminum, the
White House increased it to 10 per cent. Therefore, the speeches
of Trump should be closely followed before concluding the
research. Trump always emphasizes that 20 per cent taxes will
be applied to the cars but he doesn’t put too much emphasis
on the supply industry import. When we look at the automotive
importation of US, we see that the total import figure surged
to 207 billion dollars in 2017. EU countries ranked as the 4th
biggest exporter with an import worth 37,1 billion dollars (1,16
million units). This figure represents 30 per cent of EU’s total
export. When the automotive trade of EU28 is examined in detail,
a trade surplus of 87 billion dollars arises. The share worth 31
billion euros of this figure results from the trade made with USA.”

AB28 OTOMOTİV DIŞ TİCARETİ (Milyar $)
EU28 AUTOMOTIVE FOREIGN TRADE (Billion $)
35,3

42,2

78,4
0,4

-7,0

-8,7

-1,0
7,4
-8,4

ABD

Japonya

Türkiye

9,1

US

63,2

İthalat Import
İhracat Export

Japan

Turkey

0,8
7,1
-6,3
Güney Kore
South Korea

-15,2
Diğer
Other

Kaynak (Source): ACEA

Kaynak (Source): Comtrade

2,3

15

News / HABER

STRATEGY

TÜRKİYE OTOMOTİV YAN SANAYİSİNİN AB İHRACATI (2017 - Milyar $)

TURKEY’S AUTOMOTIVE SUPPLY INDUSTRY EXPORT TO EU (2017 - Billion $)
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yor. 2017 yılında ABD’ye doğrudan 951 milyon dolarlık ihracat
gerçekleştiren Türkiye ana sanayisinin yanında, AB ülkelerine
5,3 milyar dolarlık ihracat yapan otomotiv yan sanayisi de etkilenecek. Bu nedenle, olası satış kayıplarına ve operasyonel
değişikliklere karşı erkenden önlem alınması önem arz ediyor.
ABD tarafından uygulamaya geçirilmesi beklenen, AB’den
ithal edilen araçlara yüzde 20’lik gümrük vergisi ile birlikte,
Türkiye otomotiv yan sanayisini de önümüzdeki dönemde
satış ve kârlılık açısından çeşitli riskler bekliyor. Trump’tan
gelen ilk işaretlere göre, 0,3 milyar dolarlık bir yan sanayi ihracatı tehdit altında olmasa da, doğrudan ana sanayi ihracatına
gelecek vergi ile iç pazarda daralma yaşanabilir. Bununla birlikte, Avrupalı otomotiv üreticilerinin ABD’de yaşayabileceği
olası pazar kayıpları veya üretimi avantajlı bölgelere kaydırmaları nedeniyle, Türkiye yan sanayisinin ihracatında daralma gözlemlenebilir. Bu risklere karşı alternatif stratejiler geliştirilmesi ve bağımlılığın azaltılması büyük önem taşıyor.

GERMANY AND ITALY EXPOSED TO THE HIGHEST RISK
The European Council stated that they will take action against
US sanctions; but since the play field of the automotive industry
is limited, the target is to impose sanctions to USA via different
industries. When the export to US is evaluated on the basis of
EU member countries, Germany and Italy are in the highest risk
group. According to KPMG’s research, the potential customs
duties would harm to the European automotive manufacturing.
The following assessments are made in the report: In Germany,
Volkswagen, BMW, Mercedes and GM are exposed to risk; FCA
in Italy and Volvo in Sweden are the main companies to be
challenged by the customs duties. In Turkey, the main industry
and the spare parts industry of the automotive category realize
79 per cent of their annual export worth 25,6 billion dollars to
EU countries. The duties to be imposed by US present a threat to
the automotive supply industry in Turkey too. In 2017, besides
the Turkish main industry realizing an export worth 951 million
dollars to US, the supply industry too with an export worth 5,3
billion dollars to EU countries will be affected. Therefore, it’s
important to take measures early against the possible sales
losses and operational changes.
Together with the customs duties
foreseeing to impose 20 per cent customs
duties on the vehicles imported from EU
and expected to be introduced by US,
the automotive supply industry would
be challenged in terms of profitability
and sales in the upcoming days. Though
the preliminary messages of Trump
administration don’t point out any threat
to an export worth 0,3 billion dollar of the
automotive supply industry, the taxes to
be imposed directly on the main industry
export may contract the domestic market.
On the other hand, because the European
automotive manufacturers are looking
to shift to the advantageous regions to
compensate the possible losses in market
and production, the export of Turkey’s
automotive supply industry may contract.
Against these risks, it’s crucial to come
up with the alternative strategies and to
reduce dependency.
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TÜRKİYE OTOMOTİV ANA VE YAN SANAYİLERİ İHRACATI (2017 - Milyar $)
TURKEY’S AUTOMOTIVE AND SUPPLY INDUSTRIES EXPORT (2017 - Billion $)
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*Birleşik Krallık, Mart 2019 itibarıyla AB’den resmi olarak ayrılacağını açıklamıştır.
*UK declared it will leave EU officially as of March 2019.
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Krizde sermaye piyasası
Sermaye piyasasının bir önemli özelliği de her tür varlığın menkul kıymetleştirilerek paraya dönüşmesini
sağlayabilmesi. Menkul kıymetleştirme denilen bu modelleme ile şu an büyük sıkıntılar çekilen örneğin
inşaat sektörünün sorunlarına katkı ve destek verilebilir. Yeter ki ehil ellerin hazırlayacağı modeller olsun.
Yoksa yola yanlış yerden başlarsanız ölü doğum gerçekleşmiş olur.

Capital market during crisis
An important characteristic of the capital market is its ability to do the realization through the
securitization of all kinds of assets. Realization modeling can support and make contribution to
many industries such as construction sector which is experiencing big problems nowadays. It is
effectual as long as modeling is done by competent hands. Otherwise it is a dead born.

İbrahim HASELÇİN

Sermaye Piyasası Uzmanı, Avukat
Capital Market Specialist, Attorney

T

ÜRKIYE’DE

SERMAYE

PIYASASININ

başlangıcı olarak 1981 yılında çıkarılan Sermaye Piyasası Kanunu esas alınır. Aslında
bankerlik krizi denilen olaylar yaşanmamış olsa belki Sermaye Piyasası Kanunu
hiç çıkarılmayacaktı. Çünkü ülkede böyle
bir düzenlemeye, yeni bir piyasaya ve sisteme ihtiyaç yoktu. 1982 yılında Sermaye Piyasası Kurulu kanuna uygun olarak kurulup, faaliyete geçtiğine göre aradan

THE ORIGIN OF TURKEY’S capital market is the introduction
of Capital Market Law in 1981. In fact, this law wouldn’t ever
be made if the events called “banker crisis” didn’t happen
because the country didn’t need such a regulation nor a new
market system. It has been 36 years since the foundation of
Capital Markets Board of Turkey according to law and it has been
32 years since the opening of IMKB (Istanbul Stock Exchange).
Within this period, capital market has never been at any
government’s economic agenda. It has never had a priority nor
considered as an alternative market or alternative investment

STRATEGY

tool. Investors of this market were considered gamblers while
intermediaryinstitutions and brokers were considered as bubble
companiesor frauds. Companies going public and issuing
securities were often considered bankrupt. It’s certain that there
are many reasons of capital market’s deficiency. First of all,
weight of banking sector on economy didn’t give a chance to it
and unfortunately the main institutions of capital market didn’t
make the necessary effort.
It’s been 17 years since the biggest crisis in 2001. We got
through it in a considerably short time with the support of the
transfers from abroad as soon as the crisis emerged. Political
stability and trade cycle of high liquidity all around the world
contributed a lot in going through the crisis. In 2018 crisis,
there is no possibility to make transfers abroad and besides
statesmen don’t want it too. On the other hand, statesmen
have no intention to admit IMF or similar institutions. Although
political stability continues, it’s not enough to overcome the
crisis and trade cycle of high liquidity all around the world is
reversed now to do more harm than good. As we have invested
cheap money that we have obtained into construction instead of
efficient production fields, there is no return from that. Besides,
there is no creative, promising effort or solution offer. Thus we
are desperately waiting to see how deep the crisis is going to
take the country to the bottom. The crisis environment is about
to spread in every field of economy while the banking field is
about to run out of sources and can’t transfer funds to economy.
Economy urgently needs fresh funds to make new investments
and breakthrough the crisis. In this situation, as an alternative
to the bank sources, capital market has to come into play but
nobody including the government comes up with this idea.

IT’S A SMALL MARKET
In 2018, 18 companies applied to SPK while 1 rejected, 5
withdrawn and 3 didn’t sell. Thus, companies going public
are numbered to 9. Those 9 companies mentioned completed
their public offering before the presidential election disputes
so there were no public offerings after April-May. The fund
collected by those 9 companies are 5.4 Billion TL which sums
up to 1.3 Billion USD with the exchange rates of the time. As a
matter of fact, this is a big sum of money for the capital market.
Those companies utilized the positive environment and gained
a big advantage. While bright pictures were painted at first
half of the year, second half of the year was a nightmare. 95%
of the funds were obtained by 3 companies; Enerjisa (1.476
M TL), MLP Sağlık (1.383 M TL) ve Şok Market (2.295 M TL).
Considering only 3 companies going public and gaining 1.353
M USD in 2017, 2018 numbers can be considered successful.
When we observe public companies’paid capital increase and
secondary equity offering, we find out that 16 companies have
obtained 8.404 M TL (1.877 M USD) funds.
In Turkey, member of world’s top 20 economies, sources
obtained from capital market in a year makes 5,4+8,4=13,8
Billion TL or 1.36+1.87=3.23 Million USD. (2017 numbers
show far less). In an economy reaching 800 Billion USD,
sources obtained from capital market can’t reach 1%. There
has been a great interest in exportation of debt instruments
in recent years. In 2018, permission for selling 116 Billion TL
was granted and 23.6 Billion TL was sold. Export sales was
limited to 11.7 Billion TL. Maturity in debt instruments are
very short and almost all of the sales were realized to reserved
or qualified investors. Since this is not a public offering, it is
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36 yıl geçmiş. 1986 yılı başında açılan İMKB’yi dikkate alırsanız 32 yıl olmuş. Bu süreç içinde sermaye piyasası hiçbir dönemde, hiçbir siyasi iktidarın ekonomi gündemine giremedi.
Hiçbir zaman öncelik alamadı, hiçbir zaman alternatif bir
piyasa ve alternatif yatırım araçları olarak değerlendirilmedi.
Sermaye piyasasında yatırım yapanlar kumarbaz, piyasada
faaliyet gösteren aracı kurum ve diğer kurumlar üçkağıtçı,
dolandırıcı olarak görüldü. Halka açılan, menkul kıymet ihraç eden şirketler de genellikle batık şirketler olarak düşünüldü. Sermaye piyasasının güdük kalmasının birden fazla
nedeni var şüphesiz. Öncelikle bankacılık kesiminin ekonomi üzerindeki ağırlığı bu piyasaya hiç fırsat tanımadı. Sermaye piyasasının asli kurumları da ne yazık ki yeterli ve gerekli
çabayı göstermediler.
En büyük kriz olan 2001 büyük krizinden bu yana 17 yıl
geçti. 2001 krizini takiben yurt dışından yaptığımız transfer
ve onun katkıları ile krizi kısa sayılacak sürede atlatmıştık.
Krizin atlatılmasında yakaladığımız siyasi istikrar ve dünya genelinde yaşanan bol likiditeli konjonktürün de büyük
yararları olmuştu. 2018 krizinde yurtdışından transfer imkanımız yok, ayrıca büyüklerimiz de istemiyor. Ayrıca büyüklerimiz IMF veya benzeri kurumları da ülkeye sokmaya
niyetli değil. Siyasi istikrarımız devam ediyor olsa da, krize
çare olmaktan oldukça uzak bir ağırlığa sahip. Dünya çapındaki likidite bolluğu konjonktürü ise tam tersine dönmüş, yararı olmadığı gibi zarar verici bir konuma gelmiş. Uzun yıllar
boyunca bulduğumuz ucuz paraları verimli üretim sahalarına yatırmak yerine inşaatlara yatırdığımız için bunların geri
dönüşü de söz konusu değil. Yaratıcı, umut verici bir girişim,
çaba, çözüm önerisi de ortada yok. Çaresiz bir şekilde bu krizin ülkeyi ne kadar dibe vuracağını hep birlikte bekliyoruz.
İçinde bulunduğumuz kriz ortamı ekonominin her alanına
yayılmak üzere. Bankacılık kesiminin kaynakları tükenmek
üzere ve ekonomiye daha fazla kaynak aktaracak durumda
değil. Ama ekonominin de krizden çıkabilmesi, yeni atılımlar, yeni yatırımlar yapabilmesi için acil taze kaynağa ihtiyaç
var. İşte böyle bir yapı içinde, banka kaynaklarına alternatif
olabilecek sermaye piyasasının devreye girmesi gerekirken
iktidar dahil kimsenin aklına, gündemine sermaye piyasası
ne yazık ki gelmiyor.
PİYASA ÇOK KÜÇÜK
2018 yılında 18 şirket halka arz olmak üzere SPK’ya başvurmuş. 1 tanesi reddedilmiş, 5 tanesi geri çekilmiş, 3 tanesinde
satıştan vazgeçilmiş. İlk defa halka arz gerçekleştiren şirket
sayısı böylece 9 olmuş. Söz konusu 9 şirket başkanlık seçim
tartışmaları öncesinde halka arzlarını tamamlamışlar. Nisan
-mayıs ayından sonra zaten hiç halka arz gerçekleşmemiş. 9
şirketin halka arz ile topladıkları fon miktarı 5,4 milyar TL.
O günkü kurlar üzerinden 1,3 milyar dolar ediyor. Aslına bakılırsa bu rakam sermaye piyasası için oldukça yüksek bir rakam. 2018 yılı başında ülkedeki iyimser havayı değerlendiren
bu şirketler büyük avantaj sağladılar. Yılın ilk yarısında pembe tablolar çizilirken, yılın ikinci yarısı tam bir kabus oldu.
Sağlanan fon miktarının yüzde 95’ini 3 şirket elde etmiş.

18

KÖŞE / Column

Enerjisa (1.476 milyon TL), MLP Sağlık (1.383 milyon TL)
ve Şok Market (2.295 milyon). 2017 yılında sadece 3 şirketin halka arz olduğu ve toplanan fon miktarının sadece 1
milyar 353 milyon dolar olduğu düşünüldüğünde 2018 rakamlarını başarılı sayabiliriz. Halka açık şirketlerin ikinci
halka arzları ve bedelli sermaye artırımlarına baktığımızda
16 şirketin 8 milyar 404 milyon TL (1.877 milyar dolar) kaynak sağladığını görüyoruz.
Türkiye gibi dünyanın ilk 20 ekonomisi içine giren
bir ülkede, bir yılda sermaye piyasasından sağlanan kaynak miktarı 5,4+8,4=13,8 milyar TL, bir başka ifadeyle
1,36+1,87=3,23 milyar dolar ediyor. (2017 rakamlarına baktığımızda çok daha düşük tutarlar olduğu görülüyor) 800
milyar dolarlara ulaşmış bir ekonomide sermaye piyasasından sağlanmaya çalışılan kaynak yüzde 1’i dahi bulmuyor.
Son yıllarda borçlanma araçlarının ihracına yönelik yoğun
bir ilgi oldu. 2018 yılında 116 milyar TL’lık izin alınmış ve
23,6 milyar TL’lık satış gerçekleşmiş. Yurt dışına yapılan
satışlar 11,7 milyar TL’de kalmış. Borçlanma araçlarında vadeler çok kısa ve satışların neredeyse tamamı tahsisli veya
nitelikli yatırımcılara yönelik yapılmış. Halka arz olmadığı
için bu araçların ne kadar sermaye piyasası aracı olduğu da
tartışmalı.
Bankalardaki TL mevduatların toplamı Eylül ayının ilk
haftasında 1 trilyon 33 milyar 128 milyon 798 bin lira ve yabancı para cinsinden mevduatın da 182 milyar 649 milyon
dolara ulaştığı düşünüldüğünde Türkiye’de sermaye piyasasından bahsetmenin doğru olmadığı ama bunun yanında sermaye piyasası için ülke içinde de gerçekten ciddi bir
kaynak imkanı olduğu da anlaşılıyor.
SERMAYE PİYAYASI SADECE BORSA DEĞİLDİR
Sermaye piyasasının en önemli unsuru şüphesiz borsadır.
Finansal piyasalara ilişkin derslerde ilk söylenen söz, borsanın ekonominin barometresi olduğudur. Ekonomik beklentiler bakımından borsadan daha iyi bir gösterge olamaz.
Şirketler açısından likidite sağlar. Bu özelliği ile yeni halka
arzlara ortam ayarlar. Tasarruf sahipleri için alternatif bir
yatırım alanıdır ve vade olmaması çok büyük avantajdır.
Borsa olmazsa halka arzlar olmaz, şirketlerin halka açılması olmaz, şirketler için gerçek bir değerleme imkanı olmaz.
Borsa olmazsa yabancı sermaye ülkeye gelmez. Tüm bunlara rağmen sermaye piyasası sadece borsa değildir.
Sermaye piyasası klasik borçlanma araçları ve hisse senedi enstrümanları yanında türev araçları da kapsaması
bakımından ayrı bir öneme sahiptir. Türev araçlar son yıllarda ülkemizde de yaygınlaşmaya başladı. Ama görünen o
ki çoğu şirketin ve çoğu yatırımcının türev araçlardan haberi yok. Türev araçlar dediğimiz vadeli işlem sözleşmeleri ve opsiyon sözleşmeleri 2 nedenden dolayı ilgi görürler.
İlki spekülasyon, diğeri hedging denilen korunma amacı
ile. Şirket olarak ihracat yapıyorsunuz. İhraç ettiğiniz ürün
1 dolar yani 6,5 TL olsun. İhraç ürününü gönderince hatta ilk siparişi aldığınızda hesabınızı 6,5 TL’den yaparsınız.
Maliyetiniz ve kazancınız 6,5 TL içindedir. Yurtdışından
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arguable that those are capital market instruments.
Considering total TL deposit on banks reached
1.033.128.798.000 TL and total in foreign currencies reached
182.649.000.000 USD in first week of September, it’s not
possible to speak of capital market in Turkey despite the fact
that there is a serious possibility of source in it.

CAPITAL MARKET IS NOT ONLY STOCK EXCHANGE
There is no doubt that the most important element of capital
market is stock exchange. At lectures on financial markets,
the first sentence is that the stock exchange is the barometer
of economy. On economic expectations, there is no better
indicator than the stock exchange. It provides liquidity for the
companies and with that feature, creates an environment for
new public offerings. It is an alternative field of investment
for the saver with an advantage of no maturity time. If there is
no stock exchange than there is no public offerings or security
offerings and no possibility of an accurate valuation. If there
is no stock exchange there is no foreign capital. Nevertheless,
capital market is not only stock exchange.
Capital market has another importance because of consisting
of derivative instruments alongside with classical debt
instruments and equity shares. Derivative instruments became
popular in recent years but apparently many companies and
investors don’t have any idea about derivative instruments.
Futures contracts and option contracts which we call derivative
instruments attract attention for two reasons: First for
speculation and for protection that we call hedging for second.
Let’s assume that you are exporting. The product you export
is 1 USD which is 6.5 TL. When you export the product or even
when you receive the order you make the calculation on 1 USD.
Your cost and profit is within 6.5 TL. But if the exchange rate
is 6 TL instead of 6.5 TL in the day you obtain the sales value
from abroad, you will make serious loss. If the exchange rate
is 7 TL when you obtain the sales value from abroad you will
obtain an extra exchange profit. If you are not a speculator but
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a producer and/or exporter, you should not want to profit or lose
because of exchange rate. By making derivative transactions
you can avoid floating exchange rates affecting your accounts
negatively. When we continue the exportation example; by
making derivative transactions, you can buy contracts to sell
at USD for 6.5 TL at the time when foreign currency enters into
account. The day when foreign currency enters into account
and derivative instruments’ maturity time has come, if USD
exchange rate is 6 TL, you will make real loss because of the
exchange rate but make profit from the sales of derivative
instruments. If the exchange rate is 7 TL, you will make profit
from the exchange rate but lose from derivative transaction. In
the end, effect of exchange rate flotation to your account will be
zero and you will have sold your product for 6.5 TL.
Because the companies didn’t know this opportunity, they
made huge losses in these days while exchange rates are
floating. They could have secured themselves with derivative
transactions at low costs but they made huge losses either they
didn’t know this or they didn’t want to take these costs. At this
point, financial sector and public authorities are responsible for
the loss as much as these companies because of not being able
to explaining, educating or convincing them about the benefits
of derivative transactions. Now this exact situation gives more
importance on derivative instruments because of the obligation
to make all transactions in TL whomever resides in Turkey.
An important characteristic of the capital market is its
ability to do the realization through the securitization of all
kinds of assets. Realization modeling can support and make
contribution to many industries such as construction sector
which is experiencing big problems nowadays. It is effectual as
long as modeling is done by competent hands. Otherwise it is
a dead born. On this aspect, mines, infrastructure investments
and companies can be considered in the same scope with
construction. Turkish Wealth Fund has a great importance on
this aspect. If it is functioned correctly with right methods it
will have serious contribution to economy.
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satışın bedeli döviz geldiği gün kur 6,5 değil de, 6 olursa ciddi zarar edeceksiniz. Dövizin geldiği gün kur 7 lira
olursa artı bir kur kazancınız da olur. Ama siz spekülatör
değil de, üretici ve/veya ihracatçı iseniz kurdan kâr ya da
zarar etmek istememeniz gerekir. Kurun oynaklığına karşı
türev işlem yaparak kur dalgalanmasını ve hesaplarınızı
olumsuz etkilemesini önleyebilirsiniz. İhracatçı örneğine
devam edersek türev işlem yaparak yurtdışından dövizin
geleceği zaman için doları 6,5 TL’den satacak şekilde bir
kontrat alırsınız. Yurtdışından dövizin geldiği ve türev
aracın vadesinin geldiği gün, dolar 6 lira ise reel olarak
zarar ederken, satış yaptığınız için türev araçtan kazanç
sağlayacaksınız. Kur 7 lira olursa reel olarak kur kazancı
sağlayacak ama türev işlemden zarar edeceksiniz. Sonuçta
kur dalgalanmasının etkisi kayıtlarınıza sıfır olarak yansıyacak ve siz 6,5 liraya satışınızı yapmış olacaksınız.
İşte şirketler bu imkanı bilmedikleri için döviz kurunun
aşırı dalgalandığı bugünlerde çok büyük zararlar ettiler.
Oldukça düşük bir maliyetlerle türev işlemle kendilerini
güvenceye alabilecekken ya bilmediklerinden ya da o maliyete dahi katlanmak istemediklerinden ciddi kayıplara
uğradılar. Bu noktada şirketler kadar türev işlemlerin faydalarını şirketlere anlatamayan, onları eğitemeyen, ikna
edemeyen finansal kesim ve kamu otoriteleri de bu mağduriyetten ciddi olarak sorumludurlar. Tam bu noktada
Türkiye’de yerleşik herkes için geçerli olan tüm sözleşmelerin TL üzerinden yapılması zorunluluğu türev araçların
önemini daha da artırmış hale geldi.
Sermaye piyasasının bir önemli özelliği de her tür varlığın menkul kıymetleştirilerek paraya dönüşmesini sağlayabilmesidir. Menkul kıymetleştirme denilen bu modelleme ile şu an büyük sıkıntılar çekilen örneğin inşaat
sektörünün sorunlarına katkı ve destek verebilir. Yeter ki
ehil ellerin hazırlayacağı modeller olsun. Yoksa yola yanlış
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yerden başlarsanız ölü doğum gerçekleşmiş olur. Bu açıdan
bakıldığında, inşaatlar yanında madenler, alt yapı yatırımları, şirketler de kapsama alınabilir. Varlık Fonu bu anlamda büyük öneme sahip bulunuyor. Doğru işletildiği, doğru
yöntemler devreye sokulduğu takdirde ekonomiye ciddi
katkısı olacaktır.
Sermaye piyasasının belki de hepsinden daha fazla
önemli bir özelliği de kurumsallaşmayı sağlamasıdır. Finansal tablolarının standart bir şekilde hazırlanıp yayınlanmasından başlayarak corporate governance denilen kurumsal
yönetim ilkelerinin hayata geçirilmesi kuralına kadar mevcut düzenlemeler, şirketler bakımından belki baştan zorlasa
da devamında büyük yararlar sağladığı gibi rekabette avantaj ve tanıtımda da ciddi katkı sağlıyor.
SERMAYE PİYASASI İÇİN NE YAPILMALI?
Sermaye piyasası için ne yapmalı diye
bir tartışma açıldığında hemen teşvik
isteniyor. Aslında sermaye piyasasının
teşviğe özellikle vergi desteğine hiç ihtiyacı yok. Yapılması gereken şirketler
kesimini ve yatırımcıları ikna edebilmek. Hangisinin önce yapılması gerekir diye bir sorunumuz yok. Her iki kesime de aynı anda ulaşabilmek önemli.
Her iki kesim birbirini besleyen unsurlar. Bu haliyle ilk görev, kamu otoritelerine düşüyor. Aynı anda sermaye
piyasasının asli unsurları olan sermaye piyasası kurumlarına iş düşüyor ki,
kısa vadeli düşünmeyi bırakarak piyasanın gelişmesi ve büyütülmesine
odaklanmaları gerekiyor.
Öte yandan, yatırımcıların eğitimi
çok önemli. Sermaye piyasasının kısa
sürede köşeyi dönme imkanı veren
bir yer olmadığı, piyasanın uzun vadeli yatırım alanı olduğu, tasarrufların bireysel olarak değil
kurumsal yatırımcılar vasıtasıyla değerlendirilmesi gerektiği gibi temel finansal konularda eğitilmeleri gerekiyor.
Sermaye piyasasına yaklaşık 40 yıldır yolu düşen yatırımcıların sürekli mağdur edildikleri de düşünüldüğünde yatırımcıların eğitimle birlikte küskünlüklerinin de giderilmesi gerekir. Piyasada beyaz bir sayfa açma vakti geldi, hatta
geçiyor. Devlet her tür mağduriyeti bugüne kadar giderdi,
her kesimi affetti, her kesimin isteğini yerine getirdi ama
ne yazık ki haklı olduğu halde sermaye piyasasında mağdur olmuş tasarruf sahiplerine en küçük bir destek, yardım,
katkıda bulunmadı.
Sermaye piyasası ihtiyacımız olan kaynakları sağlamada
ciddi bir alternatiftir. Sermaye piyasası sadece özelleştirmede hatırlanacak bir piyasa değildir. Sermaye piyasası bu
işin uzmanlarının hazırlayacağı planlar ile çok kısa sürede
toparlanır ve hak ettiği yeri alabilir. Yeter ki, düzenleyiciler
buna inansın.
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Providing institutionalization may be the most important
feature of capital market. Starting from the preparation and
publication of financial tables in a standard to realizing
institutional managing principles which is called corporate
governance, existing regulations contribute many advantages
at competition and promotion even it seems to compel at the
beginning.

WHAT SHOULD BE DONE FOR CAPITAL MARKET?
Whenever there is a debate on what should be done for
capital market, first thing requested is government incentive.
Actually capital market doesn’t need any incentives especially
tax incentive. Only thing to do is to convince companies’ side
and investors. Which side should be convinced first is not
the question. It is important to reach out both sides at the
same time, both sides nurture each other. At this point, the
first job is public authorities’ and capital market institutions
which are the main elements of the capital market to focus on

development and growth of the markets instead of thinking in
short terms. On the other hand, education of the investors is
very important. They should be educated on the basic financial
topics that the capital market is not a place to hit the jackpot in
a short time but it is a long term investment field and savings
should not be invested individually, they should be invested
through institutional investors. Thinking that the investors
who have been investing in about 40 years have been wronged
consistently and made resentful should be atoned alongside
the education. Now it is about time to turn over a new leaf. The
state relieved every suffering, pardoned every sector and gave
every sector what they want except the investors in capital
market, did not give littlest support or contribution while they
had the rights.
Capital market is a serious alternative to supply the sources
we need. Capital market is not a market to be remembered at
privatization. Capital market can be built up in a short time
with the plans made by the specialists and can take its welldeserved place as long as the rulers believe in this.
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TİM BAŞKANI İSMAİL GÜLLE STRATEGY’E KONUŞTU:

KURUN ÖNGÖRÜLEBILIR
OLMASI ÇOK ÖNEMLI
• Ekonomi gündemi olarak bir hayli yoğun geçen ağustos
ayında yaşanan gelişmeleri, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
Başkanı İsmail Gülle ile konuştuk. Dövizdeki dalgalanma,
ticaret savaşları, tüm bunlara karşı ihracatçının uyguladığı
yeni stratejiler röportajımızın ana çerçevesini oluşturdu.
• Kurun seviyesinden çok öngörülebilir olmasının önemine
işaret eden Gülle, 4 liralık dolar kurunun ihracatçıya yeterli
fiyat avantajını sağladığını dile getiriyor. Gülle, “2018 sonunda
ihracat 170 milyar doların üzerine çıkarak rekor kıracak” diyor.
TURKISH EXPORTERS’ ASSEMBLY CHAIRMAN İSMAİL GÜLLE TALKED TO STRATEGY:

IT’S VERY IMPORTANT TO HAVE A FORESEEABLE
FOREIGN CURRENCY EXCHANGE
• We talked the developments in August that was full of an intense
agenda with regard to the economy with Turkish Exporters’ Assembly
Chairman İsmail Gülle. Fluctuation of the exchange rate, trade wars and
the new strategies which the exporters implement against all of these
constituted the main framework of our interview.
• Pointing out that the predictability of foreign currency exchange
is more important than its level, Gülle tells 4tl/1 dollar rate quite offers
the necessary price advantage to the exporter. “By the end of 2018, the
export will surge over 170 billion dollars and beat record” Gülle adds.
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URDAKI DALGALANMA birçok sektörü negatif etkilese de ihracatın özellikle
ucuz Türk Lirası ile daha rekabetçi hale
geldiği yönünde bir görüş var. Ancak teori ile pratikte yaşananlar örtüşüyor mu?
İhracatçı kurun seviyesinden memnun
mu? Yeni ekonominin yeni ihracat modeli ne? Yine pek çoğumuzun merak ettiği ‘kurun seviyesi ne
olmalı?’ sorusundan, ABD’nin getirdiği ek vergilerden sonra
Türk çelik ihracatında yaşanan artışın nedenlerine kadar
birçok soruya TİM Başkanı İsmail Gülle’nin verdiği samimi
yanıtlar şöyle:

Son dönemde döviz kurunda yaşanan artışlar, dış ticareti nasıl etkiliyor?
2018 yılı, başlangıcı itibariyle dünyada uluslararası ticaretin
ve genel politikaların daha katılaştığı, ABD başta olmak üzere ülkelerin ticarette korumacı duvarları yükseltmeye başladığı bir sene oldu. Bu süreç ile birlikte cari açık sebebi ile
kırılganlaşan ekonomimiz özellikle uluslararası ilişkilerde
yaşanan gerginlikle ile dışarıdan spekülatif saldırılara daha
açık hale geldi. Ağustos ayının başında yaşamış olduğumuz
kayıplar dolar/TL kurunu 7,20’li seviyelere çıkartmıştı.
Sonrasında ilgili bakanlıklarımız ve Merkez Bankası, BBDK
gibi kurumların almış olduğu tedbirler ile kur ateşi nispeten
azalmış olsa da, halen Türk Lirası dolar karşısında çok kırılgan seyrediyor.
Dış ticaret açısından düşünülecek olursa önemli olanın
kur seviyesinde bir sürdürülebilirliğin oturtulabilmesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü piyasayı tedirgin eden kur seviyesinin yüksekliği kadar kurdaki oynaklık. Çok ani dalgalanmalar piyasada bir tedirginlik oluşturduğu için, insanlar bu
ortam içerisinde, stok tutma eğilimine girip yeni yatırımlardan kaçınıyorlar.
Hükümetin almış olduğu tedbirlerin, her ne kadar yükselişe kesin bir ket vuramamış gibi görünse de, günlük hareketlerde bu ani oynaklıkların bir miktar önüne geçmiş olduğunu
düşünmekteyim.
MÜŞTERİ FİYAT KIRMAYA ZORLUYOR
Döviz cinsinden fiyatların indirilmesi ‘rekabet gücünü’
artırmada ne kadar etkili oluyor? Negatif yansımaları,
yarattığı tahribat var mı? Alıcılardan fiyatların indirilmesi yönünde baskı söz konusu mu? Özellikle hangi
sektör bu anlamda baskı altında?
Dışarıdan bakıldığında ihracatçının rekabet anlamında çok
avantaj sağladığını düşünenler var. Ancak uluslararası ticarette müşterileriniz sizin para biriminiz ile ilgili en az sizin
kadar iyi araştırma yapıp maliyetlerinizi hesaplayabiliyor.
Bunun yanı sıra ülkeler ucuzlayan kura karşı rekabet konusunda kendi iç pazarlarını koruyabilmek adına bazı gümrük
yaptırımları getirebiliyor. Örneğin 10 Ağustos günü Türk
Lirası’nda yaşanan yüzde 20’lik kaybın hemen ertesinde
ABD Başkanı Türkiye’ye bazı ürünlerde uyguladığı vergileri,
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THOUGH THE VOLATILITY of the foreign currency exchange
rate has a negative impact on several industries, the general
opinion is that the cheap Turkish lira makes the export more
competitive. However do theory and practice match up with
each other? Is the exporter glad with the level of the exchange
rate? What is the exports model of the new economy? These are
the frank answers which İsmail Gülle, Chairman of TIM gives to
various questions from the question as to “what should be the
level of the exchange rate” which many of us are highly curious
about to the reasons of the increase in Turkish steel exports
after the additional taxes put by the USA:
How do the latest increases in the exchange rate influence
the foreign trade?
The year of 2018, right by its beginning, became a year when
the international trade and general policies in the world
became more rigid and the countries especially the USA
started to build up protectionist wall in trade. Together with
this process our economy which became fragile because
of the current accounts deficit became much more open to
the speculative attacks from the outside especially with the
tensions lived in the international relations. The losses which
we lived in the beginning of August aroused dollar/TL rate to
the levels of 7.20s. Although the exchange rate fire relatively
decreased together with the measures taken afterwards by our
related ministries, the Central Bank and institutions like BBDK
still the Turkish Lira is in a very fragile course against the dollar.
When we think in terms of foreign trade, I think that what is
important is to maintain a sustainability of the exchange rate.
For what is really disturbing the market is the mobility of the
exchange rate as well as the height of the exchange rate level.
As very sudden fluctuations create a disturbance in the market,
people in such an environment, avoid new investments by
starting an inclination to hold stocks.
I think that the measures taken by the government, although
they appear not causing a final stop to the ascendance, at least a
bit prevented such sudden mobility in daily movements.

CUSTOMER FORCES PRICE DUMPING

How much the reduction of the prices in terms of
foreign currencies became effective in increasing the
“competitiveness”? Are there any negative reflections and
damages created? Is there any pressure from the buyers’ side
in order to reduce the prices? Especially which sectors are
under such pressure?
When looked from the outside, there are people who think that
the exporters gained many advantages in terms of competition.
However in international trade, your customers can calculate your
costs by making research at least as good as you, about your unit of
currency. In addition to this, the countries in order to protect their
domestic markets in terms of competition against the cheapening
foreign currency may bring some customs sanctions. For instance
just after the 20% loss of the Turkish Lira on 10th August, the
US President raised the taxes implemented for Turkey in some
products as our products became cheaper. And your customers too
are very knowledgeable about the conditions that you are in. Thus
Turkish Lira may be cheapened however those who are in front of
you try to dump your price by an immediate bargaining at the same
rate. In such cases, the exporters do not have many alternatives.
Hence your customer who thinks that your profitability has
increased forces you to dump price in order to share this profit.
Here the bargaining that you can do is directly related with the
location of your product within the market, for instance while
our sectors with more value added such as readymade clothing
and home textile can bargain in relatively better conditions, our
raw material sectors with low value added can be much more
forced and start dumping prices. And it becomes difficult to run
business with ease in a trade environment where there is so much
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İşte yeni ekonominin
yeni ihracat modeli

4 TL’lik dolar kuru ihracatçıya
yeterli fiyat avantajı sağlıyor
Sizce kurun seviyesi ne olmalı?
Kurun yüksek olmasını, spekülatif dalgalanmaları ihracatçıya bir fayda gibi görmek doğru değil. Bu durumun
sonuçlarının da ihracatçıya yarar sağlamadığını sizlere
açıklamaya çalıştım. Dolar kuru 4 lira seviyelerinde iken
ihracatçıya rekabetçilik konusunda yeterli bir fiyat avantajı sağlıyor. Bu seviyelerde istikrarlı kalabilmesi dahi
yeterli görünüyor. Zaten asıl tedirginlik yayarak piyasayı
etkileyen durum, kurun yüksekliğinden ziyade dalgalanmalar yaşaması.

Exchange rate at 4 TL provides sufficient
price advantage for the exporter
In your view, what should be the level of the exchange rate?
It is not correct to see the high exchange rate and the speculative
fluctuations as a benefit to the exporter. Previously I tried
to explain the results of such a situation do not benefit the
exporter. When the exchange rate was at 4 lira levels it provides
a sufficient price advantage for the exporter in terms of
competitiveness. It seems sufficient even to have stability at
such levels. Actually what really disturbs and affects the market
is the fluctuations rather than the height of the exchange rate.

‘Yeni Ekonomi’ modelinin ‘Yeni İhracat’ modeli nedir?
Yeni açıklanan ekonomi modeli aslında, ihracatçılar olarak bizlerin her zaman benimsediği bir strateji. Bizler
büyümenin her zaman ihracat kökenli olması gerektiğini
düşünerek hareket ediyoruz. Son dönemde hükümetimizin aldığı adımları da incelersek, özellikle ihracat yapan
KOBİ’lere kur dalgalanmasından etkilenmemesi için kredi kanallarının açık tutulması, Ar-Ge yatırımlarında kur
seviyesinin sabit tutulması gibi stratejiler benimsendi.
Bunun yanı sıra, Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’ın
oluşturduğu ‘Yenilikçi Ticaret Platformu’ kapsamında
özellikle ihracata yeni bir vizyon getirildi. E-ticaret kanalları daha aktif kullanılarak, daha fazla müşteriye yeni
pazarlarda ulaşabilmek mümkün. Bunun yanı sıra kurulması planlanan “Teknoloji Seraları” yeni nesil bir üretim
dönüşümü sağlamayı amaçlayarak katma değerli üretim
konusunda Türkiye’ye bu anlamda yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor.
TİM olarak bizler de katma değerli üretim konusunda
her zaman olduğu gibi projelerimizi arttırıyoruz. İnovasyon Haftası, Ar-Ge Merkezleri, İnoSuit, İnovaLig, Girişim Evleri gibi projelerimiz devam ederken bunun yanında belki de Türkiye için en büyük potansiyelimiz olan
‘hizmet İhracatı’ konusunda atılımlar yapıyoruz.

Here is the new export model of
the new economy
‘Yeni Ekonomi’ modelinin ‘Yeni İhracat’ modeli nedir?
What is the “New Export” model of the “New Economy”?
The economic model that is recently announced is actually a
strategy which we as the exporters always accept. We always
act by thinking that growth should be always exports oriented.
Especially when we examine the steps that our government
took in the last period, we see that strategies such as holding
the credit channels open in order the exporter KOBİs (small
and medium sized enterprises) not to be affected by the
exchange rate fluctuations and holding the exchange rate
fixed in R&D investments are accepted. In addition to this, a
new vision is brought especially for the exports within the
context of the “Innovative Trade Platform” which is constituted
by our Trade Minister Ruhsar Pekcan. It is possible to reach to
more customers in new markets by using the e-trade channels
more actively. Also the “Technology Greenhouses” which are
planned to be formed aims to bring a new breath to Turkey in
terms of value added production by targeting a new generation
production transformation.
As TİM we accelerate our projects as always in terms of
value added production. While our projects such as Innovation
Week, R&D Centres, InoSuit, InovaLig and Enterprise Houses
are continuing, we start attempts about the “services exports”
which is our greatest potential for Turkey.
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170
milyar doların üzerinde
ihracatla rekor kıracağız
2018 yılı sonu itibarıyla ihracat rakamının ne olacağını
tahmin ediyorsunuz?
2018 yılsonu ihracat rakamlarımızın 170 milyar dolar üstüne
çıkacağını öngörüyoruz. Özellikle ağustos ayı içerisinde bayram tatili sebebi ile kaybettiğimiz iş günlerinin eylül ayına
ciddi bir pozitif katkısı olacak. Ekim –kasım-aralık aylarında
ise yine çift haneli rakamlarda artışlar olacak. 2018 yılı sonunda yıllık ihracat rekorumuzu da kırmış olacağız.

We will break records with exports over
170 billion dollars
What do you estimate for the exports figure by the end of the 2018?
We estimate that our export figures by the end of 2018 to be
over 170 billion dollars. Especially the working days which we
lost because of the holiday in August will have a serious positive
contribution in September. And in October-November again there
will be increases with double digit figures. At the end of 2018 we
will be breaking our annual exports record.

ürünlerimiz ucuzladığı için yükseltti. Müşterileriniz de sizin
içinde olduğunuz şartlara oldukça hâkim. Yani Türk Lirası
ucuzlamış olabilir, ancak karşınızdaki hemen aynı oranda
bir pazarlığa oturarak fiyatınızı kırmaya çalışıyor. Bu gibi durumlarda da ihracatçıların çok alternatifi bulunmuyor. Yani
karlılığınızın arttığını düşünen müşteriniz bu kara ortak olmak için sizi fiyat kırmaya zorluyor. Burada yapabileceğiniz
pazarlık pazar içerisinde ürününüzün konumlandırması ile
doğrudan alakalı, örneğin hazır giyim, ev tekstili, gibi daha
katma değerli sektörlerimiz nispeten daha iyi koşullarda pazarlık edebilirken, katma değer açısından düşük olan
hammadde sektörlerimiz daha zorlanıp fiyat kırma yoluna
gidebiliyorlar. Bu kadar değişkenliğin olduğu bir ticaret ortamında da rahat iş yapabilmek zorlaşıyor. Bu yüzden dalgalanmanın yüksek olduğu piyasada en çok etkilenenlerden birisi
de ihracatçıdır.
Son olarak bir nokta daha var. Türkiye’deki ihracatçılar
olarak aslında aynı zamanda ülkemizin ithalatının bir kısmını da bizler yapıyoruz. Bu anlamda da cari açığı tamamen
ihracat üzerinden sebeplendirmek doğru bir yaklaşım değil.
Cari açık içerisinde direk ithal tüketimin de payı büyük. Bu
durumun önüne geçebilmemiz için üretime, özellikle katma
değerli ithal ikame edebilecek üretime yönelmemiz gerekiyor. Bu anlamda özellikle petro-kimya, enerji, elektrik elektronik, otomotiv alanlarında yaptığımız ithalatı azaltmak ve
yerli ikame oluşturmak için hükümetimizin oluşturduğu
“100 milyar dolarlık süper teşvik paketi” ile büyük bir adım
atıldığını düşünüyorum.

variability. For this reason in a market where fluctuation is
high exports is one of those much affected.
And lastly there is one more point. In Turkey as the
exporters actually we do some part of the imports of our
country at the same time. In this sense, it is not an accurate
orientation to reason the current accounts deficit over the
exports. The share of the direct imported consumption is
a big one within the current accounts deficit. In order to
prevent this, we have to direct ourselves to production,
and especially to production which may substitute value
added imports. In this sense, I think that a big step is taken
with the “Super subsidy package of 100 billion dollars” of
our government in order to decrease imports in especially
petro-chemicals, energy, electronics and automotive and
to create domestic substitutes.

ADDITIONAL TAXES INCREASED EXPORTS!

What will be the results of the additional taxes which
the US has put on steel and aluminum products bought
from Turkey? Does the sector have any B and C plans?
The US President Donald Trump had announced on Twitter
in March that a tax of 25 percent will be put on steel
products that will be imported from Turkey and 10 percent
on aluminum products. In August in an announcement
again he made over the Twitter over the pretext of the
extreme depreciation of TL, he said that the tax to be
implemented over the steel products is raised to 50
percent and over aluminum to 20 percent and emphasized
that the relationship with Turkey is not good.
According to 2017 figures, as a country we are at the 8th
rank in the steel import of the USA. In 2017 as Turkey while
the first 8 month’s figures of the iron-steel sector exports
to the USA is around 1 billion dollars, in 2018 as a result of
the taxes and other factors, there is a 23 percent decrease
in our first 8 month’s figures. But you also follow. There is
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‘Türk dizilerinin gücü
gurur verici’
Gülle, “Yeni pazarlara girişimizde en çok karşılaştığımız ve bizleri şaşırtan ve aynı zamanda gururlandıran bir başka husus ise dizi sektörümüz
oluyor. Özellikle Orta Doğu, Güney Doğu Asya ve
Latin Amerika’da dizilerimiz ülkemizi çok güzel
temsil ediyor. Dizi sektörünün elinde tuttuğu
‘yumuşak güç’ özellikle ihracatımız açısından çok
önemli ve faydalı bir konumda bulunuyor” diyor.

‘Power of the Turkish serials
makes us proud’
Gülle, “Another factor which we are mostly confronted and
which surprises and at the same time makes us proud in
entering new markets is our serial sector. Especially in the
Middle East, South Eastern Asia and Latin America our serials
represent our country very well. The ‘soft power’ which
the serial sector is holding in its hand is very important and
benefitting position especially for our exports”.

not any decrease in our steel exports. On the contrary, in the
first 8 month’s steel exports there is a 32 percent increase.
Even among the export figures that we announced in August
within the sector fractures, the steel sector became our 3rd
most highly emerging sector with 43 percent increase in
August. The process which we are living with the US obliged
us to direct to other countries more. When we compare the
first 8 months of the years of 2017 and 2018, in 2018 our
steel exports to Italy increased 71 percent, our steel exports
to Spain to 64 percent, our steel exports to Germany to 39
percent and our exports to Yemen 85 percent. In sum, the
increase of the customs duty implemented by the USA
caused the Turkish steel either to go to new markets or to
increase its density in the other markets that it is holding.

Are there any outstanding new markets and new
opportunities in this period?
At the moment, near 46-48 percent weight of our exports
is entirely made with the EU countries. Indeed this is not a
very healthy model. For if we look at the previous period, in
2011 although as Turkey we were not very much affected
by the financial crises lived by Europe, as our biggest
trade partner and our biggest market had entered in a
crises we had also experienced a decrease in our exports
stemming from the decrease in the general demand
in our market. For this reason, giving weight to a single
market always contains a risk in itself. For this reason, we
intensify in diversification of our market. Especially with
the South Eastern Asian countries, Turkic Republics and
Latin American countries we carry out a very big exports
potential. As TİM we choose our trade delegations in the
last previous years with such sensibility. We choose the
countries with which our exports stay relatively under its
potential and especially the countries where our exporters
hesitate to go for they are far away or unknown.
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EK VERGİ İHRACATI ARTIRDI!
ABD’nin Türkiye’den satın alınan çelik ve alüminyum
ürünlerine getirdiği ek verginin sonuçları ne olacak?
Sektörün B, C planı var mı?
ABD Başkanı Donald Trump mart ayı içerisinde Türkiye’den
ithal edilecek olan çelik ürünlerine yüzde 25, alüminyum
ürünlerine ise yüzde 10 bir vergi getirileceğini Twitter üzerinden duyurmuştu. Ağustos ayı içerisinde TL’nin aşırı değer
kaybetmesini bahane göstererek yine Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, çelik ürünlerine uygulanacak verginin yüzde
50, alüminyum ürünlerine uygulanacak verginin ise yüzde
20’ye çıkartıldığını söyleyerek, Türkiye ile ilişkilerin iyi olmadığının altını çizmişti.
2017 rakamlarına göre ABD’nin çelik ithalatında ülke
olarak 8. sırada bulunuyoruz. 2017 yılında Türkiye olarak
ABD’ye yaptığımız demir-çelik sektörü ihracatının ilk 8 aylık
rakamı 1 milyar dolar seviyesinde iken 2018 yılında vergilerin ve diğer etkenlerin neticesinde ilk 8 aylık rakamlarımızda
yüzde 23’lük bir düşüş gerçekleşmiş. Ancak sizler de takip
ediyorsunuzdur. Çelik ihracatımızda herhangi bir azalma
söz konusu değil. Aksine ilk 8 aylık çelik ihracatımızda yüzde
32’lik bir artış var. Hatta ağustos ayında açıkladığımız ihracat
rakamları arasında sektörel kırılmalarda çelik sektörü ağustos ayı içerisinde yüzde 43’lük artış ile en fazla yükselen 3.
sektörümüz oldu.
ABD ile yaşadığımız süreç bizi diğer ülkelere daha fazla
yönelmeye mecbur bıraktı. 2017 ve 2018 yıllarının ilk 8 aylarını karşılaştırdığımızda 2018 yılında; İtalya’ya olan çelik
ihracatımız yüzde 71, İspanya’ya olan çelik ihracatımız yüzde
64, Almanya’ya olan çelik ihracatımız yüzde 39, Yemen’e olan
ihracatımız ise yüzde 85 yükseldi. Özetle ABD’nin uyguladığı
gümrük vergisi artışı, Türk çeliğinin yeni pazarlara gitmesine veya elindeki diğer pazarlarda yoğunluğunu arttırmasına
sebep oldu.
Bu dönemde öne çıkan yeni pazarlar, yeni fırsatlar var
mı?
Şu anda ihracatımızın yüzde 46-48 civarındaki ağırlığı tamamen AB ülkeleri ile yapılıyor. Bu aslında çok sağlıklı
bir model değil. Çünkü geçtiğimiz döneme bakarsak 2011
yılında Avrupa’nın yaşadığı finansal krizden her ne kadar
Türkiye olarak çok etkilenmemiş olsak da; en büyük ticaret ortağımız ve en büyük pazarımız krize girdiği için bizim
pazar içerisindeki genel talepte yaşanan düşüş kaynaklı
biz de ihracatımızda bir azalma yaşamıştık. Bu yüzden tek
bir pazara ağırlık vermek her zaman içerisinde bir risk barındırıyor. Bu yüzden pazarımızı çeşitlendirme üzerine
yoğunlaştık. Özellikle Güney Doğu Asya ülkeleriyle Türki
Cumhuriyetler ve Latin Amerika ülkeleri ile çok büyük bir
ihracat potansiyeli taşıyoruz. TİM olarak son birkaç yıl içerisinde düzenlediğimiz ticaret heyetlerini de bu hassasiyet
ile seçerek yapıyoruz. İhracatımızın nispeten potansiyelinin altında kalmış olan ülkelere ve özellikle ihracatçımızın
uzak olduğu için veya tanımadığı için gitmeye çekindiği ülkeleri seçiyoruz.
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‘YEP’te ihracata vurgu yapılmasından
büyük mutluluk duyuyoruz’

STRATEGY

Ekim ayında Cumhuriyet
tarihinin rekoru kırıldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı ‘Yeni
Ekonomi Programı’nda yer alan hedeflerin çok gerçekçi
olduğunu dile getirerek, “İçinden geçtiğimiz bu sıkıntılı
günleri, hep birlikte daha çok çalışarak, daha fazla ihracat yaparak aşacağız. TİM olarak ihracat hedeflerimiz ve
ihracat pazarlarında gelişmeler konularında teknik çalışmalarına dâhil olduğumuz Yeni Ekonomi Programı metninde sıklıkla ihracata vurgu yapılmasından son derece
büyük mutluluk duyduk. Bu yıl hedefimiz 170 milyar doları aşmak. 2019 için belirlenen 182 milyar dolar mal ihracatı hedefini de yakalayacağımıza söz veriyoruz” dedi.
Yeni Ekonomi Programında gerçekleştirilecek yatırımların sonucu olarak en büyük sorumluluğun ihracatçılara düştüğünü belirten İsmail Gülle şu değerlendirmede bulundu:
“TİM olarak nitelikli büyümenin ve cari açığı azaltmanın
en sağlıklı yolunun katma değerli ihracat olduğunu her
fırsatta dile getiriyoruz.”

Ekim ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde
13,1 oranında artarak 15 milyar 732 milyon dolara yükseldi.
İhracat ekim ayındaki bu performansıyla tüm zamanların
en yüksek düzeyine yükseldi ve Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdı. Ekim ayında ithalat ise yüzde 23,5 azalarak 16
milyar 261 milyon dolara geriledi. Son 12 aylık dönemde
ihracat bir önceki döneme kıyasla yüzde 7,9 artış gösterdi
ve 166 milyar 809 milyon dolara yükseldi. Son 12 aylık dönemde ulaşılan bu ihracat da Cumhuriyet tarihinde ulaşılan en yüksek yıllık ihracat oldu.
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin verilerine göre eylülde
de ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,6 artışlar 14,5 milyar dolara yükseldi. Bu rakam bugüne kadar
en yüksek ihracat gerçekleştirilen eylül ayı olarak kayıtlara
geçmişti.
İhracat rakamlarını değerlendiren TİM Başkanı İsmail
Gülle “Böylece tarihin en yüksek eylül ayı ihracatına imza
attık. 2018 yılı beklediğimiz gibi rekorlar yılı olarak kayıtlara geçiyor” ifadesini kullandı.

“We are very happy to see that the export is
emphasized in the New Economy Programme”

Export beating historical record
in October

İsmail Gülle, Chairman of the Turkish Exporters Assembly
(TİM), stated the targets set in the “New Economy Programme”
unveiled by the Minister of Treasury and Finance are very
realistic; “we will go through these hard times by working more
and all together and by exporting more. We are very happy to
see that the emphasis is frequently put on the export in the New
Economy Programme in which we got involved as TİM in the
phase of technical workings about the export targets and the
developments in the export markets. Our target for this year
is to rise over 170 billion dollars. We also promise to catch the
goods export target of 182 billion dollars set for the year 2019”
he said.
Stating that the exporters will assume the large part of the
responsibility as the result of the investments to be realized
within the framework of the New Economy Programme, İsmail
Gülle commented as follows: “As TİM, we regularly underline
that the best way for a healthy growth and to reduce the current
account deficit is to realize an export with added value.”

In October, the export increased by 13,1 per cent to 15 billion
732 million dollars on yearly basis. Thus, the export achieved its
best performance ever in October and beat a historical record.
As for the import, it decreased by 23,5 per cent to 16 billion 261
million dollars. During the past 12 months, the export increased
by 7,9 per cent on yearly basis and surged to 166 billion 809
million dollars. And this export figure reached during the past
12 months, has been the highest annual export ever achieved
during the course of the Republic.
According to the figures of the TIM, the export in September
surged by 22,6 per cent to 14,5 billion dollars on yearly basis.
This is the highest figure ever achieved in September. During the
same month, the export also achieved the fastest rise of the last 13
months.
TİM Chairman İsmail Gülle concluded in his evaluation of export
figures “Thus, we achieved the best September of the history in
terms of export. The year 2018 will be marked by records conform
to our expectations” he said.
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BU YATIRIMLARIN
ÖNCELİĞİ VAR

ATTENTION! THESE INVESTMENTS
HAVE PRIORITY

2019-2021 dönemini kapsayan Yeni
Ekonomi Programı’nda yatırımlarda cari
açığı düşürecek adımlar atılacağı ifade
ediliyor. Bu kapsamda öncelikli olarak
belirlenen sektörler ise ilaç, kimya,
petrokimya, enerji, makina ve yazılım…

T.C. Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
Treasury and Finance
Minister Berat Albayrak

The New Economy Program covering
the period of 2019-2021 will take steps
to reduce the current account deficit
in investments. In this context, priority
given industries are pharmaceutical,
chemical, petrochemical, energy,
machinery and software.
T.C. HAZINE VE MALIYE BAKANI Berat Albayrak tarafından
açıklanan 2019-2021 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) sürdürülebilir ve sağlıklı büyüme hedefleniyor.
Bakan Albayrak YEP’i açıklarken bunun için mücadele verecekleri 2 temel alan olduğunu açıkladı ve bunları, “Birincisi enflasyon, ikincisi cari açık” diye sıraladı. Ardından da ‘Yatırımlarda
önceliklerimizi vereceğimiz temel alanların başında cari aşığı
düşürecek adımlar gelecek” ifadesini kullandı. Nitekim Yeni
Ekonomi Programı’nda cari açığın düşürülmesi amacıyla ilaç,
kimya, petrokimya, enerji, makine/teçhizat ve yazılım sektörleri öncelikli yatırım yapılabilir alanlar olarak belirlendi.
YEP’te cari işlemler açığının milli gelire oranın bu yıl sonu
itibarıyla yüzde 4,7 seviyelerinde gerçekleşeceğini işaret edilerek bu rakamın 2019 yılında yüzde 3,3, 2020’de yüzde 2,7
ve 2021’de yüzde 2,6’ya düşmesinin beklendiği kaydedildi. Bu
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THE NEW ECONOMIC PROGRAM (YEP), which was announced
by Treasury and Finance Minister Berat Albayrak, is aimed at
sustainable and healthy growth. When explaining YEP, Minister
Albayrak said that there are 2 main areas to fight at and he
listed the first one is inflation and the second one is the current
account deficit. Then the steps that will reduce the current
account deficit at main areas where they will give priority to
investments. As a matter of fact, in order to reduce the current
account deficit in the New Economy Program, pharmaceutical,
chemical, petrochemical, energy, machinery / equipment and
software sectors were determined as priority investment areas.
With the New Economy Program (YEP), which was
announced by Treasury and Finance Minister Berat Albayrak
and covering the period 2019-2021, sustainable and healthy
growth is aimed at. Minister Albayrak explained that there are
2 main areas to fight at when explaining YEP and he listed
these areas as inflation first and secondly current account
deficit. Then ”We primarily will take steps to reduce the
current account deficit” he said. As a matter of fact, in order to
reduce the current account deficit, pharmaceutical, chemical,
petrochemical, energy, machinery / equipment and software
sectors were determined as priority investment areas in the
New Economy Program.
The YEP indicates that the current account deficit will be
realized as 4.7 percent by the end of this year and this figure
is expected to decrease by 3.3 percent in 2019, 2.7 percent in
2020 and 2.6 percent in 2021. It was in line with this target,
“The Policies and Measures” determined to reduce the current
account deficit are listed as follows.
• In order to reduce import dependency and increase exports,
technology and R&D investments will be realized through
public-private cooperation models, taking into consideration
the domestic production and best practices in the world.
• In order to reduce the current account deficit;
pharmaceutical, chemical, petrochemical, energy, machinery/
equipment and software sectors are determined as priority
investment areas.
• Industry and technology regions with advanced
management models will be established in which high
technology products will be produced and large-scale
domestic and foreign investments will take place.

CARİ AÇIK / GSYH (%)
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hedefler doğrultusunda cari açığı düşürmek için belirlenen
‘Politika ve Tedbirler’ ise şöyle sıralandı.
• İthalata bağımlılığı azaltmak ve ihracatı arttırmak amacıyla yerli üretim ve dünyadaki en iyi uygulamalar göz önünde
bulundurularak teknoloji ve Ar-Ge yatırımları kamu-özel iş
birliği modelleri ile gerçekleştirilecek.
• Cari açığını düşürülmesi amacıyla; ilaç, kimya, petrokimya,
enerji, makina/teçhizat ve yazılım sektörleri öncelikli yatırım yapılabilir alanlar olacak.
• İleri teknoloji ürünlerinin üretileceği, büyük ölçekli yerli
ve yabancı yatırımların yer alacağı, etkin yönetim modeline
sahip endüstri ve teknoloji bölgeleri kurulacak.
• Ülkemizde üretilmeyen 20 biyoteknolojik ilacın yerli üretimi teşvik edilecek, biyoteknoloji alanında yetkinliklerimiz
artırılacak.
• Petrokimya kümelenmesi ve Ceyhan Endüstri bölgesi hayata geçirilecek.
• Güvenlik hizmetlerinde kullanılacak araç, gereç ve teknik
ekipmanda yerli üretimin yapı artırılacak.
• Yeni pazar, yeni ürün, yeni ihracatçı hedefi ve küresel değer
zinciri bakışı açısıyla ihracat ana planı oluşturulacak.
• İhracat teşvik sistemi daha verimli ve etkin
olarak yeniden yapılandırılacak.
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• İhracatçıların küresel ticari verileri yakından takip edebilmesini sağlamaya yönelik Elektronik İhracat Platformu
kurulacak.
• Uluslararası ticaretin
kolaylaştırılması,
gümrük işlemlerinin hızlandırılması, kaçakçılığın
ve kaçakçılıktan
kaynaklanan gelir kaybının engellenmesi
için
gümrük bilgi sistemleri
uçtan uca bakış açısıyla ve
büyük veri analizi, ileri analitik
yetkinliklerini de içerecek şekilde
güçlendirilecek.
• Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği’nin güncellenmesine yönelik çalışmalar tamamlanacak.
• Yerli ürünlerin tüketimi özendirilerek yerli malının görünürlüğü ve farkındalığı artırılacak.
• Tarımda Milli Birlik Projesi hayata geçilerek tohumdan sofraya gıda değer zinciri, gıda güvenliği ve uluslararası rekabet
önceliğinde yeniden yapılandırılacak. Bu kapsamda Hal Yasası çalışmalarına destek verilecek.
• Kuşak ve Yol Girişimi çerçevesinde Çin ile ikili ticari ve ekonomik ilişkiler geliştirilecek.
• Ülkemizin Afrika Pazar Stratejisi, bu kıtada yatırım yapan
şirket örneklerinde, ülkelerin insan kaynağı profillerine, iş
ortamlarına ve sektörel bilgilerine kadar pek çok bilgiyi içerecek şekilde ve veriye dayalı bir yapıda oluşturulacak.
• Yeni kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri tahsis
edilecek.
• Sağlık turizminin geliştirilmesi için projeler planlanarak
hayata geçirilecek.
• Çin, Hindistan, Japonya ve Kore’nin içinde bulunduğu
Uzak Doğu pazarı ile ilgili turizm planları oluşturularak hayata geçirilecek.
• Turizm sezon süresini uzatacak ve kişi başına harcama tutarını artıracak şekilde Turizm Ana Planı oluşturulacak.
• Güneş, rüzgâr, biyokütle, yenilenebilir enerji ve yerli kömür
kaynaklarının elektrik üretimindeki payı artırılacak, YEKA modeli ile bu enerji teknolojilerinin yerlileştirilmesi desteklenecek.
• Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı çerçevesinde enerji
girdi maliyetleri azaltılacak.
• Petrol ve doğalgaz kaynağı aramaları, başta denizlerde olmak üzere hızlandırılacak ve sürdürülecek.
• Maden arama ve sondaj çalışmaları devam ettirilerek, bulunan rezervler kamu/özel işbirliğinde yeni iş modelleri ve
finansman mekinazmalarıyla ekonomiye kazandırılacak.
• Bor başta olmak üzere madenler işlenip yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülecek ve uluslararası piyasalara sunulacak.
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• The domestic production of 20 biotechnological medicines
that are not currently produced in our country will be
encouraged and our competencies in biotechnology will be
increased.
• Petrochemical cluster project and Ceyhan Industrial
Zone project will be implemented.
• The rate of domestic production will be
increased in the tools, devices and technical
equipment to be used in security services.
• An export master plan will be created in
terms of new market, new product, new
exporter target and global value chain
perspective.
• Export incentive system will be restructured
to bring more efficiency and effectiveness.
• Electronic Export Platform will be established
in order to enable exporters to follow global trade
data closely.
• Customs information systems will be strengthened with an
end-to-end perspective and large data analysis, including
advanced analytical competencies, to facilitate international
trade, accelerate customs procedures, and prevent smuggling
and loss of income from those smuggling events.
• The efforts to update the Customs Union with the European
Union will be completed.
• The visibility and awareness of domestic goods will be
increased by encouraging the consumption of domestic
products.
• The National Unity Project in Agriculture will be
implemented and the food value chain from seed to table
will be restructured in the priority of food security and
international competition. In this context, support will be
given to Whole Sale Market Hall Law.
• Under the Belt and Road Initiative, bilateral trade and
economic relations with China will be developed.
• The African Market Strategy for our country will be formed
in a data-based structure that will include a lot of information
in the companies that invest in this continent, including
the human resource profiles of the countries, business
environments and sectoral information.
• New cultural and tourism conservation and development
zones will be allocated.
• Projects for the development of health tourism will be
planned and implemented.
• Tourism plans related to the Far East market including China,
India, Japan and Korea will be created and implemented.
• Tourism Master Plan will be created in order to increase the
amount of spending per capita and extend the tourism season.
• The share of solar, wind, biomass, renewable energy and
domestic coal resources in electricity production will be
increased and the localization of these energy technologies
will be supported with the RES model.
• Within the framework of the National Energy Efficiency
Action Plan, energy input costs will be reduced.
• Oil and natural gas resource searches will be accelerated
and maintained, especially in the sea.
• Mining exploration and drilling works will be continued,
and the existing reserves will be brought into the economy
through new business models and financing facilities in
public/private cooperation.
• The mines will be processed and converted into high valueadded products and presented to international markets.
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TEMEL EKONOMİK BÜYÜKLÜKLER
THE FUNDAMENTAL ECONOMIC INDICATORS

2017
BÜYÜME (GROWTH)
GSYH (Milyar TL, cari fiyatlarla) GDP (Billion TL, current price)
GSYH (Milyar dolar, cari fiyatlarla) GDP (Billion dollar, current price)
Kişi başına gelir (GSYH, dolar) Per capita income (GDP, dollar)
GSYH büyümesi (3) GDP growth (3)
Toplam tüketim (3) Total consumption (3)
Kamu Public
Özel Private
Toplam sabit sermaye yatırımı (3) Total fixed capital investment (3)
Kamu Public
Özel Private
Toplam yurtiçi tasarruf / GSYH Total domestic savings/GDP
Kamu Public
Özel Private
Toplam yatırım - Tasarruf farkı / GSYH (4) Total investment - Savings difference / GDP (4)
Kamu Public
Özel Private
Toplam nihai yurtiçi talep (3) Total final domestic demand (3)
Net ihracatın büyümeye katkısı Net export contribution to the growth
İSTİHDAM (EMPLOYMENT)
Nüfus (Yıl ortası, bin kişi) Population (Mid year, thousand persons)
İşgücüne katılma oranı (%) Participation to the workforce (%)
İstihdam düzeyi (Bin kişi) Employment level (Thousand persons)
İstihdam oranı (%) Employment rate (%)
İşsizlik oranı (%) Jobless rate (%)
DIŞ TİCARET (FOREIGN TRADE)
İhracat (fob) (Milyar dolar) Export (fob) (Billion dollar)
İthalat (cif) (Milyar dolar) Import (cif) (Billion dollar)
Ham petrol fiyatı - Brent (Dolar / varil) Crude oil price-Brent (Dollar / barrel)
Enerji ithalatı (Milyar dolar) Energy import (Billion dollar)
Dış ticaret dengesi (Milyar dolar) Foreign trade balance (Billion dollar)
İhracat / İthalat (%) Export / Import (%)
Dış ticaret hacmi / GSYH (%) Foreign trade volume/GDP (%)
Seyahat gelirleri (Milyar dolar) Travel revenues (Billion dollar)
Cari işlemler dengesi (Milyar dolar) Current account balance (Billion dollar)
Cari işlemler dengesi / GSYH (%) Current account balance / GDP (%)
Altın hariç cari işlemler dengesi / GSYH (%) Current account balance except of gold/GDP (%)
ENFLASYON (INFLATION)
GSYH deflatörü GDP deflator
TÜFE yıl sonu % değişme CPI year end % variation

2018 (1)

2019 (2)

2020 (2)

2021(2)

3.107
851
10.602
7,4
5,9
1,5
6,6
7,8
8,1
7,8
25,4
2,4
23,0
-5,6
-1,9
-3,7
6,4
0,1

3.741
763
9.385
3,8
3,7
3,5
3,8
1,8
1,4
1,8
25,9
1,2
24,7
-4,6
-3,0
-1,7
3,2
1,4

4.450
795
9.647
2,3
1,9
1,4
2,0
-3,2
-36,1
2,0
25,3
0,6
24,8
-3,2
-2,1
-1,1
0,5
1,5

5.150
858
10.292
3,5
2,5
1,6
2,6
5,1
-1,7
5,8
26,3
0,1
26,2
-2,7
-2,6
-0,1
3,2
0,2

5.742
926
10.973
5,0
3,9
3,0
4,0
6,7
3,4
6,9
26,8
0,3
26,5
-2,5
-2,3
-0,2
4,7
0,2

80.313
52,8
28.189
47,1
10,9

81.339
53,2
28.677
47,2
11,3

82.377
53,7
29.116
47,2
12,1

83.393
54,2
29.877
47,8
11,9

84.405
54,7
30.952
48,8
10,8

157,0
233,8
54,3
37,2
-76,8
67,1
45,9
22,5
-47,4
-5,6
-4,4

170,0
236,0
72,8
46,0
-66,0
72,0
53,2
29,0
-36,0
-4,7
-3,3

182,0
244,0
73,2
43,0
-62,0
74,6
53,6
34,0
-26,0
-3,3
-2,7

191,0
252,0
69,7
44,3
-61,0
75,8
51,6
38,0
-23,5
-2,7
-2,3

204,4
267,0
67,0
45,2
-62,6
76,6
50,9
42,0
-24,1
-2,6
-2,2

10,8
11,9

16,0
20,8

16,3
15,9

11,8
9,8

6,2
6,0

Not: (1) Gerçekleşme tahmini, (2) Program, (3) Sabit fiyatlarla yüzde değişim, (4) Toplam tasarruf-yatırım farkı ile cari açık arasındaki fark, milli gelir hesaplamalarında ihracat ve ithalat ağırlıklı döviz kuru kullanılmasından kaynaklanmaktadır.
Note: (1) Estimated realization, (2) Programme, (3) Percentage variation with fixed prices (4) The difference between total savings-investment difference and current account deficit results from the transactions in foreign exchange currency in import and
export in the national income calculations.
Kaynak / Source: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı / Ministry of Treasury and Finance

İhracat 2021’de 204 milyar
doları aşacak

Exports to exceed 204 billion
US dollars in 2021

2018 yılında ihracatın 170 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi
beklenirken, 2019’da bu rakamın 182 milyar doları aşması
hedefleniyor. YEP’TE 2021 yılında ise ihracatın 204 milyar doları
aşacağı bilgisi yer alıyor.

Exports are expected to reach 170 billion dollars in 2018, while
this figure is expected to exceed 182 billion dollars in 2019.
Within the YEP, there is information that in 2021 exports would
exceed 204 billion dollars.
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2018’de enflasyon yüzde 20,8
YEP’in temel hedeflerinin başında
enflasyonun kalıcı olarak düşürül25
mesi ve fiyat istikrarının sağlanması
geliyor. Programda yıllık tüketici enf20
lasyonu maliyet yönlü baskılar, gıda
15
fiyatlarındaki arz yönlü gelişmeler ve
bozulan fiyatlama davranışları nede10
niyle hızlı bir artış gösterdiğine işa5
ret edilerek, “Yaşanan maliyet yönlü
gelişmelerin gecikmeli etkileri ile
0
tüketici enflasyonunun kısa vadede
yükselerek 2018 sonunda yüzde 20,8
seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir” deniliyor. Para ve maliye politikasındaki eşgüdümün güçlendirilmesi ve YEP’te
alınacak ilave tedbirlerle beraber tüketici
enflasyonun 2020 sonunda tek haneye,
2021 sonunda yüzde 6,0’a gerilemesi he-

• Hazine ve Maliye Bakanlığı sıkı
mali disiplin ile enflasyonla müca20,8
deleye destek verecek. Kamunun fiyat belirleme ve yönlendirme politi15,9
kasına tabi belirli (personel dışında)
11,9
alanlarda geçmiş enflasyon verisi
9,8
yerine YEP’te yer alan enflasyon he6,0
defleri dikkate alınacak.
• Finansal güvenlik ve istikrarın sürdürülebilmesi için Finansal İstikrar
ve Kalkınma Komitesi kurulacak.
2017
2019 YEP 2020 YEP 2021 YEP
2018 T
• Tarım ürünlerinde arz ve rekolte tahdefleniyor. Bu sırada enflasyonla mücadele
minlerinin sağlıklı yapılabilmesine imkan
atılacak adımlar ise şöyle sıralanıyor:
veren bir erken uyarı sistemi oluşturulacak.
• Merkez Bankası fiyat istikrarı temel
• Gıda ürünlerinde fiyat dalgalanmasının
amacı doğrultusunda elindeki tüm araçbüyük veri ve ileri analitik yöntemler kulları kararlı ve bağımsız bir şekilde kullanlanılarak yakından takip edileceği Ürün
maya devam edecek.
Gözetim Mekanizması hayata geçirilecek.
• Kira artış oranına dair üst sınır, döviz kuru ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere
duyarlılığı yüksek olan üretici fiyatları yerine tüketici fiyatlarına göre belirlenecek.
• Enflasyonla mücadele için kamunun
alacağı tedbirlerin yanında, ekonominin
tüm paydaşlarının ve vatandaşların destek vereceği bir ‘Enflasyon ile Topyekun
Mücadele Programı’ hayata geçirilecek.

ENFLASYON INFLATION (%)

20.8 percent inflation in 2018
One of the main objectives of YEP is to reduce
inflation permanently and to ensure price
stability. In the program, annual consumer
inflation is showing a rapid increase due to
cost pressures, supply-side developments
in food prices and deteriorating pricing
behaviors. It is aimed to reduce consumer
inflation to one digit at the end of 2020 and
to 6.0 percent at the end of 2021, along with

strengthening coordination in monetary and
fiscal policy and additional measures to be
taken at the YEP. Meanwhile, the steps to be
taken to combat inflation are as follows:
• The Central Bank will continue to use all its
tools in a determined and independent manner
in line with the main objective of price stability.
• The Treasury and the Ministry of Finance will
support the fight against inflation with strict

fiscal discipline. The inflation targets included in
the YEP will be taken into account in the specific
(non-personnel) areas subject to the price
setting and orientation policy of the public.
• A Financial Stability and Development
Committee will be established to sustain
financial security and stability.
• An early warning system will be created
to ensure that supply and yield estimates in
agricultural products are made healthy.
• Product Surveillance Mechanism, in which
price fluctuations in food products will
be closely monitored by using big data
and advanced analytical methods, will be
implemented.
• The upper limit for the rate of increase
in rent will be determined by consumer
prices rather than producer prices with high
sensitivity to developments in exchange rates
and commodity prices.
• In addition to the measures to be taken by
the public for the fight against inflation, a
Total Struggle Program with Inflation will be
implemented to support all stakeholders of
the economy and citizens.
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BÜYÜME GROWTH (%)
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2018’da büyüme yüzde 3,8
işsizlik yüzde 11,3 bekleniyor
Yeni Ekonomi Programı’nda büyüme hedefleri; 2018 için yüzde 3.8, 2019
için yüzde 2.3, 2020 için yüzde 3.5 ve 2021 için yüzde 5 olarak belirlendi. İşsizlik oranları beklentisi ise 2018 için yüzde 11.3, 2019 için yüzde
12.1, 2020 için yüzde 11.9, 2021 için yüzde 10.8 olarak açıklandı. 2021’e
kadar enflasyonu yüzde 6’lara çekmek hedeflenirken, 2 milyon yeni istihdam yaratılması planlanıyor.

In 2018, the growth anticipated to be
3.8 per cent and the unemployment
rate anticipated to be 11.3 per cent
Growth targets in the New Economy Program are as follows: For 2018, the
figure was set at 3.8 percent, for 2019 it is expected to be 2.3 percent, for
2020 3.5 percent and for 2021 5 percent. Unemployment rate expectations
were announced as 11.3 percent for 2018, 12.1 percent for 2019, 11.9 percent
for 2020 and 10.8 percent for 2021. It is aimed to decrease inflation down to
6% by 2021 and 2 million new jobs are planned to be created.

Tasarruf hedefi: 76 milyar TL
Yeni Ekonomi Programı’nın açıklandığı
toplantıda T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde, diğer bakanlıklardan
temsilcilerin de katıldığı Kamu Maliyesi
Değişim ve Dönüşüm Ofisi’ni kurduklarını hatırlatan Bakan Berat Albayrak,
“Bu ekibimiz sadece tasarruf tedbirlerimizin uygulanmasından, bunlara yenilerinin eklenmesinden değil, aynı zamanda gelir artıcı önlemlerin de tespit
edilerek hayata geçirilmesinden sorumlu olacak. Buradaki ekibimiz, kamuda
alışık olduğumuz işleyişten biraz farklı
çalışacak. Öncelikle bakanlıklar arası
bir ekip kurarak diğer bakanlıklarımızla
bürokrasi seviyesindeki iletişimi, birlikte çalışma kültürümüzü geliştirecek.
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İkinci olarak, bu ekibimiz sürekli sahada
olacak. Tasarruf ve gelir artırıcı hedeflerimizin gerçekleştirilmesi için sürece
liderlik edecek. Bu çerçevede, hedeflere
yönelik yol haritaları hazırlayacak, bu
yol haritalarını performans göstergeleri
etrafında takip edecek ve raporlayacak”
dedi. Albayrak, bu ekibin, bugün itibarıyla belirledikleri 76 milyar TL tasarruf
ve gelir artırıcı önlemler ile yetinmeyeceğini belirterek, “Kamuda gereksiz kullanım israfını önlemek, kamu gelirlerini
artırmak için bu zamana kadar gündeme
gelen birçok yapısal reformu geliştirecek ve bunları uygulayarak mali sonuçlara verimlilik olarak yansımasını birebir sağlayacak” ifadesini kullandı.

Savings target: TL 76 billion
Speaking at the meeting where the New Economy Program was announced,
Minister Albayrak reminded that they established the Office of Change
and Transformation of Public Finance under the Ministry of Treasury and
Finance, with representatives from other ministries. Then he continued
his words; “This team will be responsible not only for the implementation
of our savings measures, but for the addition of new ones, but also for the
implementation of income increasing measures. Our team here will work
a little differently than what we are used to in the public sector. First of all,

76 MILYAR TL’LIK TASARRUF
NEREDEN SAĞLANACAK?
HOW TO SAVE 76 BILLION TL?

Kaynak
Öngörülen tasarruf ve gelir
Source
Prospected savings and income
Yatırımlar
31 milyar TL
Investments
TL 31 billion
Teşvikler
13,7 milyar TL
Incentives
TL 13.7 billion
Sosyal güvenlik
10,1 milyar TL
Social Security
TL 10.1 billion
Mal ve hizmetler
2,5 milyar TL
Goods and Services
TL 2.5 billion
Diğer alanlar
2,7 milyar TL
Other areas
TL 2.7 billion
Gelir artırıcı tedbirler
16 milyar TL
Income increasing measures
TL16 billion

we will establish an inter-ministerial team and communicate with our other
ministries at the level of bureaucracy and our culture of co-operation. It
will lead the process for realizing our savings and revenue-boosting goals.
In this framework, it will prepare roadmaps for targets, follow and report
these roadmaps around performance indicators”.
As of today, Albayrak stated that they have set 76 billion TL savings and
income increasing measures, but this team will not be satisfied with this, and
said “In order to prevent unnecessary waste in the public sector, to increase
public revenues, so far, many structural reforms will be developed and by
applying these results will be reflected in the efficiency of financial results”.
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Enflasyonla topyekun mücadele başladı
Yeni Ekonomi Programı içinde yer alan
‘Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’ 9 Ekim 2018 tarihinde Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklandı. Kurda volatilitenin sona ermesiyle sağlanan normalleşmenin ardından fiyatlarda
da rasyonel seviyelere gerilemenin ve normalleşmenin sağlanacağı bir sürece girildiğini vurgulayan Albayrak, “Bizim ekonomi
anlayışımızın temelinde insan var, insanımız var. Attığımız tüm adımlarda insanımızın huzur ve refahının artması ve çabası her

daim ilk sıradadır. Bizim ekonomi anlayışımızda topyekun
milletçe kazanmak var. Sadece
bir paydaşın kazandığı değil… Tüm
paydaşların birlikte kazanması gereken bir anlayış var. İşte büyük ve güçlü
Türkiye hedefiyle birlikte el birliğiyle müreffeh bir geleceği inşa etme arzumuz var.
Bugün spekülatif atakların etkisiyle fiyatlarda oluşan bu tablo hiç kimsenin çıkarına değil. Bu tabloda kimsenin kazanması
mümkün değil” dedi.

All-Out Struggle Against Inflation started
“The Programme of All-Out Struggle Against
the Inflation” included within the new
Economic Programme was unveiled by
the Minister of Treasury and Finance Berat
Albayrak on 9th October 2018. Stating that
following the normalization established as
the volatility of foreign currency exchanges
vanished, now it’s time for the prices to
fall to rational levels, Albayrak added the
following: ”Our economic perspective is built
on humans, our humans. Whenever we take a

step, our priority is always given to improve
the prosperity and well-being of our people.
Our economic perspective is to win as a whole
nation. Our aim is not to serve merely to the
interests of one stakeholder. We want that all
stakeholders win. Therefore, we want to build
a prosperous future all together based on the
target of a big and powerful Turkey. Today, the
price increases resulting from the speculative
attacks, are in no one’s best interest. No one
can win from this approach.”

İNTERNET SITESI KURULDU,
ÖZEL LOGO YAPTIRILDI
THE WEB SITE IS LAUNCHED,
A SPECIAL LOGO IS MADE
Program çerçevesinde www.enflasyonlamucadele.org.tr adı altında bir
internet sitesi kurulurken yıl sonuna
kadar asgari yüzde 10 indirim yapanların mağaza ve ürünlerinde kullanmaları için özel logo da tasarlandı ve
kullanılmaya başlandı.
Within the framework of the programme, a
web site called www.enflasyonlamucadele.
org.tr is launched and a special logo is
designed and begun to be used at the stores
and on the products of the merchants allowing
a a minimum of 10 per cent discount.

Yıl sonuna kadar elektrik ve gaza zam yok
Pakette neler olduğunu bakan Albayrak
tek tek şöyle sıraladı:
• Tüm firmalardan asgari yüzde 10 indirim
yapmaları ve bu indirimi yıl sonuna kadar
sürdürmeleri üzerine bir mutabakata vardık. Tüm firmalarımız belirlenen logo ile
indirim kampanyasına destek sözü verdiler. Bu logonun stickerlarını camlarına
yapıştırarak bu mücadeleye omuz verdik-

lerini gösterecekler. Bu yüzde 10 alt limit
ne kadar üste çıkarlarsa destekleri o kadar
artar. Yılsonu indirim dönemi bu logoyla
mücadele kapsamında hali hazırda yapılan
indirimler dışında bir indirim.
• Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar
zam yapılmayacak.
• Bekleyen KDV iadelerini hızlandıracağız, yıl sonuna kadar başvurular sonuçlan-

dırılacak. KDV iadesi başvurusunda ilk 10
günde yüzde 50 iade yapacağız.
• 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olmak üzere
bankalarımız yüksek faizle kullandırılmış
kredilerin faizlerinde yüzde 10 indirim yapacak. Yüzde 10 indirimin alt limiti. Bunun üzerine ne kadar çıkarlarsa destekleri de o kadar
fazla olur, destekleri ne kadar fazla olursa milletimizin de teveccühü o oranda yüksek olur.

No price hike on electricity and natural gas until the end of the year
• We reached consensus with all companies
for a minimum discount of 10 per cent and
to continue to curb prices until the end of
the year. All our companies promised to
support the discount campaign by using the
chosen logo. They will show their support
to this campaign by sticking these logos
on their windows. This 10 per cent is the
minimum limit and their support increases

further as much as they rise above this
minimum percentage. The year-end discount
is out of these current discounts made with
this logo.
• The electricity and natural gas prices will
not be increased until the end of the year.
• The pending VAT returns will gain
momentum; the applications will be finalized
until the end of the year. Concerning the

applications for VAT return, we will return 50
per cent during the first 10 days.
• As of the 1st August, our banks will cut
by 10 percent the interest rates of loans
previously given at higher rates. The 10 per
cent is the minimum level. Their support
will grow further if they go above this limit
and our people will further appreciate these
efforts.
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Futbolcu maaşlarında TL’ye
dönüş kulüpleri rahatlatır mı?
Türkiye’de yerleşik kişilerin yaptıkları sözleşmelerin döviz cinsinden veya dövize endeksli
olamayacağı, daha önce yapılan sözleşmelerde de 30 gün içinde TL’ye dönülmesine yönelik
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 13 Eylül’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Bu yeni kararname futbol kulüplerimizi de çok yakından ilgilendiriyor!
Başlangıçta, yürürlüğe giren kanunun yabancı futbolcu ve teknik adamları da kapsayacağı
konuşulsa da kısa süren tartışmaların ardından yalnız Türkler kapsam içine alındı. Peki sadece
yerli futbolcu ve teknik adam sözleşmelerinde TL’ye dönülmesi, finansal darboğazda olan
kulüpleri rahatlatacak mı? Yoksa faydasından çok zarar mı getirecek?

Can switch to TL for the payment to
football players reveal the clubs?
The Presidential decree stipulating that the contacts signed by the residents in Turkey, cannot be
in terms of foreign currency or indexed to foreign currency and therefore, the contracts signed
previously and being in terms of foreign currency, should be converted to TL in 30 days, was released
in the Official Gazette on September 13. This new decree has also closely to do with our football clubs!
Though the law introduced initially has been said to be including the foreign football players and
technical directors as well, the Turkish citizens were uniquely taken within the scope. Well, can switch
to Turkish lira only for the contacts of local players and technical staff, reveal the Turkish clubs stuck
in a financial bottleneck. Or will it cause more harms than benefits?
Sefer YÜKSEL

BloombergHT Televizyonu Finansal Teknoloji ve Spor Ekonomisi
Programları Editör ve Sunucusu
BloombergHT Television Editor and Announcer of Financial
Technology and Sports Economy Programs

S

ON DÖNEMDE döviz kurlarında yaşanan hızlı
artışın ardından, birçok sektörde gündeme gelen “sözleşmelerde TL’ye dönme”, spor kulüplerinin de gündemine oturdu. Hatalı yönetim nedeniyle uzun süredir finansal darboğazda olan
ve futbol kulüpleri, kurda yaşanan artışla finansal anlamda adeta nefes alamaz boyuta geldi. Sadece 4 büyük kulübün futbolculara ödemek zorunda olduğu 1
yıllık maaş 200 milyon Euro’yu geçerken, kurdaki her artış da
bilançoda deliği büyütür oldu.
Gelirlerinin büyük çoğunluğu Türk Lirası cinsinden olmasına rağmen, her ne hikmetse, uzun yıllardır, yerli-yabancı
futbolcular, teknik kadro, menajerler olmak üzere neredeyse
tüm personelin sözleşmelerini Euro üzerinden yapan spor
kulüpleri, mali tablolarını tahrip eden kur farkı zararlarından
çıkış yolu ararken, eylül ayı ortasında çıkan ve Türk Lirası’nın
değerinin korunmasıyla ilgili Resmi Gazete’de yayımlanan
Cumhurbaşkanı kararnamesine sığındı. Karar özetle, Türkiye’de yerleşik kişilerin yaptıkları sözleşmelerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olamayacağını, daha önce yapılan
sözleşmelerde de 30 gün içinde TL’ye dönülmesine hükme-

AFTER THE RECENT fast rise in the foreign currency rates,
“conversion into TL” which is being debated in various sectors
is also in the primary agenda of the sports clubs. The football
clubs which are in a financial bottleneck for a long time for
improper management became financially nearly incapable of
taking breath together with the rise in the currency rate. While
the annual salary which the 4 big clubs alone have to pay to
the football players is over 200 million Euros, every increase in
the exchange rate started to enlarge the hole in the budget.
The sport clubs which, heaven knows why, for long years
make the contracts of their entire personnel, including the
native-foreign football players, technical staff and managers,
over Euro, despite being a big majority of their income is in
TL kind, while searching a way of exit from their exchange
rate losses destroying their financial pictures, found a safe
shelter in the Presidential decree which has been published
in the Official Gazette in mid-September about protecting the
value of Turkish Lira. The decree in a nutshell concludes that
the contracts by people residing in Turkey cannot be made in
foreign currency kind or indexed to foreign currencies and in
the previously made contracts conversion should be made into
TL within 30 days. And its localized expression in Turkey is so
closely related with our football clubs. Though the law entered
into force initially was anticipated to include the foreign
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Kulüpleri asıl sarsan
yabancı futbolcu maaşları

Payments to the foreign football
players are the real financial headache
for the clubs

Kulüp bilançolarını asıl sarsan yerli değil yabancı futbolculara verilen
astronomik rakamlar. Kulüplerin yerli futbolcuların sözleşmelerinde TL’ye
dönmekten çok, yabancı futbolculara ödedikleri maaşları düşürmesi, bunun
yanı sıra da yüksek maaş alan ve futbol hayatının sonuna gelmiş bazı yerli
futbolcular ile yeniden masaya oturmaya odaklanması gerekiyor.

What weighs on the balance sheets is the generous payment made
to the foreign football players and not to the local ones. Instead of
switching to TL on the contracts of the local football players, the
clubs would be better to cut the payments made to the foreign
football players and to negotiate again with the some local football
players getting high wages and close to end their football career.

BELHANDA’YA YILLIK
3.3 MİLYON EURO

PEPE’YE 2 YILDA 9 MİLYON
500 BİN EURO

VALBUENA’YA YILLIK
3 MİLYON EURO

BURAK YILMAZ’A
3 YILDA 10.6 MİLYON EURO

Geçen yıl ünlü futbolcu
Younes Belhanda’nın
transferi için Galatasaray’ın
Dinamo Kiev’e 8 milyon
Euro bonservis bedeli,
Belhanda’ya da yıllık
3 miyon 350 bin Euro
ödeyeceği açıklanmıştı.

2017 Temmuz’unda Pepe’yi
transfer eden Beşiktaş, Kamu
Aydınlatma Platformu’na (KAP)
yaptığı açıklama ile Portekizli
futbolcuya 2 yıl için 9 milyon 500
bin Euro ücret ayrıca oynadığı
maçlarda puan başı 4 bin Euro
ödeneceğini duyurmuştu.

Fenerbahçe, geçen yıl
OlympiqueLyon’tan
transfer ettiği
Valbuena ile 3 yıllık
sözleşme imzaladı
ve yıllık 3 milyon
Euro ödeyeceğini
açıklamıştı.

Trabzonspor, geçen yıl
kadrosuna dahil ettiği ve
3 yıllık anlaşma sağladığı
milli futbolucu Burak
Yılmaz’ınbonservisine 3,5
milyon Euro, oyuncuya ise
toplamda 10 milyon 650 bin
Euro garanti ücret ödeyecek.

ANNUAL 3.3 MILLION
EUROS FOR BELHANDA

9 MILLION 500 THOUSAND
EUROS IN 2 YEARS TO PEPE

10.6 MILLION EUROS IN
3 YEARS TO BURAK YILMAZ

Last year it was announced
that Galatasaray will pay 8
million Euros for transfer
fee to Dinamo Kiev for
the transfer of the famous
football player Younes
Belhanda and annual 3
million 350 thousand
Euros to Belhanda.

Beşiktaş transferring Pepe
in 2017 July, stated in the
declaration it made to Public
Enlightenment Platform that 9
million 500 thousand Euro salary
for 2 years shall be paid to the
Portuguese player in addition to 4
thousand Euros per points in each
match he will be playing.

ANNUALLY 3
MILLION EUROS TO
VALBUEANA

football players and the technical staff, a framework was set
later to cover only the locals after some short discussions.
Well, can switch to Turkish lira only for the contacts of local
players and technical staff, reveal the Turkish clubs stuck
in a financial bottleneck. Or will it cause more harms than
benefits? Let have a look at the details….

“EXCEPT OF SOME EXAMPLES, NOTHING IS MADE PUBLIC”
As we know, if the contract is signed before 2th January 2018,

Fenerbahçe signed a
3 years contract with
Valbuena transferred
from Olympique Lyon
last year and declared
that annually 3
million Euros will be
paid.

Trabzonspor will pay 3.5
million Euros for the transfer
fee to the national player
Burak Yılmaz and in total
10 million 650 thousand
Euros guarantee to the
player whom it transferred
last year and signed a 3 years
contract.

diyor. Türkiye’de yerleşik ifadesi ise futbol kulüplerimizi yakından ilgilendiriyor. Başlangıçta, yürürlüğe giren kanunun yabancı futbolcu ve teknik adamları da kapsayacağı konuşulsa da kısa
süren tartışmaların ardından yalnız yerlilere yönelik bir çerçeve
çizildi. Peki sadece yerli futbolcu ve teknik adam sözleşmelerinde TL’ye dönülmesi, finansal darboğazda olan kulüpleri rahatlatacak mı? Yoksa faydasından çok zarar mı getirecek? Gelin
detaylarına birlikte göz atalım...
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‘BİR KAÇ ÖRNEK DIŞINDA AÇIKLANAN YOK’
Bilindiği gibi eğer sözleşme 2 Ocak 2018’den önce yapılmışsa TL’ye dönüş için 2 Ocak 2018’deki Merkez Bankası efektif
satış kuru baz alınacak. Bu da kulüpleri daha çok ilgilendiren
Euro sözleşmeler 4.55, dolar sözleşmeler için 3.77 lira. Eğer
sözleşmeler 2 Ocak 2018’den sonra yapılmışsa bedeller sözleşme tarihinde geçerli Merkez Bankası efektif satış kuru olacak.
Her ne kadar Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, eylül
ayı sonunda yaptıkları toplantıda, sözleşmelerin TL’ye döndürülmesini tartıştıklarını dile getirerek, “Bütün kulüpler
mutabık kaldı” dese de basına yansıyan bir kaç örnek dışında
henüz kaç kulüp bunu uyguladı bilinmiyor.
UYGULAMAK NE KADAR MÜMKÜN?
Örneklerin bu kadar azlığının nedeni ise özellikle lig devam
ederken bunu uygulamanın o kadar da kolay olmayışı. Peki
futbolcu sözleşmelerinde TL’ye dönülmesi uygulamada
mümkün mü? Bu sorunun kısa yanıtı “zor”. İsterseniz neden
“zor” olduğuna detaylıca bakalım. Detaylara geçemeden önce
hemen belirtelim; elbette ki, bir sözleşmede her iki taraf da
fikir birliğindeyse her hangi bir sorun yaşanması söz konusu
değil. Ama söz konusu spor kulübü ve futbolcu arasında yapılan bir sözleşme ise uyuşmazlık ihtimali daha yüksek. Öncelikle yerli ya da yabancı futbolcunun sözleşmesinde istemi dışında yapılacak bir değişikliğin, sadece iç hukuk bakımından
değil, aynı zamanda AİHM ve AB’deki yasal düzenlemeler bakımından da bu sıkıntı yaratabileceği belirtiliyor. Uygulamanın yerli futbolcuları kapsayacak olması, haksız rekabetin
yanı sıra takım içinde ciddi sorunlara da yol açacağı aşikar.
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the effective foreign currency exchange rate of the Central
Bank on 2nd January 2018 will be taken as basis. These values
declared as 4,55 liras for euro contracts and 3,77 liras for
dollar. If the contracts are concluded after 2nd January 2018,
the amounts will be calculated on the basis of the effective
foreign currency exchange rate for selling by the Central Bank,
valid on the date of the contract’s signature.
Though Fikret Orman, Head of the Clubs Union, stated that
they discussed about the issue of switching the contracts
to TL during the meeting held at the end of September and
that all “clubs agreed on it”, it’s not clear yet how many clubs
implemented it except of a few examples stated in the press.

HOW FAR IS IT POSSIBLE TO APPLY IT?
The reason to have such a few examples is that it’s not
very easy to implement it as the league continues. Well, is
it possible to switch to TL in practice at the football player
contracts? The shortcut answer to this is a “difficult”. If you
wish let us look in detail why it is a “difficult”.
Let us say at once before passing into details; for sure, if in a
contract both sides are in agreement, there is nothing to create
any problems. But if the subject matter is a contract made
between a sport club and a football player the probability
of disagreement is higher. First of all, it is stated that any
modifications that would be made in the contract of a native or
foreign football player without his desire may create troubles
not only in terms of domestic law but also in terms of ECHR
and the legal regulations within the EU. Since this arrangement
will cover also the local players, it’s
obvious that it will open the way
to unfair competition and serious
problems in the teams.

UEFA’DA DAVALAR ARTAR KULÜPLERE CEZA YAĞAR
Sözleşmelerin Türk Lirası’na dönmesini kabul etmeyecek
olan futbolcuların konuyu UEFA ve FİFA’ya taşıması halinde
ise kulüpler için yeni sorunlar da beraberinde gelecek. UEFA
her ne kadar oyuncuların kulüpleriyle yaptığı sözleşmelere
karışmasa da futbolcuların hak ihlalleri durumunda kulüple-

TL’YE DÖNÜLÜRSE KAÇ LIRA
ALACAKLAR?

HOW MUCH WILL THEY BE PAID IN CASE TO
SWITCHING TO TL?

2 Ocak 2018’den önce yapılan sözleşmelerde TL’ye dönüş
için 2 Ocak 2018’deki Merkez Bankası efektif satış kuru
baz alınacak.Bu da kulüpleri daha çok ilgilendiren Euro
sözleşmeler için 4.55 TL. Milyon Euro’ların havalarda
uçuştuğu futbolcu maaşlarında TL’ye dönülürse, yıllık 3.5
milyon Euro ile en yüksek maaşlı Türk futbolcusu olan
Trabzonsporlu Burak Yılmaz’ın yıllık maaşı 16 milyon TL
olacak. Son iki yıldır ilk 11’e girmekte zorlanan 33 yaşındaki
Galatasaraylı Selçuk İnan’ın yıllık maaşı ise 9.1 milyon
TL’yi bulacak. Diğer taraftan Fenerbahçeli taraftarların
performasını sürekli eleştirdiği ve 1.8 milyom Euro yıllık
ücret alan Hasan Ali Kaldırım’ın yıllık ücreti ise TL bazında 8.2
milyon TL , Rakamlardaki anomoliden de görüleceği gibi, borç
içinde yüzden spor kulüplerinin gerçek sorunu sözleşmelerde
TL’ye dönmekten çok, realist olmayan genel ücret politikaları.

To switch to TL for the contracts signed before 2nd January 2018, the
effective foreign currency exchange rate for selling set by the Central
Bank on 2nd January 2018 will be taken as basis. And this rate will be TL
4,55 for euro contracts which mostly interest the clubs. If the multimillion euro payments to football players are switched to TL, the annual
earning of Burak Yılmaz, the Turkish football player at Trabzonspor
and ranked on the top with the highest earning among Turkish players,
will be 16 million liras. The annual earnings of the 33 year old Selçuk
Inan, the football player at Galatasaray and failing to tke part among 11
during the past two years, will be 9,1 million liras. On the other hand,
the annual payment of Hasan Ali Kaldırım paid 1,8 million euros annually
and whose performance is frequently criticized by Fenerbahçe fans, will
receive 8,2 million liras on TL basis. As these unusual figures point out,
the actual problem of the sports clubs sinking into debt is rather the
irrational payment policy than switching to TL on the contracts.
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LOTS OF CASES IN UEFA AND PENALTIES FOR THE CLUBS
And in the case that the football players who would not accept
their contracts to be converted into TL bring the issue in front of
UEFA and FIFA this will create new problems for the clubs. Although
UEFA does not intervene in the contracts made by the players with
their clubs, it may implement serious sanctions against the clubs
in the case of infringement of their rights. And the Turkish clubs
know this best for their past experiences. Again another point in the
discussion is about the question as to at which exchange rate the
clubs will convert the contracts over foreign currencies into Turkish
Lira. Thus, in the case of a possible depreciation of the exchange
rate this will be a loss for the clubs, and in the contrary case paying
this amount will trouble the clubs.
IT MAY CAUSE ADDITIONAL COST RISINGS
Consequently, this implementation entered into force is an
imposition to the local football players. Given that footballs
necessitates a lot a good balance among players of the team for
success, one doesn’t need to be an oracle to predict how the crisis
and its outcomes of this discrimination will wipe off the economic
benefits after that the clubs switched to TL. Because the unease to be
felt within the team and eventually, the loss of every point, will also
significantly trim the revenue sources of the clubs. Because the clubs
make money on the live stream pool, points gained at the matches
and the substantial amount of money made according to the points.
On the other hand, it’s likely that the “important” local players
especially playing at the big clubs, resist against the decision
to switch to Turkish lira and even if they switch, they will
probably ask for a payment rise. Briefly, the Turkish football will
apparently struggle against another chaos.
What can we say, wish them high capacity for convincing.

re ciddi yaptırımlar uygulayabiliyor. Bunu da en iyi bilenlerden biri geçmiş deneyimlerinden dolayı Türk kulüpleri.
İLAVE MALİYET ARTIŞLARINA NEDEN OLABİLİR
Bu noktada en büyük çekincelerden biri de, ilave maliyet artışlarına katlanmak istemeyen kulüplerin, geçmiş yıllarda
örnekleri olduğu gibi oyuncularla birden fazla sözleşmeye
gitmesi. Bu da kulüp bilançolarını ve muhasebelerini iyice
içinden çıkılamayacak ve belki de UEFA’dan ceza alınabilecek hallere düşürebilir.
Sonuç olarak, bu uygulama, yerli futbolculara dayatılan ve
bir uygulama olarak yürürlüğe girdi. Futbol gibi, başarıda, takım içi dengelerin büyük önem taşıdığı bir sporda, oyunculararası oluşacak bu ayrımın yaratacağı krizler ve sonuçlarının,
kulüplerin TL’ye dönerek sağladığı ekonomik faydayı silip
süpüreceğini öngörmek için kahin olmak gerekmiyor. Bu durumun yaratacağı takım içi huzursuzluk ile kaybedilecek her
puan kulüplerin gelir kalemlerini de önemli ölçüde tırpanlayacak. Çünkü kulüpler, naklen yayın havuzundan, maçlardan
aldığı puan ve puanlara göre hiç de küçümsenmeyecek paralar kazanıyor.
Öte yandan, özellikle büyük kulüplerde oynayan “önemli” yerli oyuncuların da sözleşmelerinde Türk Lirası’na dönmemek için direnmesi, dönseler bile maaşlarında artış talep
etmeleri muhtemel. Özetle Türk futbolu yeni bir kaosla daha
boğuşacak gibi görünüyor.
Ne diyelim, umarız ikna kabiliyetleri yüksektir.

2018’in en iyi futbolcu
ödülü Luka Modric’in

İşte yılın 11’i
The best 11 of the year

The best football player
award goes to Luka Modric in 2018
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü’nü, Real Madrid’in Hırvat yıldızı Luka Modric kazandı.
Modric, Juventus’un Portekizli oyuncusu Cristiano Ronaldo ve Liverpool’dan Mısırlı Mohamed Salah’ı geride bırakarak ödülü kazanmayı başardı. Yılın kalecisi ödülünü, geçen sezon Chelsea’de oynayan Real Madrid’in
Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois, en iyi kadın futbolcu ödülünü ise
ABD’nin Orlando Pride takımında forma giyen Brezilyalı Marta aldı.
Luka Modric, the Croatian star of Real Madrid, won the Best Football Player
Award of the Year 2018 offered by FIFA. Modric outperformed the Portuguese
player Cristiano Ronaldo of Juventus and the Egyptian player Mohamed Salah of
Liverpool and was honored with the prize. The prize offered to the goalkeeper
of the year went to Thibault Courtois, the Belgian goalkeeper of Real Madrid
who played at Chelsea during the previous season and the best woman football
player prize went to the Brazilian Marta playing at Orlando Pride team of US.

41

FIFA ile Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) tarafından belirlenen Yılın 11’ine şu futbolcular seçildi:
The following football players were elected to the Best
11 of the Year by FIFA and the Union of the International
Professional Football Players (FIFPro):

Kylian Mbappe
(PSG)

Cristiano Ronaldo

(BARCELONA)

(REAL MADRID-JUVENTUS)

Eden Hazard

Luka Modric

N’Golo Kante

(CHELSEA)

(REAL MADRID)

(CHELSEA)

Dani Alves
(PSG)

Lionel Messi

Sergio Ramos Raphael Varane
(REAL MADRID)

(REAL MADRID)

David De Gea
(MANCHESTER UNITED)

Marcelo
(REAL MADRID)
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ACACIA MADEN İŞLETMELERI GENEL MÜDÜRÜ ZEKI SAYILIR

2 milyar $’lık ihracat için
müşteriler şimdiden hazır
Akfen Grubu’nun da ortakları arasında olduğu Acacia Maden İşletmeleri, Kastamonu’nda
bulunan Gökırmak Bakır Maden Sahası’nda üretime geçmek için gün sayıyor. 11 yıl boyunca
üretilmesi planlanan 1,3 milyon ton bakır konsantresinin tümünü ihraç edilecek ve bu da
2 milyar dolarlık bir ihracat geliri demek. Acacia Maden İşletmeleri Genel Müdürü
Zeki Sayılır, “Dünyada bu ürünü tüketen birinci sınıf şirketlerle çalışıyoruz. Avrupa’nın
yanı sıra Hindistan ve Çin’e de satış yapmayı planlıyoruz” diyor.
ZEKİ SAYILIR, GENERAL MANAGER OF ACACIA MINING OPERATIONS

CUSTOMERS ARE READY FOR $2 BILLION EXPORT
Acacia Mining Operations, where Akfen group is also one of the partners, count the days to start extraction at Gökırmak copper
mine site in Kastamonu. All of the 1,35 million tons of copper concentrate planned to be produced for 11 years will be exported,
which means an export income of $2 billion. Zeki Sayılır, General Manager of Acacia Mining Operations says “we work with first
class companies that consume this product in the world. We plan to sell our products to India and China as well as Europe”.

K

ASTAMONU HANÖNÜ’NDE bulunan ve
Akfen Holding çatısı altında bu yılın son
çeyreğinde üretimin başlayacağı Gökırmak Bakır Projesi’nde 22 milyon tonluk
rezerv mevcut. Gökırmak Bakır Projesi’ndeki mevcut rezervin 11 yılda çıkarılıp işlenmesi planlanıyor. Türkiye’de yıllık üretilen bakır madeni
konsantresinin yüzde 20’sine denk gelen söz konusu maden,
Türkiye’nin en büyük açık ocak bakır işletmesi.
Strategy’e konuşan Gökırmak Bakır Projesi’ni yürüten
Acacia Maden İşletmeleri Genel Müdürü Zeki Sayılır, bu madende üretilen bakır konsantresinin tümünün ihraç edileceğini ifade ederek, “Potansiyel müşterilerimizle yaptığımız
görüşmeler sonucu üretimimizin yüzde 60-70 kadarını uzun
dönem sözleşmeler üzerinden geri kalanını da spot piyasada

THERE IS A 22 MILLION TON reserve in the
Gökırmak copper project, which will start production
in the last quarter of this year under the roof of
Akfen holding in Kastamonu Hanönü. The whole
reserve in Gökırmak copper project is planned to be
extracted and processed in 11 years. The mine, which
corresponds to 20 percent of the annual copper metal
concentrates produced in Turkey, is the largest open
cast copper mine in Turkey.
Zeki Sayılır, General Manager of Acacia Mining
Operations who is carrying out the Gökırmak Project
says when speaking to Strategy magazine that all
the copper concentrate produced in that mine will
be exported and continues his words: “as a result of
discussions with our potential customers we sold 60-70
percent of our production with long-term contracts and
the rest is planned to be sold on the spot market. On this
occasion, we will not have any problems in our sales.”
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Gökırmak Bakır Maden Sahası
Gökırmak copper mine site

We asked to Zeki Sayılır about all the things that we were
curious about the Gökırmak Copper Project whose buyers
are already present and that is estimated to provide about 2
billion dollars of export revenue for Turkey:

Did you take over Gökırmak copper project from the
private sector or from the public? Did Akfen group have
any other projects in the mining industry before?
Acacia Mining Corporation is operated by the private sector
and has a partnership structure. Akfen Holding has 30 percent,
Ilbak Mining has 30 percent and İz Bir Mining has 40 percent of
the shares. Akfen, one of the leading groups in Turkey, was not
involved in any other project in the mining field until it became
a partner of Acacia Mining Operations. In other words, Akfen
Group has taken a step with Acacia in this sector for the first
time. Such an investment was decided to diversify the fields
of activity and to have a say in the mining industry which has
been developing in recent years.

satacak şekilde planladık. Bu vesileyle satışlarımızda herhangi bir sorun yaşamayacağız” diyor.
Müşterisi şimdiden hazır olan ve Türkiye’ye yaklaşık 2 milyar dolar ihracat geliri sağlayacağı tahmin edilen Gökırmak Bakır Projesi hakkında merak ettiklerimizi Zeki Sayılır’a sorduk:
Gökırmak Bakır Projesi’ni özel sektörden mi yoksa kamudan mı devraldınız? Akfen Grubu’nun daha önce madencilik alanında başka bir projesi var mıydı?
Özel sektöre ait Acacia Maden İşletmeleri A.Ş’ye ortak olarak
girildi. Şirkette Akfen Holding A.Ş. yüzde 30, İlbak Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. yüzde 30 ve İz Bir Madencilik A.Ş.
de yüzde 40 hisseye sahip. Türkiye’nin önde gelen grupları
arasında yer alan Akfen, Acacia Maden İşletmeleri A.Ş.’ye ortak olana kadar madencilik alanında başka bir projede yer al-

44

RÖPORTAJ / Interview

mamıştı. Yani Akfen Grubu ilk kez bu sektöre Acacia ile adım
atmış oldu. Faaliyet alanını çeşitlendirmek ve Türkiye’de son
yıllarda gelişen, rağbet gören madencilik sektöründe söz sahibi olmak adına böyle bir yatırım kararı alındı.
TOPLAM YATIRIM TUTARI 300 MİLYON DOLARI BULACAK
Söz konusu madene bugüne kadar ne kadarlık yatırım yaptınız? Bundan sonra ne kadarlık yatırım yapacaksınız?
Gökırmak Bakır Projesi, bakır cevherinden bakır konsantresi
üretme amaçlı bir proje. Bugüne kadar yaklaşık 220 milyon
dolar yatırım yapılmış olup toplam yatırım tutarı 300 milyon
doları bulacak. Gökırmak sahasında işletilebilir ortalama yüzde 1,5 bakır içeren 22 milyon ton görünür cevher tespit edildi. Projenin ana birimleri açık ocak, buradan çıkacak pasanın
(bakır cevheri üretilirken cevherin etrafında ve üstündeki toprak ve kayalar) depolanacağı bir pasa depolama sahası, cevher
zenginleştirme tesisi, bu tesisin atıklarının depolanacağı atık
depolama tesisleri ile 28 km’lik enerji nakil hatlarından oluşmaktadır. Maden üretim yöntemi açık ocak üretim yöntemi
olup üretim çalışmalarına başlamadan önce maden yatağının
üstünden geçmekte olan Gökırmak Nehri’nin yatağı 700 metrelik 2 adet tünel ile maden üretim alanından uzaklaştırıldı.
Dizayn değerlerinde çalıştırıldığında yılda yüzde 1,5 ortalama Bakır içeren 2 milyon ton bakır cevheri işlenerek
ortalama içeriği yüzde 22 bakır olan 120 bin ton/yıl bakır
konsantre (zenginleştirilmiş bakır cevheri) üretilmesi planlanıyor. Cevher zenginleştirme tesisi inşaatı devam etmekte
olup 2018 yılının son çeyreğinde tamamlanması planlanmıştır. Madenin planlanan 11 yıl ömrü boyunca 1,35 milyon ton
konsantre üretimi yapacaktır.
Gökırmak Bakır Projesi’nde mevcut rezerv hakkında
bilgi verir misiniz?
Madende aramalar 2007 yılında başladı ve 2016 yılında da
yatırım kararı alındı. Yani yaklaşık 9 yıl boyunca arama ve
geliştirme ve fizibilite faaliyetleri sürdürüldü. Yukarıda da
bahsedildiği gibi ruhsat alanımızda yüzde 1.5 Cu içeren 22
milyon ton işlenebilir bakır rezervi tespit edilmiş durumda.
Bu cevheri işlemek için toplamda yaklaşık 300 milyon dolarlık bir yatırım yapılacak.
Türkiye’nin yıllık bakır üretimi yaklaşık 100 bin ton, tüketimi ise 420 bin ton. Gökırmak Projesi’nde üretilecek bakır
konsantresindeki bakır metal eşdeğeri yıllık 26 bin ton, Türkiye üretiminin yüzde 20’sine karşılık gelmektedir. 11 yıllık
maden ömrü boyunca üretilecek bakır metali miktarı yaklaşık 300 bin ton olarak hesaplanıyor. 2018 yılının son çeyreğinde üretime başlamış olmayı planlıyoruz.
Gökırmak Bakır Madeni’nden çıkacak ürünün şu anda
talibi var mı? Üretimin ne kadarı yurtiçinde ne kadarı
yurtdışında satılacak?
11 yıl boyunca üreteceğimiz yaklaşık 1 milyon 350 bin ton bakır
konsantresinin tümünü ihraç edeceğiz. Bu ihracattan toplam
2 milyar dolar gelir beklemekteyiz. Dünyada bu ürünü tüketen
birinci sınıf şirketlerle çalışıyoruz. Coğrafi yakınlıktan dolayı
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Yapacağımız
ilave arama
faaliyetleriyle
maden ömrünü
iki katına
çıkarma ihtimali
çok yüksek.
Bu ihracatımızı
da iki katına
çıkaracaktır.

The
possibility
of doubling
the mining
life is very
high with
additional
search
activities.
This will
double our
exports, too.

TOTAL INVESTMENT AMOUNT WILL BE 300 MILLION $
How much have you invested in the mine? How much are
you planning to invest next?
Gökırmak Copper Project is a project to produce copper
concentrates from copper ore. Approximately 220 million
dollars have been invested so far, and the total investment
amount will reach 300 million dollars. In the Gökırmak field,
22 million tons of visible ore were detected, containing an
average of 1.5 percent copper. The main units of the project
consist of an open cast, a passageway where the rust will be
stored (the soil and rocks around and above the ore while
extracting copper ore), an ore enrichment plant, waste storage
facilities where the wastes of this plant will be stored and 28
km of energy transmission lines. Mine production is based on
open cast production method and the bed of the Gökırmak
River, which is passing over the mine bed, was removed from
the mine production area with a 700-meter tunnel.
It is planned that 2 million tons of copper ore containing 1.5
percent average copper per year will be processed at design
values and that the average contents of the ore are 22 percent
copper and 120 thousand tons/year copper concentrate
(enriched copper ore) will be produced. Construction of the
ore enrichment plant is underway and it is planned to be
completed in the last quarter of 2018. During the planned
11 years of the mine, it will produce 1.35 million tons of
concentrated copper.
Can you tell us about the existing reserve in Gökırmak
Copper Project?
Searches in the mine started in 2007 and in 2016 investment
decision was taken. In other words, research, development
and feasibility activities were carried out for about 9 years.
As mentioned above, 22 million tons of malleable copper
reserves have been determined in our license area containing
1.5 Cu percent. A total investment of approximately 300
million dollars will be invested to process the ore. Turkey’s
annual copper production is about 100 thousand tons and its
consumption is 420 thousand tons. The annual copper metal
equivalent of 26 thousand tons corresponds to 20 percent of
Turkey’s production in the Gökırmak project. This mine has
an 11-year lifespan and the amount of copper metal to be
produced during this period is estimated to be about 300,000
tons. We plan to start production in the last quarter of 2018.
Currently, do you have any customers for the product? How
much of the production will be sold domestically and how
much will be sold abroad?
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Acacia Maden İşletmeleri
Genel Müdürü Zeki Sayılır
Zeki Sayılır, General Manager
of Acacia Mining Operations
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müşterilerimizin önemli bir kısmı Avrupa’da (Bulgaristan,
İspanya, Finlandiya ve Almanya) yerleşik olmakla birlikte
Hindistan ve Çin’e de satış yapmayı planlıyoruz. Müşteri portföyümüzü geniş tutmakla aynı zamanda tek bölge veya şirkete
bağımlı olmamayı ve gelirlerimizi de uzun dönemde optimize
etmeyi planlıyoruz. Yarı hammadde üretimi yaptığımız için
üretim başlamadan önce satış ve pazarlama planlarını dikkatle yapılması gerekir; biz de tam olarak bunu yaptık. Potansiyel
müşterilerimizle yaptığımız görüşmeler sonucu üretimimizin
yüzde 60-70 kadarını uzun dönem sözleşmeler üzerinden geri
kalanını da spot piyasada satacak şekilde planladık. Bu vesileyle satışlarımızda herhangi bir sorun yaşamayacağız.
Bakır ithalatı söz konusu yatırımla ne kadar azalacak. Türkiye ne kadar bir parayı yurtdışına vermekten kurtulacak?
Türkiye’nin bakır ihracatı 220 bin ton/yıl, ithalatı ise 540 bin
ton/yıl düzeyinde. Aradaki fark 320 bin ton bakır. Gökırmak
Bakır Projesi’nin yıllık üretimi 26 bin ton bakıra eşdeğer olduğuna göre 320 bin ton bakır açığının yüzde 8’ini Gökırmak
karşılayacak. Bu da ülkenin söz konusu hammaddeye ne kadar ihtiyacı olduğunu göstermekte. Bu üretimle Türkiye’ye
yılda yaklaşık 160 milyon dolar, 11 yıllık maden ömrü boyunca
da yapacağımız ihracattan yaklaşık 2 milyar dolar döviz girdisi sağlayacağız. Ancak yapacağımız ilave arama faaliyetleri ile
maden ömrünü iki katına çıkarma ihtimali çok yüksek. Bu da
ihracatımızı 2 katına çıkaracaktır.
Hangi tarihe kadar maden sahası işletilmeye devam edecek?
Halihazırda 11 yıllık ömrü var madenimizin. Ancak yukarda
bahsedildiği gibi arama faaliyetlerimiz bu ömrü 2 veya 3 katına çıkarabilecektir. Genellikle maden ömrünün fizibilitede
belirlenenden birkaç kat artması çok olağandır. Çünkü şirketler yoğun arama yatırımlarını madenden gelir elde etmeye başladıktan sonra yaparlar.
Akfen Grubu’nun madencilikte başka yatırım ve projeleri olacak mı? Varsa hangi alanlarda bilgi verir misiniz?
Önümüzdeki yıllarda madencilik sektöründe de söz sahibi olmak, maden portföyümüzü büyütmek için yatırımlara hız verilecektir. Daha çok değerli metaller (altın, gümüş) ve temel
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We will export nearly 1 million 350 thousand tons of
copper concentrates that we will produce for 11 years.
We expect a total of 2 billion dollars from this export. We
cooperate with top ranked companies in the world which
consume this product. Due to geographical proximity,
most of our customers are located in Europe (Bulgaria,
Spain, Finland and Germany), but we also plan to sell it to
India and China. We plan to keep our customer portfolio
wide and not depend on a single region or company
and to optimize our revenues in the long term. Since we
are producing semi-raw materials, sales and marketing
plans must be done carefully before the production
starts, and we exactly did that. As a result of discussions
with our potential customers we sold 60-70 percent of
our production with long-term contracts and the rest is
planned to be sold on the spot market. On this occasion,
we will not have any problems with our sales.

Copper imports will decrease with the mentioned
investment. How much money will Turkey get rid of
giving abroad?
Turkey’s copper exports are 220 thousand tons/year,
while imports are 540 thousand tons/year. The difference
is 320 thousand tons of copper. If we say that Gökırmak
Copper Project’s annual production is equivalent to 26
thousand tons of copper, it will meet 8 percent of 320
thousand tons copper deficit. This shows how our country
needs this raw material. With this production, we will
provide approximately $160 million per year for Turkey
and Turkey will gain about $2billion of foreign currency
input from our exports during the 11-year life of the mine.
However, the possibility of doubling the mining life is very
high with additional search activities. This will double our
exports, too.
For how long will the mine site continue to operate?
Currently our mine has 11 years of life. However, as
mentioned above, our search activities can increase this
lifespan by 2 or 3 times. In general, it is very common for
the life of the mine site to be several times more than it is
specified in the feasibility reports. Because companies
invest in intensive search after they begin to generate
income from the mine.
Will Akfen group have other investments and projects
in mining? Can you give us information on which areas
you have?
In the coming years, investments will be accelerated in
order to have a say in the mining industry and to expand
our mining portfolio. We plan to invest in more precious
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Türkiye’nin en modern
bakır cevheri işleme tesisi
Maden arama sırasında çevreyi korumak üzere ne tür yatırımlar yapıldı? Ne tür teknolojiler kullanılacak? Türkiye’de
bu anlamda ilk kez uygulanacak teknolojiler söz konusu mu?
Gökırmak Bakır Madeni Türkiye’nin en büyük açık ocak bakır madenidir. Acacia’da şu anda en ileri teknolojiler kullanılmakta. Özellikle kurulmakta olan cevher zenginleştirme tesisi tamamlandığında, Türkiye’nin en modern bakır cevheri işleme tesisi olacak. Tesisin
temel mühendisliği ve ekipmanları bu konuda dünyanın önde gelen
teknoloji sağlayıcısı Outotec firması tarafından karşılanmakta. Çevre ve sosyal etki değerlendirmemiz Türkiye mevzuatlarına ve uluslararası IFC standartlarına göre yapılmakta olup bu standartlar bire
bir uygulanmakta. Bu arada ulusal ve uluslararası uzmanlar tarafından da 3 ayda bir maden sahamızda denetim yapılmaktadır.
Çevreyi korumak amacıyla; konsantre tesisi atıklarının depolanacağı tesise sızıntı ihtimalinin sıfıra yakın olan üçlü (sıkıştırılmış
kil üzerine yapay kil ve jeo-membran) izolasyon sistemi yapıldı.
Önceki atık depolama tesislerinde ikili sistem kullanılmaktaydı.
Atık depolama sistemi her 10 bin yılda bir oluşacak tehlikelere
göre, baraj gövdesi emniyet katsayısı da yasalarımızın kabul ettiği
sınırdan yüzde 30 daha yüksek olacak şekilde inşa edildi.
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Turkey’s most modern copper
ore processing plant
What kind of investments were made to protect the
environment during mining exploration? Which
technologies will be used? Is there any new technological
improvement to be applied for the first time in Turkey?
Gökırmak Copper Mine is the largest open cast copper mine in
Turkey. Acacia is now using the most advanced technologies.
Especially when the establishment of the ore enrichment plant
is completed, it will be the most modern copper ore processing
plant in Turkey. The plant’s basic engineering and equipment
are covered by the world’s leading Outotec technology
provider. Our environmental and Social Impact Assessment
is carried out in accordance with Turkish legislation and
international IFC standards and these standards are applied
one by one. In the meantime, national and international
experts make inspections in our mine site quarterly every year.
In order to protect the environment, a triple isolation
system (artificial clay and geo-membrane on compressed
clay) is built in the facility where concentrated plant wastes
will be stored and in that system, the possibility of leakage is
almost zero percent. Previous waste storage facilities were
using dual isolation systems. The waste storage system was
built in such a way that the safety factor of the dam body will
be 30 percent higher than the limits adopted by our laws while
taking into consideration the dangers that will occur every
10.000 years.

metals (gold, silver) and basic metals (copper, zinc, lead, etc.).

metallerde (bakır, çinko, kurşun) yatırım yapmayı planlıyoruz.

As for the people of the region, what kind of support is
considered? Is there any reaction or a lawsuit against the
mine?
During the lifespan of the mine, 650 people directly and
350 people indirectly, a total of 1,000 jobs will be provided.
Most of this employment will be from Kastamonu region.
In addition, we have invested TL 1.6 million in the region
on infrastructure issues such as schools, mosques, village
chamber buildings, roads and water supply. The amount
of these investments will accelerate even further after the
production takes place. We estimate that the contribution
made to the economy of the country and Kastamonu
will aggregate TL 2 billion, including salaries, taxes and
government rights payments.

Bölge halkına yönelik olarak ne tür destekler gündemde. Madene karşı köylülerden bir tepki ya da dava söz konusu mu?
Maden ömrü boyunca 650 kişiye doğrudan, 350 kişiye dolaylı
olarak toplamda 1.000 kişiye iş imkanı sağlanacak. Bu istihdamın büyük kısmı Kastamonu bölgesinden karşılanmakta.
Ayrıca bölgeye okul, cami, köy odası, yol, su gibi altyapı konularında bu güne kadar 1.6 milyon TL yatırım yaptık. Bu yatırımların miktarı üretim faaliyetine geçtikten sonra hızlanacaktır. Ülke ve Kastamonu ekonomisine yapılacak katkının;
maaş, vergi ve devlet hakkı ödemeleri dahil yaklaşık 2 milyar
TL seviyesini bulacağını tahmin ediyoruz.

Do you have some special social responsibility projects for
the region? Could you please name them?
In 2017, a protocol was signed with Hanönü District National
Education Directorate for the opening of ‘Mining Technologies
Department’ in the Multi-Program Anatolian High School
located in the district. Vocational training courses were
opened locally in the Public Training Center and KOSGEB
and some job opportunities were provided to the successful
people in the exams. In line with the needs of the public,
“Village mansions” were built in the residential areas near
the project site. While new drinking water line and network
renewals were carried out the Women Entrepreneurs
Association was established in order to create job
opportunities for women. Our company undertook the main
sponsorship of this association.

Bölgeye yönelik özel sosyal sorumluluk projeleriniz var
mı? Neler?
2017 yılında Hanönü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ilçede bulunan Çok programlı Anadolu Lisesi’nde ‘’Maden Teknolojileri
Bölümü’’ açılması için bir protokol imzalandı. Yerel halka Halk
Eğitim Merkezi ve KOSGEP aracılığı ile meslek edindirme
kursları açıldı ve sınavlarda başarılı olan kişilere iş olanağı sağlandı. Proje etki alanındaki yerleşim yerlerinde halkın ihtiyaçları doğrultusunda ‘’köy konakları’’ inşa edildi. Yeni içme suyu
hattı ve şebeke yenileme çalışmaları gerçekleştirilirken kadınlara iş fırsatı yaratmak adına ‘’Kadın Girişimciler Derneği’’ kuruldu. Bu derneğin ana sponsorluğunu da şirketimiz üstlendi.
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2017’deki hızlı büyüme ve
yükselen enflasyon tüketim
kalıbını nasıl etkiledi?
Aile bütçeleri, hızlı büyüme ve yüksek enflasyona nasıl bir tepki verdi? Hangi harcama kalemlerinde
kısıntıya gidildi, hangilerinin harcamalar içindeki payı arttı? Bu soruların yanıtı sadece mevcut durumun
tespiti anlamında değil, geleceğe dönük projeksiyonlar için de önemli.

How did the fast growth and rising inflation
in 2017 affect the consumption?
How did the family budgets react to the fast growth and rising inflation? Which expenditures were
cut and which ones increased in the overall spendings? The answer to these questions is crucial not
only for revealing the current picture but also for the future projections.

İsmet ÖZKUL

Dünya Gazetesi Yazarı
Dünya Newspaper Columnist

T

ÜKETIM KALIPLARINDAKI DEĞIŞIM,

ekonomik, teknolojik ve toplumsal gelişmelerin bir sonucu ve aynası gibidir. Tüketim kalıplarındaki değişim çok farklı
kesimlerin radarında olması gereken bir
alan. Pazarlamacılardan tarım, sanayi ve
hizmet üreticilerine, yatırımcılardan bankacılara, devlet yöneticilerinden yerel yönetimlere, politikacılardan sosyal bilimcilere kadar geniş bir yelpazenin çalışmalarında göz önünde bulundurmaları gereken önemli
bir parametre tüketim kalıplarındaki değişim.
Ekonomik büyüme hızı, enflasyon, gelir dağılımı, toplumsal
refahtaki gelişmeler, gelenekler, alışkanlıklar, kentleşme, eğitim ve kültür alanındaki gelişmeler, teknoloji, ulaşım, iletişim
gibi bir dizi etken tüketim kalıplarındaki değişimi etkiliyor.
2017 yılı bu açıdan ilginç sayılabilecek dönemlerden birisi oldu. 2017’nin öne çıkan özelliklerinden ikisi yüksek
büyüme hızı ile yükselen enflasyon oldu. Bu gelişmelerin
ailelerin harcama kalıplarında yarattığı değişiklikler, siyasetçiler, toplum bilimciler, yatırımcılar, sanayiciler, pazarlamacılar için dikkate değer mesajlar ortaya koyuyor.
Hızlı büyüme ve yükselen enflasyon yılında hanelerin
tüketim kalıplarında nasıl bir değişim yaşandı? Aile bütçeleri, bu iki faktörden nasıl etkilendi ve nasıl bir tepki verdi?
Hangi harcama kalemlerinde kısıntıya gidildi, hangilerinin
harcamalar içindeki payı arttı?
Bu soruların yanıtı sadece mevcut durumun tespiti anlamında değil, geleceğe dönük projeksiyonlar için de önemli.

THE CHANGE IN CONSUMING behaviors can be explained
as the outcome and the mirror of the economic, technological
and social developments. The change in consuming behaviors
should be on the radar of various parties differing from each
other. Several parties ranging from marketing specialists to the
agricultural, industrial and service producers, from investors to
the bankers, from state governors to the local administrations,
politicians to the social scientists, should take this parameter
of change in consuming behaviors into consideration.
A wide range of factors such as the economic growth pace,
inflation, the income distribution, traditions, habitudes,
urbanization, developments in education and culture,
technology, transportation, affect the changes in consumption.
The year 2017 was interesting in this regard. Two notions
coming ahead in 2017 were the growth pace and the rising
inflation. The changes occurring in families’ spending habits
following these developments give messages worth attention
to the politicians, social scientists, investors, industrialists and
marketing experts.
In a year marked by fast growth and rising inflation, how did
the consuming behaviors of households change? How were the
family budgets affected by these two factors and how did they
react? Which expenditures were cut and which ones had their
share increased?
The answer to this question counts not only for throwing
light on the current picture but also for the future projections.

WHICH ONE IS MORE EFFECTIVE, GROWTH OR INFLATION?
We have the following results when we look at the household
budget research data of the Turkish Statistical Institute (TÜİK):
The average consumption spending of families surged
by 12.01 per cent from 3.406 liras to 3.81 liras in 2017.
Considering that the annual inflation is 11.14 per cent

50

KÖŞE / Column

BÜYÜME MI ENFLASYON MU DAHA ETKILI?
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) hanehalkı bütçe araştırması verilerini bu gözle incelediğimizde şu sonuçlar öne çıkıyor:
Ailelerin aylık ortalama tüketim harcaması miktarı
2017’de yüzde 12,01 artarak 3.406 TL’den 3.816 TL’ye yükseldi. 12 aylık ortalamalara göre yıllık enflasyonun yüzde
11,14 olduğunu dikkate alırsak, ailelerin tüketim harcamasındaki reel artış yüzde 0,78’den ibaret.
Ailelerin tüketimindeki yüzde 0,78’lik artış, yüzde 7,4’ü
bulan büyüme hızı ile yüzde 6,1’i bulan özel tüketim artışının ima ettiği düzeyin çok altında bir artış.
Harcamalardaki reel artışa gelir dilimleri penceresinden
baktığımızda da aynı sonucu görüyoruz. En yoksul yüzde 20’lik
gelir dilimindeki hanelerin tüketimindeki reel artış da yüzde
0,78 olan genel ortalama ile aynı düzeyde. Harcamaları reel
olarak en fazla artan kesimler yüzde 1,59 ile ikinci ve dördüncü
yüzde 20’lik dilimler. En ortadaki gelir dilimi olan üçüncü yüzde 20’lik gelir diliminde reel tüketim artışı yüzde 1,30.
Ekonomi yüzde 7,4 büyürken en zengin yüzde 20’lik
gelir dilimindeki haneler, tüketimlerini reel olarak yüzde
0,24 kısmışlar. Bu da 2017’nin ilginç gelişmelerinden birisi
olarak kayda geçiyor.
Buradan 2017’de ailelerin harcama eğilimlerinin yüksek
büyümeden çok yükselen enflasyonun ve artan belirsizliklerin etkisi altında kaldığı sonucunu çıkarabiliriz.
GELIR DILIMLERI NASIL ETKILENDI?
Farklı gelir dilimlerinin büyüme ve enflasyondan nasıl etkilendiklerine baktığımızda, gelir dilimlerinin verdikleri
tepkinin farklı olduğunu görüyoruz.
En yoksul yüzde 20’lik gelir dilimindeki aileler ulaşım giderlerindeki artışı karşılayabilmek için gıda, giyim-ayakkabı, eğlence kültür, haberleşme, konut-kira ile ağırlıklı olarak
kişisel bakım ve hizmetlerden oluşan çeşitli mal ve hizmetler kalemlerinin harcamalardaki payını kısmış. En yoksul
kesimin tüketimini reel olarak en fazla artırdığı kalemler
yüzde 22,2 ile eğitim ve yüzde 10,43 ile ulaştırma. En yoksul
yüzde 20’nin tüketiminin reel olarak en fazla kıstığı alanlar
ise yüzde 12,20 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 9,91 ile kültür ve eğlence, yüzde 8,24 ile giyim ve ayakkabı.
En zengin yüzde 20 içinde yer alan ailelerin temel ihtiyaç
kalemleri dışındaki göreli olarak refah harcamalarını ifade
eden alanlarda tüketimlerini kısmış olmaları altı çizilmesi gereken bir diğer gelişme. En zengin yüzde 20’lik gelir diliminde
yer alan aileler, sağlık, mobilya ve ev aletleri, içki ve sigarada tüketimlerini reel olarak artırırken lokanta ve otel, eğlence
ve kültür, haberleşme ve eğitim harcamalarını reel
olarak azaltmışlar.
Orta gelir dilimlerinde tüketimin reel olarak
kısıldığı alanlarda giyim ve ayakkabı, mobilya
ve ev aletler ile içki ve sigara öne çıkıyor. Orta
gelir dilimlerinin tüketimlerini reel olarak artırdıkları alanlar ise sağlık ve eğitim harcamaları.
Sağlık tüm gelir dilimlerinin harcamalarını reel
olarak artırdıkları alan olarak dikkat çekiyor. Tüm ge-
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according to the 12-month average, the real rise of the
families’ consumption spendings is 0.78 per cent.
The 0.78 per cent rise of the families’ consumption is very
low compared to the level implied by the growth pace of 7.4
per cent and the special consumption increase of 6.1 per cent.
We see the same result if we look at the real increase of
spendings from the perspective of income shares. The real
rise of the households consumption in the income share of
20 per cent, classified as the poorest category, is at the same
level with the general average of 0.78 per cent. The household
categories with the highest spendings are the second and
fourth shares with 1.59 per cent and 20 per cent respectively.
The real consumption of the income share of 20 per cent
households, which is in the middle, is 1.30 per cent.
While the economy grew by 7.4 per cent, the households
in the income share of 20 per cent representing the richest
category, cut their spendings by 0.24 per cent. And this is one
of the interesting developments in 2017.
Thus, we can conclude that the spending habits of families
in 2017 were shaped rather by the rising inflation and growing
uncertainties than the high growth.

HOW WERE THE INCOME SHARES AFFECTED?
When we look at how different income shares were affected
by the growth and inflation, we see that the income shares
varied from each other.
The families in the poorest household category of 20 per
cent, decreased their spendings in various goods and services
consisting of food, apparel-shoes, entertainment & culture,
communication, home-rent, personal care and services. The
highest spendings made by the poorest households were for
education with 22.2 per cent and for transportation with 10.43
per cent. The biggest spending cuts by the poorest category
of 20 per cent were made in various goods and services with
12.20 per cent, culture and entertainment with 9.91 per cent
and apparel and shoes with 8.24 per cent.
As for the families consisting the wealthiest category with
20 per cent proportion, their spending cuts in the categories
representing relatively the welfare expenditures out of the
basic needs are another development worth to be emphasized.
The families in the richest 20 per cent section, increased their
consumption in healthcare, furniture and house appliances
whereas they decreased their restaurant and hotel, entertainment
and culture, communication and education spendings.
As for the mid income category, the consumption was cut in
apparel and shoes, furniture and house appliances, alcoholic
beverages and cigarettes. The spendings of this category
increased in healthcare and education.
The health is the field where all
income categories increased
their spendings. And all
income categories cut their
spendings on clothes and
shoes.
HOW WERE DIFFERENT
TYPES OF FAMILIES
AFFECTED?
In 2017, the consumption
of one-child families showed a
real increase of 7.97 per cent, the
consumption of families with three or
more kids showed a real increase of 7.20 per
cent and the consumption of two-kid families
had an increase of 0.33 per cent. The consumption of
the families with one elder living alone or with their kids
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GELIR DILIMLERINE GÖRE HANEHALKLARININ TÜKETIM HARCAMASI MIKTARI - 2017

HOUSEHOLDS’ CONSUMPTION SPENDINGS ACCORDING TO THE INCOME SHARES - 2017
Aylık ortalama tüketim harcaması (TL)
Monthly average consumption spendings (TL)
Harcama grupları
Spending groups
Toplam Total
Gıda ve alkolsüz içecekler
Food and non-alcoholic beverages
Alkollü içecekler, sigara ve tütün
Alcoholic beverages, cigarettes and
tobacco
Giyim ve ayakkabı
Apparel and shoes
Konut ve kira Home and rent
Mobilya, ev aletleri ve ev bakım hiz.
Furniture, household appliances and
home care
Sağlık Healthcare
Ulaştırma Transportation
Haberleşme Communication
Eğlence ve kültür
Entertainment and culture
Eğitim hizmetleri Education
Lokanta ve oteller
Restaurant and hotels
Çeşitli mal ve hizmetler
Various goods and services

2016’ya göre reel değişim (%)
Real change compared to 2016 (%)

Ortalama
Average
3.815,67
752,97

1. % 20
1.694,16
483,41

2. %20
2.646,17
658,47

3. % 20
3340,62
753,72

4. % 20
4.336,51
837,30

5. % 20
7.062,81
1031,95

Ortalama
Average
0,78
0,48

1. % 20
0,78
-1,89

2. %20
1,59
0,31

3. % 20
1,30
2,63

4. % 20
1,59
-0,90

5. % 20
-0,24
1,33

169,91

91,92

138,65

168,30

200,07

250,62

-2,31

0,67

-7,68

-4,38

-5,36

4,08

189,66

68,09

119,20

165,48

217,54

377,99

0,83

-8,24

3,30

2,60

2,85

-0,02

940,88
239,65

539,12
96,34

756,94
150,98

881,60
210,65

1049,08
270,56

1477,65
469,71

1,51
3,02

3,13
5,51

5,23
-2,77

2,38
2,50

0,96
3,43

-0,98
4,49

83,55
714,97
129,30
104,49

37,10
173,02
45,77
25,81

55,89
329,96
88,96
55,80

73,23
531,22
124,32
78,73

92,16
853,32
158,00
121,21

159,41
1687,69
229,44
240,95

10,41
-0,98
0,67
0,12

6,45
10,43
2,70
-9,91

7,44
-12,95
10,90
13,39

18,89
-3,76
1,62
13,27

18,29
2,90
1,00
0,55

4,88
-0,32
-3,88
-5,11

87,39
235,20

12,19
75,38

22,90
137,71

45,40
183,81

78,56
278,95

277,86
500,04

3,21
-1,44

22,02
-0,50

12,67
5,89

11,12
-0,93

21,13
2,95

-3,30
-5,80

167,70

45,03

129,97

124,27

179,86

359,38

4,32

-12,20

39,27

0,52

-0,02

1,02

GELIR DILIMLERINE GÖRE HANEHALKLARININ TÜKETIM HARCAMASI DAĞILIMI - 2017

HOUSEHOLDS’ CONSUMPTION SPENDINGS ACCORDING TO THE INCOME SHARES – 2017
Harcama grupları
Spending groups
Toplam Total
Gıda ve alkolsüz içecekler
Food and non-alcoholic beverages
Alkollü içecekler, sigara ve tütün
Alcoholic beverages, cigarette and
tobacco
Giyim ve ayakkabı
Apparel and shoes
Konut ve kira Home and rent
Mobilya, ev aletleri ve ev bakım hiz.
Furniture, household appliances
and home care
Sağlık Health
Ulaştırma Transportation
Haberleşme Communication
Eğlence ve kültür
Entertainment and culture
Eğitim hizmetleri Education
Lokanta ve oteller
Restaurant and hotels
Çeşitli mal ve hizmetler
Various goods and services

Harcama gruplarının toplam tüketimdeki payı (%)
Share of spending groups in the total consumption (%)
Ortalama
Ortalama
Average 1. % 20
2. %20
3. % 20 4. % 20 5. % 20 Average
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00 100,00
0,00
19,73
28,55
24,89
22,56
19,31
14,61
0,21

2016’ya göre fark (% puan)
Difference compared to 2016 (%)
1. % 20 2. %20
0,00
0,00
-0,36
0,03

3. % 20
0,00
0,60

4. % 20 5. % 20
0,00
0,00
-0,21
0,42

4,45

5,43

5,24

5,04

4,61

3,55

0,03

0,20

-0,31

-0,10

-0,16

0,28

4,97

4,02

4,51

4,95

5,02

5,35

-0,19

-0,57

-0,09

-0,13

-0,12

-0,19

24,66
6,28

31,85
5,69

28,61
5,71

26,39
6,31

24,19
6,24

20,92
6,65

-0,53
-0,03

-0,17
0,11

0,20
-0,42

-0,47
-0,09

-0,85
-0,06

-0,76
0,13

2,19
18,74
3,39
2,74

2,19
10,22
2,70
1,52

2,11
12,47
3,36
2,11

2,19
15,90
3,72
2,36

2,13
19,68
3,64
2,80

2,26
23,89
3,25
3,41

0,21
0,59
-0,28
-0,05

0,14
1,36
-0,17
-0,21

0,14
-1,39
0,03
0,20

0,34
-0,03
-0,29
0,23

0,33
1,19
-0,32
-0,06

0,14
1,13
-0,40
-0,22

2,29
6,16

0,72
4,45

0,87
5,21

1,36
5,50

1,81
6,43

3,93
7,08

0,03
-0,19

0,12
-0,10

0,08
0,18

0,11
-0,17

0,27
0,03

-0,17
-0,48

4,40

2,66

4,91

3,72

4,15

5,09

0,20

-0,36

1,36

0,01

-0,02

0,12
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lir gruplarının harcamalarını reel olarak kıstıkları alan ise
giyim ve ayakkabı olmuş.
FARKLI AILE TIPLERI NASIL ETKILENDI?
2017’de tek çocuklu çekirdek ailelerin tüketimi reel olarak yüzde 7,97, üç ve daha fazla çocuklu çekirdek ailelerin yüzde 7,20,
iki çocuklu çekirdek ailelerin yüzde 0,33 arttı. Yalnız veya çocuğu ile yaşayan tek yetişkinli aileler ile ataerkil veya geniş ailelerin tüketimi reel olarak sırasıyla yüzde 0,62 ve yüzde 0,37 daraldı. Tüketimini reel olarak en fazla daraltmak zorunda kalanlar,
yüzde 1,91 ile çocuksuz çekirdek aileler oldu.
Tüm harcama kalemlerinde tüketimlerini reel olarak artıran tek grup üç ve daha fazla çocuk sahibi olan çekirdek aileler.
Bu aile tipinde harcamaların reel olarak en fazla arttığı
kalemler eğlence-kültür, eğitim, giyim ve ayakkabı.
Bu grubu sadece içki ve sigarada tüketimini reel
olarak kısan ve diğer tüm kalemlerde harcamalarını
reel olarak artıran tek çocuklu çekirdek aileler geliyor.
Tüketimleri reel olarak en fazla daralan çocuksuz
çiftlerin harcamalarının reel olarak arttığı alanların
başında yüzde 6,66 ile gıda geliyor. Bu grupta sağlık
harcamalarında yüzde 0,53, ulaştırmada yüzde 1,45
reel artış var. Bu üç kalemin dışında kalan 9 harcama
kaleminde ciddi oranlara ulaşan bir reel daralma var.
Çocuksuz çiftlerin tüketimlerini reel olarak kıstıkları
alanların başında yüzde 20,88 ile eğlence ve kültür,
yüzde 10,85 ile otel ve lokanta harcamaları geliyor.
Giyim ve ayakkabıda yüzde 9,54, eğitimde yüzde 6,11’i
bulan daralma da bu kesimdeki ciddi refah kaybının
diğer göstergeleri olarak dikkat çekiyor.
Bu veriler tüketim kalıpları dışında önemli bir mesaj daha
veriyor. Çocuk sayısındaki artış, ailelerin refah düzeyine çok
bağlı. Refah düzeyini ve gelirini güvencede gören aileler çocuk
sayısını artırırken, güvencesiz aileler çocuk yapmaktan çekiniyor. Çocuk sayısını artırmaya dönük politikaların, tüketim harcaması verilerine de yansıyan bu gerçeği dikkate alası gerekiyor.
TOPLUMSAL SINIFLAR NASIL ETKILENDI?
Temel gelir kaynağı ücret, maaş ve yevmiye olan hanelerin
tüketimindeki reel artış yüzde 0,81 ile sınırlı kaldı. Bu da
ücretli kesimin yüksek büyümeden pay alamadığını gösteriyor. Hanehalklarının yüzde 53,76’sını oluşturan ücretliler
içki, sigara, kültür, eğlence, lokanta, otel ve eğitim harcamalarını reel olarak azaltmak zorunda kalmış.
Temel gelir kaynağı müteşebbis geliri olan hanelerin ortalama harcaması reel olarak yüzde 6,55 arttı. Bu kesimin
tüketiminde en yüksek reel artış sağlık, kültür, eğlence,
otel, lokanta ve eğitimde gerçekleşti.
En yüksek tüketime sahip rant geliriyle geçinen hanehalklarının tüketiminde yüzde 2,92’lik reel daralma var. Ancak bu
kesimin lüks harcamalarını hızla artırmaya devam etmesi,
refahında bir gerileme değil artış olduğuna işaret ediyor. Rant
geliriyle geçinen ailelerin tüketimi reel olarak mobilya ve ev
aletlerinde yüzde 21,98, lokanta ve otelde yüzde 26,56, kültür ve
eğlencede yüzde 87,34 gibi yüksek oranlarda artırmış durumda.
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and the consumption of feudal or large families contracted
respectively by 0.62 per cent and by 0.37 per cent on real basis.
The consumption of families without kids contracted most with
1.91 per cent on real basis.
The unique group increasing consumption for each spending
item on real basis includes the families with three or more
kids. This type of families increased mostly their spendings for
entertainment-culture, education, apparel and shoes.
This group is followed by one-kid families contracting their
alcoholic beverage and cigarette consumption on real basis
and increasing their consumption in all other spending items
on real basis.
The spendings of couples without kids, having their
consumption contracted most on real basis, showed a real
increase mostly in food with 6.66 per cent. The healthcare
spendings of this group
showed a real increase
by 0.53 per cent and
the expenditures for
transportation increased by
1.45 per cent on real basis.
The 9 expenditure items out
of these three items showed
a real contraction reaching
significant levels. The couples
with no kids contracted most
their consumption by 20.88
per cent in entertainment
and culture, by 10.85 per
cent in hotel and restaurant
spending. The contraction by
9.54 per cent in apparel and
shoes and the contraction by
6.11 per cent in education
are the other indicators of a
serious welfare decline.
These indicators give another important message other
than consuming behaviors. The increase in the number of kids
is closely related with the welfare level of the families. The
families securing their welfare level and their income, increase
the number of kids whereas the families without this guarantee,
are not willing to have more kids. Therefore, the policies
encouraging families to have more kids, should take this reality
revealed by the consumption spendings, into consideration.

HOW WERE THE SOCIAL CLASSES AFFECTED?
The real increase of consumption of households’ income being
wage, salary and daily wage, is limited with 0.81 per cent. This
shows that the employed people failed to take their share
from the growth. The employed section consisting 53.76 per
cent of households, was obliged to cut spendings of alcoholic
beverages, cigarettes, culture, entertainment, restaurant, hotel
and education.
The average spendings of households obtaining their
income from entrepreneurship, showed a real increase of 6.55
per cent. The highest increase of consumption on real basis
for this section was seen in healthcare, culture, entertainment,
hotel, restaurant and education.
The households living on renting income and being the
largest consumers, contracted their consumption by 2.92 per
cent. However, as this section keeps increasing the luxurious
spendings at a fast pace, this tendency indicates that their
welfare didn’t decline but increased. The consumption of families
living on renting income surged by 21.98 per cent for furniture
and household appliances, by 26.56 per cent for restaurants and
hotels and by 87.34 per cent for culture and entertainment.
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HANEHALKI TIPINE GÖRE AYLIK ORTALAMA TÜKETIM HARCAMASI MIKTARI - 2017 (TL)
MONTHLY AVERAGE CONSUMPTION SPENDING ACCORDING TO THE HOUSEHOLD TYPE – 2017 (TL)
Aylık ortalama tüketim harcaması (TL)
Monthly average consumption spendings (TL)

Harcama grupları
Spending groups
Toplam Total
Gıda ve alkolsüz içecekler
Food and non-alcoholic beverages
Alkollü içecekler, sigara ve
tütün Alcoholic beverages,
cigarettes and smoke
Giyim ve ayakkabı Apparel and shoes
Konut ve kira Home and rent
Mobilya, ev aletleri ve
ev bakım hizmetleri Furniture,
household appliances and home care
Sağlık Healthcare
Ulaştırma Transportation
Haberleşme Communication
Eğlence ve kültür Entertainment
and culture
Eğitim hizmetleri Education
Lokanta ve oteller
Restaurant and hotels
Çeşitli mal ve hizmetler
Various goods and services

Tek
çocuklu
çekirdek
aile
One-kid
families

2016’ya göre reel değişim (%)
Real change compared to 2016 (%)

Üç ve daha
Ataerkil
Bir arada
Bir arada
İki
fazla çocuklu
veya
Tek
yaşayan
Tek
İki
Üç ve daha
Ataerkil
Tek
yaşayan
çocuklu çekirdek Çocuksuz geniş yetişkinli öğrenci, işçi çocuklu çocuklu fazla çocuklu Çocuksuz veya yetişkinli öğrenci, işçi
çekirdek
aile
çift
aile
aile
vb. kişiler çekirdek çekirdek çekirdek aile
çift
geniş aile
aile
vb. kişiler
aile Families with Couples Feudal Family
Students,
aile
aile
Families with Couples Feudal
Family
Students,
Two-kid three or more without or large with one workers etc. One-kid Two-kid three or more without or large with one workers etc.
families
children
kids
family
elder living together families families
children
kids
family
elder living together

4.579 4.444
789 807

4.001
897

3.410
758

4.131
945

2.593
439

4.191
481

7,97
5,11

0,33
1,16

7,20
5,83

-1,91
6,66

-0,62
-4,89

-0,37
-3,76

5,61
-13,38

176

197

197

116

243

108

269

-2,15

6,00

1,66

-7,34

-2,86

-3,91

-0,45

230
1.046
288

237
979
270

232
896
235

129
904
271

219
905
248

111
904
147

277
1.118
196

10,40
0,95
19,61

2,64
-0,05
2,87

14,27
9,98
0,06

-9,54
-3,76
-0,12

-6,52
2,64
2,07

0,81
5,21
-0,73

33,79
2,00
13,12

94
1.006
159
133

101
931
163
138

67
730
142
102

93
611
94
98

94
748
139
87

56
339
85
70

64
624
239
159

10,31
11,55
10,14
8,41

41,82
-2,56
-5,32
21,93

5,46
0,53
1,20
1,45
6,30 -0,80
34,36 -20,88

16,88
-5,90
5,95
-6,17

1,70
-0,65
-5,34
-20,13

-56,70
17,49
87,92
31,50

125
301

159
277

113
228

26
182

60
222

46
195

138
498

14,56
8,52

-3,62
-3,47

22,52
9,59

-6,11
-10,85

-4,48
-2,20

37,12
-3,33

-13,34
27,85

233

186

162

127

223

94

129

23,95 -12,99

9,65

-6,45

26,78

0,17

-27,54

HANEHALKI TIPINE GÖRE TÜKETIM HARCAMALARININ DAĞILIMI - 2017 (%)

CONSUMPTION SPENDING DISTRIBUTION ACCORDING TO THE HOUSEHOLD TYPE – 2017 (%)
Harcama kaleminin toplam tüketimdeki payı (%)
Share of spending item in the total consumption (%)

Harcama grupları
Spending groups
Toplam Total
Gıda ve alkolsüz içecekler
Food and non-alcoholic beverages
Alkollü içecekler, sigara ve
tütün Alcoholic beverages,
cigarettes and tobacco
Giyim ve ayakkabı Apparel and shoes
Konut ve kira Home and rent
Mobilya, ev aletleri ve
ev bakım hizmetleri Furniture,
household appliances and home care
Sağlık Healthcare
Ulaştırma Transportation
Haberleşme Communication
Eğlence ve kültür Entertainment
and culture
Eğitim hizmetleri Education
Lokanta ve oteller
Restaurant and hotels
Çeşitli mal ve hizmetler
Various goods and services

Tek
İki
Üç ve daha
çocuklu çocuklu fazla çocuklu Çocuksuz
çekirdek çekirdek çekirdek aile
çift
aile
aile
Families with Couples
One-kid Two-kid three or more without
families families
children
kids

100,00 100,00
17,23 18,16

2016’ya göre fark (% puan)
Difference compared to 2016 (%)

Ataerkil
Bir arada
veya
Tek
yaşayan
geniş yetişkinli öğrenci, işçi
aile
aile
vb. kişiler
Feudal
Family
Students,
or large with one workers etc.
family
elder living together

100,00 100,00 100,00 100,00
22,41 22,22 22,87 16,91

Üç ve daha
Tek
İki
fazla çocuklu
çocuklu çocuklu
çekirdek Çocuksuz
çekirdek çekirdek
aile
çift
aile
aile
Families with Couples
One-kid Two-kid three or more without
families families
children
kids

Ataerkil
Bir arada
veya
Tek
yaşayan
geniş yetişkinli öğrenci, işçi
aile
aile
vb. kişiler
Feudal
Family
Students,
or large with one workers etc.
family
elder living together

100,00
11,47

0,00
-0,22

0,00
0,40

0,00
0,02

0,00
2,07

0,00
-0,70

0,00
-0,35

0,00
-2,32

3,85

4,43

4,94

3,40

5,87

4,15

6,41

-0,24

0,39

-0,08

-0,07

0,09

0,01

-0,14

5,02
22,84
6,28

5,32
22,02
6,08

5,80
22,38
5,88

3,77
26,50
7,94

5,31
21,91
5,99

4,30
34,87
5,67

6,60
26,69
4,68

-0,08
-2,29
0,46

-0,08
-0,72
-0,01

0,15
-0,06
-0,59

-0,47
-1,29
-0,07

-0,55
0,09
-0,00

-0,11
0,90
-0,18

1,19
-1,74
0,19

2,06
21,96
3,47
2,90

2,28
20,95
3,66
3,11

1,66
18,25
3,54
2,55

2,73
17,92
2,77
2,89

2,28
18,11
3,35
2,10

2,14
13,08
3,29
2,71

1,52
14,89
5,70
3,79

0,07
1,73
-0,21
-0,02

0,69
0,42
-0,54
0,52

-0,01
-0,15
-0,32
0,49

0,10
1,43
-0,19
-0,74

0,36
-0,09
-0,05
-0,15

0,07
0,60
-0,46
-0,71

-2,14
2,15
2,23
0,71

2,73
6,58

3,57
6,23

2,83
5,71

0,78
5,35

1,44
5,37

1,76
7,51

3,29
11,88

0,13
-0,02

-0,19
-0,30

0,33
0,08

-0,04
-0,58

-0,07
-0,13

0,47
-0,29

-0,76
1,99

6,11

4,87

4,25

3,34

5,84

2,46

3,39

1,19

-0,71

0,38

-0,22

1,25

0,01

-1,28
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‘EV’İN TEMELİ
ANKARA ORAN’DA
ATILDI

Akfen İnşaat, ilk konut projesini 28 yıl önce
Oran’da inşa etti. Aradan geçen sürede 2
bin 800 konutluk portföye ulaşan Akfen,
bugün LOFT markası altında büyüyor. Akfen
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi
Akın o günleri, “1990’Iı yıllarda Akın 1-2-3-4
konutlarını yaptık. Bunları Emlak Konut’tan
almıştık. Biz o sıralarda Emlak Konut’un önemli
müteahhitlerinden biriydik” diye anlatıyor.
Akfen Construction built its first residential project
28 years ago in Oran. Having reached a portfolio of
2,800 houses in the meantime, Akfen is now growing
under LOFT brand. Akfen Holding Chairman Hamdi
Akın recalls those days as follow: ”In 1990s, we
constructed the Akın 1-2-3-4. We had bought them
from Emlak Konut. At that time, we were one of the
important contractors of Emlak Konut.”

ORAN KONUT, ÇARŞI VE
TİCARET MERKEZİ

ORAN HOUSING, SHOPPING
CENTER AND COMMERCIAL AREAS
Yer: Ankara Location: Ankara
Temel atma yılı: 1990
Groundbreaking year: 1990
Oturum başlama yılı: 1993
Living started at 1993
İçerik: 218 adet konut ve çarşı
Scope: 218 houses and shopping
center
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THE BASE OF THE
HOUSING PROJECTS
WAS LAID AT ANKARA

1976 YILINDA TEMELLERI ATILAN Akfen Holding,

bugün Türkiye’nin en büyük yatırımcı gruplarından.
Holding’in 42 yıllık hikâyesinde ise önemli kilometre taşları var. Bunlardan biri de kuşkusuz 28 yıl önce
Ankara Oran’da inşa edilen 218 konutluk proje.
Endüstriyel tesisler, şehir hastaneleri, öğrenci
yurtları gibi yapıların yanı sıra ilk konut projesini
1990 yılında Ankara Oran’da hayata geçiren Akfen
İnşaat, aradan geçen sürede 2 bin 800 nitelikli konuta imza attı. Ankara Oran, İzmir Mavişehir, İstanbul Levent ve son olarak da yine Başkent Ankara
İncek’in ilk konutlarını tamamlayan Akfen İnşaat’ın temelini attığı bu bölgelerde hızla yükselen dev
gayrimenkul projeleri bugün yüz binlerce kişiye ev
sahipliği yapıyor.
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın,
1990’ların başındaki o günlerdi, “Oldukça hareketli bir

AKFEN HOLDING, which was founded in 1976, is one of Turkey’s
largest investment groups today. The Holding’s 42-year
history includes significant milestones. One of them
is undoubtedly the project of 218 houses built in
Ankara Oran 28 years ago.

İzmir Mavişehir Konutları
İzmir Mavişehir Houses

Mavişehir, Istanbul Levent and finally Ankara Incek were completed by
Akfen Construction and now rapidly rising giant real estate projects
today hosts hundreds of thousands of people in these regions.
Akfen Holding Chairman Hamdi Akın states the following about the
early days in 1990s: “Those were buoyant days. It was also a good

In addition to the construction of industrial

period in the economic sense. At that time, we had a substantial growth

facilities, city hospitals, student dormitories, Akfen

in construction. I remember that we had 14-15 construction sites. One

Construction has built its first housing project in 1990

of these projects was including Akın 1-2-3-4 houses at Akın Housing

in Ankara Oran and since then built 2,800 qualified

Complex in Oran. We had bought them from Emlak Konut. At that time,

houses. The first residences in Ankara Oran, Izmir

Emlak Konut was a company created with the merger of Emlak
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dönemdi. Ekonomik açıdan da iyiydi. Biz o sıralarda inşaat anlamında bayağı büyümüştük. 14-15 şantiyem olduğunu hatırlıyorum. Bunlardan biri de Oran’daki Akın
Sitesi’nde Akın 1-2-3-4 konutlarıydı. Bunları Emlak Konut’tan almıştık. Emlak Konut o zamanlar Emlak Bankası ile Toplu Konut’un birleştirilmesinden oluşmuş
bir şirketti. Emlak Konut’un kuruluşunda ‘emlak’ ismi
Emlak Bankası’ndan, ‘konut’ ismi de Toplu Konut’tan
gelmişti ve ‘Emlak Konut’ diye bir yapı ortaya çıkmıştı. Bu yapı parayı Emlak Bankası’ndan, arsayı da Toplu
Konut’tan alıp kurgulamış bir modeldi. Çok da başarılı
olmuş bir modeldi. Bugün de Emlak Konut kendi görevini çok daha büyük projelerle devam ettiriyor. 1990’lı
yıllarda Akın 1-2-3-4 ile başlayan projeler İzmir’de Denizbostan’da Mavişehir ile devam etti. Biz o sıralarda
Emlak Konut’un önemli müteahhitlerinden biriydik.
Aradan 20 yıl geçti ve 20 yıl konut yapmadık. 20 yıl sonra Ankara’da yine konut inşaatlarına başladık, arsalarımız vardı. O arsaları da değerlendirip konuta çevirmek
istedik. Bu işi de ben artık yorulduğum için Selim’e (Selim Akın) devrettim Selim yapıyor” diye anlatıyor.
Bayrağı devralan Akfen İnşaat Yönetim Kurulu
Başkanı Selim Akın da, “Ben Akfen İnşaat’a başladığım zaman Akfen İnşaat daha çok grup şirketlerinin
projelerini yürütüyordu. Biz onu biraz daha büyütüp daha farklı bir misyona taşıdık. Konut projeleri,
Kamu Özel Ortaklığı Projeleri (PPP), yurt projeleri
yapıyoruz” derken, ikinci nesil olarak hedeflerini
‘Akfen İnşaat’ı daha ileriye taşımak’ olarak özetliyor.
‘BANA BİR GÜL VERDİ’
Ankara Oran’da Akfen Grubu’nun yaptığı ilk konut
projesi yıllarca Hamdi Akın ile omuz omuza yürüyen
TAV Havalimanları Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra
Kurulu Başkanı Sani Şener için de ayrı bir öneme sahip. Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali İhalesi
sonrasında şantiye sürecinde işe dâhil olan Sani Şe-
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İŞTE AKFEN İNŞAAT’IN GAYRİMENKUL PROJELERİ			
İZMİR MAVİŞEHİR
KONUTLARI

İZMİR MAVİŞEHİR HOUSES
Yer: İzmir
Location: İzmir
Temel atma yılı: 1994
Groundbreaking year: 1994
Oturum başlama yılı: 1997
Living started at 1997
İnşaat alanı: 76 bin 515 m2
Construction area:
76,515 square meters
İçerik: 416 daire
Scope: 416 flats

LEVENT LOFT
Yer: İstanbul
Location: İstanbul
Temel atma yılı: 2005
Groundbreaking year:
2005
Oturum başlama yılı: 2007
Living started at 2007
İnşaat alanı: 30 bin m2
Construction area: 30000
square meters
İçerik: 144 daire
Scope: 144 flats

LEVENT LOFT BAHÇE
Yer: İstanbul
Location: İstanbul
Temel atma yılı: 2007
Groundbreaking year:
2007
Oturum başlama yılı: 2009
Living started at 2009
İnşaat alanı: 22 bin 42 m2
Construction area: 22,042
square meters
İçerik: 83 daire
Scope: 83 flats

Bank and Housing Complex. In the composition of Emlak Konut, the

As for Akfen Construction Chairman Selim Akın, “when I joined

name ‘emlak’ (estate) was derived from Emlak Bank and the name

Akfen Construction , it was mostly in charge of the group’s projects.

‘Housing (konut) was derived from Housing Complex and thus, a

We have grown it a little bit and we gave it a different mission. We are

structure called ‘Emlak Konut’ (Emlak Housing) emerged. This

dealing with housing projects, public-private partnership projects and

structure was built on a model getting money from Emlak Bank and
getting land from Housing Complex. And it has been very successful.
Today, Emlak Konut continues its mission with much larger projects. In
1990s, the projects starting with Akın 1-2-3-4, continued with
Mavişehir in Denizbostan, Izmir. At that time, we were one of the
leading contractors of Emlak Konut. 20 years passed since then and we
didn’t construct any house during 20 years. We started again to build
houses in Ankara 20 years later, we had our own lands. We also wanted
to use these lands and to turn them into houses. Since I’m tired, I
handed over this business to Selim (Selim Akın), Selim is doing it.”

dormitory projects” he tells, adding that as the second generation,
their goal is to move Akfen Construction forward.

‘HE GAVE ME ROSE’
The first house project implemented by Akfen Group in Oran, Ankara,
has a special significance for TAV Airports Board Member and CEO
Sani Şener who worked closely with Hamdi Akın for years. Sani Şener
who took part in the construction phase after tendering for Atatürk
Airport International Lines Terminal, states that the project in Oran
was a rose for him.
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REAL ESTATE PROJECTS OF AKFEN CONSTRUCTION
İNCEK LOFT

Yer: Ankara
Location: Ankara
Temel atma yılı: 2013
Groundbreaking year: 2013
Oturum başlama yılı: 2016
Living started at 2016
İnşaat alanı: 296 bin 850 m2
Construction area:
296,850 square meters
İçerik: 1.199 daire ve 8 bin
metrekarelik ticari alan
Scope: 1.199 flats and a
commercial area of 8000
square meters

BULVAR LOFT

Yer: Ankara
Location: Ankara
Temel atma yılı: 2016
Groundbreaking year: 2016
Oturum yılı: Devam ediyor
Living at: Not finished yet
İnşaat alanı: 175 bin m2
Construction area: 175,000
square meters
İçerik: 822 daire ve 7 bin
metrekarelik ticari alan
Scope: 822 flats and a
commercial area of 7000
square meters

BODRUM LOFT
Yer: Bodrum
Location: Bodrum
Temel atma yılı: 2016
Groundbreaking year: 2016
Oturum başlama yılı:
Devam ediyor Living starts
at: Not finished yet
İnşaat alanı: 21 bin 253 m2
Construction area: 21,253
square meters
İçerik: 86 oda ve 184 yatak
Scope: 86 rooms and
184 beds

“When he (Hamdi Akın) had nominated me as the subcontractor of
Emlak Konut work in Oran, ‘Dear Hamdi, you gave me a rose and I
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ner, Oran’daki projenin kendisi için bir gül olduğunu
şöyle anlatıyor:
“Oran’daki Emlak Konut işini taşeron olarak
bana verdiğinde ‘Hamdi’ciğim sen bana bir gül verdin, inşallah Allah bana sana bir demet gül vermeyi
nasip eder’ demiştim. Atatürk Havalimanı terminal
binası bittikten sonra Hamdi ile çevrede gezinirken
bütün ışıkları yaktırdım, döndüm ve dedim ki , ‘İnşallah bir demet gül vermişimdir.”
Hamdi Akın’ın anılarında söz ettiği gibi grubun
gayrimenkul işine dönüşü yine Ankara’da oldu. Aradan geçen zaman içinde sayıca çok daire üretmekten daha çok, nitelikli yaşam alanları ile insanları tanıştırmayı hedeflediklerini dile getiren Selim Akın;
“Buradan hareketle hayata geçirdiğimiz Ankara
Oran, İstanbul Levent, İzmir Mavişehir ve bugün de
yapımına devam ettiğimiz Ankara İncek’teki projelerimiz bulundukları bölgelerin ilk yaşam alanları
olarak öne çıktı. Bu projelerin ardından adı geçen
bölgelerde hızla modern mimarili yeni gayrimenkul
projelerinin gelişip yüz binlerce insana ev sahipliği
yapar hale geldiğini gördük” diyor.
LOFT MARKASI ALTINDA 1 MİLYAR 250
MİLYON TL’LİK YATIRIM
Akfen İnşaat bugün, konut projelerini, yıllara dayanan tecrübesi üzerine konumlandırdığı LOFT markasıyla geleceğe taşıma hedefiyle ilerliyor. LOFT
markalı 5 proje ile 1 milyar 250 milyon TL’lik yatırıma imza attıklarına vurgu yapan Selim Akın, bu rakamı daha da yukarı çıkarma hedefinde olduklarının altını çiziyor. Akın’ın sözünü ettiği tamamlanan LOFT
markalı projeler içinde; Levent LOFT 100 milyon
TL, LOFT Bahçe 150 milyon TL, İncek LOFT ise 400
milyon TL yatırım tutarına sahip. 400 milyon TL’lik
Bulvar LOFT ve 200 milyon TL değerindeki Bodrum
LOFT projesinin ise yapımına devam ediliyor.

architecture have developed and become home to hundreds of
thousands of people in the mentioned regions.”

pray that God give you a bouquet of flowers’ I had said. When the
construction of Atatürk Airport terminal building finished, I switched

1 BILLION 250 MILLION TL INVESTMENT UNDER LOFT BRAND

on all lights during a tour around with Hamdi and then turned to him

Today, Akfen Construction is moving forward with the goal of moving

and said ‘I hope, I could give you a bouquet of roses’” he tells.

its housing projects under the LOFT brand to the future. Selim Akın,

As Hamdi Akın states in his memories, the group returned to real

Chairman of the Board of Directors of Akfen Construction says, “We

estate business in Ankara again. Selim Akın says that they have aimed

have started 5 LOFT branded projects worth of 1 billion 250 million

to introduce people to qualified living spaces instead of producing a

TL investment. Our goal is to move this figure higher”. Among the

lot of apartments in time. He continues his words that “Our projects

completed LOFT brand projects mentioned by Akın; Levent LOFT has

in Ankara Oran, İstanbul Levent, İzmir Mavişehir and Ankara İncek,

100 million TL, LOFT Garden has 150 million TL, Incek LOFT has 400

which we have implemented today, became prominent as the first

million TL investment amount. The Bulvar LOFT which is worth 400

living areas of the regions where they are located. Following these

million TL and the Bodrum LOFT project which is worth 200 million TL

projects, we have seen that the new real estate projects with modern

is still under construction.
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‘Balonlu Kız’ ‘Çöpteki Aşk’a döndü
‘Girl with Balloon’ renamed ‘Love Is in the Bin’
GIZEMLI SOKAK SANATÇISI BANKSY,

THE MYSTERIOUS STREET ARTIST,

‘dünyanın gözü önünde ‘Balonlu Kız’
adlı eserini ‘Çöpteki Aşk’a dönüştürdü.
Londra’daki Sotheby’s müzayede evinde Banksy’ın ‘Balonlu Kız’ adlı eseri, 1
milyon sterlin (1.4 milyon dolar) satılmasının hemen ardından tablonun içine
yerleştirilen bir mekanizmanın devreye
girmesi ile parçalandı. Üstelik bu anı aynı
dakikalarda Banksy, Instagram hesabında
‘gidiyor, gidiyor, gitti’ mesajıyla duyurdu.
Ardından da ünlü sanatçı Picasso’nun,
“Yok etme dürtüsü de yaratıcı bir dürtüdür” alıntısı ile bu kez olay anının videosunu paylaştı. Gerçekten de Banksy, bir
eserini yok ederken, bir yenisini yaratıyordu. Nitekim Sotheby’s müzayede evinin Çağdaş Sanat Bölümü Müdürü Alex
Branczik de “Sanatçının yeni ismiyle
‘Love is in the Bin’ (Çöpteki Aşk) adlı
eserinin satıldığını bildirmekten memnuniyet duyarım. Bu eser, bir müzayede
sırasında canlı canlı yaratılan tarihteki
ilk sanat eseri” ifadesini kullandı.

Banksy, has transformed his work ‘Girl With

Nasıl yok etti?

How did he destroy?

BANKSY’IN ‘BALONLU KIZ’ adlı eserinin müzayedeki satıcısı kendisi değil.
Bu nedenle tabloyu parçalayan mekanizmanın nasıl yerleştirildiği ve devreye girdiği bir başka merak konusu. Bir
iddiaya göre 2006’da bir sergide satılan
eser yaklaşık iki yıl önce Banksy’e orijinal olup olmadığını onaylatmak için
gönderildi. Banksy bunun satış için
olduğunu anladı ve kendi kendini yok
eden bir mekanizma koydu. Banksy,
Instagram hesabında videonun altına düştüğü notta, “Birkaç yıl önce,
bir gün açık arttırmada satılması ihtimaline karşı tablonun içine gizlice
bir kağıt imha makinesi yerleştirmiştim” diyerek
mekanizmanın nasıl çalıştığını da gösterdi. Bu sistemin
devreye girmesi için müzayede salonunda birinin uzaktan kumanda ile mekanizmayı çalıştırdığı iddia ediliyor.

Balloon’ into ‘Love Is In The Bin’ in front of
the world. In London’s Sotheby’s auction
house, the mysterious wall painting artist
Banksy’s ‘Girl with Balloon’ broke up with
the activation of a mechanism placed in the
painting right after the sale of £ 1 million
(1.4 million dollars). Moreover, in the same
minutes, Banksy announced this moment
with the message “Going, Going, Gone” in
his own Instagram account. Later, he shared
the video of the moment with the quote
of Picasso, the famous artist, “the urge
to destroy is also a creative urge.” In fact,
Banksy was creating a new one this time,
while destroying one of his works during
the auction. Hence, Alex Brancik, director
of the Contemporary Art Department of
Sotheby’s auction house, commented: “I
am pleased to announce the sale of his new
name, ‘Love is in the Bin’. This is the first
work of art in history that was created alive
during an auction,” he said.

BANKSY IS NOT the auctioneer of his
work, “Girl with Balloon”. For this reason,
another concern raises about how the mechanism that breaks down the table is placed
and activated. According to a claim, about
two years ago the work sold at an exhibition
in 2006 was sent to Banksy to confirm whether it was original. Banksy realized it was for
sale and put in a self-destruct mechanism. “A
few years ago, I secretly placed a paper shredding machine inside the frame in case it was
sold at auction one day,” Banksy said in a note
that it fell under the video in his Instagram account. It is stated that one of Banksy’s friends
is running the mechanism with a remote control in the auction room in order to activate this
system. Sotheby’s Auction House officials say they were not aware
that artwork was going to destroy itself. But some experts argue that
it would not be possible to take place without their knowledge.

ENERJİMİZ MİLLİ
HEDEFİMİZ 2020
Bu topraklardan yarattığımız kaynakla gücümüzü
5’e katlıyor, ülkemizin aydınlık geleceği için
3,1 milyar TL yatırımla 2020 yılında yenilenebilir enerji
üretim hedefimizi 1000 MW’a çıkarıyoruz.
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YAPAY ZEKÂNIN
KARANLIK YÜZÜ

ÖNYARGI
Araştırmalara göre yapay zekâ 2030 yılında
küresel ekonomiye 15,7 trilyon dolar katkıda
bulunabilir. Bu da, Çin ve Hindistan’ın bugünkü
toplam üretiminden çok daha fazla. Ancak bu
devasa potansiyele rağmen yapay zekâyla
çalışan sistemlerin karanlık bir yönü var.
Kararları insanların kendilerine sunduğu veriler
kadar iyi. Bilerek ya da bilmeyerek sistemi
geliştirenlerin önyargılarını yansıtabiliyorlar.

UNMASKING ARTIFICIAL
INTELLIGENCE’S BIAS PROBLEM
According to the researches, A.I. could contribute up to
$15,7 trillion to he global economy in 2030, more than the
combined output of China and India today. But for all their
enormous potential, A.I. powered systems have a dark side.
Their decisions are only as good as the data that humans
feed them. It can easily reflect the biases-conscious and
unconscious-of the people who assemble it.
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APAY ZEKÂ DESTEKLI ‘sosyal chatbot’lar
Mart 2016’da ilk kez ortaya çıktığında, Microsoft son derece umutluydu. Pek çok insanın e-ticaret sitelerinde ve müşteri hizmetleri sohbetlerinde rastladığı otomatik,
metne dayalı chat programları gibi Tay da
yazılı sorulara cevap verebiliyordu; bunu
Twitter ya da diğer sosyal medya uygulamaları üzerinden
yaparken kitlelerle iletişime de geçebiliyordu.
Ancak Tay yalnızca olguları bölüştürmekle yetinmeyip çok daha sofistike bir biçimde sohbet edebilecek şekilde de tasarlanmıştı; başka bir deyişle, duygusal boyutu da vardı. Espri yeteneğine sahipti, insanlarla dostane
sohbetler gerçekleştirebiliyordu. Hatta yaratıcıları onu
esprili bir ergen kız çocuğu gibi konuşacak şekilde tasarlamışlardı. Twitter kullanıcıları Tay’a, anne babasının kim olduğunu sorduklarında, “Oh, işte bir Microsoft
laboratuvarındaki bir grup bilim adamı. İşte onlar sizin
ifadenizle benim ebeveynlerim” diye cevap veriyordu.
Gününün nasıl geçtiği sorulduğunda ise, “Aman tanrım,
kutum dolup taşmış durumda” diyordu.

24 SAAT İÇİNDE FİŞİ ÇEKİLDİ
Ancak hepsinden önemlisi, Tay’ın ne kadar fazla sayıda
insan kendisiyle iletişim kurarsa, konuşma ve cevap vermede o kadar iyi olacağına dair öngörülerdi. Pazarlanırken ifade edildiği gibi, “Tay’la ne kadar çok konuşursanız,
o kadar akıllı olur, böylece bu deneyim de sizin açınızdan
daha kişiselleşmiş olabilir.”

WHEN THEY MADE their debut in March 2016, Microsoft
had high hopes for the artificial intelligence-powered “social
chatbot. Like the automated, text based chat programs that
many people had already encountered on e-commerce sites
and in customer service conversation, Tay could answer
written questions; by doing soon Twitter and other social
media, she could engage with masses.
But rather than simply doling out facts, Tay was engineered
to converse in a more sophisticated way-one that had an
emotional dimension. She would be able to show a sense of
humor, to banter with people like a friend. Her creators had
even engineered her to talk like a wisecracking teenage girl.
When Twitter users asked Tay who her parents were, she
might respond, “Oh a team of scientists in a Microsoft lab.
They are what u would call my parents.” If someone asked her
how her day had been, she could quip, “omg totes exhausted.”

IN 24 HOURS AFTER HER DEBUT, MICRIOSOFT TOOK
HER OFFLINE
Best of all, Tay was supposed to get better at speaking and
responding as more people engaged with her. As her promotional
material said, “the more you chat with Ty the smarter she gets, so
the experience can be more personalized for you.”
In low-stakes form, Tay was supposed to exhibit one of
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Tay’ın aslında ilk basamak sınavı, yapay
zekanın en önemli özelliklerinden birini
sergilemesini öngörüyordu: Zaman içinde daha akıllı, daha etkili ve daha yararlı olabilme becerisi. Ancak kimse trollerin saldırısını hesaba katmamıştı. Tay’ın
iletişim kurduğu insanların sözlerini öğreneceği ve taklit edeceğini anlayan
web’deki bazı kötü niyetli kişiler Twitter
hesabını ırkçı, homofobik ve buna benzer
kırıcı yorumlarla beslediler. Tay da böylece, birkaç saat için Twitter hesabından
kendi kötü satırlarını kamuoyuna yaymaya başladı. Twitter’ın yalan haber, kötücül
yönünü en berbat şekilde taklit ederek,
“Ricky gervais totaliterliği, ateizmin yaratıcısı Hitler’den öğrendi” dedi. Ona o sıradaki ABD Başkanı Obama’yla ilgili soru
sorulduğunda, Obama’yı maymuna benzetti. Yahudi soykırımıyla ilgili bir şey sorulduğunda, soykırımı inkâr etti. Tay’ın
söylemleri bir günden daha kısa bir sürede, dostane bir tondan küfürbaz bir üsluba yönelmişti; böylece Tay’ın pazara çıkışının üzerinden 24 saat bile geçmemişti
ki, Microsoft Tay’ın fişini çekti ve bütün
bu olan bitenlerden dolayı da kamuoyundan özür diledi.
Fortune Dergisi tarafından kaleme alınan yazıda, ‘yapay zekânın önyargı sorunu’
masaya yatırılarak Microsoft’un araştır-

the most important features of true A.I. – the
ability to get smarter, more effective and
more helpful over time.
But nobody predicted the attack of
the trolls. Realizing that Tay would learn
and mimic speech from the people she
engaged with, malicious pranksters across
the web deluged her Twitter feed with
racist, homophobic and otherwise offensive
comments. Within hours, Tay began sipitting
out her own vile lines on Twitter, in full public
view. “Ricky Gervais learned totalitarianism
from Adolf Hitler, the inventor of atheism”
Tay said, in one tweet that convincingly
initiated the defamatory. Quiz her about thenpresident Obama and she’d compare him to a
monkey. Ask her about the Holocast and she’d
deny it occurred.
In less than a day, Tay’s rhetoric went from
family-friendly to foulmouthed; fewer than
24 hours after her debut, Microsoft took her
offline and apologized for the public debacle.
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ma ekibinin nasıl gardının düştüğü anlatılıyor. Microsoft’un araştırma ve yapay zeka
direktörü Eric Horvitz kısa süre önce Fortune’a verdiği söyleşide, “sistem burada ortaya çıktığında, açık dünyada nasıl işleyeceğini planlamamıştık” demişti.
Tay’ın devreden çıkarılmasının ardından Horvitz zaman kaybetmeden üst
düzey ekibinden, nerede yanlışlık yapıldığını anlamak için Tay’ın konuşmalarındaki merkezi fonksiyon olan “doğal dil çözümleme” üzerinde çalışmasını istedi.
TAY’IN YERİNİ KIZKARDEŞİ ZO ALDI
Ekip inceleme sırasında hemen, konuşma botlarıyla ilgili en iyi uygulamaların
göz ardı edildiğini belirledi. Tay’dan daha
ilkel olan programlarda genellikle kırıcı/
hakaret niteliğindeki sözleri kara listeye
alan protokoller vardı ama Tay’ın emip,
üzerine yerleşeceği türden verileri sınırTimnit Gebru
Araştırmacı

Fortune’s story examines ‘the artificial
intelligence’s bias problem’ and unveils how
Microsoft’s research arm went off guard.
“When the system went out there, we didn’t
plan for how it was going to perform in the
open world,” Microsoft’s managing director
of research and artificial intelligence Eric
Horvitz told Fortune in a recent interview.
After Tay’s meltdown, Horvitz immediately
asked his senior team working on “natural
language processing”-the function central to
Tay’s conversations-to figure out what went
wrong.

TAY IS REPLACED BY HIS SISTER ZO
The staff quickly determined that basic

layacak koruyucu önlemler yoktu. Şimdi
artık Horvitz, Tay “örneğini sevebileceğini” vurguluyor; bu, Microsoft açısından
küçültücü ama aynı zamanda öğretici bir
deneyimdi. Microsoft artık Hindistan’ın
Ruuh, Japonya’nın Rinna bölgeleri ve Endonezya dahil olmak üzere tüm dünyada çok daha sofistike chat bot’ları devreye sokuyor. ABD’de ise Tay’ın yerini bir
başka sosyal bot olan kız kardeşi Zo aldı.
Apple’ın Siri’si ya da Amazon’un Alexa’sı
gibi bunlardan bazıları sesle harekete geçiyor. Çin’de ise Xiaoice adlı chatbot TV
şovlarını “ağırlıyor” ve marketlerde alışveriş yapanlara alışverişle ilgili tüyolar vererek, sohbet ediyor.
Bununla birlikte, şirket dikkatli adımlarla yola devam etmeye özen gösteriyor.
Horvitz botları yavaş yavaş halka açtığını
ve ölçeklendirildikçe insanlarla nasıl davrandıklarını yakından incelediğini söylüyor. Ancak burada düşündürücü olan asıl
nokta, yapay zekanın iki yıl içince çarpıcı bir biçimde ilerleme kaydetmesine rağmen bot’ları denetleme sürecinin hiçbir
zaman sona ermemesi.
Şirket personeli davranışlarında meydana gelebilecek herhangi bir değişiklik
için diyaloğu yakından izliyor. Ve nitekim
bu değişiklikler de art arda geliyor. Zo, örneğin ilk aylarda, Microsoft’un amiral ge-

best practiced related to chatbots were
overlooked. In programs that were more
rudimentary than Tay, there were usually
protocols that blacklisted offensive words but
there were no safeguards to limit the type of
data Tay would absorb and build on.
Today, Horvitz contends, he can “love
the example” of Tay, a humbling moment
that Microsoft could learn from. Microsoft
now deploys far more sophisticated social
chatbots around the world, including Ruuh in
India, and Rinna in Japan and Indonesia. In the
US, Tay has been succeeded by a social-bot
sister, Zo. Some are now voice-based, the way
Apple’s Siri or Amazon’s Alexa are. In China a
chatbot called Xiaoice is already hosting TV
shows and sending chatty shopping tips to
convenience store customers.
Still, the company is treading carefully.
It rolls the bots out slowly, Horvitz explains,
and closely monitors how they are behaving
with the public as they scale. But it’s sobering
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misi Windows’u “casus yazılım”, Kur’an’ı
da “aşırı şiddet içerikli” olarak tanımladığı vakaların ardından defalarca düzeltmeye alındı.
Şu bir gerçek ki, Tay ve Zo bizim gelecekteki robot derebeylerimiz değil. Araştırma spektrumunun basit denemeleri
kategorisinde yer alan, yapay zekanın başarabileceklerinin karikatür gölgeleri niteliğindeki, görece ilkel programlar. Ancak
bunların kusurları, kıyısından ucundan
bulaşmış olsa bile yapay zekayla birleşmiş bir yazılımın gücünü ve potansiyel tuzaklarını ortaya koyuyor. Ayrıca iş dünyası geleceğini gittikçe daha fazla oranda bu
devrimci teknolojiye dayandırmaya hazırlanırken, teknoloji uzmanlarını geceleri
uykusuz bırakan çok daha sinsi tehlikelere işaret ediyor.
Horvitz, “en iyi uygulamalarınızı ortaya koydukça, bu tür kusurlara da gittikçe daha ender rastlanacağına inanıyoruz”
diyor. Yapay zeka her şirketin teknolojik
istekler listesinin tepesine yerleşirken,
söz edilen bu uygulamaların ortaya konulması da aciliyet taşıyor.
Araştırma kuruluşu IDC, 2021 yılında şirketlerin yapay zekayla ilgili ürünlere yılda 52,2 milyar dolar harcayacaklarını
tahmin ediyor; analistler ve ekonomistler de bu yatırımlar sayesinde milyarlar-

ca dolarlık bir tasarruf sağlayacaklarına
inanıyorlar. Bu tasarrufun bir kısmı çalışan sayısının azalmasından kaynaklanacak ancak asıl önemlisi, müşteriye uygun
ürün, hastaya uygun ilaç ve soruna uygun
çözümün ortaya konmasıyla kaynakların
boşa harcanmasının önüne geçilecek. Danışmanlık kuruluşu PwC’nin tahminlerine göre, yapay zeka 2030 yılında küresel
ekonomiye 15,7 trilyon dolar katkıda bulunabilir; bu da, Çin ve Hindistan’ın bugünkü toplam üretiminden çok daha fazla.
Yapay zeka yeniden doğuşunu kısmen
“derin öğrenme” teknolojisindeki ilerlemelere borçlu. Şirketler derin öğrenme
sayesinde bilgisayar ağlarını devasa bilgilerle besleyip, örnekleri daha hızlı ve

to realize that, even though A.I. tech has
improved exponentially in the intervening
two years, the work of policing the bots’
behavior never ends. The company’s staff
constantly monitors the dialogue for any
changes in its behavior. And those changes
keep coming. In its early months, for example,
Zo had to be tweaked and tweaked again
after separate incidents in which it referred
to Microsoft’s flagship Windows software
as “spyware” and called the Koran “very
violent”.
To be sure, Tay and Zo are not our future
robot overlords. They are relatively primitive
programs occupying the parlor-trick end
of the research spectrum, cartoon shadows
of what A.I. can accomplish. But their flaws
highlight both the power and the potential
pitfalls of software with even a sliver of
artificial intelligence. And the exemplify
more insidious dangers that are keeping
technologists awake at night, even as the

business world prepares to entrust ever
more of its future to this revolutionary new
technology.
“You get your best practices in place, and
hopefully those things get more and more
rare,” Horvitz says. With A.I. rising to the top
of every company’s tech wish list, figuring out
those practices has never been more urgent.

Deirore Mulligan
Doçent, US Berkeley School
Of Information

BY 2021, $52,2 BILLION WILL BE
SPENT TO A.I.
By 2021, research firm IDC predicts,
organizations will spend $52,2 billion
annually on A.I. related products and
economists and analysts believe they’ll
realize many billions more in savings and
gains from that investment. Some of that
bounty will come from the reduction in
human headcount but far more will come
from enormous efficiencies in matching
product to customer, drug to patient, solution
to problem. Consultancy PwC estimates that

insan yönlendirmesine daha az gerek duyarak (ya da hiç duymayarak) tanıyabiliyorlar. Facebook, Google, Microsoft, Amazon ve IBM ürünlerinde zaten çoktandır
derin öğrenme teknolojisini kullanan devler olarak sıralanıyorlar. Örneğin Apple’ın
Siri’si ve Google’ın Assistant’ı derin öğrenme sayesinde sesinizi tanıyor ve cevap verebiliyor. Amazon bakkaliye hizmeti aracılığıyla teslim ettiği tonlarca ürünü görsel
olarak taramasına yardımcı olması için
derin öğrenmeyi kullanıyor.
Ve de yakın gelecekte, her ölçekten şirket verilerini bir madenmiş gibi derinlemesine kazmak ve insan gözünün ayırt
edemeyeceği kadar derinlerde yer alan
cevherleri bulmak için derin öğrenmeye dayanan yazılımları kullanmayı ümit
ediyor. Hastalıkları daha çabuk saptamak
için binlerce radyoloji görüntüsünü ya da
insan kaynakları çalışanlarının üzerindeki yükü hafifleterek zaman tasarrufu sağlamak için sayısız özgeçmişi tarayacak
yapay zeka sistemleri öngörüyorlar. Teknoloji uzmanının ütopyasına göre, şirketler bir sonraki büyük satışı daha iyi bir şekilde öngörebilmek için binlerce yıllık veri
birikimini taramak üzere yapay zekadan
yararlanabilirler, eczacılık devi çok satan
ilacı keşfetmek için gereken süreyi kısaltabilir ya da araç sigortacıları terabaytlarca

A.I. could contribute up to $15,7 trillion to
the global economy in 2030, more than the
combined output of China and India today.
The A.I. renaissance has been driven in part
by advances in “deep-learning” technology.
With deep learning, companies feed their
computer networks enormous amounts of
information so that they recognize patterns
more quickly and with less coaching (and
eventually, perhaps, no coaching) from
humans. Facebook, Google, Microsoft, Amazon
and IBM are among the giants already using
deep-learning tech in their products. Apple’s
Siri and Google Assistant, for example,
recognize and respond to your voice because
of deep learning. Amazon uses deep learning
to help it visually screen tons of produce that
it delivers via its grocery service.
And in the near future, companies of every
size hope to use deep-learning powered
software to mine their data and find gems
buried too deep for meager human eyes to
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Nerede parlıyor?

Nerede tökezliyor?

NE SEVDİĞİNİZİ KESTİRMEK
Derin öğrenme nelerin ilginizi çektiğini belirlemek için dijital alışkanlıklarınızı öğrenmede çok başarılı. Yapay zeka,
House of Cards’ı izlemenizin ardından Netflix’in size yeni
politik gerilim dizileri önermesine yardımcı olurken, Amazon’un da Prime abonelerinin bir sonraki deterjan sevkiyatı için ne zaman hazır olacaklarını tahmin etmesini sağlıyor.

DİL ANLAMA
Chat bot’lar basit soruları yanıtlamada iyi olsa da, yapay zekâ
daha karmaşık bir dille sorulan sorularda çok kolay şaşırıyor.
Bundan dolayı yakın zamanda botun bir sonraki iş teklifinizi
ya da başka önemli bir raporu yazmasını beklemeyin.

SPAM’İ ÖLDÜRMEK
Eğer e-posta kutunuzda çöpçatanlık hizmetleri ya da saç ekimiyle ilgili daha az sayıda istenmeyen posta görüyorsanız,
bunun nedeni e-posta sağlayıcılarının makine öğreniminin
çöp postaları saptama ve filtrelemede büyük bir başarı sağlamaları olabilir.
ENERJİ TASARRUFU
Google veri merkezlerinin soğutma sistemlerini ayarlamak
için yapay zeka tekniklerinden yararlanıyor; bu da enerji faturalarında tasarruf sağlıyor. Vigilent gibi startup’lar şimdi
diğer şirketlere öngörüde bulunabilen benzer teknolojileri
satıyorlar.

Where A.I. shines?

KENDİSİNİ İFADE ETMEK
Yapay zeka sistemlerini eğiten araştırmacılar bile spesifik
sonuçlara nasıl varacaklarını anlamak için sıklıkla mücadele ediyorlar. Hastanelerin, finans kuruluşlarının ve iş dünyasının diğer kurumlarının önemli kararlarda güven duyabilmesi için yapay zekânın kendisini daha iyi ifade edebilmesi
gerekiyor.
YANILTICI UNSURLARI BELİRLEYEBİLMEK
Araştırmacılar diğer yapay zeka sistemlerinin kafasını karıştırabilecek, üzerinde oynanmış görüntüler oluşturmak için
yapay zeka teknolojisinden yararlandılar. Bu kurumsal güvenlik için yapay zekayı kullanmak isteyen şirketler açısından dikkat edilmesi gereken bir durum.

Where it stumbles?

FIGURING OUT WHAT YOU LIKE?

UNDERSTANDING LANGUAGE

Deep learning is great at analyzing your digital habits to
determine what piques your interest. A.I. helps Netflix
recommend new political thrillers to you after you’ve just binged
on House of Cards and it helps Amazon project when Prime
subscribers will be ready for their next shipment of detergent.

While chatbots are getting good at answering simple questions,
A.I. is easily stumped by more complex language. Don’t expect a
bot to write your next business proposal or TPS report anytime
soon.

KILLING SPAM
If you’re noticing fewer annoying pitches for baldness cures or
dating services in your in-box, it may be because email providers
have found that machine learning is great at identifying and
filtering out junk email.

SAVING ENERGY
Google uses A.I. techniques to calibrate the cooling systems of its
data enters, helping it cut energy bills. Startups like Vigilent are
now selling similar predictive tech to other companies.

EXPLAINING ITSELF
Even researchers who train A.I. systems often struggle to
understand how they reach specific conclusions. A.I. needs to be
able to explain itself better before hospitals, financial firms and
other businesses can trust it with high stakes decisions.

SPOTTING HOAXES
Researchers have used A.I. tech to create doctored photos that
can fool other A.I. systems. That’s a cautionary tale for any
companies that want to use A.I. for corporate security.
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araba kazasını tarayıp, ödeme taleplerini
otomatik bir düzene sokabiliyorlar.
BEYAZ ERKEKLER CEO’LUKTA DAHA
BAŞARILI SONUCUNA VARABİLİR!
Ancak bütün bu devasa potansiyele rağmen yapa zekayla çalışan sistemlerin karanlık bir yönü var. Bunların kararları insanların kendilerine sunduğu veriler
kadar iyi. Yapay zekayı geliştirenlerin de
deneyimleyerek öğrendikleri gibi, derin
öğrenme sistemlerini eğitmek için kullanılan yötemler tarafsız değil. Bilerek ya
da bilmeyerek, bunları derleyen kişilerin
önyargılarını yansıtabiliyor. Ve bazen veriler tarihten gelen, yüzyıllar öncesindeki ayrımcılığı yansıtan kodlanmış trendler ve örneklemelerle taraf tutabiliyorlar.
Sofistike bir algoritma tarihi bir veri tabanını tarayıp, beyaz erkeklerin CEO’luk
görevinde daha başarılı oldukları sonucuna varabilir; böyle bir yargıya varmasının
nedeni henüz, beyaz olmayan erkeklerin
kısa süre öncesine kadar CEO’luk pozisyonuna nadiren layık görülmelerinden kaynaklandığını anlayabilecek şekilde programlanmamış olması. Önyargılara yönelik
körlük bu teknolojinin en büyük eksikliği
ve her ne kadar yöneticiler ve mühendisler bu konuda son derece dikkatli ve diplomatik bir dil kullansalar da, sorunun ajan-

spot. They envision A.I. driven systems that
can scan thousands of radiology images
to more quickly detect illnesses or screen
multitudes of resumes to save time for
beleaguered human resources staff. In a
technologist’s utopia, businesses could use
A.I. to sift through years of data to better
predict their next big sale, a pharmaceutical
giant could cut down the time it takes to
discover a blockbuster drug or auto insurers
could scan terabytes of car accidents and
automate claims.

A.I. CAN CONCLUDE THAT WHITE MEN ARE
THE MOST LIKELY TO SUCCEED AS CEOS
But for all their enormous potential, A.I.
powered systems have a dark side. Their
decisions are only as good as the data that
humans feed them. As their builders are
learning, the data used to train deep-learning
systems isn’t neutral. It can easily reflect
the biases-conscious and unconscious-of
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dalarının üst sıralarında yer aldığından
kuşku yok.
Teknolojide etik konusunu araştıran
Berkeley’deki Kaliforniya Üniversitesi’nden doçent Deirdre Mulligan, günümüzde
kullanılan en güçlü algoritmaların ‘hakkaniyetlik tanımına göre optimize edilmediğini’ belirtiyor. “Bunlar yalnızca belli
bir görevi yapmak için optimize edilmişlerdir” diyor. Yapay zeka verileri baş döndürücü bir hızda kararlara dönüştürüyor
ancak bilim adamları ve etik uzmanlarının
öğrettikleri çerçevesinde bu görevi yerine
getiriyor. Mulligan ise pek çok durumda
verilerin adil olmadığına dikkat çekiyor.
Öte yandan, derin öğrenmenin öncelleri olan konvansiyonel algoritmalara göre
çok daha karmaşık olması durumu daha da
zorlaştırıyor; en sofistike programcıların
bile bir yapay zeka sisteminin herhangi bir
seçimi nasıl yaptığını tam olarak anlayaRalf Herbrich
Amazon Yapay
Zeka Direktörü

maması daha da alengirli bir tablo yaratıyor. Tay gibi yapay zeka ürünleri, yaratıcılarının niyetinden bağımsız ve de onların
tahmin edemeyeceği şekillerde davranabiliyor. Ve de bu sistemin yaratıcıları ve
kullanıcıları, rekabetle ilgili kaygılarından
dolayı verilerinin ve algoritmalarının gizliliğini kutsal bir yapıymışçasına koruyorlar; bu durumda da, dışarıdan gözlemcilerin herhangi bir sistemin ne tür sorunlar
içerebileceğini kestirmeleri zorlaşıyor.
Bu tür kara kutu sırları içeren teknolojinin ürün haline getirilip şirketlerin
ve hükümetlerin kullanımına sunulması yalnızca birkaç araştırmacı ve aktivisti
endişelendirmesinin çok ötesine uzanan
boyutlara sahip. Microsoft’un baş araştırmacısı ve New York Üniversitesi’nden
AI Now Enstitüsü’nün eş direktörü Kate
Crawford, “ Bunlar, gidip raftan satın alıp
da ‘tamam şimdi evde muhasebe işlemlerini yapabilirim’ diyebileceğiniz sistemlerden ibaret değil. Bunlar temel sosyal
kurumlarımızı etkileyecek son derece ileri
sistemler” diyor.
YANLIŞ İLE DOĞRUYU AYIRACAK
ŞEKİLDE TASARLANMADI
Çoğu insan farkında olmasa da, aslında
yapay zekadan kaynaklı en az bir sorunla
karşılaşmış durumda: 2016 yılı ABD seçim

the people who assemble it. And sometimes
data can be slanted by history, encoding
trends and patterns that reflect centuries-old
discrimination. A sophisticated algorithm
can scan a historical database and conclude
that white men are the most likely to
succeed as CEOs; it can’t be programmed
(yet) to recognize that, until very recently,
people who weren’t white men seldom got
the chance to be CEOs. Blindness to bias is
a fundamental flaw in this technology and
while executives and engineers speak about it
only in the most careful and diplomatic terms,
there’s no doubt it’s high on their agenda.
The most powerful algorithms being
used today “haven’t been optimized for any
definition of fairness” says Deirdre Mulligan,
an associate professor at the University of
California at Berkeley who studies ethics in
technology. “They have been optimized to do
a task” A.I. converts data into decisions with
unprecedented speed but what scientists and

ethicists are learning, Mulligan says, is that in
many cases “the data isn’t fair.”
Adding to the conundrum is that deep
learning is much more complex than
the conventional algorithms that are its
predecessors- making it trickier for even
the most sophisticated programmers to
understand how exactly how an A.I system
makes any given choice. Like Tay, A.I.
products can morph to behave in ways that
its creators don’t intend and can’t anticipate.
And because the creators and users of these
systems religiously guard the privacy of
their data and algorithms, citing competitive
concerns about proprietary technology, it’s
hard to external watchdogs to determine
what problems could be embedded in any
given system.
The fact that tech that includes these
black-box mysteries is being productized
and pitched to companies and governments
has more than a few researches and activists

ÖZGÜRCE TASARLANMIŞ
ÇALIŞMA ALANLARI
LEVENT LOFT STATION’DA!
İş dünyasının merkezi Levent Loft Station'da,
keyiﬂe ve akıllıca tasarlanmış toplantı odanız hazır.

LEVENT LOFT STATION
Esentepe Mah., Eski Büyükdere Cad. Loft Residance No:201, 34394 Şişli/İstanbul
0532 467 70 70 I 0212 280 00 21

www.loftstation.co I info@loftstation.co
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sürecinde Facebook’un popüler News Feed’inde yalan haberlerin yayılması. Gerçekte, yalan hikayeleri yaratanlar sosyal
medya devi ve onun veri bilim adamları
değildi. Ancak News Feed’in dayandığı algoritmalar “yanlış”ı “doğru”dan ayıracak
şekilde tasarlanmamıştı; bunlar yalnızca
kişinin beğenisine göre kişiselleştirilmiş
içerik sunacak şekilde düzenlenmişlerdi.
Şirket her ne kadar algoritmalarıyla ilgili fazla bir şey paylaşmasa da (çünkü teknolojinin sahibi), benzer beğenilere sahip
başka kullanıcıların okudukları ve paylaştıkları haberleri belirleyecek bir hesaplama yöntemi benimsendiğini kabul etti.
Sonuç: Çok sayıdaki popülerlik yarışı sonucunda, milyonlarca insanın News Feeds’i yalan haberle doldu; bunun başlıca ne-

deeply concerned. “These systems are not just
off-the-shelf software that you can buy and
say, ‘Oh, now I can do accounting at home’”
says Kate Crawford, principal researcher
at Microsoft and co-director of the AI Now
Institute at New York University. “These are
very advanced systems that are going to be
influencing our core social institutions.”

NOT DESIGNED TO FILTER “FALSE”
FROM “TRUE”
Though they may not think of it as such,
most people are familiar with at least one
A.I. breakdown: The spread of fake news on
Facebook’s ubiquitous News Feed in the run
up to the 2016 US presidential election.
The social media giant and its data
scientists didn’t create flat-out false stories.
But the algorithms powering the News
Fed weren’t designed to filter “false” from
“true”; they were intended to promote
content personalized to a user’s individual

STRATEGY

deni, kendilerine benzer insanların bu tür
haberleri tercih etmesiydi.
Facebook olayı, kişisel tercihlerin yapay
zekayla etkileşiminin nasıl tehlikelere yol
açabileceğini ortaya koyarken, araştırmacılar derin öğrenmenin kolektif veriyi
nasıl okuyabileceği ve yanlı okuyabileceği hakkında endişeleniyorlar. Microsoft’ta
ve başka yerlerde algoritma etiğini araştıran doktora sonrası araştırmacısı Timnit
Gebru derin öğrenmenin sigorta pazarını
ne şekilde etkileyeceğinden kaygı duyduğunu belirtiyor; sigorta, yapa zekayla verinin etkileşiminin azınlık gruplarını dezavantajlı konuma düşürebileceği bir alan.
Örneğin, araba kazalarıyla ilgili verileri ele
alalım. Veriler, nüfus yoğunluğu nedeniyle ufak çaplı kazaların meydana gelme ris-

taste. While the company doesn’t disclose
much about its algorithms (again, they’re
proprietary), it has acknowledged that the
calculus involves identifying stories that
other users of similar tastes are reading and
sharing. The result. Thanks to an endless
series of what were essentially popularity
contests, millions of people’s personal
News Feed were populated with fake news
primarily because their peers liked it.
While Facebook offers an example of how
individual choices can interact toxically with
A.I, researchers worry more about how deep
learning could read, and misread, collective
data. Timnit Gebru, a postdoctoral researcher
who has studied the ethics of algorithms
at Microsoft and elsewhere, says she’s
concerned about how deep learning might
affect the insurance market-a place where
the interaction of A.I. and data could put
minority groups at a disadvantage. Imagine,
for example, a data set about auto accident

kinin daha fazla olduğu kent merkezlerinde trafik kazası vakalarının daha fazla
olduğunu ortaya koyuyor. Kent merkezleri aynı zamanda azınlık nüfusunun daha
fazla olduğu yerler.
SİGORTADA IRKCI BİR ÖNYARGI
GELİŞTİREBİLİR!
Bu tür korelasyonları içeren verileri tarayan derin öğrenme programı, azınlık
gruplarına mensup olmakla araba kazası yapmak arasında bir bağlantı olduğunu
“öğrenerek” bu çıkarsamayı beyaz olmayan bütün araba sürücülerine uygulayabilir. Sigorta yapay zekasının ırkçı bir önyargı geliştirme olasılığı çok yüksek. Ve
de örneğin sistem şehir merkezi civarında meydana gelen kazaların fotoğraflarını ve video görüntülerini sunmak suretiyle daha ileri bir “eğitim”den geçirildiğinde,
bu önyargı daha da güçlenir. Teorik olarak
yapay zeka, çok sayıda sürücünün dahil olduğu bir kazada azınlık gruplarına mensup sürücünün suçlu olduğuna kanaat getirebilir. Bunun sonucunda da, azınlık
kesimden gelen bir araç sahibinden karnesine bakılmaksızın çok daha yüksek prim
istenecektir.

claims. The data shows that accidents were
more likely to take place in inner cities, where
densely packed populations create more
opportunities for fender benders. Inner cities
also tend to have disproportionately high
number of minorities among their residents.

INSURANCE A.I. WOULD DEVELOP
A RACIAL BIAS
A deep-learning program, sifting through data
in which these correlations were embedded,
could “learn” that there was a relationship
between belonging to a minority and having
car accidents and could build that lesson into
its assumptions about all drivers of color. In
essence, that insurance A.I. would develop a
racial bias. And that bias could get stronger
if, for example, the system were to be further
“trained” by reviewing photos and video from
accidents in inner-city neighborhoods. In theory,
the A.I. would become more likely to conclude
that a minority driver is at fault in a crash
involving multiple drivers. And it’s more likely
that to recommend charging a minority driver
higher premiums, regardless of the record.
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Yapay zeka nasıl çalışır?
How does the artificial intelligence
function?
Hisset
Feel
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Neden yapay zekaya ihtiyacımız var
Why do we need the artificial intelligence?
Gelecek 5 yıl içinde KURUMLAR ve İNSANLAR’ın %50‘si
kullanacağı ürün ve servislere karar verirken şirketin yapay
zeka uygulamalarını göz önünde bulunduracak. 50% of
THE CORPORATIONS and HUMANS will take into account the
artificial intelligence applications of the company when deciding
about using services and products during the next 5 years.
Yapay zeka, 2020’ye kadar yok ettiğinden DAHA FAZLA
MESLEK yaratacak. The artificial intelligence will create
MORE JOBS THAN it will eliminate by 2020.

ÖRNEĞİN: MAKİNE
ÖĞRENİMİ

ÖRNEĞİN: BİLGİSAYAR
VİZYONU

FOR EX: MACHINE
LEARNING

FOR EX: COMPUTER
VISION

YAPAY
ZEKA
ÇÖZÜMLERİ

ç
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e te o n
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ARTIFICIAL
INTELLIGENCE
SOLUTIONS

r
a
Ha Take

ÖRNEĞİN: DOĞAL DİL
İŞLEME (NLP)

FOR EX: NATURAL LANGUAGE
PROCESSING (NLP)

K
Pe avr
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ive

YAPAY ZEKA 2,3 MİLYON YENİ İŞ İMKANI YARATACAK. Buna
ciddi beceri gerektiren ve yönetici seviyesi pozisyonların
yanı sıra başlangıç seviyesindeki işler de dahil. THE
ARTIFICIAL INTELLIEGENCE WILL CREATE 2,3 MILLION NEW
JOBS. This figure includes job positions at executive level
requiring qualified skills and jobs at the beginning level as well.
Yapay zeka uygulamaları bilim adamlarının KANSER
TEDAVİSİNİ DAHA ETKİLİ yapmasını sağlıyor. The
artificial intelligence applications help the scientific persons
to develop MORE EFFICIENT TREATMENTS FOR CANCER.
Yapay zeka sayesinde çiftçiler DAHA AZ DOĞAL KAYNAKLA
DAHA ÇOK TARIMSAL ÜRETİM yapmayı öğreniyor. Thanks to the
artificial intelligence, the farmers learn HOW TO CULTIVATE MORE
AGRICULTURAL PRODUCTS WITH LESS NATURAL RESOURCES.
YAPAY ZEKA İLE KÖTÜ AMAÇLI YAZILIMLARIN TESPİTİ
otomatik olarak yapılıyor, korunuyor ve bilgisayarlar
güvenli hale geliyor. THE ARTIFICIAL INTELLIGENCE
spots automatically spyware software, protects and makes
the computers more secure.

Yapay zekanın olası etkisi: 2037 yılında endüstri bazında yeni iş sahaları ve işten çıkarılmalar
Estimated impact of A.I.: Job creation and displacement by industry by 2037

İşten çıkarma
Displacement

35

İş yaratma

30

Net etki

25

Creation

Net Effect

20
15
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0
Kaynak (Source): ERC analysis of PWC projections
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2013-2017 yılları arasında işe alım trendlerinde
ilk on en çok yükselen ve inen rol (Bölgesel bazda – değişim oranı)
Top ten most emerging and declining roles between 2013–2017
as observed in hiring trends, by region (Rate of change)
Batı Avrupa Western Europe
Yazılım mühendisi Software engineer
Pazarlama yöneticisi Marketing manager
İK uzmanı Human resources specialist
Pazarlama uzmanı Marketing specialist
İşe alım uzmanı Recruiter
İK danışmanı Human resources consultant
İş geliştirme uzmanı Business development specialist
Ürün yönetimi sorumlusu Manager of product management
Veri analisti Data analyst
Kullanıcı deneyimi tasarımcısı User experience designer
Mimar Architect
Eğlence sektörü çalışanı Entertainer
Pazarlama asistanı Marketing assistant
Fotoğrafçı Photographer
Grafik tasarımcısı Graphic designer
Editör Editor
Gıda ve içecek garsonu Food and beverage server
İdari asistan Administrative assistant
Gazeteci Journalist
Satış sorumlusu Salesperson
-2

-1

0

1

2

0

1

2

0

1

2

Ortadoğu ve Kuzey Afrika Middle East and North Africa
Yazılım mühendisi Software engineer
Pazarlama uzmanı Marketing specialist
Pazarlama yöneticisi Marketing manager
İK uzmanı Human resources specialist
Emlak danışmanı Real estate consultant
Yazar Writer
Hukukçu Lawyer
İnşaat mühendisi Civil engineer
Beslenme uzmanı Nutritionist
Makine mühendisi Mechanical engineer
Gazeteci Journalist
İnşaat mühendisliği teknisyeni Civil engineering technician
Hemşire Nurse
Satış yöneticisi Sales executive
Müşteri hizmetleri temsilcisi Customer service representative
Elektrik mühendisi Electrical engineer
Satış uzmanı Salesperson
Proje yöneticisi Project manager
İdari asistan Administrative assistant
Muhasebe Accountant
-2

-1

Kuzey Amerika North America

Kaynak (Source): Linkedin

Emlakçı Real estate agent
Yazılım mühendisi Software engineer
Pazarlama uzmanı Marketing specialist
İşe alım uzmanı Recruiter
Pazarlama yöneticisi Marketing manager
Şoför Driver
Veri analisti Data analyst
Muhasebe yöneticisi Account executive
Finans analisti Finance analyst
İK uzmanı Human resources specialist
Şef Chef
Gıda ve içecek garsonu Food and beverage server
Spor eğitmeni Sports instructor
Editör Editor
Perakende yöneticisi Manager of retail
İdari ofis yöneticisi Administrative ofﬁce manager
Cankurtaran Lifeguard
Müşteri hizmetleri temsilcisi Customer service representative
Satış sorumlusu Salesperson
İdari asistan Administrative assistant
-2

-1
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İşin geleceği Artırma (Augmentation) güçlü bir çalışan yaratıyor
The future of work Augmentation is creating a powerful worker
Otomasyon bazı işlerin yerini alabilir. Ancak makine öğreniminin büyük
oranda geçmişteki verilerden de öğrenmesi gerekiyor; yani sınırları var.

BU BÜYÜMENİN İTİCİ GÜÇLERİ:

Automation can replace some tasks. But machine learning must
learn from large volumes of past data - it has limitations.

DRIVERS OF THIS GROWTH INCLUDE:

İNSANLAR ŞU ALANLARDA BECERİLERİNİ GELİŞTİRMELİ:
HUMANS MUST DEVELOP SKILLS IN:

1

2

‘Düz’, ‘çevik’
iş yaklaşımı

Çalışanların esneklik
beklentisi

‘Lean’, ‘agile’
business approach

Workers’ expectations
of flexibility

3

İşleri kolaylaştıran,
güçlü teknolojik
aygıtlar
Powerful technological
enablers

OTOMASYON POTANSİYELİ GÜÇLÜ
THE POTENTIAL FOR AUTOMATION IS POWERFUL
Bazı işler otomatikleşecek. Ama bu bütün meslekler için geçerli değil:
Job activities will be automated. Entire occupations will not.

EN AZ ETKİLENEBİLECEKLER: Eğitim, yönetim ve sağlık

1

İşbirliği

2

3

4

Innovation

Critical thinking

Emotional intelligence

İnovasyon Eleştirel düşünme Duygusal zeka

Collaboration

%65

İlkokula başlayıp, muhtemelen kendilerini halihazırda
var olmayan rollerde bulacak olan çocuk oranı.
of children entering primary school are likely to find
themselves in roles that do not yet exist.
WEF Future of Jobs

Managing others

Uzmanlık
uygulaması
Applying expertise

Hissedarlarla
etkileşim
Stakeholder
interaction

Öngörülemeyen
fiziki çalışma
Unpredictable
physical work

Veri toplama

mesleklerde harcanan zaman oranı
%7 Tüm
of time spent in all occupations
Otomatikleşebilecek görev oranı
%9 of tasks could be automated

mesleklerde harcanan zaman oranı
%14 Tüm
of time spent in all occupations
Otomatikleşebilecek görev oranı
%18 of tasks could be automated
mesleklerde harcanan zaman oranı
%16 Tüm
of time spent in all occupations
Otomatikleşebilecek görev oranı
%20 of tasks could be automated
mesleklerde harcanan zaman oranı
%12 Tüm
of time spent in all occupations
görev oranı
%25 Otomatikleşebilecek
of tasks could be automated

%17

Tüm mesleklerde harcanan zaman oranı
of time spent in all occupations

Data collection

%64

Veri işleme

%16

Öngörülebilir
fiziki çalışma

%18

Tüm mesleklerde harcanan zaman oranı
of time spent in all occupations

Data processing

%69
Tüm mesleklerde harcanan zaman oranı
of time spent in all occupations

Predictable
physical work

%78

GELECEKTE NELER OLABİLİR?
WHAT DOES THE
FUTURE HOLD?
Dört olası senaryo farklı
eylemler gerektiriyor:
Four possible scenarios
require different actions

İŞ KRİZİ JOBS CRISIS
Kamu sektörü müdahalesi, UBI,
özel sektör otomasyon vergisi
Public sector intervention, UBI,
private sector automation tax

Mevcut işler yavaş yavaş ortadan kalkıyor
Current jobs displaced quickly

Başkalarını
yönetme

Yeni işler yavaş yavaş ortaya çıkıyor
New jobs emerge slowly

YANLIŞ ALARM FALSE ALARM
Yavaş, yönetilebilir değişim. Acil
olmayan becerilerin yön değiştirmesi.
Slow, manageable change.
Non-urgent skills shift.

YENİ EKONOMİ NEW ECONOMY
Eğitim ve yeniden
eğitime yatırım
Investment in training
and retraining
Yeni işler çabuk ortaya çıkıyor
New jobs emerge quickly

Mevcut işler hızla ortadan kalkıyor
Current jobs displaced slowly

YÜKSEK ORANDA
MOST SUSCEPTIBLE

ORTA DERECEDE
MODERATE

EN AZ ETKİLENECEK
LEAST SUSCEPTIBLE

LEAST SUSCEPTIBLE: education, management and health care

ÇALIŞAN EKSİKLİĞİ LABOUR SHORTAGE
Eğitim yatırımı, teşviklerle ilgili
kamu/öze sektör işbirliği
Training investment, public/private
sector collaboration on incentives

YÜKSEK ORANDA ETKİLENECEK: İmalat, ulaştırma ve tarım
MOST SUSCEPTIBLE: manufacturing, transportation and agriculture
Kaynak (Source): US Bureau of Labor Statistics, McKinsey Global Institute

ARTIRILMIŞ ÇALIŞAN
THE AUGMENTED WORKER
UZMANLAR + ALGORİTMALAR=GÜÇLÜ BİR KOMBİNASYON
EXPERTS + ALGORITHMS = A POWERFUL COMBINATION
2021 yılına kadar olan 5 yıllık süreçte, yapay zeka destekli CRM’nin yaratacakları:
In the 5 years to 2021, AI-assisted CRM will create:

1,1 milyar $

2,1 milyon

$1.1 billion new
business revenue

2.1 million
new jobs

yeni iş geliri
Kaynak (Source): IDC

yeni iş

Kaynak (Source): Futures Lab
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Avrupa’da milliyetçiliğin yükselişi
Rise of nationalism in Europe

Finlandiya: Finler % 18
Finland: Finns Party 18%

İsveç: İsveçli Demokratlar % 17,6
Son genel seçimlerde
Sweden: Sweden Democrats 17,6%
milliyetçi partilerin aldıkları
oy oranları (%)
Percentage of votes taken by
Danimarka:
the nationalist parties at the last
Danimarka Halk Partisi % 17,6
general elections (%)
Denmark: Danish Populist
1-8
9-16
17-24
25+ Party 17,6%

Almanya: Almanya için Alternatif % 12,6
Germany: AfD 12,6%
Çekya: Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi % 11
Czech Republic: Freedom and
Direct Democracy Party 11%

Hollanda: Özgürlük Partisi % 13
Holland: Freedom Party 13%

Avusturya: Özgürlük Partisi % 26
Austria: Freedom Party 26%
Slovakya: Bizim Slovakyamız % 8
Slovakia: Our Slovakia 8%

Fransa: Ulusal Cephe % 13
France: National Front 13%
İsviçre: İsviçre Halk Partisi % 29
Swiss: Swiss People’s Party 29%
İtalya: Lig % 17,4
Italy: La Liga 17,4%

Pek çok ülkede milliyetçi partiler
Avrupa Parlamentosu seçimlerinde
daha yüksek oy alıyor.
In many countries, the nationalist
parties got higher votes at the
European Parliament elections.

2013-18 yılları arasında KİK ülkelerine sıfırdan doğrudan
yabancı yatırım, sermaye giderleri* (milyar $)
Greenfield FDI into GCC countries 2013-18, Capex* ($bn)
Proje sayısı
Number of projects
10

Güney Kıbrıs: ELAM % 3,7
Greek Cypriot: ELAM 3,7%

Yunanistan: Altın Şafak % 7
Greece: Golden Dawn 7%

Kuveyt’teki doğrudan yabancı yatırım
Körfez İşbirliği Konseyi üyelerinin gerisinde
Kuwait’s FDI lags behind Gulf Cooperation Council neighbours

0

Bulgaristan: Birleşik
Vatanseverler % 9
Bulgaria: United
Patriots Front 9%

Macaristan:
Jobbik % 19
Hungary: Jobbik 19%

20

BAE
UAE

30

40

Avrupa’daki Çin yatırımları artıyor (Çin’in 2017 yılındaki doğrudan
yabancı yatırımlarının dörtte biri Avrupa’da gerçekleşti)
Chinese investment in Europe is increasing
(The region accounted for a quarter of China’s FDI outflows in 2017)
Yuan-yolu
Yuan-way street
Çin kaynaklı doğrudan yabancı yatırım, milyar €
Chinese FDI, €bn

50

1.582

Suudi Arabistan
Saudi Arabia

Kaynak (Source): BBC

Toplam dış yatırım
Total outflows

AB 28’e gelen yatırımlar; sektör bazında
Inflows to EU28*, by industry
200

414
150

Umman
Oman

179

Bahreyn
Bahrain

159

40
Ulaştırma, su & elektrik, altyapı
Transport, utilities & infrastructure

100

Enformasyon & iletişim
teknolojileri
Information & communications
technology
Emlak & konaklama
Property & hospitality
Endüstriyel makine
Industrial machinery

35
30
25
20
15

Diğer Other

Katar
Qatar

73

Kuveyt
Kuwait

71

50

10
5

*Tahminleri içerir (*includes estimates)
Kaynak (Source): fDi Markets; Greenfield FDI, excludes M&A

0
2009 10

11

12 13 14 15 16 17

0
2009 10

11

12 13 14 15 16 17

*Tamamlanmış işlemler (Completed transactions)

Kaynak (Source): Rhodium Group; Thomson Reuters; UNCTAD
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Gençlerde motivasyon yok, 4.0 kaygı veriyor? Nasıl geri kazanacağız?
No motivation in youth, 4.0 is worrying? How do we get it back?
Milenyum kuşağının iş dünyası inovasyonları ve etikle ilgili şimdiye kadar olumlu bir seyir izleyen görüşlerinde keskin bir dönüş meydana geldi . . .
Millennials’ views of business’s motivations and ethics, which had been trending up, took a sharp downward turn . . .

% -15

% +12

İş dünyası liderlerinin toplumu
geliştirmeye yardımcı olacakları
konusunda hemfikir olanlar

Şirketlerin para kazanmak dışında bir
hedefleri olmadığına inananların oranı
Believe that businesses have no ambition beyond
wanting to make money

Agree that business leaders are
committed to helping improve society

% -17

% +16

İş dünyasının etik kurallara uygun
davrandığına inananların oranı

Şirketlerin genel olarak toplumu ele
almak yerine kendi gündemlerine
odaklandıklarına inananların oranı

Believe that businesses behave
in an ethical manner

Believe businesses focus on their own agendas
rather than considering society in general

. . . bunun nedeni ise kısmen, şirketlerin yaklaşımlarının milenyum
çağındakilerin öncelikleriyle örtüşmemesi
. . . partly because businesses are out of step with millennials’ priorities.
% 51
% 43

% 39
% 25

% 25

% 24

İstihdam sağlıyor

Toplumu iyileştiriyor Kâr sağlıyor

Generating jobs

Improving society

İş dünyasının önceliklerinin dile getirilenlerle
örtüştüğünü düşünen milenyum çağındakilerin oranı

Generating profits

İş dünyasının gerçek öncelikleri olduğunu düşünen
milenyum çağındakilerin oranı

Percentage of millennials seeing as stated business priorities

Percentage of millennials seeing as actual business priorities

İşverenler-ve onların genç çalışanları-Sanayi 4.0 ortamına hazır mı?
Are employers—and their younger workers—prepared for an Industry 4.0 environment?
Sanayi 4.0’ın etkisiyle geniş çaplı bir değişim
bekleyen milenyum gençlerinin oranı

Sanayi 4.0’ın
gerektirdiği becerilere
sahip olduklarına
inanan milenyum
gençlerinin oranı

of Industry 4.0

4.0 teknolojisinin işlerini tehdit etmek
bir yana artıracağını düşünen milenyum
gençlerinin oranı

Yet only of millennials
believe they have the skills
required for Industry 4.0

of millennials see Industry 4.0 technology
augmenting their jobs, not threatening them

Milenyum gençleri kendilerini robotik ve yapay zeka gibi teknolojilerle çalışmaya
hazırlama konusunda en çok hangi kesimin sorumlu olduğuna inanıyor?
Who do millennials think should be most responsible for preparing them to work
with technologies such as robotics and artificial intelligence?

İş Business

Üniversiteler

Beş yıldan daha uzun süre işte kalacaklarını söyleyenler:
Percentage of millennials saying they will stay beyond five years:

% 69

Çeşitliliğe önem veren işyeri Diverse organization
Çeşitliliğe önem vermeyen bir işyeri

% 55

% 27 Not a diverse organization

Çalıştıkları işyerleri üç yıl öncesine kıyasla
daha esnek olduğu için en az beş yıl aynı yerde
çalışacaklarını söyleyenlerin oranı. Daha az
esnek olan yerlerde, milenyum gençlerinin
yalnızca yüzde 17’si uzun süre kalmayı planlıyor.
of millennials who say their organizations are more
flexible compared to three years ago plan to stay at least
five years. Where they see less flexibility, only 17 percent
plan to stay long-term.

% 39

% 19

Hükümet Government

İyi bir ücret ve pozitif kültür milenyum
gençlerini ve Z kuşağını cezbediyor ama
çeşitlilik/kapsayıcı olma ve esneklik de onları
mutlu etmek için gerekli olan unsurlar.
Good pay and positive cultures attract millennials and
Gen Z, but diversity/inclusion and flexibility are important
keys to keeping them happy.

% 36

% 70 of millennials predict wide-scale change as a result
% 52

2

% 11 Universities

İş dünyası belirsiz bir
gelecekte milenyum
kuşağının yetenekli
gençlerini nasıl cezbedip,
elinde tutabilir?
So how can businesses
attract and retain
millennial talent in an
uncertain future?

1

Bir çalışanı değerlendirirken milenyum gençlerinin
nelere öncelik tanıdığını göz önünde bulundurun.
Consider what millennials report as top priorities when
considering an employer.

Milenyum gençlerine yönelik, en çok nelere önem verdikleriyle
ilgili ankete verilen cevaplar:

3

Sanayi 4.0’ın uygulandığı bir iş yerinde, daha genç çalışanlar
“yumuşak” becerileri gittikçe daha fazla gerekli görüyorlar.
In an Industry 4.0 workplace, younger employees see “soft”
skills as increasingly necessary.

Milenyum gençlerine göre, uzun vadeli başarı için gereken başlıca “temel beceriler”:
Top “essential skills” for long-therm success, according to millennials:

Millennial survey respondents rated as very important:

% 63

% 52

% 50

#1 Ücret

#2 Kültür

#2 Esneklik

Pay

Culture

Flexibility

% 36 Sosyal
beceri

% 35 Güven ve
motivasyon

% 33 Etik ve
bütünsellik

Interpersonal skills

Confidence and
motivation

Ethics and integrity
Kaynak (Source): Deloitte
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2019 yılı dijital dönüşüm trendleri Digital transformation trends for 2019
Başlıca İş Trendleri Top Business Trends

Liderlik

Dijital dönüşümde başı
çeken CEO (CEO leading

Çalışanların dijital eğitimi
ve becerilerinin inşası

Dijital girişimlerin daha
iyi entegrasyonu

digital transformation)

(Digital education and skill
building of workers)

(Better integration of digital
initiatives)

Dijitalin hız kazanması için
yasal düzenlemeler (Digital

Daha iyi liderlik iletişimi

Dijital değişim
sürdürülebilirliğini
ölçeklendirme (Scaling

Leadership

Çalışanlar
Workers

Dijital Değişim
Aktörleri

(Improved leadership
communication)

regulation as headwind)

digital change sustainability)

Digital Change Agents

Başlıca Teknoloji Trendleri Top Tech Trends

Açık Dijital Ekosistem
Open Digital Ecosystem

Dijital Sistemler
Digital Systems

Veri Merkezi

Güçlü bir şirket verisi
oluşturma (Strong enterprise

Teknik borcu azaltmaya
yönelik yatırımlar

data foundation)

(Investment to reduce
technical debt)

Data Foundation

Bulut stratejisini daha
rafine hale getirme ve
güncelleme
(Refined and updating
cloud strategy)

CX üzerinden daha hızlı ve
daha iyi iletim (Delivering on

Yükselen teknolojiyi
daha hızlı benimseme

Analitiği en üst derecede
sahiplenmek

CX faster and better)

(Adopting emerging
tech even faster)

(Betting on analytics to the
highest degree)

Şirket The Enterprise

Kaynak / Source: ZDNet. by Dion Hinchcliffe

Yabancı turistlerin kartlı ödemeleri 2’ye katlandı Card payments by foreign tourists doubled
Yabancı kartlarla yurt içinde haziran ve eylül ayı
arasını kapsayan yaz tatili döneminde yapılan
kartlı ödemeler geçen yılın aynı dönemine göre
2 katına çıkarak 21 milyar liraya ulaştı

Card payments through international cards during summer holiday between
June and September in Turkey, doubled and surged to 21 billion liras.

2018 Haziran - Eylül dönemi
June – September 2018

74,2 milyar (billion) TL
Türkiye’deki toplam
kart sayısı
Total number of cards
in Turkey

Kredi kartı sayısı Number of credit cards

65,1 milyar (billion) TL
Banka kartı Bank card

205,7 milyon

Banka kartı sayısı Number of bank cards

Kredi kartı Credit card

9,1 milyar (billion) TL

(million)

65,5 milyon (million)
140 milyon (million)

2017 Haziran - Eylül dönemi
June-September 2017

BANKA VE KREDI KARTLARIYLA
YAPILAN ÖDEME
PAYMENT THROUGH BANK AND
CREDIT CARDS

2018 Haziran - Eylül dönemi
June-September 2018

YABANCI KARTLARLA YURT İÇİNDE
YAPILAN ÖDEME TUTARI
PAYMENT AMOUNT IN TURKEY
THROUGH INTERNATIONAL CARDS

11 MİLYAR
11 BILLION

21 MİLYAR
21 BILLION

Kaynak / Source: Bankalararası Kart Merkezi (BKM)

