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MERHABA,
Türkiye gelişmekte olan, dinamik ve yeniliklere açık bir ülke. En
son teknolojilere adaptasyon yeteneğimiz genç nüfusumuzla bir
araya geldiğinde, girişimcilik açısından son derece elverişli bir
iklim ortaya çıkıyor. Türkiye girişimcilik ekosistemini, teknoloji
ve internet temelli girişimleri odağına alarak takip eden ve analitik veriler sunan Startups Watch’un 2018 Raporu’na göre, 2018
yılında toplam 103 milyon dolarlık yatırımla Türkiye’nin girişimcilik tarihinde bir rekora imza atıldı. Bu rakam özel sermaye
yatırımlarıyla beraber 177 milyon doları geçti. Ticaret sicil gazetesine kayıtlı toplam 167 girişime yatırım gerçekleştirildi. 2017
yılındaki toplam yatırımın 51 milyon dolar olduğu düşünülünce,
ikiye katlanan bir başarıyla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz.
Bu başarı tablosunda; hem yatırımcıların startup’lara güveninin
hem de girişimcilerin cesaret, bilgi ve öngörüsünün artmasının
önemli etkisi var. Strategy dergimizin bu sayısında Türkiye’deki
girişimcilik ekosistemini masaya yatırdık ve Türkiye’nin önündeki büyük potansiyel olarak yükselen girişimciliği tüm yönleriyle
ele almaya çalıştık.
Kurulduğu 1976 yılından bu yana çeşitli sektörlerde faaliyet
gösteren Akfen Holding, yıllar geçtikçe Türkiye’yi merkez alarak
kalktığı yatırım atağında birçok alanda olduğu gibi sağlıkta da öncülüğünü ortaya koyuyor. Sağlıkta modern hizmet binalarını hızla tamamlayıp vatandaşın hizmetine sokan Akfen, aradan geçen
24 yılda 750 bin metrekarelik alana yayılan ve tam 2 bin 566 yatağa sahip 5 hastanenin temelini atma başarısını gösterdi. Akfen
Holding’in Türkiye’de sağlık alanında devrime neden olan Şehir
Hastaneleri projelerini ilgiyle okuyacaksınız.
İnsanlara biyoçip enjeksiyonu, artık yalnızca olası olmakla kalmayıp aynı zamanda gittikçe daha fazla oranda pratik bir iş uygulaması olarak öne çıkıyor. Biyoçip uygulaması gerçek yaşamda
tuhaf gözükebilir ancak bilim kurgu meraklıları açısından pek
de yeni bir haber sayılmaz. İngiltere’deki biyoçip şirketi BioTeq
Ltd. Kasım ayında yaptığı açıklamada, yaklaşık 150 mikroçipi
İngiltere’de insanlara yerleştirdiğini söylediğinde, İngiliz iş kuruluşu BCI “bunu okumanın rahatsızlık yarattığını” belirtmişti.
Teknolojinin yeni büyük heyecanı, heyecanlandırdığı insanların
bu yeniliği benimsemede hızlı davrandıklarını gösteriyor. Aklın
sınırlarını zorlayacak derecede güçlü ve herkesin mahremiyet ve
bütünlüğünü koruyabilecek nitelikte bir platformdan bahsedilse
de bu alanın Vahşi Batı’ya dönüşmemesi en büyük temennimiz.

HELLO,
Turkey is a developing, dynamic country open to novelties.
When our adaptation ability to the cutting edge technologies
is combined with our young population, an environment highly
favorable to the entrepreneurship manifests itself. According to
Startups Watch 2018 Report following the entrepreneurship ecosystem of Turkey by focusing on the technological and internet
ventures, Turkey beats record in its history of entrepreneurship
with a total investment of 103 million dollars. Together with the
private equity investments, the investment grew over 177 million
dollars. A total number of 167 ventures received investments
registered to the Commercial Registry Gazette. Given that the
total investment in 2017 was 51 million dollars, we notice
a double fold success. We owe this successful picture to the
confidence of investors in startups and the increased courage,
information and prediction of the entrepreneurs. In this edition
of our Strategy magazine, we examined the entrepreneurship
eco-system of Turkey and we tried to analyze thoroughly the
entrepreneurship as a rising big potential for Turkey.
Akfen Holding, engaged in several industries since the year
1976, keeps its leadership in healthcare too in addition to several
other investment areas locating always Turkey at the center.
Akfen, which completed rapidly the construction of modern
facilities in healthcare and offered to the public service, laid the
foundations of five hospitals over an area of 750 thousand sqm
and with 2 thousand 566 beds over 24 years. You’ll read with
interest the Urban Hospital projects of Akfen Holding which
revolutionized the healthcare system in Turkey.
The biochip injection to humans is not only likely now but also
rises as a practical business application. The biochip application
may appear bizarre in the real life however it’s not something
unusual for the science fiction enthusiasts. When the British
biochip company BioTeq Ltd had announced in November
that they injected some 150 biochips to people in Britain, the
British labour organization BioTeq Ltd. had stated that “they are
concerned with such news”. Apparently, people acted fast to
embrace this new big tech innovation. Although this platform
is powerful enough to force the boundaries of mind and able to
protect the privacy of people, our wish is that it doesn’t turn into
Wild West.

Keyifle okumanız dileğiyle…
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ABD’ye
ihracatın püf
noktaları

Dünya genelinde
tüketicinin
FinTech kullanım
oranı yüzde 64’e
yükseldi
DANIŞMANLIK VE denetim şirketi
EY (Ernst & Young), Küresel FinTech
Kullanım Endeksi 2019 çalışması
sonuçlarını açıkladı. Endeks, 27 ülkeden
27 bini aşkın dijital olarak aktif tüketici
ve Çin, ABD, Birleşik Krallık, Güney
Afrika ve Meksika olmak üzere 5 ülkeden
bin küçük ve orta ölçekli şirketle yapılan
anket sonucu oluşturuldu. Endeks
sonuçlarına göre; tüketicilerin FinTech
(finansal teknolojiler) kullanım oranı
dünya genelinde ortalama olarak yüzde
64’e yükseldi. En az iki FinTech hizmeti
kullanmış olan tüketici oranının yüzde
87 olduğu Çin ve Hindistan FinTech
kullanımında dünyaya öncülük ediyor.

TÜRK-AMERIKAN İş Adamları
Derneği-Amerikan Ticaret Odası
Türkiye (TABA-AmCham), ekonomik
yavaşlamadan kurtulup hızla
büyümeye geçmek için ABD’ye
ihracatın artırılması gerektiğine
dikkat çekiyor. Şu an ABD’nin yaptığı
ithalattan Türkiye’nin sadece yüzde
0,4’lük pay aldığına vurgu yapan
dernek, Türk iş dünyasına mevcut
durumda bölgede başarılı olmanın
tüyolarını hazırladığı “Türkiye-ABD
Dış Ticaret Yatırım Raporu 2019”
ile verdi. ABD’nin halihazırda 2,6
trilyon dolarlık ithalat, 1,6 trilyon
dolar da ihracat yaptığına dikkat
çekilen raporda, ülkede iş kurmanın

avantajlarına da yer verildi.
Rapora göre ABD’de başarılı olmanın
bazı kriterleri:
• Pazara ilişkin kısa vadeli operasyon
ve uzun vadeli stratejik planlar
oluşturulmalı.
• Müşteri hakları çok iyi korunduğu için
lojistik planlama çok detaylı yapılmalı
ve kaliteye önem verilmeli.
• Ticari kanunlar federal, eyalet ve şehir
bazında çok farklılık gösterdiği için bu
servisler kaliteli ve iyi yönetilmeli.
• Pazar/fırsat araştırması, arz-talep
yapısı detaylı olarak analiz edilmeli.
• Rakip tedarik zincirleri, marka ve fiyat
strateji analizleri ayrıntılı bir şekilde
araştırılmalı.

TURKEY
WORLD

Fintech usage by
consumers surged to 64
per cent across the world
THE CONSULTANCY and audit company
Ernst & Young unveiled the results of the Global
FinTech Usage Index 2019. The index included
more than 27 thousand active consumers
digitally from 27 countries and it was created
following the survey conducted with one
thousand SMEs from 5 countries like China, US,
UK, South Africa and Mexico. The index shows
that Fintech usage by the consumers across the
world increased to an average of 64 per cent.
China and India where the usage of two Fintech
services is at least 87 per cent , lead the world in
the usage of Fintech.

Key points in export to US
THE TURKISH-AMERICAN Businessmen
Association-American Chamber of
Commerce (TABA-AmCham) indicates that
the export to US should increase to halt the
economic slowdown and to promote the
growth. The Association, underlining that
Turkey takes only 0,4 per cent share in US
import, arranged a guide titled “TurkeyUS Foreign Trade Investment Report
2019” including key points for the Turkish
business world about how to succeed in the
current circumstances. The report points
out US imports goods worth 2,6 trillion
dollars and exports goods for 1,6 trillion
dollars and explains the advantages of

founding business in the country.
Key points for success in US according to
the report:
• Short term operation and long term
strategic plans related to the market should
be developed.
• The logistics planning should be carefully
made to protect the customer rights and
the quality should be considered carefully.
• Since the commercial laws differ a lot on
federal, state and city basis, these services
should have a good management.
• Market/opportunity research, supplydemand structure should be analyzed in
detail.

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

NOVOTEL VE İBİS OTEL Gaziantep
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TİKAV’ın eğitimde
fırsat eşitliği
sağlayan Bireysel
Gelişim Programı
yeni mezunlarını verdi
•

TİKAV Onursal Başkanı ve Akfen Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın
TIKAV Honorary Chairman and Akfen Holding
Chairman Hamdi Akın

Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı’nın
(TİKAV) kurulduğu 1999 yılından bu yana eğitimde
fırsat eşitliği sağlamak amacıyla Doğu ile Güneydoğu
bölgelerinde öğrenim gören üniversite öğrencilerine
yönelik uyguladığı Bireysel Gelişim Programı (BGP)
yeni mezunlarını verdi. Bugüne kadar 297 gence
ulaşan Bireysel Gelişim Programı’nda öğrenciler
diksiyon, protokol ve nezaket kuralları, öz bakım ve diş
sağlığı, yaratıcı drama, duygusal zeka gibi konularda
eğitim görüyorlar. Böylelikle okul sonrasında
kendilerini bekleyen iş yaşamına hazır hale geliyorlar.
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THE INDIVIDUAL DEVELOPMENT PROGRAM (BGP),
organized by the Human Resources Education and Health
Foundation of Turkey (TIKAV), which was founded by
Akfen Holding, aimed at providing equal opportunities to
university students studying in the Eastern and Southeastern Anatolia regions, has given new graduates.
Under the Individual Development Program implemented
by TIKAV since 1999 and celebrating its 20th year, 36 students
who studied at Elazığ Fırat University received their graduation
certificates with the graduation ceremony held at Novotel
Istanbul Bosphorus Hotel in Karaköy.
TIKAV honorary president and Akfen Holding Chairman
Hamdi Akın, TIKAV Chairman Sultan Yılmaz, TIKAV board
member Pelin Akın Özalp, as well as volunteer mentors
who supported the program attended to the ceremony
At the ceremony, TIKAV Individual Development Program
Achievement Certificate, The Duke of Edinburgh’s
International Award Gold Certificate and the Sandwich
Method English Certificate were presented to the scholars
who graduated from Elazığ Fırat University.

“LEARNING FOREIGN LANGUAGES SHOULD NEVER
BE NEGLECTED”
Speaking at the ceremony, Hamdi Akın, Honorary Chairman
of TIKAV and Chairman of Akfen Holding, said: “We have been

The Individual Development
Program launched by
TIKAV with the aim of equal
opportunity in education gave
its new graduates
The Human Resources, Education
and Health Foundation of Turkey
(TIKAV) has given new graduates the
Individual Development Program
(BGP) which has been implemented
by the University students studying
in the East and Southeast regions
since its establishment in 1999 in
order to provide equal opportunities
in education. In the Individual
Development Program, which has
reached 297 young people to date,
students are trained in subjects such
as diction, protocol and courtesy rules,
self-care and dental health, creative
drama, emotional intelligence. Thus,
they become ready for the work life that
awaits them after school.
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KFEN HOLDING’IN kurucusu olduğu Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık
Vakfı (TİKAV) organizasyonuyla gerçekleştirilen ve Doğu ile Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde öğrenim gören üniversite öğrencilerine fırsat eşitliği sağlamayı
amaçlayan Bireysel Gelişim Programı (BGP) yeni dönem mezunlarını verdi.
TİKAV’ın kuruluğu 1999 yılından bu yana uygulanan ve
20’nci yılını kutlayan Bireysel Gelişim Programı kapsamında
Karaköy’deki Novotel Istanbul Bosphorus Oteli’nde gerçekleştirilen mezuniyet töreniyle Elazığ Fırat Üniversitesi’nde
öğrenim gören 36 öğrenci mezuniyet sertifikalarını aldı.
Törene TİKAV Onursal Başkanı ve Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, TİKAV Yönetim Kurulu
Başkanı Sultan Yılmaz, TİKAV Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp’in yanı sıra programa destek veren gönüllü
mentörler katıldı. Törende, Elazığ Fırat Üniversitesi’nden
mezun olan bursiyerlere TİKAV Bireysel Gelişim Programı Başarı Belgesi, The Duke of Edinburgh’s International
Award Altın Sertifikası ve The Sandwich Method İngilizce
Sertifikaları takdim edildi.

A

“YABANCI DİL KONUSU ASLA
İHMAL EDİLMEMELİ”
Törende konuşan TİKAV Onursal Başkanı ve Akfen Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, “20 yıldan bu yana Bireysel Gelişim Programı’nı memnuniyetle devam ettiriyoruz
ve çok da güzel meyvelerini alıyoruz. Bu proje, TİKAV’ın ilk
ve hâlâ da önemli projelerinden bir tanesi” diye konuştu.
Projenin örnek teşkil etmesi için tanıtımın önemine dikkat
çeken Akın, “Örnek olması açısından bu projenin bilinmesinde yarar olduğunu düşünüyorum. Bu projenin ne kadar
kıymetli olduğunu, ne kadar değerli olduğunu ve sonuçlarının ne kadar başarılı olduğunu anlatabilirsek, Güneydoğu ve
Doğu Anadolu’da başka illerde, başka okullarda, buna benzer
projelerin geliştirilmesini sağlamış oluruz. Özellikle, iyi bir
tanıtımla, iş insanlarını teşvik ederiz diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Akın, öğrencilere hitaben yabancı dil konusunun asla ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Bizim yerel iş
adamlarına, yerel çalışanlara ihtiyacımız yok. Bizim uluslararası insanlara ihtiyacımız var. Sizlerden mutlaka uluslararası bir dile sahip olmanızı istiyorum. O dile sahip olmadan
herhangi bir iletişime girme şansınız yok. Sizlerin her birinizin uluslararası platformda iş yapabilecek ve orada ülkemizin faydasına çalışmanız gerekiyor” değerlendirmesinde
bulundu.
“BATININ MARKA OKULLARIYLA
AYNI ŞARTLARI SUNUYOR”
TİKAV Mütevelli Heyeti Üyesi Pelin Akın Özalp de Bireysel Gelişim Programı’nın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki
üniversite öğrencisi gençlere batının marka okullarıyla aynı
şartlarda mezun olmalarının kapısını araladığını ifade etti.
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20 yıldan bu yana
program kapsamında gençlere bilgisayardan dansa, diksiyondan yabancı dile
kadar birçok konuda eğitimlerin verildiğini kaydeden
Pelin Akın Özalp, “Gençler Bireysel Gelişim Programı’nda aldıkları eğitimler ile örneğin İstanbul’daki üniversite mezunlarının da önüne geçiyorlar. Bu eğitimlerin yanı sıra büyükşehirlerdeki devlet adamları, iş insanları ve sanatçılarla bir
araya gelerek eşi bulunmaz deneyimler elde ediyorlar. Ayrıca
TİKAV Kariyer Menti-Mentör programıyla da iş hayatı hakkında deneyim ve bilgi ediniyorlar” diye konuştu.
Törende öğrencilerin program hakkındaki görüşlerini anlatan mektupları okunurken, Elazığ yöresine ait bir türkü de
koro şeklinde seslendirildi. Tören öğrencilerin mentörlere
plaket takdim etmesiyle son buldu.
ÜNİVERSİTE BİRİNCİ SINIFTA BAŞLIYORLAR
TİKAV, 1999 yılından bu yana, toplumsal ve ekonomik nedenlerle eğitim, kültür ve kişisel gelişim olanaklarına ulaşmada zorluk çeken Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde öğrenim gören üniversite öğrencilerine fırsat eşitliği
sağlayabilmek amacıyla Bireysel Gelişim Programı’nı (BGP)
uyguluyor. Program, öğrencileri çeşitli yaşam becerileri ile
donatarak, onları üniversite sonrası çalışma hayatına ve sosyal hayata hazırlamayı amaçlıyor.
Programı tamamlayan TİKAV Bursiyerleri arasında dünyanın çok uluslu şirketlerinde yöneticiler, Türkiye’nin ve
dünyanın sayılı üniversitelerinde öğretim görevlileri ve kendi alanında başarılı girişimciler yer alıyor.
Üniversite birinci sınıftan başlayarak dördüncü sınıfın sonuna kadar bursiyer öğrenciler 30’un üzerinde kişisel gelişim
eğitimleri, yabancı dil ve bilgisayar eğitimleri, kültür-sanat
ve toplum hizmeti programları, ulusal ve uluslararası projeler, söyleşiler ve mesleki programlara katılarak bilgi ve becerilerini zenginleştiriyorlar.
Üniversitelilere sağlanan eğitimlerden bazıları diksiyon,
protokol ve nezaket kuralları, öz bakım ve diş sağlığı, yaratıcı
drama, duygusal zeka, iş hayatına hazırlık eğitimi olarak öne
çıkıyor.
Eğitimdeki öğrencilere profesyonel hayatın kapılarını aralamak ve iş dünyasında sosyal sorumluluk bilincini yaymayı
amaçlayan TİKAV Kariyer Atölyesi Menti-Mentor Programı
da uygulanıyor. Programda Akfen Holding ve iştirak şirketlerinde çalışanlar, eğitim gören öğrencilere tecrübelerini bire
bir aktarıp, eğitim dönemleri boyunca mentiliklerini üstleniyorlar.
Her iki yılda bir Elazığ Fırat Üniversitesi’nde öğrenim
gören öğrencilerin kabul edildiği Bireysel Gelişim Programı’na şimdiye kadar 297 bursiyer katıldı. Bunların 192’si
programı tamamlarken, 36 bursiyerin eğitim faaliyetleri
devam ediyor.
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gladly continuing the Individual Development Programme for
20 years and we are getting very good results. This project is
one of TIKAV’s first and still one of the most important projects.”
Akın pointed out the importance of the promotion to set
an example for the Project and added “I think it is useful to
know this project in terms of being an example. If we can
explain importance and real value of this project and how
successful its results are, we will be able to develop similar
projects in other provinces, other schools in Southeast and
Eastern Anatolia. In particular, with good publicity, I think we
can encourage the other business people”.
In his speech to students, Akın stressed that foreign
language learning should never be neglected and said, “We
don’t need local business people or local employees. We
need international people. I want you to learn an international
language. You don’t have any chance of getting in touch with
international business society without learning that language.
Each of you should be able to do business on the international
platform and work there to the benefit of our country”.

“IT OFFERS THE SAME FACILITIES AS THE BRAND
SCHOOLS OF THE WEST”
Pelin Akın Özalp, a member of the board of Trustees of TIKAV,
said that the Individual Development Program made it possible
for young students in Eastern and South-Eastern Anatolia have
education under the same conditions as the Brand schools
of the wealthy Western countries. Pelin Akın Özalp said that
education has been given to young people in many subjects
from computer to dance, from diction to foreign languages in
the context of this program since 20 years and added “young
people are getting ahead of university graduates in Istanbul,
for example, with these trainings they receive in the Individual
Development Program. In addition to these trainings, they
meet with dignitaries, business people and artists in the major
cities to gain unique experiences. They also gain experience
and knowledge about business life through the TIKAV career
Menti-Mentor Program”.
During the ceremony, students’ letters describing their
views on the program were read, and a folk song belonging
to the Elazig region was performed by the choir. The

Türkiye İnsan Kaynakları
Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV)
Akfen Holding tarafından sosyal sorumluluk projeleri
gerçekleştirmek üzere kurulduğu 1999 yılından bu yana çeşitli
toplumsal aktivitelerle faaliyetlerini sürdüren Türkiye İnsan
Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV), bu yıl 20’nci yılını
kutluyor. TİKAV, üniversite öğrencilerine yönelik Bireysel
Gelişim Programı, 14-24 yaş arası kişisel gelişim programı
Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı ve toplumun
çeşitli sorunlarına karşı eğitim verdiği Ulusal Projeler
adı altında 3 ana başlıkta faaliyetlerini yürütüyor. Vakfın
odak merkezini çocuklar, gençler ve kadınlar oluşturuyor.
Kurulduğu 1999 yılından bu yana 30 bin kişiye ulaşan TİKAV,
bu adımlarını güçlendirerek gelecek 10 yılda 100 bin kişiye
dokunmayı hedefliyor.
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ceremony ended with students giving plaques to mentors.

THESE TRAININGS START AT THE FIRST YEAR OF THE
UNIVERSITY
Since 1999, TIKAV has been implementing the Individual
Development Program (BGP) to provide equal opportunities
to university students studying in the Eastern and
South-eastern Anatolia regions who have difficulty in
achieving educational, cultural and personal development
opportunities for social and economic reasons. This program
aims to equip students with a variety of life skills and prepare
them for post-college working environment and social life.
There are managers in multinational companies of the
world, lecturers in universities in Turkey and the worldwide,
and successful entrepreneurs in their field inside the TIKAV
scholarship holders who completed the program.
Students who participate in the program enrich their
knowledge and skills by participating in over 30 personal
development trainings, foreign language and computer
education, culture, arts and community service programs,
national and international projects, interviews and
professional programs from the first year to the last year of
their university education.
The trainings provided to the university students include
diction, protocol and courtesy rules, self-care and dental
health, creative drama, emotional intelligence, preparation
for business life education.
The students participating in the training also enters the
TIKAV Career Workshop Menti-Mentor Program, which aims to
open the doors of professional life and spread the awareness
of social responsibility in the business world. In the program,
employees of Akfen Holding and its subsidiaries transfer their
experiences one-on-one to the students who are trained and
assume their mentorship during the training periods.
Until now, 297 scholarship holders have participated
in the Individual Development Program, which is held
every two years and only students studying at Elazığ
Fırat University are accepted. 192 of these students have
completed the program, while the training activities of 36
scholarship participants still continue.

Turkish Human Resources
Education and Health
Foundation (TIKAV)
Since its establishment in 1999 to carry out social responsibility
projects by Akfen Holding, Turkish Human Resources Education
and Health Foundation (TIKAV) is celebrating its 20th anniversary
this year and the foundation continues its various social activities.
TİKAV carries out its activities under three main titles: The
Individual Development Program for university students, a personal
development program for young people aged 14-24 named the
Duke of Edinburgh International Award Program, and the National
Projects program, which provides education against various
problems of the society. The focus of the foundation is on children,
youth and women. TIKAV, which has reached 30 thousand people
since its establishment in 1999, wants to strengthen these steps
with the aim to touch 100 thousand people in the next 10 years.
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Bireysel Gelişim Programı’nda
verilen eğitimler
Trainings given in the Individual
Development Program
• İletişim ve Beden Dili Eğitimi
Communication and Body Language Education
• Takım Çalışması Eğitimi
Teamwork Training
• Hikâye Anlatıcılığı Eğitimi
Storytelling Education
• Sunum Teknikleri Eğitimi
Presentation Techniques Training
• Dans Eğitimleri
Dance Trainings
• Özbakım ve Diş Sağlığı Eğitimi
Self-Care and Dental Health Education
• Madde Bağımlılığı Eğitimi
Substance Abuse Education
• İngilizce Eğitimi
English Education
• Bilgisayar Eğitimi
Computer Education
• Avrupa Birliği Proje Yazımı Eğitimi
European Union Project Writing Training
• Uygulamalı Münazara Teknikleri Eğitimi
Practical Debate Techniques Training
• Diksiyon Eğitimi
Diction Training
• Potansiyelini Ortaya Çıkar Eğitimi
Reveals Your Potential Training
• Zaman Yönetimi Eğitimi
Time Management Education
• Protokol ve Nezaket Kuralları Eğitimi
Protocol and Courtesy Rules Training
• Kamp Hazırlık Eğitimi
Camp Preparation Training
• Problem Çözme Becerileri ve Çatışma Yönetimi Eğitimi
Problem Solving Skills and Conflict Management Training
• Herkes Eşit – Herkes Farklı Eğitimi-1 (Kültür ve
Ötekileştirme Temalı)
Everyone is Equal - Everyone is Different Education - 1 (With
the Theme of Culture and Otherizing)
• Yaratıcı Drama Eğitimi
Creative Drama Education
• İlkyardım Eğitimi
First-Aid Training
• Duygusal Zeka Eğitimi
Emotional Intelligence Training
• Girişimcilik ve İnovasyon Eğitimi
Entrepreneurship and İnnovation Education
• Herkes Eşit – Herkes Farklı Eğitimi-2 (Engellilik Ana Temalı
Seminer ve Uygulama)
Everyone is Equal - Everyone is Different Education-2
(Disability Main Themed Seminar and Practice)
• Araştırma ve Raporlama Teknikleri Eğitimi
Research and Reporting Techniques Training
• Aktif Vatandaşlığa Doğru Eğitimi
Towards Active Citizenship Training
• Uygulamalı Mülakat Teknikleri Eğitimi
Applied Interview Techniques Training
• RYLA Eğitimi
RYLA Education
• İş Hayatına Hazırlık Eğitimi
Business Preparation Training
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TÜRKİYE
‘TEKBOYNUZLAR
ÇAĞI’NA
KOŞUYOR
ŞULE LALELİ

Türkiye geleceğe yönelik pek
çok startup girişimiyle şimdiden ümit vaadeden
ülkelerden biri. Türkiye bir marketplace ve benzeri sektörler için
yaratıcı bir ortam. İşe bir başka açıdan baktığımızda, kişi başına düşen
girişimcilik yatırımları anlamında şu anda 1 doların altında dolaşıyoruz. Bu tutarın
global rekabet için en az 10 dolar ve üstü seviyelere çıkması gerekiyor. Bu da
girişimlere her sene 800 milyon dolar üzeri yatırım yapılması anlamına geliyor.
Bu hedefe ulaşmak için hem daha global düşünen girişimcilere hem de global
düşünen bu girişimcilere yatırım yapacak daha çok yatırım fonuna ihtiyaç var.
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TURKEY IS RUNNING
THROUGH THE AGE OF
UNICORNS
Turkey is one of the countries that is already promising
with many startups expected to take place in the future.
Turkey is a marketplace and a creative environment
for similar industries. Looking at this from another
perspective, in terms of per capita entrepreneurial
investments, we are currently hovering below $1. This
amount needs to be raised to at least $10 and above for
global competition. That means more than $ 800 million
should be invested in the ventures each year. For this to
happen, both more global-minded entrepreneurs are
needed and more mutual funds are needed to invest in
these global-minded entrepreneurs.
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ÜRKIYE GELIŞMEKTE OLAN, dinamik
ve yeniliklere açık bir ülke. En son teknolojilere adaptasyon yeteneğimiz genç
nüfusumuzla bir araya geldiğinde, girişimcilik açısından son derece elverişli
bir iklim ortaya çıkıyor. Türkiye girişimcilik ekosistemini, teknoloji ve internet
temelli girişimleri odağına alarak takip
eden ve analitik veriler sunan Startups.Watch’un raporuna
göre, 2018 yılında toplam 103 milyon dolarlık yatırımla Türkiye’nin girişimcilik tarihinde bir rekora imza atıldı. Bu rakam
özel sermaye yatırımlarıyla beraber yatırımlar 177 milyon doları geçti. Toplam 167 girişime, ticaret sicil gazetesine kayıtlı
yatırım gerçekleştirildi. 2017 yılındaki toplam yatırımın 51
milyon dolar olduğu düşünülünce, ikiye katlanan bir başarıyla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Bu başarı tablosunda;
hem yatırımcıların startup’lara güveninin hem de girişimcilerin cesaret, bilgi ve öngörüsünün artmasının önemli etkisi
var. Buna ilaveten, kuluçka merkezleri, hızlandırma projeleri ve hackathon etkinlikleri sayesinde startup’larla daha
yakın ilişkiler kuran kurumların da, girişimlere yatırım
oranının artarak yüzde 7,6’ya yükseldiğini görüyoruz.

STARTUP’LARIN GIRIŞIMCILIK EKOSISTEMI
IÇINDEKI YERI BÜYÜYOR
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de internet alt yapısının ve iletişim başta olmak üzere teknolojinin
birçok alanda hızla gelişmesi, girişimcilik modellerinde değişikliğe neden oldu. Hizmet
sektörünün internet mecrasına kayması,
hız ve kişiselleştirme faktörlerinin bu sek-
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TURKEY IS A DEVELOPING, dynamic and innovative
country. When our ability to adapt to state-of-the-art
technologies comes together with our young population, it turns
out to be an extremely favorable climate for entrepreneurship.
According to the report of startups.watch, which monitors
the entrepreneurship ecosystem of Turkey by focusing on
technology and internet-based initiatives and provides
analytical data, a total investment of 103 million dollars in 2018
set a record in Turkey’s entrepreneurship history. Together with
private equity investments, the total exceeded $177 million.
According to the trade registry Gazette records investment was
made for a total of 167 ventures. Given that the total investment
in 2017 was $ 51 million, we see that we have had a twice as
successful year. Both the increase of investors’ confidence in
startups and the increase of entrepreneurs’ courage, knowledge
and foresight have a significant impact on this table of success.
In addition, we see that the investment rate in startups has
increased to 7.6 per cent, thanks to incubation centres,
acceleration projects and hackathon activities, which have
established closer relationships with startups.

THE PLACE OF STARTUPS IN ENTREPRENEURIAL
ECOSYSTEM GROWS
As in the world, the rapid development of internet infrastructure
and technology in many areas like communication has caused
a change in entrepreneurship models in our country. Many
changes, such as the shift of the service sector to the internet
medium, the importance of speed and personalization factors
in this sector, the price factor of the value added element,
have transformed the entrepreneurial ecosystem in Turkey and
startups called startups have taken the lead role. The number
of startups in the ecosystem, the majority of which are made
up of SMEs in the classical structure, that take their power from
technology and dynamism, that can bring a voice on a global
scale, and the investments they receive, will continue to grow.

IT WAS THE ‘FINTECH’ INITIATIVES THAT RECEIVED
THE MAJORITY INVESTMENT IN 2018
According to Turkey’s 2018 Entrepreneurship report prepared by
Startups watch, the most invested and sold startup operations
are internet-based companies or software companies. Data in
Startups watch’s report showed that early-level investments in
2017 rose 102 per cent compared to the previous year, with the
most investment-making initiatives in the year being ototrink,
evtiko and iyzico, respectively. In the areas of growth capital and
private equity, Zirve Software, Biletall and Mikro Software come
to the fore. The top three most invested areas of the year are
’real estate’ with $9.6 million, ‘software as a service’ with $12.8
million and ‘FinTech ecosystems’ with $18.6 million, while the
five most invested enterprises are V-Count with $ 3.2 million
and Otelz.com with $ 3.7 million, then evtiko with $ 4 million,
ototrink with $ 4.4 million, and iyzico with $ 15 million.

CORPORATE COMPANIES FOCUSED ON PRIVATE
VENTURE INVESTMENTS
In Startup sales, the company and sales rates were as follows:
Adphorus (100%), Babil.com (100%), Hesap Kurdu (18%),
Markafoni (100%), Panteon (100%), Siyonet (100%), tasit.com
(100%).Peak Games has signed a $ 100 million deal with U.S.
gaming company Zynga in an effort to hand on the card and
okey games studio. Among the games developed by the deal
studio are Spades Plus and Gin Rummy Plus, which is one
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2018 yılında toplam
103 milyon dolarlık
yatırım yapıldı.
A total investment of
103 million dollars
was made in 2018.
tör içinde önem kazanması, katma değer öğesinin fiyat etkeninin önüne geçmesi gibi birçok değişim, Türkiye’deki girişimcilik ekosistemini dönüştürdü ve startup denen girişimler
baş rolü kaptı. Büyük çoğunluğu klasik yapıdaki KOBİ’lerden
oluşan girişim ekosistemin içindeki, gücünü teknolojiden ve
dinamizmden alan, global ölçekte ses getirebilecek nitelikteki
bu startup’ların sayısı da, aldıkları yatırımlar da artarak devam edeceğe benziyor.
2018’DE EN FAZLA ‘FINTECH’ GIRIŞIMLERI
YATIRIM ALDI
Startups.Watch tarafından hazırlanan Türkiye’nin 2018 yılı
girişimcilik karnesine göre en çok yatırım alan ve satışı gerçekleşen startup’lar, internet temelli olanlar veya yazılım firmaları. Startups.watch’un raporunda yer alan veriler; 2017’de
gerçekleşen erken seviye yatırımlarında bir önceki yıla kıyasla yüzde 102’lik bir artış yaşandığını ve yıl içinde en fazla yatırım elde eden girişimlerin sırasıyla ototrink, evtiko ve iyzico
olduğunu gösterdi. Büyüme sermayesi ve özel sermaye alanlarında ise Zirve Yazılım, Biletall ve Mikro Yazılım ön plana
çıkıyor. Yılın en fazla yatırım yapılan ilk üç alanı; 9,6 milyon
dolarla ’emlak’, 12,8 milyon dolarla ‘hizmet olarak yazılım’ ve
18,6 milyon dolarla ‘FinTech ekosistemleri’ olurken, en fazla yatırım alan beş girişim; 3,2 milyon dolarla V-Count, 3,7
milyon dolarla Otelz.com, 4 milyon dolarla evtiko, 4,4 milyon
dolarla ototrink ve 15 milyon dolarla iyzico olarak sıralandı.
KURUMSAL ŞIRKETLER ÖZEL GIRIŞIM
YATIRIMLARINA ODAKLANDI
Startup satışlarında ise şirket ve satış oranları şu şekilde gerçekleşti: Adphorus (%100), Babil.com (%100), Hesap Kurdu
(%18), Markafoni (%100), Panteon (%100), Siyonet (%100),
tasit.com (%100). Peak Games, kart ve okey oyunları stüdyosunun devredilmesine yönelik olarak ABD’li oyun şirketi
Zynga ile 100 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı. Anlaşmaya konu olan stüdyonun geliştirdiği oyunlar arasında, Amerika’nın en büyük kart oyunlarından Spades Plus ve Gin Rummy Plus’ın yanı sıra Türkiye’nin en büyük oyunu 101 Okey
Plus gibi oyunlar bulunuyor. 2018 yılında kurumsal şirketler
de özel girişim yatırımlarına odaklandılar. Bu şirketler; Agito,
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Amadeus Capital, Bluestein & Associates, Boğaziçi Ventures,
Demirören Ventures, Growth Circuit Ventures, Idacapital,
Logo Ventures ve Vostok Emerging Finance olarak raporda
listelendi. 2018’de, sağlıklı bir ekosistemin bütün aşamalarına yatırımlar yapıldı. 15 milyon dolar C serisi yatırım, 17,4
milyon dolar B serisi yatırım, 23,3 milyon dolar A serisi yatırım ve 46,5 milyon dolarlık tohum yatırımı gerçekleştirildi.
Şirketler, 2018 yılında girişimlere yatırım yapmaya daha fazla ilgi gösterdi. 2010 yılında 19 milyon dolar ile başlayan bu
erken aşama fonlama miktarı 2018 yılında yüzde 7,6’lık kurumsal yatırım payıyla 103 milyon dolara ulaşmayı başardı.
GLOBAL GIRIŞIMCILIK EKOSISTEMINDE TÜRKIYE
Girişimcilik açısından Türkiye’nin dünyadaki yerine baktığımızda da, ülkemizin hiç de kötü sayılamayacak bir konumda
olduğunu görürüz. Startups.watch’un raporundaki Avrupa ve
Orta Doğu ve Kuzey Afrika 2017 Erken Dönem Yatırım Karşılaştırması’na göre Türkiye; Birleşik Krallık, Almanya, Fransa
ve İsveç’in bulunduğu Süper Lig’de bulunmasa da, İsviçre,
Hollanda, Belçika, Norveç, Finlandiya, İspanya, İrlanda gibi
önemli Avrupa ülkelerinin bulunduğu 1. Lig’in sonlarında
103 milyon dolarlık yatırımla yer almayı başarmış durumda.
TÜRKIYE’DE STARTUP EKOSISTEMI
NASIL GELIŞTIRILIR?
Küresel Girişimcilik İndeksi’nde son dört yılda 12 sıra gerilediğimiz gerçeğiyle yüzleştiğimize göre, geriye “Türkiye’de
-GEDI’nin yaptığı tanıma uyan- girişimciler nasıl desteklenebilir, ülkemizin startup ekosistemi nasıl geliştirilir?” diye
sormamız ve yanıtlar aramamız gerekiyor. Genel resme bakıldığında bu ekosistemin gelişiminin önündeki sorunlardan biri
olarak ‘yazılımcı sayısının azlığı’ dikkati çekiyor. Ülke verileri,
startup ekosistemi için büyük öneme sahip olan yazılımcıların
Türkiye’de sayıca yetersiz olduğuna işaret ediyor. Avrupa’da
en çok yatırım alan Birleşik Krallık ve Almanya’da 800 binin
üzerinde yazılımcı var, Türkiye’de ise bu sayı 123 bin civarında. Türkiye’de her 1 milyon kişiye 2 bin yazılımcı düşerken,
İsveç, Hollanda ve İsviçre’de bu rakam 18 bin, İrlanda’da ise 15
bin. Bunun yanı sıra, her ne kadar genç bir nüfusumuz olsa da,
girişimcilik alanında gerektiği kadar hızlı bir gelişim kat edebildiğimiz söylenemez. Dünyanın hızına uyum sağlama kabiliyetinin reflekse dönüşmesi, girişimciliğin bir kültür olarak benimsenmesine, okullarda tohumlarının atılmasına, bir kariyer
hedefi olarak görülmesine bağlı. Ayrıca, ülke olarak daha fazla
sayıda katma değeri yüksek startup çıkartmamız gerekiyor.
Yatırım tarafında da, sektörü yeterince besleyecek bir yatırımcı ilgisi henüz elde edilebilmiş değil. Bunda elbette, coğrafi konumun neden olduğu sorunların da etkisi büyük.
Yukarıda sayılan olumsuzlukların hiçbiri, ülkemiz açısından aşılamayacak engeller değil. Peki, ama ne yapmak gerekir? Bu sorunun yanıtını Türkiye’deki startup ekosisteminin
önemli isimlerine sorduk. Son yıllardaki gelişime dair değerlendirmelerini, tespit ettikleri problemleri, çözüm önerilerini ve girişimcilik ekonomisini güçlendirmeye yönelik fikirlerini paylaştılar.
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of most popular card games of USA, as well as games such as
101 Okey Plus, Turkey’s most popular game. In 2018, corporate
companies also focused on private venture investments. These
companies are listed in the report as Agito, Amadeus Capital,
Bluestein & Associates, Boğaziçi Ventures, Demirören Ventures,
Growth Circuit Ventures, Idacapital, Logo Ventures and Vostok
Emerging Finance. In 2018, investments were made in all
stages of this healthy ecosystem. $ 15 million was invested in
C Series, $ 17.4 million was invested in B Series, $ 23.3 million
was invested in A Series and $ 46.5 million was invested as
seed form. Companies showed more interest in investing in
new initiatives in 2018. This early stage funding amount, which
started at $ 19 million in 2010, managed to reach $ 103 million
in 2018 with a 7.6 percent corporate investment share.

TURKEY IN THE GLOBAL ENTREPRENEURSHIP
ECOSYSTEM
When we look at Turkey’s place in the world in terms of
entrepreneurship, we see that our country is in a position that
cannot be considered bad at all. According to the Startups
Watch report in which early period investments were compared
in Europe and Middle East and North Africa for 2017, Turkey is
not in the Super League in which United Kingdom, Germany,
France and Sweden take place, but with an investment of 103
million dollars Turkey finds himself in the first division with
some other important European countries such as Switzerland,
The Netherlands, Belgium, Norway, Finland, Spain, Ireland.

HOW TO DEVELOP THE STARTUP ECOSYSTEM
IN TURKEY?
Now that we face the fact that we have fallen 12 places in the
last four years in the Global Entrepreneurship Index, we need
to ask “How can entrepreneurs matching Gedi’s definition be
supported in Turkey, How can the startup ecosystem of our
country be improved?” and look for answers. Looking at the
overall picture, one of the most important problems facing
the development of this ecosystem is the ‘small number
of programmers’. Data from the country indicates that the
software developers, which are of great importance to the
startup ecosystem, are outnumbered in Turkey. The countries
that receive the largest amount of investment in Europe are the
United Kingdom and Germany with over 800 thousand software
makers, while in Turkey this number is around 123 thousand.
There are 2 thousand programmers per 1 million people in
Turkey, while in Sweden, the Netherlands and Switzerland this
figure is 18 thousand and in Ireland it is 15 thousand. Although
we have a young population, we are not able to develop as
quickly as necessary in the field of entrepreneurship. The ability
to adapt to the pace of the world depends on the reflex, the
adoption of entrepreneurship as a culture, the seed being laid in
schools, being seen as a career goal. In addition, as a country, we
need to create more value-added startups. On the investment
side, too, an investor interest that will feed the sector enough
has not yet been achieved. In this, of course, the effects of the
problems caused by geographical location are also great.
None of the negative situations listed above are obstacles
that cannot be overcome by our country. Well, but what
should we do? We asked this question to the important
persons of the startup ecosystem in Turkey. They shared their
assessment of the development in recent years, the problems
they identified, their suggestions for solutions, and their ideas
for strengthening the entrepreneurial economy.
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“DÜNYADA OLDUĞU GIBI Türkiye’de de startup’ların yeni ekonominin oyun kurucusu
konumuna geldiklerine şahitlik ediyoruz.
Startup’ların tetiklediği girişimcilik dönüşümünün dışında kalmamak ve dünyaya çözüm
üreten girişimler yetiştiren güçlü bir ekosistemi Türkiye’de inşa etmek için, son on yılda
girişimcilik konusuna ağırlık verdik. 2011 yılında Türkiye’deki girişimcilik ekosistemine
katkıda bulunmak ve genç girişimciliğini desteklemek amacıyla “TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ
Var!”ı başlattık. 2015 yılında ise girişimcilik
konusunu çok yönlü bir bakış açısı ile ele almak hedefiyle TÜSİAD Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masa’sını kurduk. Bu yuvarlak
masanın altında oluşturduğumuz üç çalışma
grubuyla, Türkiye’nin girişimcilik ekosistemini güçlendirmeye ve girişimcilik alanındaki rekabet gücünü arttırmaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Kurumiçi Girişimcilik
Çalışma Grubu ile şirketlerimizde inovasyonu çalışır hale getirmeyi ve girişimcilik kültür
ve becerisini yaygınlaştırmayı; Girişimcilik
Ekosistemi Çalışma Grubu ile Türkiye’deki
girişimcilik ekosistemin gelişmesine yönelik

“AS IN THE WORLD, we witness that startups

İnovasyon
kültürü ve
becerisi
oluşturuyoruz
We create a culture
and ability of innovation

İREM ORAL
KAYACIK
TÜSİAD Girişimcilik
ve Gençlik Yuvarlak
Masa Başkanı
TÜSİAD Head of
Entrepreneurship and
Youth Roundtable

have become the quarterback of the new
economy in Turkey. In order not to be outside
the entrepreneurial transformation triggered by
startups and to build a strong ecosystem in Turkey
that cultivates initiatives that generate solutions
to the world, we have focused on entrepreneurship
over the last decade. In 2011, with the aim of
contributing to the entrepreneurship ecosystem
in Turkey and supporting young entrepreneurship,
we, as TÜSIAD, started the program with the name
“Bu Gençlikte İŞ Var!”. In 2015, we established the
TÜSIAD Entrepreneurship and Youth round table
with the goal of addressing entrepreneurship with
a multifaceted perspective. With the three working
groups we have created under this round table,
we are working towards strengthening Turkey’s
entrepreneurship ecosystem and increasing its
competitiveness in the field of entrepreneurship.
With the in-house Entrepreneurship Working
Group, we aim to make innovation work in our
companies and to spread entrepreneurship
culture and skills; with the entrepreneurship
ecosystem working group, we aim to put forward
concrete proposals for the development of the
entrepreneurship ecosystem in Turkey; and with
Bu Gençlikte İŞ Var Working Group, we aim to
support the young entrepreneurs needed by the
ecosystem.
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somut öneriler ortaya koymayı, TÜSİAD
Bu Gençlikte İŞ Var! Çalışma Grubu ile
ekosistemin ihtiyaç duyduğu genç girişimcileri desteklemeyi amaçlıyoruz.
Ekosisteme baktığımızda son yıllarda Türkiye’de girişimciliği destekleyen
üniversitelerin sayısının arttığını, melek
yatırım ağlarının çoğaldığını, ortak çalışma alanlarının ve kuluçka merkezlerinin
giderek yaygınlaştığını görüyoruz. Girişimcilik kültürü ülkemizde derinleşiyor,
yenilikçi iş modelleri geliştiren girişimcilerimizin sayısı artıyor. Geçtiğimiz yıl
Trendyol’un yüzde 75’inin Alibaba’ya 728
milyon dolara, bu yıl ise Iyzico’nun 165
milyon dolara PayU’ya satılmalarının hem
girişimcileri hem de yatırımcıları motive
ettiğini görüyoruz. Eğer ülkemizde ekosistemin daha hızlı gelişmesini istiyorsak
sınırlarımızın dışına çıkarak, bölgedeki
yetenekleri de ülkemize kazandırmamız
gerekiyor. Bunu başarmanın yolu ise fikirlerin özgürce ifade edilebildiği, güvenli, öngörülebilir ve rekabete dayalı bir

ekonomiden geçiyor. Girişim sayısını ve
kalitesini bu şekilde artırıp, Türkiye’yi ve
özellikle İstanbul’u, yatırımcılar için daha
cazip hale getirebilir ve böylelikle ekosistemimizi geliştirebiliriz.

When we look at the ecosystem, we
see that in recent years, the number of
universities supporting entrepreneurship in
Turkey has increased, professional investment
networks have increased, co-working
areas and incubation centers have become
increasingly common. Entrepreneurship
culture is deepening in our country and
the number of entrepreneurs developing
innovative business models is increasing. We
see that the sale of 75 per cent of Trendyol to
Alibaba last year for $728 million and iyzico
this year for $165 million to PayU motivated
both entrepreneurs and investors. If we want
the ecosystem to develop more quickly in our
country, we need to go outside our borders
and bring the capabilities in the region to our
country. The way to achieve this is through a
secure, predictable and competitive economy
where ideas can be freely expressed. By
increasing the number and quality of the
enterprise in this way, we can make Turkey,
especially Istanbul, more attractive for
investors and thus improve our ecosystem.

the In-House Entrepreneurship Working Group
to strengthen the innovation culture and skills
of the business world and to raise awareness
about the importance of transformation to
entrepreneurial institutions. With the in-house
entrepreneurship meetings we have held
since 2016, we have had the chance to listen
to the in-house entrepreneurship practices of
our companies that have different corporate
cultures and adopt different working styles and
benefit from each other’s experiences. Not only
in Istanbul, but also in different cities such as
Izmir and Gaziantep, we have managed to bring
corporate entrepreneurship to the agenda of
our companies. In this process, we realized that
there is a need for a road map to understand
the concept of in-house entrepreneurship
and to implement it correctly. In this context,
we included examples of good practice in the
“The Guide of Entrepreneurial Transformation
of Institutions” published earlier this year,
a road map for companies that want to start
institutional entrepreneurship, and a 100day action plan that outlines the steps to be
taken to build cultural infrastructure. In this
guide, we explained that implementing
institutional entrepreneurship is not

EFFICIENT BUSINESS PROCESSES
CAN BE CREATED WITH A STRONG
SYNERGY
In order to understand the entrepreneurial
transformation of institutions in Turkey and to
realize the right actions, we are working with

GÜÇLÜ SİNERJİYLE ETKİN
İŞ SÜREÇLERİ YARATILABİLİR
Türkiye’de kurumların girişimcilik dönüşümünü anlayabilmek ve doğru aksiyonları hayata geçirebilmek için kurduğumuz
Kurumiçi Girişimcilik Çalışma Grubu ile
iş dünyasının inovasyon kültür ve becerisini güçlendirmeye ve girişimci kurumlara
dönüşümün önemi konusunda farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. 2016 yılından beri gerçekleştirdiğimiz kurumiçi girişimcilik buluşmaları ile
farklı kurumsal kültürlere sahip, farklı çalışma tarzlarını benimseyen şirketlerimizin kurumiçi girişimcilik uygulamalarını
dinleme ve birbirimizin deneyimlerinden
faydalanma şansı yakaladık. Sadece İstanbul’da değil; İzmir ve Gaziantep gibi farklı

şehirlerde de kurumiçi girişimciliği şirketlerimizin gündemine taşımayı başardık. Bu süreçte kurumiçi girişimcilik kavramının anlaşılması ve doğru bir şekilde
hayata geçirilmesi için bir yol haritasına
ihtiyaç olduğunu fark ettik. Bu çerçevede
bu yılın başında yayınladığımız “Kurumların Girişimcilik Dönüşümü Rehberi”
içinde iyi uygulama örneklerine, kurumiçi
girişimciliği başlatmak isteyen şirketler
için bir yol haritasına ve kültürel altyapıyı
oluşturmak için atılması gereken adımları
özetleyen 100 günlük bir aksiyon planına
yer verdik. Rehberde kurumiçi girişimciliği hayata geçirmenin sadece bir programı başlatmak olmadığını; kurumların tüm
kademelerindeki ekipleri kapsayan bir
kültür dönüşümünü ifade ettiğini anlattık. Kurumiçi girişimciliği şirketlerimizde
hayata geçirdiğimizde herkesin tutku ile
çalışabildiği bir ortam yaratabileceğinize
ve kurumların girişimler ile ortaklıklar
kurdukları bir ekosistem hayalini gerçekleştirebileceğimize inanıyoruz.”

just about starting a program; it is about a
culture transformation involving teams at all
levels of institutions. We believe that
when we implement corporate
entrepreneurship in our
companies, we can create
an environment where
everyone can work with
passion and realize the
dream of an ecosystem
where institutions build
partnerships with
initiatives.”
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“Türk ekosisteminde rol model
olabilecek exit’lerin sayısı az”
“The number of exits that could be role models in
Turkish ecosystem is very few”
daha iyi fonlama şansı için
yurtdışına taşıyarak... Artık
lerde girişimci ortaya çıksa
girişimciler için görüyoruz
da, özellikle teknoloji sektöki Londra cazibesini kayberü oldukça ön planda. Yani
artık Türkiye’de girişimcidiyor. Onun yerine Berlin,
Amsterdam ve Madrid yüklik, teknoloji girişimciliği
olarak çıkıyor karşımıza.
seliyor. Türkiye’de melek
SİNA AFRA
Girişimcilerin odak noktayatırımcı sayısı ise 450 civaTiko & Markafoni
Founder ve CEO’su
ları son senelerde çok derında. Yatırımların çoğunFounder and CEO of
ğişti. 10 sene önce ana alan
luğunu ilk 10’daki melekler
Tiko & Markafoni
e-ticaretti. Bugün ise fintek
yapıyor. Ancak onların da
ve gaming ön planda. Türkiodaklarının yurtdışı yatıye’de 40’ın üzerinde fintek startup’ı var ve
rımlarına kaydığını görüyoruz.
yarısı gaming şirketi. Ülkenin yaşadığı ekoTürkiye’de girişimci olmak isteyen öğnomik sorunlardan dolayı Türk girişimciler
rencilerin oranı son beş senede yüzde 5
yurtdışına açılmak zorunda. Bu da iki türlü
civarından yüzde 20’lere çıktı. Tabii girimümkün. Ya satışları yurtdışından kazanaşimcilerin yaşadığı birtakım problemler de
var. Türk girişimlerinin önündeki en büyük
rak (döviz) ve üretimi Türkiye’de tuengel sermaye... Devlet her ne kadar çok
tarak ya da şirket merkezlerini

kuvvetli mekanizmalar ve destekler hayata geçirse de, iç pazarın sermaye gücü ufak
kalıyor. Yabancı yatırımcılar son beş senede
angajmanlarını azalttıkları için sermayeye
erişim büyümenin ana motoru oldu. Sermaye eksik olunca, sermaye yoğunluğu az olan
iş modelleri ön plana çıkıyor. Türk ekosistemin bir başka sorunu ise rol model olabilecek exit’lerin sayısının ülkenin potansiyeli
göz önünde bulundurulduğunda az olması.
Daha 1 milyarı geçen bir teknoloji şirketi
satışı olmadı. Exit yapan girişimcilerin çoğunun Avrupa ve ABD’deki gibi ikinci bir
girişimi başlatmadıklarını gözlemliyoruz.
Genelde emekliliği seçiyorlar. Yurtdışından
Türkiye’ye gelen yabancı girişimci sayısı ise
yok denilecek kadar az. Oysa 2011 yılında
katıldığım her toplantıda buraya girişimini
kurmak için gelen girişimciler vardı.”

“ALTHOUGH ENTREPRENEURS have
emerged in all sectors in Turkey, the technology
sector in particular is very prominent. In other
words, entrepreneurship in Turkey now comes
across as technology entrepreneurship. In recent
years, the focus of entrepreneurs has changed a
lot. 10 years ago, the main area was e-commerce.
Today, fintech and gaming are at the forefront.
There are more than 40 fintech startups in
Turkey and half of them are gaming companies.
Due to the economic problems experienced
by the country, Turkish entrepreneurs have to
open up abroad. This is possible in two ways. By
earning sales from abroad (foreign exchange)
and keeping production in Turkey or moving
company headquarters abroad for a better
chance of funding. We are now seeing that
London is losing its appeal for entrepreneurs.
Instead, Berlin, Amsterdam and Madrid rise.The
number of angel investors in Turkey is around
450. The majority of investments are made by
angel investors in the top 10. But we also see
their focus shifting to overseas investments.
The proportion of students who want to be
entrepreneurs in Turkey has increased from

around 5 per cent to 20 per cent in the last
five years. Of course, there are a number of
problems experienced by entrepreneurs. Capital
is the biggest obstacle to Turkish initiatives.
Although the state has implemented many
powerful mechanisms and supports, the capital
strength of the internal market remains small.
Access to capital has been the main engine
of growth as foreign investors have reduced
their engagement over the past five years.
When capital is lacking, business models with
less capital density come to the fore. Another
problem of the Turkish ecosystem is that the
number of exits that can be role models is small
considering the potential of the country. There
has not yet been a sale of a technology company
worth more than $1 billion. We observe that
many of the entrepreneurs who made exit did
not launch a second initiative, as in Europe
and the United States. They usually choose
retirement. The number of foreign entrepreneurs
coming to Turkey from abroad is small enough to
be called none. Yet at every meeting I attended
in 2011 there were entrepreneurs who came
here to set up their initiative.”

“TÜRKIYE’DE tüm sektör-
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Doğru stratejiler
üzerinden
ilerlemek gerek

Stratejiler dinamiktir ve
belirli zaman dilimlerinde
ulaşılan sonuca göre güncellemek gerekebilir. Türkiye’de
yaklaşık 20 yıldır süregelen
TOLGA
girişimcilik kültürünün oluşBILDIRICI
turulması stratejisi oldukça
GOSB Teknopark TTO
yol almış olmakla birlikte
(Teknoloji Transfer
Ofisi) Direktörü
henüz tamamlanmamış olDirector of GOSB
duğu için bir sonraki strateTeknopark TTO
(Technology Transfer
jiyi bugün güncellemek veya
Office)
değiştirmek doğru değildir.
Bunun turnusol kağıdı bence
teknoloji geliştirme bölgeleri
(TGB) ve 4691 numaralı kanundur. Şu sorugeye dışarından konulan taşlar gibi oluşturulan TGB (Teknoloji Geliştirme Bölgesi)
yu sorarak durumu anlamak mümkündür:
kanunu, ekosistemin oluşmasına yardımcı
“Bir gece kanunun geçerliliğini yitirdiğini
olmuş ve olmaktadır. Bu konuda yapılmış
varsaysak, ertesi gün itibari ile TGB’leren doğru stratejidir diyebiliriz. Elbette bu
de kaç tane firma kalır?” Bu noktada eğer
ekosistem oluşturma sırasında yanlış ve
verimsiz kaynak kullanımları da olmuştur.
‘Pazarlama aktivitesinde harcanan bütçenin yüzde 50’si çöpe gider, ancak hangi yüzde 50’nin çöpe gittiği bilinmez’ diye bir söz
vardır. Buradaki verimsiz kullanılmış kaynaklar da aslında belki de “ekosistemin
gelişmesine, know-how biriktirmesine, verimsizin görülerek
faydalının ayırt edilmesine” sebep olmuştur.

We need to move forward
through the right strategies
TÜRKIYE, çok yakın zamana kadar “icat çıkarma” veya “tek akıllı sen misin?” gibi tepkiler ile girişimciliğin önüne ciddi kültürel
duvarların örüldüğü bir ülkeydi. Yapılması
gereken ilk ve en önemli strateji; var olan
bu yaklaşımı yıkmak ve girişimciliğin önünü
açmak olmalıydı. Özellikle 2000li yılların
başından itibaren girişimciliğin önündeki
bu bariyeri kaldırmak ve bir ekosistem oluşturmak için önce kamu kanadı, elini taşın altına koyarak birçok çalışmaya imza atmıştır.
Bu konudaki en önemli somut adım;
teknoparkların kurulmasının önünü açan
kanun oldu. Tabanı sadece kum olan bir sahilde, denize girerken dikkat etmişsinizdir;
bir iki yolunu kaybetmiş balık haricinde bir
ekosistem yoktur. Ancak aynı yere büyükçe
taşlar atarsanız, bir yıl sonra geldiğinizde
orada bir miktar yosun, midye ve taşların
arasında dolaşan çokça balık görebilirsiniz.
Bizim kültürümüzde de kum olan bu böl-

UNTIL VERY RECENTLY Turkey was a
country where serious cultural walls were
built in front of entrepreneurship with such
reactions like “don’t bring new bullshits to us”
or “are you the only smart one?”. The first and
most important strategy to be made was to
break down this existing approach and pave
the way for entrepreneurship. Especially since
the early 2000s, in order to remove this barrier
in front of entrepreneurship and create an
ecosystem, the public sector has put its hand
under the stone and signed many studies.
The most important concrete step in this
regard was the law that paved the way for
the establishment of technoparks. when you
get into the sea on a beach whose base is
just sand you should have seen that there is
no ecosystem other than just a dew number
of of fish that has lost their way. However, if

you throw large stones in the same place, a
year later when you arrive there you can see
some moss, mussels and lots of fish wandering
among those stones. In our culture, the TGB
(Technology Development Zone) law, which
is created like the stones laid out in this
region with just sand before has helped to
create the ecosystem. We can say that this
is the most accurate strategy that has been
made in this regard. Of course there have
also been incorrect and inefficient uses of
resources during this ecosystem creation.
On this subject there is a saying that “50
per cent of the budget spent on marketing
activity goes to the trash, but it’s not known
which 50 per cent goes to the trash”. In fact,
the inefficient used resources here, perhaps
paved the way for the development of the

ecosystem, the accumulation of know-how
and distinguishing the unproductive ones
from the productives.
Strategies are dynamic and may need
to update based on the outcome reached
in certain time periods. The strategy of
establishing an entrepreneurial culture that
has been going on in Turkey for nearly 20
years has been quite advanced but has not
yet been completed, so it is not logical to
update or change the next strategy today. I
think the litmus paper for this is Technology
Development Zones (TGB) and Law No. 4691.
It is possible to understand the situation by
asking this question: “How many companies
remain in Tgbs as of the next day if we
assume that one night the law has expired?”
If we can say more than 50 per cent with
complacency, then it is now necessary to
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gönül rahatlığı ile yüzde 50’den fazlası diyebiliyorsak, artık bir sonraki stratejiyi
oluşturmak gerekiyor demektir. Ancak ben
bu noktada ne yazık ki bu kadar iyimser
olamıyorum. Yurtdışında firmalar sınırları olmayan bölgeler içinde tek amacın
vergi muafiyeti olmayacağı yapılar içinde
bulunmayı tercih etmektedirler. Girişimciler belirli bölgelerde firma kurarak değil,
sadece ağ oluşturmak için bulunuyorsa bu
ekosistemin olgunlaştığını gösterir, ki teknoloji geliştirmesi olgunlaşmış ülkelerde
bu şekildedir. Ekosistemin oluşmasında,
girişimciliğin olgunlaşmasında en önemli
unsur fondur. Eğer fon var ise ekosistem o
kadar hızlı ve sağlıklı gelişebilir. Ancak burada fon olması/bulunması “gerek” şarttır.
“Yeter” şart ise bu fonun hangi kurumlar
üzerinden verildiğidir. Türkiye’de ne yazık
ki yatırımcılık, adı melek de olsa, VC (Venture Capital) veya PE (Private Equity) de
olsa tam anlamıyla çalışmamaktadır.

form the next strategy. But unfortunately
I can’t be that optimistic at this point.
Companies abroad prefer to be located in
structures within regions without borders
where the sole purpose is not to be exempt
from tax. This indicates that the ecosystem
is maturing if entrepreneurs are located in
certain regions to build a network, not just by
building firms. The most important element
in the formation of the ecosystem and the
maturation of entrepreneurship is funding.
If there is enough funding, the ecosystem
can develop so quickly and healthily.
However finding funds here is a ”must-have“
requirement. The ”sufficient” requirement
is which institutions provide this fund.
Unfortunately, in Turkey, investment is not
fully functioning, even if it is called angel or
VC (Venture Capital) or PE (Private Equity).

Yeni patent
başvurularına
devam ediyoruz
We continue to apply
for new patents

21

ELIF AFACAN
Episome
Biyoteknoloji
Kurucusu
Founder of Episome
Biotech

“EPISOME

BIYOTEKNOLOJI, Atatürk
Fen Lisesi’nden tanışan iki arkadaş olan
Dr. Murat Balaban ile M. Bahadır Kılınç
tarafından 2014 yılında kuruldu. Başta
küçük bir ekiple Gebze Teknopark’talaboratuvar çalışmaları yürütülürken ürünün ticarileştirilebilmesi için finansman
arayışına girildi. Eylül 2015 itibariyle
Şehir TTO’nun Teknoloji Transferi Hızlandırıcı Programı’na katıldılar. Program kapsamında ürün özelliklerini ve
faydalarını artırarak müşteri segmenti
genişletilip ilk yatırım için Diffusion Capital Partners ile anlaşmaya varıldı. DCP’
den toplamda 2 milyon Euro tutarında yatırım alındı. Yatırıma
ek olarak, KOSGEB Ar-Ge
İnovasyon Desteği’ni alarak çalışmalar gerçekleştirildi. Sonrasında
KOSGEB Endüstriyel Uygulama

Desteği ile çalışmalara devam edildi. Bu
süreçte, kağıt çamurundan biyogaz üretimine olanak sağlayan selülaz enzimi
temelli, Epicellulyse XT adlı patentli bir
teknoloji ürettik. EpiCellulyse XT, kağıt
sanayisinin atığı kağıt çamurunun güvenli bir şekilde bertaraf edilmesini ve
yenilenebilir enerji üretimi için biyogaz
üretim tesislerinde kullanılabilir hale getirilmesini sağlıyor. Kağıt sanayi atıkları
teknoloji sayesinde dünyada ilk defa biyogaza ve organik gübreye çevriliyor. İlk
olarak Türkiye’de önemli bir kağıt üreticisi olan Çorlu’da Modern Karton’un fabrikasında pilot tesisimizi kurduk.
Türkiye ve Avrupa’da yeni fabrikalarla
çalışmak ve ürün-teknoloji tedarik etmek
ikinci adımımız. Bu amacımız doğrultusunda da dünya çapında pek çok firma ile
görüşmelerimiz devam etmekle beraber
Almanya’daki bir kağıt fabrikasından ilk
kontratı almış bulunmaktayız.”

“EPISOME BIOTECH, was founded in 2014

based on the cellulase enzyme, which allows
the production of biogas from paper sludge.
EpiCellulyse XT enables the paper industry to
safely dispose of waste paper sludge and make
it available in biogas production facilities for
renewable energy production. Paper industry
waste is being converted to biogas and organic
fertilizer for the first time in the world thanks to
technology. First, we established our pilot plant
in Çorlu factory for Modern Karton, which is an
important paper manufacturer in Turkey.
Our second step here is to work with new
factories in Turkey and Europe and to supply
products and technology for these companies.
In line with this aim, we are continuing our
negotiations with many companies around the
world and we have received the first contract
from a paper factory in Germany.”

by Bahadır Kılınç and Murat Balaban, two friends
who met at Atatürk Science High School. Initially,
a small team carried out laboratory work in Gebze
Teknopark and sought financing to commercialize
the product. As of September 2015, we
participated in the Şehir TTO’s technology
transfer accelerator program. We reached an
agreement with Diffusion Capital Partners to
expand the customer segment and invest first by
increasing product features and benefits under
this Program. We received a total investment
of 2 million euros from DCP. In addition to the
investment, KOSGEB R&D activities were carried
out by receiving Innovation Support. Afterwards,
we continued to work with Kosgeb Industrial
Application Support. In the process, we produced
a patented technology called Epicellulyse XT,
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“Özgün teknolojimizle dünyaya
markamızı satıyoruz”
“We sell our own products to the world with our
genuine technology”
“LISANS VE yüksek lisans eğitimimi Boğa-

Türkiye’de TÜBİTAK-TTalanı Endüstri 4.0’ın en fazGV-TÜSİAD “Teknoloji Büla önem verdiği son dört yılyük Ödülü”, ABD’de Control
da artan bir ivme ile gelişen
Engineering Dergisi “En iyi
bir pazar. Dolayısı ile dün40 Ürün” ve İngiltere’de The
yanın lider firmalarından
PROF. DR.
Inistitution of Engineering
GE’de Artesis’in bayileri
AHMET DUYAR
and Technology tarafından
arasında olup Artesis ürünArtesis Genel Müdürü
“İnovasyon” ödülünü aldı.
lerini kendi markası altında
General Director of
Artesis
General Electric (GE) Temtüm dünyaya satmakta. Armuz 2010’da Artesis firmatesis satışlarının yaklaşık
yüzde 80’ini ihraç ediyor.
sına ortak oldu ve Artesis
Artesis’in kârlılığı 2018 de bir önceki yıla
ürünlerini tüm dünyaya kendi markası altıngöre dolar bazında yüzde 84 arttı ve 2019
da satmaya başladı.
yılında ABD’de bir ofis açtık. Artesis kendi
Artesis makinaların bozulacağını, sadece
elektronik cihazına ilave olarak diğer koakım ve voltaj ölçerek, aylar öncesinden haber veren dünyada rakibi olmayan özgün bir
ruma röleleri ve enerji analizörlerinden de
teknolojiye sahip. Bu teknoloji endüstriyel
alınabilecek voltaj ve gerilim bilgilerini işletesislerin sürdürülebilir kestirimci bakım
yen bir yazılım geliştiriyor. Artesis bu yazısistemi kurarak üretim ve enerji verimlililımı IOT platform geliştiricileri ile işbirliği
ile dünya pazarlarına sunmayı hedefliyor.”
ğini artırmalarını sağlar. Kestirimci bakım

“I COMPLETED my undergraduate and

Initiative of Engineering and Technology in the
UK. General Electric (GE) became a partner with
Artesis in July 2010 and began selling Artesis
products to the world under its own brand.
Artesis has an unrivalled unique technology
in the world that informs us months ago that
machines will be disrupted by measuring only
current and voltage. This technology enables
industrial plants to increase production and
energy efficiency by establishing a sustainable
predictive maintenance system. The predictive
maintenance sector is given too much attention
by Industry 4.0 and is a thriving market with
increasing momentum over the past four years.
General Electric, one of the world’s leading
companies, is also among Artesis ‘
dealers and sells Artesis products
all over the world under
its own brand name.
Artesis exports
about 80
percent of
its sales.

ziçi Üniversitesi’nde, doktora eğitimini de
ABD Akron Üniversitesi’nde tamamladım.
ABD’de Florida Atlantic Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde öğretim
üyeliği ve bölüm başkanlığı görevlerinde
bulundum. NASA’nın ABD Ordusu ve Florida Eyaleti tarafından desteklenen araştırmalarında “Uzay Mekiği Ana Motoru,
Helikopter motorları ve Uçak motorlarında
arızaların önceden tespiti uygulamalarını”
yaptım. Bu çalışmalar için 1990 yılında Florida Eyalet Valiliği Bilim Ödülü’nü aldım.
Türkiye’ye 1999 yılında dönüp Arçelik’le
birlikte Artesis firmasını kurdum.
Artesis, endüstriyel tesislerdeki makineleri izleyerek, arızalanacaklarını aylar öncesi haber veren ve böylelikle üretim ve enerji
verimliliğinin artışını sağlayan, özgün ve
patentli bir teknolojiye sahip. Bu teknoloji,

graduate studies at Boğaziçi University and
my PhD at the University of Akron, USA. In the
United States, I worked as a faculty member
and head of the Department of Mechanical
Engineering at Florida Atlantic University. In
researches sponsored by NASA, the U.S. Army,
and the state of Florida, I conducted prior
detection applications of failures in the Space
Shuttle main engine, helicopter engines, and
aircraft engines. As a result of these studies,
I was granted the Florida State Governor’s
Science Award in 1990. In 1999, I returned to
Turkey and founded Artesis with Arçelik.
Artesis has a unique and patented
technology that monitors machines in
industrial plants, informs them months before
they will fail, thereby increasing production
and energy efficiency. This technology received
the TÜBITAK-TTGV-TÜSIAD “Technology Grand
Prize” in Turkey, the “Top 40 Products” Award
given by Control Engineering Magazine in the
USA and the “Innovation” Award given by the

Artesis’ profitability in 2018 was up 84 per
cent on a dollar basis from the previous year,
and we opened an office in the US in 2019. In
addition to its own electronic device, Artesis
is developing a software that handles voltage
information that can be obtained from other
protection relays and energy analyzers. Artesis
aims to offer this software to world markets in
collaboration with IOT platform developers.”
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“Öğrenebilen tasarım yazılımları
geliştiriyoruz”
“We develop design software that learns”
“WHITE CAD’I 2005 yılında GOSB Tekno-

park’ta kurdum. Elektrik mühendisiyim.
Uzun yıllar ülkenin en önemli inşaat firmalarında Cad alanında önemli deneyimler
kazandım. Girişimcilik faaliyetlerine 2001
yılında başladım. 2005 yılında CAD alanındaki deneyimlerimi kullanmak için ArGe odaklı White CAD firmasını kurdum.
White CAD Türkiye’nin ilk banyo tasarım
yazılımı, ilk elektrik hatları döşeme yazılımı gibi önemli projelere imza attı. Yıllardır
CAD (Computer Aided Design – Bilgisayar
Destekli Tasarım) alanında çözüm odaklı
inovatif hizmetler üreten Whitecad’in geliştirdiği banyo tasarım programı KAREO
ile banyolarını yenilemek isteyenler, kendilerini hayal ettikleri banyonun içinde

Hindistan pazarında daha
bulabiliyor. Üstelik tek tuşda yaygınlaşmayı planlıyor.
la ve 2-3 dakikalık kısa bir
Banyoda elde ettiğimiz vezaman dilimi içinde. Böyrimli uygulama sonuçları
lelikle gerçek ölçülerinde,
doğrultusunda VR teknobanyolarının, gerçek ürünlojili bu yazılımın, ofisler
lerle döşenmiş hallerini deile evlerin mutfak, salon,
neyimleyebilen kullanıcıİLKER YEĞIT
oturma ve yatak odası gibi
lar, hayal ettiği banyoya çok
White Cad Genel
diğer alanları ve farklı sekrahat ulaşabiliyor. SamMüdürü
General Manager of
törlerde de kullanılabilsung Gear VR entegrasyoWhite Cad
mesi için çalışmalarımızı
nunu içeren yazılım, kulsürdürüyoruz. Bunun ilk
lanıcıya sağladığı “içeriği
uygulamasını da otomotiv
tek tuşla üretebilme” özelsektöründe gerçekleştiriyoruz.
liğiyle de dünyada bir ilk olma özelliğini
Türkiye’nin önde gelen otomotiv şirtaşıyor. White CAD’in, Türkiye pazarında
ketlerinden biri için, showroomlarında
pazar lideri konumundaki Kareo Banyo takullanılmak üzere yazdığım sanal araç
sarım yazılımı, geçtiğimiz aylarda yapılan
konfigüratörü uygulaması ile Türkiye’de
bir anlaşma ile Hindistan yapı sektörünün
bir ilki gerçekleştirdik. White CAD’in,
lider vitrifiye üreticisi Hindware firmasın2017 yılı Ocak Ayı’ndan bu yana İspanda da kullanılmaya başladı. Bu anlaşma ile
ya’da da bir ofisi bulunuyor.”
White CAD stratejik olarak 2018 yılında

“I FOUNDED WHITE CAD in 2005 at
GOSB Teknopark. I’m an electrical engineer.
For many years I have gained significant
experience in the field of Cad in the
country’s most important construction
companies. I started entrepreneurship
activities in 2001. In 2005, I established
White CAD based on R&D to use my
experience in CAD. White CAD wrote
important projects such as Turkey’s first
bath design software and the first power
lines laying software. Thanks to KAREO,
the bathroom design program developed
by Whitecad, which has been providing
solution-oriented innovative services in
CAD (Computer Aided Design) for years,
those who want to renew their bathrooms
can find themselves in the bathroom they
dreamed of. Even with a single button and
in a short time period of 2-3 minutes. In
this way, users who can experience the real
size of their bathrooms, furnished with real
products, can easily reach the bathroom
they dream of. The software, which includes

Samsung Gear VR integration, is the first
in the world with ‘producing the content
with one touch’. Designed by White CAD
and Sunday leading in the Turkish market,
the Kareo Banyo design software has also
been used in India’s construction industry
leading vitrified manufacturer Hindware,
in a deal reached in recent months. With
this deal, White CAD strategically plans
to expand further in the Indian market in
2018. In line with the efficient application
results we have obtained in the bathroom,
we continue to work to make this software
with VR technology available in offices and
other areas of the houses such as kitchen,
lounge, living room and bedroom as well as
in different sectors. The first example of this
will take place in the automotive sector..
For one of the leading automotive
companies in Turkey, we have achieved
a first in Turkey with the virtual vehicle
configurator application we have written for
use in their showrooms. White CAD also has
an office in Spain since January 2017.
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“Rakibimiz Silikon Vadisi değil,
Batı Avrupa ve Kuzey Avrupa”
“Our opponent is not Silicon Valley, but Western
Europe and Northern Europe”
“BENIM GIRIŞIMCILIK HIKAYEM 2000’li
yılların başına dayanıyor. Ericsson Crea-World adında mobil dünyaya yönelik bir kuluçka
merkezi kurulmuştu ve ilk iş deneyimimi
orada edinmiştim. Orada girişimcilere destek
olurken, girişimci olma
motivasyonum artmıştı
fakat bugünkü gibi bir girişim
ekosistemi olmadığı için bu motivasyonumu 9 yıl bekletmiştim.
2009 yılında kurumsal hayatımı
sonlandırıp ‘dakick’ adlı girişimimi kurdum ve 2014 yılında
sattım. 2015 yılında da şu
anda ilgilendiğim startups.
watch’u kurdum. Startups.watch’u kurma hikayem ise Silikon Vadisine dayanıyor. Silikon
Vadisine gittiğimde oradaki
herkesin rakamlarla ve istatistiklerle konuştuğunu görmüştüm. Türkiye’ye döndüğümde “Bizim girişim

“MY ENTREPRENEURSHIP
STORY dates back to the early
2000s. An incubator center for the
Mobile World called Ericsson Crea-World
was established and it was there that I
gained my first business experience. While
supporting entrepreneurs there, my motivation
to become an entrepreneur increased, but since
there is no enterprise ecosystem like today, I
kept my motivation waiting 9 years. I ended my
corporate life in 2009 and founded my venture
called ‘dakick’ and sold it in 2014. In 2015, I
founded startups.watch, which I am currently
interested in. My story of establishing Startups.
watch is based in Silicon Valley. When I went
to Silicon Valley, I saw everyone there talking
with numbers and statistics. When I returned
to Turkey, I asked myself “why are statistics
not kept in our enterprise ecosystem?” and I

lar yatırım yapılmış, bu tutar
ekosisteminde neden ista2017 yılında 112 milyon dolatistik tutulmuyor?” deyip
startups.watch’u kurdum.
ra çıkmış. Yani Türkiye’deki
Girişim ekosisteminin
girişim ekosistemi muazzam
gelişimine bakarsak son
bir yol katetti diyebiliriz. Tabi
10 yılda çok yol katettik.
bu yeterli mi derseniz tabiki
SERKAN ÜNSAL
Rakamlar üzerinden gideğil. Diğer ülkelerle kıyasStartup.watch
Kurucusu
dersek 2010 yılında sadece
ladığımızda Doğu Avrupa’da
Startup.watch Founder
yedi tane hızlanöncüyüz, Orta Doğu’da İsrail
ve Arap Emirliklerinden sonra
dırma programı
en büyük üçüncü hub’ız fakat
varken
bugün
Batı Avrupa ile karşılaştırılamayacak kadar
bu sayı 47’yi geçmiş. Ortak çalışma
küçük bir ekosistemiz. Kişi başına düşen gialanları 2010 yılında 1 taneyken, 2018
yılında bu sayı 41’e ulaşmış. 2010 yırişimcilik yatırımları anlamında şu anda 1
doların altında dolaşıyoruz. Bu tutarın global
lında melek yatırımcı sayısı bir elin
rekabet için en az 10 dolar ve üstü seviyelere
parmaklarını geçmezken 2018 soçıkması gerekiyor. Bu da girişimlere her sene
nunda bu sayı sadece akredite
800 milyon dolar üzeri yatırım yapılması
olanlarda 471’e ulaşmış. 2013
anlamına geliyor. Bunun yolu ise hem daha
yılı itibariyle 15 tane melek
global düşünen girişimcilere ihtiyacımız var,
ağı kurulmuş. 2010 yıhem de global düşünen bu girişimcilere yatılında tüm girişimlere
erken
aşamada
rım yapacak daha çok yatırım fonuna ihtiya19 milyon docımız var. Global düşünen girişimci sayısını

set up startups.watch.
If we look at the development of the
enterprise ecosystem, we’ve come a long way
in the last 10 years. If we go through the figures,
there were only seven acceleration programmes
in 2010 and today there are more than 47. Coworking areas were 1 in 2010 and this number
reached 41 in 2018. While the number of angel
investors was not more than just the fingers of a
hand in 2010, by the end of 2018 that number
had reached 471 only with those accredited.
As of 2013, a network of 15 angels had been
established. In 2010, $19 million was invested
in all initiatives at an early stage, increasing
the amount to $112 million in 2017. In other
words, the enterprise ecosystem in Turkey has
covered a lot of ground. If you ask ourselves “is
that enough?”, absolutely not. When compared
with other countries, we are a pioneer in Eastern

Europe, the third largest hub in the Middle
East after Israel and the Arab Emirates, but an
ecosystem too small to compare with Western
Europe. In terms of per capita entrepreneurial
investments, we are currently hovering below $
1. This amount needs to be raised to at least $ 10
and above for global competition. That means
more than $ 800 million should be invested in the
ventures each year. We need more global-minded
entrepreneurs, and we need more mutual funds
to invest in these global-minded entrepreneurs.
The method of increasing the number of globalminded entrepreneurs is to bring to the forefront
the role model of the entrepreneurs who have
achieved this, that is, achieved globalization, so
that other entrepreneurs come after them and
take them as an example.
As for the role undertaken by the state in
relation to entrepreneurship, state support
on this issue is more and better than ever. For
example, it is very difficult for entrepreneurs to
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artırmanın yolu da bunu başaran, yani globalleşmeyi başaran girişimcilerin rol model
olarak ön plana çıkarılması gerekiyor ki diğer
girişimciler de peşinden gelsin, örnek alsın.
Girişimcilikte devletin rolüne gelirsek
devlet destekleri hiç olmadığı kadar fazla ve
iyi durumda. Örneğin fikir aşamasında girişimcilerin yatırım bulması oldukça zordur.
Melek yatırımcılar bile ürünü çıkmış, fatura
kesen girişimlere yatırım yapmak istemektedirler. Devlet ise fikir aşamasında bile TÜBİTAK, KOSGEB gibi kurumlar vasıtasıyla
her sene yüzlerce girişimciyi daha fikir aşamasından desteklemeye başlamıştır. Bu nedenle fikir aşamasındaki girişimciler için en
büyük melek devlet diyebiliriz.
Peki girişim ekosisteminde neler eksik
derseniz, global düşünen girişimci sayısı az.
Yerel fon sayımız şu anda çok az fakat yakında yeni fonlar kurulacak diye ümit ediyoruz.
Her ne kadar son dönemde Foriba, İyzico ve
Paraşüt gibi güzel satış haberleri duysak da
yatırımcıların girişimlere koydukları paraları kat kat fazlasına alabilecekleri satış ortamı
zayıf. Rol model sayımız az, bunu artırmanın
yolu da Sina Afra gibi, Nevzat Aydın gibi, Demet Mutlu gibi örnekleri çoğaltmaktan geçiyor. Yani Türkiye Girişim Ekosistemine 20
Sina Afra, 20 Nevzat Aydın, 20 Demet Mutlu
gerekiyor ki rakibimizin Silikon Vadisi değil
Batı Avrupa, Kuzey Avrupa olduğunu unutmamak gerekiyor.”

find investment in the idea phase. Even angel
investors want to invest in startups that have
released the product and cutting bills. Even at
the idea stage, the state has started to support
hundreds more entrepreneurs from the idea
stage every year through institutions such as
TÜBITAK and KOSGEB. Therefore, we can say
that the state is the most supportive angel for
entrepreneurs in the idea stage.
If you ask what is missing in the enterprise
ecosystem, in response we can say that the
number of entrepreneurs who think globally is
quite few. Also the number of local funds is very
rare at the moment, but we hope that new funds
will be come soon. Although we have heard some
good sales news recently, such as Foriba, İyzico
and Paraşüt, the sales environment is weak where
investors can get more than double the money
they put into ventures. We have few role models,
and the way to increase this is by replicating
examples like Sina Afra, Nevzat Aydin, Demet
Mutlu, etc. Our opponent here is not Silicon
Valley but Western Europe, Northern Europe.
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“Türkiye’nin ilk bulut
tabanlı mobil
HotSpot yazılımı”
“Turkey’s first cloud-based
mobile HotSpot software”
“OCAK 2015’TE 10 bin TL

lik sistemlerinin ilk defa
sermaye ile insan hayatıüretilmesi ve uygulanmanı ve varlıkları korumak
sını gerçekleştiren mühenamacıyla kurulan Sorax
dis Yakup Torun ve 15 yıl
Teknoloji, araç içi endüstsüre ile M2M ve Telemetri
projelerinde global marriyel ekipmanlar ve katma
DENIZ TURAN
değerli yazılımlar geliştikalarla kazan/kazan proSorax Teknoloji
Genel Müdürü
riyor. Çalışmalarını GOSB
jeleri üreten, başta kamu
General Manager of
Teknopark’ta sürdüren Sosegmenti olmak üzere özel
Sorax Teknoloji
sektör dahil birçok değerli
rax, sektörde 15 yılı aşkın
kazanım sağlayan kadın
tecrübeye sahip genç, digirişimci Deniz Turan tarafından kuruldu.
namik yönetici ve kadrosuyla, başta ulaştırSorax; geliştirdiği “Türkiye’nin ilk bulut tamaya yönelik öncü firmalardan Man, Otokar, Karsan, BMC, Bozankaya olmak üzere
banlı mobil HotSpot” yazılımı ile sektörde
Türkiye’deki birçok büyükşehir belediyesi
öncü ve katma değerli bir çözüm geliştirdik.
ve Türk Telekom’un iş ortağı olarak KazanBu çözüm ile Türkiye’de günlük ortalama 4
milyondan fazla kişinin araç içerisinde güdıran İnternet, Öğrencim Güvende Sistemi,
Araç Güvenlik Sistemleri, Filomo gibi üretvenli internet kullanımı sağlanıyor.
tiği ve geliştirdiği çözümlerle hizmet veriBugün kuruluş sermeyesinin 100 bin
katı ciroya ulaşmış olan Sorax’ın hedefi;
yor. 2008 yılında Türkiye’deki araçlarda ilk
gezegenimizin daha yaşanabilir, çevreci
koltuk arkası ekran sisteminin üretilmesi
projelere olan ihtiyacında geliştirici ve
ve uygulanması ile 2011 yılında toplu taşıöncü çözümler sunabilmek.”
ma araçlarında araç içi tasarlanmış güven-

“ESTABLISHED in January 2015 with a
capital of TL 10 thousand to protect human
life and assets, Sorax technology develops
in-car industrial equipment and value-added
software. Continuing his studies at Gosb
Teknopark, Sorax provides services to many
metropolitan municipalities and business
partners in Turkey such as man, Otokar, Karsan,
BMC and Bozankaya, which are the leading
companies in the transportation sector with
their young, dynamic managers and staff with
more than 15 years of experience in the sector,
with the solutions it produces and develops
such as Kazandıran İnternet, Öğrencim Güvende
Sistemi, Araç Güvenlik Sistemleri, Filomo. It
was founded in 2008 by Yakup Torun, the
engineer who made the first production and

implementation of the seat-back display system
for vehicles in Turkey and the first production
and implementation of in-car safety systems in
public transport in 2011, and by Deniz Turan, a
woman entrepreneur who has been producing
win/win projects with global brands in M2M and
Telemetry projects for 15 years. With “Turkey’s
first cloud-based mobile HotSpot” software,
Sorax has developed a pioneering and valueadded solution in the sector. With this solution,
on average, more than 4 million people in
Turkey use secure internet within a vehicle.
The goal of Sorax, which has reached 100
thousand times the turnover of the company
today, is to provide developer and pioneer
solutions to our planet’s need for more
habitable, environmentalist projects.”
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“Endüstri 4.0 devrimine yön verecek
vizyonda teknoloji üreteceğiz”
“We will produce technology in the vision that will
lead the Industry 4.0 revolution”
“VISIOMECHANICS’IN HIKÂYESI, 2014
yılında henüz üniversite öğrencisiyken üç
lisans öğrencisinin ODTÜ Teknokent’in düzenlemiş olduğu “Yeni Fikirler Yeni İşler”
isimli tekno girişim yarışmasına katılımıyla
başladı. Yarışmaya sunduğumuz projemiz,
plastik enjeksiyon makinesi kalıplarında oluşan anomalileri machine vision algoritmaları
ve optik donanımlar kullanarak engellemeye
yönelikti. Bu kapsamda 1453 proje arasından sıyrılarak yarışmanın finalisti olmaya
hak kazandık. Ardından girişim hızlandırma
programı kapsamında, ODTÜ Teknokent
Kuluçka Merkezi bünyesinde ilgili problemin
çözümüne yönelik çalışmalarımıza başladık.
Yaptığımız çalışmalar esnasında, en başından beri hayal ettiğimiz insansız, karanlık
fabrikaların oluşumundaki en kritik noktada,
yapay görme konusunda kendimizi geliştirmeye ve sektörün dinamiklerini anlamaya
özen gösterdik. Çizdiğimiz vizyonumuzda,
yapay zekayla bütünleşik çalışan görüntü
işleme tabanlı turn-key çözümler üretip, bu

uygulamaları globalde paolarak, tüm ekibin çizdiğizarlanabilir hale getirmek
miz vizyondan vazgeçmesi
ve teknolojiye öncülük eden
ve varolan düzenin bir dişyerli bir firma haline dölisi olmamız bekleniyordu.
Bu beklentinin tam aksine,
nüşmeyi hedefledik. Bir çok
iki senelik yarı zamanlı bir
girişimcinin yüzleştiği gibi
HÜSEYIN
Ar-Ge sürecini başarıyla yübizler de, VisioMechanics
ALEMDAR
Visiomechanics
henüz fikir aşamasındayken
rüttük, ardından ürünleşme
Genel Müdürü
ve daha sonraki dönemlerde
aşamasına geldiğimiz bir çöGeneral Manager of
Visiomechanics
bir çok finansal zorluklarzümle ilk satışımızı gerçekla karşılaştık. Geliştirmeyi
leştirdik ve peşi sıra diğer siplanladığımız çoklu disipparişleri de almaya başladık.
Tüm bu girişimlerin ardından en doğru
linler gerektiren ve yüksek teknoloji içeren
zaman ve yerde (2018 Mart-GOSB Teknoçözümler, istisnasız benzer her girişimin ihtiyacı olduğu gibi bizler için de stratejik ortakpark) Start-Up firmamız olan VisioMechaların bulunması gereken bir düzeydeydi.
nics A.Ş’yi kurmaya karar verdik. İlk 14 aylık
Bu doğrultuda, otomotiv yan sanayisine
sürede 1.2 milyon TL ciroya ulaştık ve eş
yön veren ölçekte stratejik bir aday partnerzamanlı olarak yeni bir venture capital
firmasıyla yaptığımız görüşmeler doğle, uzun soluklu fakat nihai olarak anlaşmaya
varamadığımız bir ilk yatırım görüşmelerirultusunda, 10 milyon TL değerlemiz oldu. Bu başarısız girişimin ardından,
me üzerinden ilk yatırımımız
ülkedeki girişim eko sisteminin yeteri kadar
için sözleşme imzalama aşagelişmemesinden kaynaklı temel bir beklenti
masına geldik.”

“THE STORY OF VisioMechanics started in 2014 with the
participation of three undergraduate students in the techno
venture competition called “New Ideas New Jobs” that organized
by METU Teknokent. Our aim in the project we presented to the
competition was to prevent the anomalies in the plastic injection
machine molds by using machine vision algorithms and optical
equipment. In this context, we were qualified to be the finalist of
the competition by standing out of 1453 projects. Then, within the
scope of the initiative acceleration program, we started our efforts
to solve the related problem within METU Teknokent Incubation
Center. During our studies, at the most critical point in the
formation of the unmanned, dark factories that we had imagined
from the beginning, we took care to develop ourselves and
understand the dynamics of the sector in terms of artificial vision.
In our vision, we aimed to produce turn-key solutions based on
image processing that are integrated with artificial intelligence
and to make these applications globally marketable and become
a domestic company that pioneered the technology. As many
entrepreneurs have faced, we have also faced many financial
challenges while VisioMechanics was still at the idea stage and
in later periods. The multidisciplinary and high-tech solutions

we planned to develop were at a level where we needed
strategic partners, just as every similar initiative needed
without exception.
In this direction, we had an initial investment
meeting with a strategic candidate partner on a
scale that led to the automotive subsidiary industry,
which lasted a long time but ultimately failed to reach an
agreement. Following this failed attempt, the whole team was
expected to abandon the vision we had drawn and become a cog
of the existing order, as a fundamental expectation from the failure
of the enterprise eco system in the country to develop sufficiently.
Contrary to this expectation, we successfully carried out a two-year
part-time R&D process, followed by our first sale with a solution
that we reached the product phase, and then we started to receive
other orders as well.
After all these initiatives, we decided to establish our Start-Up
company VisioMechanics A.Ş. at the right time and place (March
2018-GOSB Teknopark). We reached a turnover of 1.2 million
TL in the first 14 months and in line with our negotiations with a
new venture capital company, we reached the stage of signing a
contract for our first investment over a valuation of 10 million TL.
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“Yaprak jelatin üretimi konusunda
dünya pazarında söz sahibiyiz”
“We have a say in the world market in the
production of leaf gelatin“
“1997 YILINDA Ege Üniversitesi Deri Mü-

hendisliği bölümünden mezun olduktan
sonra 20 yıl boyunca deri sektörünün pek çok
alanında çalışmalarda bulundum.Firmamızı
BB Tarım Gıda Mühendislik Ar-Ge San olarak 2015 yılında GOSB Teknopark’ta kurduk.
BB Tarım olarak başta kolajen ve jelatin olmak üzere proteinlerin çeşitli kullanım alanlarında çalışmalar ve üretim gerçekleştiriyoruz. Firmamızın önemli üretim alanlarından
biri olan jelatin tıp, eczacılık, kozmetik ve
gıda sektörlerinde uzun yıllardır güvenle
kullanılıyor. Jelatin çok yararlı ve güçlü
bir protein kaynağı olmasının yanı sıra
içerdiği yüksek miktarda kolajen ile
kemikleri güçlendirerek kemik
erimesi ve osteoartrit gibi
hastalıkları önlemeye
yardımcı oluyor. Düzenli tüketimi koles-

geliştirilmesi gibi konularda
terolü düşürerek, kan şekeyatırım planlarımız hazır.
rini kontrol altına alıyor, cilt
Kısa vadede yaprak jelatin
ve eklemlerde erken yaşlanüretimimizin kapasitesini
mayı önlüyor. GOSB Teknoarttırmayı ve laboratuvar
park’ta dokuz proje tamamARZU BAŞYIĞIT
alt yapımızı güçlendirmeyi
ladık. Bunlardan elde edilen
BB Tarım Kurucu
hedefliyoruz. Orta vadede
çıktılar ile yedi patent, beş
Ortağı
Founder Partner of
ise kollajen kılıf yatırımımıendüstriyel tasarım tescili ve
BB Tarım
dört marka tescili geçekleşzı yaparak, Türkiye’de yine
bir ilki gerçekleştirmeyi hetirdik. Bunlardan en önemlisi olan ve Jelyap markası
defliyoruz. 2018’de ciromuz
ile ürettiğimiz yaprak jelatin, dünyada sadece
450 bin dolar olarak gerçekleşti. 2019 yılınbirkaç firma tarafından üretilebilen özel bir
da mevcut yaprak jelatin üretim kapasiteürün. Jelyap, yaprak jelatin gıda sektöründe
mizi yeni hatlar kurarak sekiz kat artırmayı
diğer kıvam arttırıcılara kıyasla pek çok avanplanlıyoruz. Şu an ürettiğimiz ürün olan Jeltaj sağlıyor. Bunun dışında, kolajen peptid
yap’ın yüzde 90’ını iç piyasaya, yüzde 10’unu
bazlı bitki besleme ürünlerinin geliştirilmesi,
ise yurtdışına satıyoruz. Ancak 2020 yılı soet işleme tesislerinin kullanabileceği kollajen
nunda bu oranın tersi olacak şekilde yüzde
kılıf ve Türkiye’de bir ilk olan sporcuların kas
90’ ını yurtdışı satış, yüzde 10’ unu ise yurtiçi
ve iskelet sistemini destekleyici gıda takviyesi
satış olacak şekilde planlıyoruz.

“AFTER GRADUATING from the
Department of Leather Engineering
at Ege University in 1997, I worked in
many areas of the leather industry for
20 years. We established our company in
2015 as BB Tarım Gıda Mühendislik
Ar-Ge Sanayi in GOSB Teknopark.
As BB Tarım, we carry out studies
and production in various areas of use of
proteins, particularly collagen and gelatin. Gelatin,
which is one of the important production areas
of our company, has been used safely in medical,
pharmaceutical, cosmetic and food sectors for
many years. Gelatin is a very useful and powerful
source of protein, as well as the high amount of
collagen contained in the bones by strengthening
bone resorption and helps prevent diseases
such as osteoarthritis. Regular consumption
decreases cholesterol, controls blood sugar and
prevents premature aging of skin and joints. We
completed nine projects at GOSB Teknopark.
With these outputs, we have implemented seven
patents, five industrial design registrations and
four brand registrations. The most important of

these is the leaf gelatin that we produce under
the Jelyap brand and this is a special product
that can be produced by only a few companies
in the world. Gelyap offers many advantages in
the leaf gelatin food industry compared to other
thickeners. Besides, our investment plans are ready
for the development of plant feeding products
based on collagen peptide, production of collagen
sheath which can be used by meat processing
plants and the development of food supplements
supporting the novelistic and skeletal system of
athletes, which is the first in Turkey. In the short
term, we aim to increase the capacity of our leaf
gelatin production and strengthen our laboratory
infrastructure. In the medium term, by investing
in collagen sheath, we aim to achieve a first in
Turkey. In 2018, our turnover was 450 thousand
dollars. In 2019, we plan to increase our existing
leaf gelatin production capacity by eightfold by
building new lines. We sell 90 percent of Jelyap
products to the domestic market and 10 percent to
abroad. However, by the end of 2020, we plan to
have 90 per cent of overseas sales and 10 per cent
of domestic sales.
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Turizmde yeniden yükseliş
trendine girildi, ama fiyatlar
hâlâ olması gereken yerde değil
Türkiye turizmde yeniden yükseliş trendine girerken, diğer alanlarda olduğu gibi bu alanda da elbette
sorunlar yaşıyor. Uluslararası alanda ise içine girilen yeni dünya düzeni sürecinde yaşanan hızlı gelişmeler
yakından incelenmeli daha da önemlisi Türkiye her alanda olduğu gibi bu alanda da geleceğe yönelik
planlarını yaparken bunu dikkate almalı ve yönünü buna göre belirlemelidir.

Tourism is again on the rising trend
but the prices are still low
As Turkey is again on the rising trend in tourism, it certainly faces problems as it has to deal with others in the other
areas. Concerning the international platform, the fast developments happening in the course of the new world order,
should be closely observed and more importantly, Turkey should take this notion into consideration when planning
for the future in this area as it does for its plans in other areas and it should set its direction accordingly.

Fehmi KÖFTEOĞLU

Ekin Grubu Turizm Gazetesi Editörü
Ekin Group Tourism Newspaper Editor

T

ÜRKIYE TURIZMDE 2016 yılında yaşadığı tarihinin en ağır krizinden sonra 2018
yılında toparlandı, 2019 yılında yeniden
yükseliş trendine girdi.
Yükseliş trendi üç noktada yaşanıyor.
• Ziyaretçi sayısı arttı, artıyor, artmaya devam edecek.
• Fiyatlar yükseldi yükselmeye devam edecek.
• Yabancıların Türkiye’de otel yatırımlarına ilgisi artıyor.
Ama turizm geliri ziyaretçi sayısı ile aynı oranda artmıyor.
Kişi başına turizm geliri rakiplere göre düşük.
Bu başlıkları tek tek ele alalım.
Ziyaretçi sayısındaki artış rakip ülkeler ve dünya ortalamasının üzerinde gerçekleşiyor.
Buna ek olarak ziyaretçi alınan ülkelerin yelpazesi genişliyor.
Bu anlamda Türkiye tek pazara mahkum olmaktan çıkan
bir sürece girdi.
Gelen ziyaretçi sayısındaki çift rakamlı artış sevindirici
ama bu tek başına önemli değil.
Bunu müşteri profili ile birlikte ele almak gerekir.
Türkiye iki ana pazarı Avrupa geneli ve Avrupa’nın başını çeken Almanya’da BDT ülkeleri ve bunların başını çeken
Rusya’da fiyatlarını ortalama yüzde 15 artırdı.

AFTER BEING HIT by the most severe crisis of its history in
2016, the Turkish tourism recovered in 2018. In 2019, it’s set
again on rising trend.
This rising trend is observed in three notions:
• Number of visitors increased and continues to rise.
• Prices surged and will keep surging.
• The foreigners are more interested with hotel investments
in Turkey.
However the tourism income doesn’t increase parallel to the
rise of visitors.
Per capita tourism income is low compared to the rivals.
Let’ examine these issues one by one
The rise of the number of visitors is higher than the rise
observed in rival countries and the world average.
Additionally, the variety of countries sending tourists
widens.
Therefore, Turkey is not bound anymore to one market.
The double-digit rise of the number of visitors is good news
but this alone is not an important factor.
We should consider it together with the customer profile.
Turkey increased the prices by 15 per cent approximately
in its two main markets which are Europe in general and
particularly Germany and CIS and Russia, the leading country in
this market.
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This increase will continue in 2020 too albeit at a slower
pace.
Mainly in Germany, all tour operators increase the number
of flights and seat capacity for Turkey.
Although the quality of the service offered is higher
compared to the rival countries, Turkey will be among the top
destinations of the tour operators in 2020.
Turkey is a preferred country for hotel investment and
operation both in coastal areas and cities.
Therefore, the international hotel chains add new branches
and the new chains and groups too will keep coming with their
own brands.
The foreign hotel chains and groups keep coming mainly
to Anatolia rather than to the coastal areas and this trend will
continue.
Turkey is one of the actors of the global tourism with these
qualifications.
Turkey rises to the regional leadership, led by Antalya in the
Mediterranean are which is the center of the global tourism.
Thanks to the experience and know how, Turkey plays now
the premier league.

11. KALKINMA PLANI’NDA TÜRKIYE’NIN
TURIZM HEDEFLERI
THE TOURISM TARGETS OF TURKEY IN THE 11TH DEVELOPMENT PLAN
Mevcut durum
Current situation
Turizm geliri (milyar dolar) 	
29,5
Tourism income (billion $)
29,5
Ziyaretçi sayısı (milyon) 	
46,1
Number of visitors (million)
46,1
Yabancı ziyaretçi sayısı (milyon) 	
39,5
Number of foreign visitors (million)
39,5
Ziyaretçi başına ortalama harcama (dolar) 	
647
Per visitor spending (dollar)
647
Ortalama konaklama süresi (gece)
9,8
Average accommodation duration (night)
9,8
Ziyaretçi başına gecelik gelir (dolar)
66
Night income per visitor (dollar)
66

2023 hedefi
Target for 2023
65
65
75
75
67,7
67,7
867
867
10
10
86,7
86,7
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Bu artış 2020 yılı içinde aynı oranda olmasa da devam
edecek.
Özellikle Almanya’da tur operatörlerinin tümü 2020
yılı programlarında Türkiye’ye uçak sayısı sefer sayısı ve
koltuk kapasitesini artırıyor.
Sunulan hizmet kalitesinin rakip ülkelere göre daha
yüksek olmasına karşın fiyatların dengeli olmasından hareketle Türkiye 2020 yılında da tur operatörlerinin öncelikli destinasyonu olacak.
Türkiye gerek kıyı bölgeleri gerek şehirlerde otel yatırım ve işletmeciliği için tercih edilen ülke konumundadır.
Bu nedenle son yıllarda görülen uluslararası otel zincirlerinin mevcut markalarına yenilerini eklerken Türkiye’ye yeni
zincir ve gruplar markaları ile geliyor gelmeye devam edecek.
Yabancı zincir ve grupların gelişi kıyı bölgelerinden çok
şehir otellerinde, özellikle Anadolu’da yaşanıyor, bu süreç
devam edecek.
Bu özellikleri ile Türkiye dünya turizminin bir aktörüdür.
Türkiye bu alandaki aktör rolünü dünya turizminin
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merkezi olan Akdeniz’de, Antalya önderliğinde bölge liderliğine gidiyor.
Türkiye turizmde edindiği deneyim ve birikimi ile artık
birinci ligde oynuyor.
Bu durum, başta kamu yönetimi olmak üzere sektörün
yatırımcı işletmeci ve yöneticileri ile sektör ile ilişkili bütün kesimlere görev ve sorumluluklar yüklüyor.
Bu noktada finans kesiminin sektör ile ilişkileri ve işbirliği önemlidir.
Şöyle ki;
Türkiye’nin turizmde uluslararası alanında rekabet edebilirliğindeki en önemli dayanağı genç tesislere sahip olmasıdır.
Türkiye turizmdeki bu avantajını yitirmemelidir.
Bunun için kamu yönetimi bankacılık sektörünün tesislerini yenilemek isteyen firmaları elverişli koşullarla kredi
olanağı sağlayabilmesi için bu konuya özgün düzenlemeler
yapmalıdır.
Kamu yönetiminin bu yönde yapacağı düzenlemenin bir maliyeti
olacaktır
Ama bu maliyet getirecekleri ile
karşılaştırılmalı.
Böyle bakıldığında otellerin yenilenmesi için yapılacak düzenlemenin maliyeti Kredi Garanti Fonu
(KGF) ile karşılaştırılmayacak kadar cüzi olacağı görülür.
Bu dünya turizminde artık bir
aktör olan Türkiye’nin içe doğru
yapması gerekenlerden biridir.
Uluslararası alanda ise içine girilen yeni dünya düzeni sürecinde yaşanan hızlı gelişmeler yakından incelenmeli daha da
önemlisi Türkiye her alanda olduğu gibi bu alanda da geleceğe yönelik planlarını yaparken bunu dikkate almalı ve
yönünü buna göre belirlemelidir.
Türkiye turizmde yeniden yükseliş trendine girerken, diğer
alanlarda olduğu gibi bu alanda da elbette sorunlar da yaşıyor.
Örneğin kişi başına turizm gelirimiz rakip ülke İspanya’ya göre düşüktür.
İspanya’da kişi başına turizm geliri 1000 doların üzerinde iken Türkiye’de 697 dolardır.
Bu rakam meclisten geçen 11. Kalkınma Planı’nda 2023
yılı için bile 867 dolar olarak öngörülüyor.
Türkiye’nin turizmde önündeki görevlerden biri de kişi
başına turizm gelirini yükseltmektir.
Ama bu, bilen bilmeyen, önüne gelenin sabah akşam herşey dahil sitemini kötüleyerek değil her şey dahil yanında
Türkiye’nin çok az başka ülkeye nasip olan zengin turizm
ürünlerini geliştirip uluslararası pazara sunmakla olur.
Bu açıdan edinilmiş deneyim ve birikimlerle Türkiye’de
turizm diğer sektörlerden daha avantajlı durumdadır.
Türkiye turizmde yakaladığı yeniden yükseliş trendinde, sorunların yanında önemli avantajlara da sahiptir.
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This situation brings responsibilities and duties primarily
to the public management and to the investors, operators and
managers of the industry and all parties related to the industry.
At this point, the relations and cooperation of the finance
industry with the tourism sector is important.
Briefly,
The main plus of the competitiveness of Turkey in the
tourism is that it owns new built facilities.
Turkey should not lose this advantage in the tourism.
Therefore, the public management should make the
necessary arrangements for this matter so that the banks
provide affordable loans to the companies willing to renew
their facilities.
Such an arrangement to be made by the public sector will
have a cost.
Nevertheless, this cost should be compared with its benefits.
From this perspective, the cost of the arrangement to be
made to restore the hotels will be very low, not comparable
with the Loan Guarantee Fund.
This is one of the works
Turkey, one of the actors in the
global tourism now, should do.
Concerning the international
platform, the fast developments
happening in the course of
the new world order, should
be closely observed and more
importantly, Turkey should take
this notion into consideration
when planning for the future in
this area as it does for its plans in
other areas and it should set its
direction accordingly.
As Turkey is again on the
rising trend in tourism, it
certainly faces problems as it has to deal with others in the
other areas.
For example, our per capita tourism revenue is low
compared to our rival Spain.
In Spain, per capita tourism income is over 1000 dollar
against 697 dollar in Turkey.
This figure is anticipated to be 867 dollar even for the year
2023 in the 11th Development Plan legislated by the National
Assembly.
One of the preliminary missions of Turkey in tourism is to
increase per capita tourism income.
However, this goal cannot be achieved simply by criticizing
all included system opposed continuously by everyone
regardless they have an idea about it or not but by developing
the rich variety of tourism goods, which very few countries are
awarded with, and to offer them to the market.
Therefore, the tourism industry in Turkey is more
advantageous compared to the other industries thanks to these
experiences and the background.
Turkey which managed to catch again the rising trend in
tourism, has more opportunities besides the problems in this
field compared to the other industries.

NOVOTEL
ISTANBUL BOSPHORUS
Eşsiz boğaz ve tarihi yardımada manzarasının yanı sıra, kültürel ve sanatsal
etkinlikler ile gün boyu canlılığını koruyan bir bölgede yer alan Novotel
Istanbul Bosphorus, 200 odası ile şehrin kalbinde konaklamak isteyen
misafirlerini bekliyor.
Türk ve Dünya mutfağınının en leziz örneklerini bulabileceğiniz restaurantı,
7 toplantı salonu, kapalı yüzme havuzlu sağlık kulübü ve tüm misafirlerine
ücretsiz internet bağlantısı ile Novotel Istanbul Bosphorus, hem iş hem
tatil amaçlı konaklamak isteyenler için ideal bir tercih.
Kemankeş Kara Mustafa Paşa Mah. Kemankeş Cad. No:57-59 . Karaköy . İstanbul
T: 0212 372 0700 F: 0212 372 0707 . H8654@accor.com
novotel.com | accorhotels.com
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AKFEN YENILENEBILIR
ENERJI’YE IKI
ULUSLARARASI ÖDÜL
Akfen Renewable Energy was Awarded
Two International Prizes
Akfen Yenilenebilir Enerji’nin toplam yatırım değeri 530 milyon dolar olan 4 rüzgâr ve
9 güneş santrali projesi EMEA Finance tarafından iki ödüle layık görüldü.
Akfen Renewable Energy’s 4 wind power and 9 solar power plants worth of 530 million USD,
awarded two prizes by EMEA Finance.
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TÜRKIYE’DE SADECE yerli ve yenilenebilir kaynaklardan oluşan 1.000 megavatlık (MW) elektrik üretim santrali kapasitesine 2020 yılına kadar ulaşmayı hedefleyen Akfen Yenilenebilir Enerji’nin toplam 530 milyon dolar yatırım değeri bulunan
4 rüzgâr ve 9 güneş santrali projesi yurtdışından prestijli iki
ödülle taçlandı. Ödüller, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika‘nın önde
gelen finans yayınlarından EMEA Finance tarafından düzenlenen EMEA Project Finance Awards 2018’de (EMEA Finance Proje Finansman Ödülleri 2018) geldi. Akfen Yenilenebilir
Enerji’nin rüzgâr santralleri projesi Orta ve Doğu Avrupa’nın
“En İyi RES Proje Finansmanı”, güneş santralleri projeleri de
Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’nın “En İyi Yenilenebilir Enerji
Proje Finansmanı” dallarında ödül aldı. Ödüller İngiltere’nin
başkenti Londra’da düzenlenen EMEA Finance Project Finance Awards 2018 töreninde Akfen Yenilenebilir Enerji yetkililerine takdim edildi.

4 RES İÇİN 260 MİLYON DOLAR KREDİ
Akfen Yenilenebilir Enerji, Orta ve Doğu Avrupa’nın “En İyi
RES Proje Finansmanı” ödülünü; dört adet RES projesi için
Ağustos 2018’de yerli ve yabancı önde gelen bankalarla yapılan
260 milyon dolarlık uzun vadeli proje finansmanı ile kazandı.
Çanakkale ve Denizli’de yapılacak projeler tamamlandığında
Akfen Yenilenebilir Enerji’nin kurulu güç portföyüne 275 MW
daha eklenecek. Kredi; Vakıfbank, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Türk İş Bankası’nın garantörlüğünde Almanya
merkezli KfW IPEX-Bank ve EBRD tarafından sağlandı.
9 GES İÇİN 118 MİLYON DOLAR KREDİ
Akfen Yenilenebilir Enerji’nin, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’nın
“En İyi Yenilenebilir Enerji Proje Finansmanı” ödülünü almasını sağlayan proje ise; Konya, Amasya, Tokat, Van ve Malatya’da kurulumuna başlanan dokuz güneş enerji santrali (GES)
oldu. Yine Ağustos 2018’de yerli ve yabancı bankalarla imzalanan GES projeleri için uzun vadeli 103 milyon dolarlık finansman sağlandı. Söz konusu krediyi,
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası
(EBRD) ile Türkiye İş Bankası üstTOTAL FINANCING: $363 MILLION
lendi. Bu santraller de tamamlandığında kurulu gücü 118 MW olacak.
Proje
Çanakkale ve Denizli RES

AIMING TO REACH THEIR 1000 MW electricity
production plant capacity merely with national and
renewable resources in Turkey; Akfen Renewable Energy
was awarded two prestigious prizes for 4 wind power
plants (WPP) and 9 solar power plants (SPP) which have 530
million USD investment value. Organized by EMEA Finance
magazine as one of the leading finance publications in
Europe, Middle East and Africa; EMEA Project Finance
Awards 2018 awarded Akfen Renewable Energy’s wind
power plant projects as the Best WPP Project Financing
of Middle and Eastern Europe and the solar power plant
projects as the Best Renewable Energy Project Financing of
Europe, Middle East and Africa. The awards were presented
to Akfen Renewable Energy officers in the awards ceremony
which was held in London.
260 MILLION USD LOAN FOR 4 WPPS
Akfen Renewable Energy received the Best WPP Project
Financing Award of Middle and Eastern Europe with four
WPPs by 260 million USD long term project financing
provided by the leading global and local banking
corporations in August 2018. Upon completion of the
projects in Çanakkale and Denizli; 275 MW will be added
on to Akfen Renewable Energy’s established power
portfolio. The loan was provided by Germany based KfW
IPEX-Bank and European Bank for Reconstruction and
Development (EBRD) also with Vakıfbank, Garanti Bankası,
Yapı Kredi Bankası ve Türk İş Bankası as the guarantors.

118 MILLION USD LOAN FOR 9 SPPS
Akfen Renewable Energy’s the Best Renewable Energy
Project Financing Award winning project is nine solar
power plants which are in the installment phase, located
in Konya, Amasya, Tokat, Van and Malatya. Once again,
in 2018, for the SPP projects signed with local and
international banking corporations, 103 million USD long
term finance was provided. This loan was undertaken
by EBRD and Türkiye İş Bankası. These power plants’
installed power will be 118 MW following the completion.

TOPLAM FİNANSMAN 363 MİLYON $
Project

1.2 MİLYON KİŞİYE GÜNEŞ VE
RÜZGÂRDAN ELEKTRİK
Böylece iki alanda inşa edilen yeşil enerji projeleri için 363 milyon
dolarlık uzun vadeli kaynak Türkiye’ye getirildi. Yapımı süren toplam 13 santralin yatırım değeri 530
milyon dolar olarak hesaplanıyor.
Toplam kurulu güçleri 378 megavat olan 13 santral 2019 yılı sonuna kadar tamamlandığında tam
1,2 milyon kişinin yaşadığı hanelerin elektriği tamamen doğal kaynaklardan sağlanmış olacak.

(4 adet)
Çanakkale and Denizli WPP
(4 units)
Finansman tutarı 260 milyon $
Amount of financing 260 million $
Finansman tarihi
Ağustos 2018
Date of financing
August 2018
Kreditörler Creditors KfW IPEX-Bank, EBRD
Kurulu güç
260 MW
Installed power
Ödül
Orta ve Doğu Avrupa’nın
Award
“En İyi RES Proje Finansmanı”
“The Best WPP Project
Financing” of Middle East and
Eastern Europe
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Konya, Amasya, Tokat, Van ve
Malatya GES (9 adet)
Konya, Amasya, Tokat, Van and
Malatya SPP (9 units)
103 milyon $
103 million $
Ağustos 2018
August 2018
İş Bankası, EBRD
118 MW
Avrupa, Ortadoğu ve
Afrika’nın “En İyi Yenilenebilir
Enerji Proje Finansmanı”
“Best Renewable Energy
Project Financing” of Europe,
Middle East and Africa

ELECTRICITY
SOURCING FROM THE
SUN AND WIND FOR
1.2 PEOPLE
In this way, 363 million
USD long term resource
was brought to the
country for green energy
projects constructed
in both fields. The
investment amount of
these 13 work-in-progress
plants are estimated to
be 530 million USD. Upon
completion of these 13
plants at the end of 2019,
the amount of electricity
required for 1,2 million
people’s needs will be
provided completely by
natural resources.
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Hayatta olmak için
güzel bir dönem
Ticaret savaşı artık ticaretin çok ötesinde bir konu. Globalleşmenin norm değil bir ara dönem olduğunu
ve bu ara dönemin sona erdiğini söyleyebiliriz. Önümüzdeki yılları tehlikeli hale getiren sadece global bir
yavaşlama veya tedarik zincirlerinin yeniden yapılanması ve ülkeler arasında sıcak çatışma riski değil.
Çok daha farklı konular gündeme gelecek.

A good time to be living
The trade war is an issue not limited with trade any more. We can state that the globalization was not a
norm but a transition and this period is over now. What will make the upcoming years more dangerous
are not only a global economic slowdown or the restructuring of supply chains and the risk of clashes
among countries. Other different issues too will come on the agenda.

Şant MANUKYAN

İş Yatırım Uluslararası Piyasalar - Hisse Senedi ve Türev Müdürü
Iş Investment Global Markets- Shares and Derivative Manager

B

IR ZAMANLAR TÜRKIYE’NIN ne kadar hareketli bir ülke olduğunu vurgulamak için
kullanılan “İsviçre’de bir yıl içinde yaşanan
gelişme Türkiye’de bir hafta içinde yaşanıyor” deyimi çok popülerdi. Gel zaman git
zaman belki İsviçre ekonomisi değil ama
global ekonominin volatilitesi Türk ekonomisini aratmaz oldu. Merkez bankalarının otomatiğe bağladığı faiz kararları ve sakin bir tempoda yükselen hisse endekslerinin yerinde artık yeller esiyor. Önce yakın tarihinin
en uzun ama en kuvvetlisi olmayan bir büyüme döneminden
geçen ABD’ye bakalım. Her ülke için geçerli olan büyüme
eşittir verimlilikte artış ve demografik gelişme denklemi elbette ABD için de geçerli. Göçmenler nedeniyle demografisi
diğer gelişmiş ülkelere oranla çok daha iyi olsa da verimlilik
artışının düşük seviyelerde olduğunu görüyoruz. Bu yüzde
2-2.5 aralığında bir büyümenin doğal seviye olduğunu gösteriyor. Powell istihdam piyasasından dışlanmış kesimlerin
yeni yeni işgücüne dönebildiğini ve enflasyon tehlikesi de
olmadığından faiz indirdiklerini söyledi. Bu noktada FED ve
piyasadan ayrışıyorum. Yıl sonuna kadar ABD enflasyon endeksleri, gerek CPI gerekse PCE, yükseliş trendinde olacak.
Ancak FED’in birkaç aylık veriye bakarak faiz artırmasını
beklemek hatalı olur. Aksine ticaret savaşı ve Brexit belirsizliği sürerse Ekim ayında ikinci bir faiz indirimi de görebiliriz. Ancak finansal koşullar zaten çok gevşek olduğundan
bu adımların reel ekonomiyi hızlandırıcı etkisi olmayacak.
ABD’de yıllık mevduatlar % 2,5 getirinin altında gerçekleşir-

ONCE UPON A TIME the statement “big events experienced
in a year in Switzerland is experienced just in a week in Turkey”
that was used to highlight how far Turkey is a country moving
was very popular. Time has passed and perhaps not the Swiss
economy, but the volatility of the global economy has been
similar to the Turkish economy. The interest rate decisions of
the central banks and the stock indices rising at a calm pace
are now blowing up. First, let’s look at the US, which has gone
through a period of growth that is not the longest, but the
strongest in its recent history. The equation “growth equals
productivity increase and demographic improvement” which
applies to every country is of course also valid for the United
States. Despite the fact that its demography is much better
than in other developed countries with the help og migrants,
we see that productivity increase rates are at very low levels.
This shows that growth between 2-2.5 percent is a natural level.
Powell said that the excluded from the labor market have been
just able to return to the labor force and they have cut interest
rates since there is no danger of inflation. At this point I do not
think the same with the FED and the market. By the end of the
year, the US inflation indices, both CPI and PCE, will be on a
rising trend. However, it would be wrong to expect the FED to
raise interest rates based on just several months of data. On
the contrary, if the trade war and Brexit uncertainty persist,
we may see a second rate cut in October. However, as financial
conditions are already very loose, these steps will not have
an acceleration effect on the real economy. In the US, annual
deposit interest rate is below 2.5% yield, while the benchmark
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prime rate, which is important for consumer loans, is around
5.25% and auto loans are around 5%. On the other hand,
low interest rates have failed to direct investors to invest, as
many investments have very low returns. Many companies
have not been able to understand whether the trade war is an
organization of Trump or a government policy. The first will last
for a further 5 years, while the second can last for long years. In
the first alternative, you do not need to relocate the elements

(AŞIRI GEVŞEK) FINANSAL KOŞULLAR ENDEKSI VE RESESYON
(EXTREMELY LOOSE) FINANCIAL CONDITIONS INDEX AND RECESSION
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ken tüketici kredileri açısından önem taşıyan benchmark
faiz oranı “prime rate” % 5,25 seviyesinden geçiyor nitekim
araba kredileri de % 5 civarında seyrediyor. Öte yandan
düşük faiz oranları yatırımcıları yatırım yapmaya yönlendirmekte başarısız oldu zira pek çok yatırımın getirisi de
çok düşük seviyelerde. Pek çok şirket ticaret savaşının bir
Trump organizasyonu mu yoksa devlet politikası mı olduğunu anlayabilmiş değil. İlki en fazla 5 yıl daha sürecekken
ikincisi yıllarca sürebilir. İlk alternatifte üretim unsurlarının yerini değiştirmenize gerek olmazken ikinci alternatif
çok daha farklı kararlar gerektirebilir. ABD getiri eğrisinin
sadece iç dinamiklerle değil yabancı alıcıların da etkisi ile
terse döndüğünü ve şimdilik resesyona işaret etmediğini düşünüyorum. Ancak çok net bir şekilde
global bir yavaşlama ile karşı karşıyayız. Dalga en
son ABD’yi vuracak olsa da sadece iç tüketim büyümenin birkaç yıl daha sürmesini sağlayamaz. Böyle
bir yavaşlamanın neticesinde FED’in faizleri düşürmesi pompalanan havanın aksine finansal piyasalar için pozitif sonuçlar doğurmaz. 2008 sonrası
bunu net bir şekilde gördük. Dahası Trump’ın sadece güçlü dolar politikasını artık rafa kaldırdığını
söylemesi veya hazineye dolara müdahale talimatı
vermesi bile global bir dalga yaratabilir.
Öte yandan demografik gelişmeler, Euro ve
ECB gibi merkezi bir yapıya karşı dağınık bir siyasi
ve mali yapıya sahip Euro bölgesinin başı belada.
ECB’nin varlık alımı stratejisi bir işe yaramadığı
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gibi kopartılmak istenilen “banka-kamu
BANKA ENDEKSI
borcu” ilişkisini daha da pekiştirdi. Yıldız
BANK INDEX
isim Deutsche Bank ancak küçük Alman
bankaları, İtalyan ve İspanyol bankaları, emeklilik fonları yani Euro Bölgesinin
genel finans sektörü sorunlu. 100 seviyesinden hayata geçen Eurostoxx banka endeksinin son 20 yılına baktığınızda demek
istediğim çok daha net anlaşılabilir.
Getiri eğrisi boyunca eksi faizle borçlanan Almanya borçlanarak alt yapı harcamalarına girmeyi reddediyor. Tek başına
bir ada olsa haklı olarak nitelendirilebilecek
bu davranış Euro Birliği içinde kabul edilemez bir sorun. PMI verileri 2018 yılının
başından bu yana gerileyen Almanya, Çin
toparlanamadığı sürece dış talebi kullanarak büyümesini hızlandıramaz. 2019 sonu 2020 yılı euro için
sorunların yeniden başladığı bir dönem olacak ve aşağıya
doğru hareket hızlanacak. Bu nedenle olası yukarı tepkilerde
euro pozisyonlarını azaltmak doğru olacaktır. Şayet İngiltere anlaşmasız bir şekilde birlikten çıkarsa pound’un sert bir
şekilde gerileyeceğini göreceğiz. 1.15 böyle bir durumda beklediğim seviye. Ancak ben, yine genel görüşün aksine, İngiltere’nin böyle bir durumda EB’den daha az hırpalanacağını,
hızlı bir şekilde ikili ticari anlaşmalara girişeceğini, liberal
yasaları nedeniyle sınırlı kayıplar yaşayacağını düşünüyorum. 2018 yılında İngiltere AB’den 345 milyar pound ithalat
yaparken 289 milyar pound ihracat yaptı. Bu nedenle 1.15
gibi bir seviye pound alımı için ideal bir nokta olacaktır.
Ticaret savaşı artık ticaretin çok ötesinde bir konu. Globalleşmenin norm değil bir ara dönem olduğunu ve bu ara
dönemin sona erdiğini söyleyebiliriz. Trump, daha tehlikelisi ABD devleti yatırımların Çin’e değil ABD’ye veya dost devletlere yapılmasını istiyor. Huawei çekişmesi konunun basit
bir mal alma-satma tartışması olmadığını yakın gelecekte
hangi ülkenin daha fazla “veri” toplayarak daha baskın olacağı üzerinden bir kavga yürütüldüğünü gösteriyor. Demokratik yapısından dolayı ABD kısa vadede daha fazla hırpalanabilir ancak ekonomik olarak baktığımızda Çin daha zayıf.
Kur ilk bakışta bir silah olarak görülebilir ama gerek Çinli
şirketlerin dolar borç stoku gerekse bankaların forward dolar satışları nedeniyle hükümetin büyük bir değer kaybı istemeyeceğini düşünüyorum. Zayıflayan yuan, ticaret savaşını
Çin ve ABD arasından çıkartarak diğer ülkelerin de etkilenmesine neden olacaktır. Aynı zamanda 2013 sonrası devlet
politikası haline gelen hane halkını zenginleştirerek iç tüketimi canlandırma stratejisini de zora sokuyor. Bu nedenle büyük bir devalüasyon ihtimalini zayıf görüyorum. Aksi
durumda finans sektörü zayıf durumda olan Çin’de konu finansal bir krize doğru ilerleyecektir. Çin açısından en olumlu senaryo kurun yeniden 7’nin altına çekilmesi veya hemen
üzerinde dengesini bulmasıdır. Her durumda Çin büyümesi
yavaşlamaya, resmi rakamları baz aldığım için % 6,5 seviye-
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of production, while the second alternative may require very
different decisions. I think that the US yield curve is reversed
not only by internal dynamics but also by foreign buyers, and for
the time being it does not indicate recession. But we are clearly
facing a global slowdown. Although the wave will hit the US last,
only domestic consumption cannot sustain growth for several
years. As a result of such a slowdown, the FED’s lowering of
interest rates does not produce positive results for the financial
markets, contrary to the desired climate. We saw this clearly
after 2008. Moreover, Trump says that he has just shelved his
strong dollar policy or instructs the Treasury to intervene in the
dollar and this may alone create a global wave.
On the other hand, besides the demographic problems,
due to having centralized institutions such as the Euro and
the ECB but contrary having a scattered political and financial
structure, the Eurozone is struggling with big problems. The
ECB’s asset acquisition strategy has not worked and has further
strengthened the “bank-to-public debt” relationship. Here the
star name is Deutsche Bank, but small German banks, Italian and
Spanish banks, pension funds, ie the general financial sector
of the Euro Area has so many problems. When we look at the
last 20 years of the Eurostoxx bank index, which started at 100,
what I mean is more clearly understood.
Throughout the yield curve, Germany, which borrows
at minus interest, refuses to enter infrastructure spending
by borrowing. If Germany was an independent island, this
behavior, which could be justified, is an unacceptable problem
within the Euro-Union. Germany, whose PMI data has declined
since the beginning of 2018, cannot accelerate its growth using
external demand unless China can recover. The end of 2019
and the year 2020 will be a period in which the problems start
again and the downward movement will accelerate. Therefore,
it would be logical to reduce Euro positions in possible upward
reactions. We will see that if the UK leaves the union without
agreement, the Pound will decline sharply. The level I expect in
such a situation is 1.15. However, contrary to the general view,
I think that in such a situation, the UK will be battered less than
the EB, will enter into bilateral trade agreements quickly and
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will suffer limited losses with the help of its liberal laws. In
2018, the UK imported 345 billion pounds of goods from the
EU and exported 289 billion pounds of goods. Fort hat reason
the level of 1.15 would be the ideal point for Pound buying.
The trade war is now far beyond the trade. We can say that
globalization is an intermediate period, not a norm, and that
this intermediate period is over. Trump and, more dangerously,
the US government wants investments not in China but in the
United States or other friendly states. The Huawei controversy
shows that the issue is not a simple discussion of buying and
selling, but a fight is being conducted over which country will
be more dominant by collecting more “data” in the near future.
Due to its democratic structure, the US may be more battered
in the short term, but in economic terms, China is weaker. The
exchange rate may be seen as a weapon at first glance, but I
think that the government will not want a major loss of value
due to both dollar debt stock of Chinese companies and forward
dollar sales of Chinese banks. Due to the weakened yuan the
trade war will not only be a war between China and the US, but
will also affect other countries. At the same time, the strategy of
reviving domestic consumption by enriching the households,
which became the state policy after 2013, will be challenging.
Therefore, I consider the possibility of a major devaluation
to be weak. Otherwise, in China, where the financial sector
is weak, the issue will move towards a financial crisis. The
most favorable scenario for China is that the exchange rate is
reduced to below 7 or it finds its balance just above it. Although
I think this is not true, the growth rate of China, which is stated
to be 6.5% according to official figures, will continue to slow
down and decline to 3-4%. If household consumption increases
while this happens, a positive scenario will be realized for the
whole world. However, Yuan’s recent position makes it difficult
to realize this scenario.
It is not only the global slowdown or restructuring of supply
chains that makes the coming years dangerous, but the risk
of hot conflict between countries. The FED, which reduced
interest rates by a minimum of 350 basis points in previous
recessions, had only 200 basis points, while the ECB and BOJ
had zero base interest cuts in their pocket. As asset purchases
of 3 trillion euros have not worked before, it is unlikely that the
new one will work. It is no longer possible for China’s excessive
debt burden to generate productive growth. When the trust in
central banks first turns to disbelief and then to panic, there will
be large fluctuations in fixed-income markets, particularly in
the Eurozone bonds. It would be wrong to consider developing
countries as a reflection of the Fed’s interest rate decisions in
an environment where trade is shrinking, supply chains are
shifting, trillions of dollars are settling for negative returns, and
institutions created after World War II are worn out. As a result,
I foresee that the dollar will gain much more value in global
markets, even if it is volatile in the coming period, hard sales will
come in Euro zone bonds, US indices will continue to rise (with
a last effort) and then enter the bear market and as non-system
assets gold and silver will gain more value. In the crisis, which
will inevitably come within a few years, the trigger will be the
Euro zone or China, not the United States, which will bring about
the rebuilding of the current financial structure.
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sinde bir büyüme olduğunu var sayıyorum ama bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Devam edecek ve % 3-4 seviyelerine gerileyecek. Bu yaşanırken hane halkının tüketimi
artarsa tüm dünya için olumlu bir senaryo gerçekleşecektir.
Ancak yuan’ın hareketi bu senaryoyu zorlaştırıyor.
Önümüzdeki yılları tehlikeli hale getiren sadece global bir
yavaşlama veya tedarik zincirlerinin yeniden yapılanması ile
ülkeler arasında sıcak çatışma riskinin artması değil. Önceki
resesyonlarda minimum 350 baz puan faiz indiren FED’in
cephanesinde sadece 200 baz puan, ECB ve BOJ’un cebinde
sıfır baz faiz indirimi kalmış olması. 3 trilyon Euroluk varlık
alımları bir kez işe yaramadıktan sonra yenisinin çalışacağına umut bağlanması, Çin’in aşırı borç yükünün artık verimli bir büyüme yaratmasının mümkün olmaması. Merkez
bankalarına olan güven önce inançsızlığa ardından paniğe
döndüğünde başta Euro bölgesi bonoları olmak üzere sabit
getirili piyasalarda büyük dalgalanmalar söz konusu olacaktır. Ticaretin daraldığı, tedarik zincirlerinin yer değiştirmeye başladığı, trilyonlarca doların eksi getiriye razı olduğu,
2. Dünya Savaşı sonrasında oluşturulan kurumların hırpalandığı bir ortamda gelişmekte olan ülkeleri FED’in faiz
kararlarının bir yansıması olarak değerlendirmek çok hatalı
olacaktır. Toparlarsam önümüzdeki dönemde volatil bir şekilde olsa bile doların global piyasalarda çok daha fazla değer
kazanmasını, Euro bölgesi tahvillerinde sert satışlar gelmesini, ABD endekslerinin yükselişine (son bir gayretle) devam
etmesini ve ardından ayı piyasasına girmesini ve sistem dışı
varlıklar olarak altın ile gümüşün değer kazanmasını bekliyorum. Birkaç sene içinde kaçınılmaz olarak gelecek olan
kriz, tetik ABD değil Euro bölgesi veya Çin olacaktır, cari finansal yapının da yeniden oluşturulmasına yol verecek.
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AKFEN’İN ÇANAKKALE’DEKI ÜÇÜNCÜ RÜZGAR PROJESI
HASANOBA RES TAM KAPASITEYLE DEVREYE GIRDI
IN ÇANAKKALE, AKFEN’S THIRD WIND TURBINE PROJECT HASANOBA
WIND POWER TURBINE BEGAN TO OPERATE AT FULL CAPACITY

Çanakkale’nin rüzgârından

1 milyon kişiye elektrik
2020 yılına kadar Türkiye’de sadece
yerli ve yenilenebilir kaynaklardan
oluşan 1000 MW’lık enerji üretim
santrali kapasitesine ulaşmayı
hedefleyen Akfen Yenilenebilir
Enerji, Çanakkale’de 75 milyon dolar
yatırımla hayata geçirdiği 58 MW’lık
Hasanoba Rüzgâr Enerji Santrali
(RES) projesinin tamamını devreye
aldı. Akfen Yenilenebilir Enerji’nin
2019 yılı başında yine Çanakkale’de
tamamladığı 30,6 MW’lık Kocalar
RES ve 112,2 MW’lık Üçpınar RES
projesinin ardından hayata geçirilen
Hasanoba RES projesi ile şirketin
rüzgâr santrali portföyü 200 MW’a
çıktı. Akfen’in sadece rüzgârdan
ürettiği elektrik ile yıllık karşıladığı
enerji ihtiyacı 1 milyon kişiyi aştı.

Power generated by the winds of
Çanakkale for 1 million persons
Akfen Renewable Energy targeting to reach
a power production capacity of 1000 MW,
consisting only of local and renewable sources in
Turkey, through the year 2020, is operating now
the whole Hasanoba Wind Power Turbine of 58
MW capacity realized with an investment of 75
million dollars. Following Kocalar Wind Turbine
of 30,6 MW completed by Akfen Renewable
Energy in Çanakkale in early 2019 and Üçpınar
Wind Turbine Project of 112,2 MW, the company’s
wind turbine portfolio increased to 200 MW
with the addition of Hasanoba project turned
operational. Thus, the annual power generated
only by Akfen wind turbines meets the needs of
more than 1 million persons.
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ERLI VE YENILENEBILIR enerji kaynaklarını
ekonomiye kazandırmak üzere yatırımlarını
aralıksız sürdüren Akfen Yenilenebilir Enerji, Çanakkale’deki üçüncü rüzgar enerji santrali olan Hasanoba Rüzgar Enerji Santrali
(RES) projesinde tam kapasiteyle elektrik üretimine geçti.
75 milyon dolara mal olan Hasanoba RES’in 58 MW kurulu güç kapasitesine sahip 17 türbini için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan kabul alan Akfen Yenilenebilir Enerji,
projeyi tamamlamış oldu.
Yıllık 178,5 GWs’lık elektriği Türkiye’nin en fazla rüzgâr alan
bölgelerinin başında gelen Çanakkale’nin rüzgârından üretecek olan Hasanoba RES, bu sayede 320 bin kişinin de yıllık
enerji ihtiyacını karşılayacak. Hasanoba RES’in tamamlanmasıyla su, güneş ile rüzgâr gibi yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimine odaklanan Akfen Yenilenebilir Enerji
530,9 MW gücünde temiz enerji portföyüne ulaştı.

Y

1 MİLYON KİŞİYE RÜZGÂRDAN ELEKTRİK
2019 yılının Mart ayında yine Çanakkale’de bulunan 30,6 MW
kurulu gücündeki Kocalar RES projesini tamamlayarak devreye alan Akfen Yenilenebilir Enerji, 112,2 MW’lık Üçpınar
RES projesinin ardından 58 MW’lık Hasanoba projesinin de
tam kapasiteyle devreye girmesiyle toplam 200 MW’lık rüzgar
portföyüne ulaştı. Şirket bu sayede 1 milyon 80 bin kişinin yıllık enerji ihtiyacını sadece Çanakkale rüzgârından karşılıyor.
Akfen Yenilenebilir Enerji, Kocalar, Üçpınar ve Hasanoba
RES projesini ardından Denizli’deki 75 MW’lık Denizli RES
projesini tamamlayıp elektrik üretimine geçirmeyi hedefliyor. Böylelikle şirketin 4 rüzgâr elektrik santrali projesindeki
kurulu gücü 2019 yılı sonunda 275 MW’a ulaşacak. Şirketin
toplam gücü ise inşaası devam eden diğer hidro ve güneş
santrallerinin tamamlanması sonrasında 632 MW’a çıkacak.
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AKFEN RENEWABLE ENERGY keeping to invest to
add the local and renewable energy resources to the
economy, began to generate electricity at full capacity
with Hasanoba Wind Power Turbine which is the third
wind power turbine in Çanakkale.
Akfen Renewable Energy, getting the approval of the
Ministry of Energy and Natural Resources for the project
including 17 turbines of Hasanoba Project with an
installed capacity of 58 MW, completed the project.
Hasanoba Wind Turbine which will generate an annual
178,5 GWh power from the wind of Çanakkale, one of the
windiest areas of Turkey, will thus meet the annual power
need of 320 thousand persons. With the completion of
Hasanoba Wind Power Turbine, Akfen Renewable Energy
focused on the power generation from the local and
renewable sources like water, sun and wind, reached to a
clean energy portfolio of 530,9 MW.

WIND POWER TO 1 MILLION PERSONS
Akfen Renewable Energy, which completed Kocalar Wind
Power Turbine with an installed capacity of 30,6 MW in
Çanakkale in March 2019, reached to a total wind power
portfolio of 200 MW with 58 MW Hasanoba project
becoming operational at full capacity after the 112,2 MW
Üçpınar Wind Turbine Project. Thus, the company meets
the annual energy need of 1 million 80 thousand persons
through the wind of Çanakkale only.
Following the completion of Kocalar, Üçpınar
and Hasanoba Wind Power Turbine projects, Akfen
Renewable Energy plans to complete Denizli Wind
Power Turbine project of 75 MW and to generate power.
Thus, the installed power of 4 wind power turbine
projects of the company, will reach to 275 MW by the
end of 2019. And the total power of the company will
rise to 632 MW after the completion of the other hydro
and solar energy plants.

Akfen Yenilenebilir Enerji

Akfen Renewable Energy

Akfen Holding, temellerini 2007 yılında attığı Akfen Yenilenebilir
Enerji A.Ş. bünyesinde tamamı yerli ve yenilenebilir kaynaklardan
oluşan, sürdürülebilir enerjiye yatırım yapan bir yenilenebilir
enerji platformunu hayata geçirdi. Akfen Yenilenebilir Enerji’nin
hâlihazırda HES portföyünün 229 MW’ı faaliyette, 7 MW’ının
yapımına devam edilmektedir. Güneş enerjisi
alanında ise 108 MW’ı işletmede, 12 MW’ı
yapım aşamasında olmak üzere toplam 120
MW’lık portföye sahiptir. Şirketin 200,8
MW’lık rüzgâr projesi faaliyette bulunurken,
75 MW’lık Denizli RES projesinin inşaatı ise devam etmektedir.
Akfen Yenilenebilir Enerji’nin tüm Türkiye’ye yayılmış olan modern
santralleri her teknoloji için en uygun doğal kaynaklara sahip
bölgelerde konumlandırılmıştır. Enerji santrallerinin büyük kısmı
son altı yılda devreye alınmıştır. Akfen Yenilenebilir Enerji, 2020
yılına kadar yaklaşık 1,1 milyar dolarlık yatırım hayata geçirerek,
toplam kurulu gücünü 1000 MW’a yükseltmeyi hedefliyor.

Akfen Holding launched a renewable energy platform
investing to the renewable energy and only consisting of local
and renewable resources within Akfen Renewable Energy SA
established in 2007. Currently, 229 MW of Hydro electricity
plant portfolio of Akfen Renewable Energy is operational
and the construction of the plant with 7 MW goes on. In the
field of solar power, it owns a
total portfolio of 120 MW with
108 MW operational and 12 MW
under construction. The wind
power project of 200,8 MW of the
company is operational and the construction of 75 MW Denizli
Wind Power Turbine continues. The modern power plants of
Akfen Renewable Energy spread across Turkey, are established
in the regions possessing the most suitable resources for each
energy. Most of the power plants became functional during the
last six years. Akfen Renewable Energy plans to increase the
total installed power capacity to 1000 MW by an investment of
some 1,1 billion dollar through the year 2020.
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Doğu Akdeniz’deki
gaz ve enerji savaşları
AB’nin Türkiye’ye yaptırım kararını oybirliği ile alması Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki
faaliyetlerine ilişkin AB üyesi ülkelere yönelik enerji diplomasisi yürütmediği veya
yürüttüyse de haklı davasını anlatamadığını ortaya koymakta. Enerji savaşlarının yeni
sahnesi Doğu Akdeniz’de sular giderek ısınıyor.

Gas and energy wars in the Eastern Mediterranean
The eastern Mediterranean is getting warmer as the new stage of energy wars.
The EU’s unanimous decision on sanctions against Turkey reveals that Turkey has not
conducted any energy diplomacy with EU member states regarding its activities in the
Eastern Mediterranean in order to explain its rightful position.

Prof. Dr. Gürkan KUMBAROĞLU

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve
Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı
Bosphorus University, Academic at Industrial Engineering Department and
Head of the Energy Economy Association

A

BD JEOLOJIK ARAŞTIRMALAR MERKEZI’NIN 2010 yılında yayınladığı veri-

lere göre, Doğu Akdeniz’in Levant adı
verilen havzasında yaklaşık 3,5 trilyon
metreküp doğal gaz ve 1,7 milyar varil
civarında petrol rezervi bulunuyor. Aynı
yıllarda İsrail ve Kıbrıs Rum Yönetimi’nin keşifleri dikkat çekti. İsrail, 2009 yılında Tamar yatağında 320 milyar metreküp ve ertesi yıl Leviathan’da 600
milyar metreküp, Kıbrıs Rum Kesimi ise 2011 yılında Afrodit’te 130 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunu açıkladı.
Ardından minik keşiflerle geçen birkaç yıldan sonra 2015
yılında Mısır Zohr yatağında 850 milyar metreküp, Kıbrıs
Rum Kesimi de 2018 yılında Kalipso’da 200 milyar metreküp ve 2019 yılında Glaukus’da 150 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunu açıkladı.
Bu sahalara yatırım yapan, operasyonları yürüten başlıca şirketleri ortaya koymak Doğu Akdeniz dinamiklerini
anlamak açısından önemli. Zohr yatağında İtalyan ENI,
Rus ROSNEFT, İngiliz BP ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden MUBDALA şirketleri; Leviathan ve Tamar yataklarında ABD’li NOBLE ENERGY ile İsrail’li DELEK ve AVNER
şirketleri; Afrodit yatağında İsrail’li DELEK, ABD’li NOBLE ENERGY ve İngiliz BRITISH GAS şirketleri, Kalipso
yatağında İtalyan ENI ile Fransız TOTAL şirketleri; Glaukus yatağında ABD’li EXXON MOBIL ve Katar’lı QATAR
PETROLEUM şirketleri.

ACCORDING TO DATA RELEASED by the US Center for
Geological Surveys in 2010, the Levant basin of the Eastern
Mediterranean has approximately 3.5 trillion cubic meters
of natural gas and 1.7 billion barrels of oil reserves. In the
same years, the discoveries of Israel and the Greek Cypriot
Administration drew attention. Israel announced in 2009 that
they have discovered 320 billion cubic meters in the Tamar field
and 600 billion cubic meters in the Leviathan in the following
year, while Cyprus announced that they have found 130 billion
cubic meters of natural gas in Aphrodite in 2011. After several
years of tiny discoveries, 850 billion cubic meters of natural
gas were discovered in the Egyptian Zohr field in 2015, and 200
billion cubic meters of natural gas were discovered in Cyprus in
2018 in Calipso and 150 billion cubic meters of natural gas in
Glaukus in 2019.
To identify the major companies that invest in these fields
and conduct operations is important to understand the
dynamics of the Eastern Mediterranean. These include Italian
ENI, Russian ROSNEFT, British BP and MUBDALA companies from
the United Arab Emirates in Zohr field; U.S. NOBLE ENERGY and
Israeli DELEK and AVNER companies in Leviathan and Tamar
fields; Israeli DELEK, U.S. NOBLE ENERGY and BRITISH BRITISH
GAS companies in Aphrodite field; Italian ENI and French TOTAL
companies in Calipso field; U.S. EXXON MOBIL and QATAR
PETROLEUM company from QATAR in Glaukus field.
While there is an energy focus in the Eastern Mediterranean,
there is another significant development here: the

STRATEGY

establishment of the Eastern Mediterranean Gas Forum.
Cyprus, Greece, Israel, Italy, Jordan, Palestine and Egypt, which
met in Cairo in January, have announced they are setting
up the Eastern Mediterranean Gas Forum. The purpose of
the forum was explained as the establishment of a regional
gas market that would serve the interests of members by
cooperating in the processes of production, consumption and
marketing of regional resources.
Turkey and the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC)
are not included in the table yet. In the eastern Mediterranean,
Turkey is only just starting to move in after the US Geological
Survey Centre published the data. Turkey, which first sent
Barbaros Hayreddin Paşa seismic exploration vessel to the
Eastern Mediterranean in April 2017, has sent two drilling
vessels, Fatih and Yavuz, to the Mediterranean as of early 2019.
It was also announced that the Oruç Reis seismic research
vessel would also be sent to the area. These ships will continue
to operate both in Turkey’s own continental shelf and in the
license areas that the TRNC has granted to Turkish Petroleum.
Some of these areas coincide with the parcels that are
unilaterally declared by the Greek Cypriot Administration of
Cyprus (GASC). 5 fields of 13 parcels declared by GASC coincide
with the continental shelf accepted by Turkish Republic and 6 of
them coincide with the ones claimed by TRNC.
In case Turkey finds a new reserve in the disputed areas,
the waters in the Eastern Mediterranean become warm and
the Cold War period will be replaced by a hot war. As a matter
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Doğu Akdeniz’de bir enerji odaklanması yaşanırken önemli bir gelişme daha yaşanıyor. Doğu Akdeniz Gaz Forumu’nun
kurulması. Ocak ayında Kahire’de bir araya gelen Kıbrıs, Yunanistan, İsrail, İtalya, Ürdün, Filistin ve Mısır, Doğu Akdeniz Gaz Forumu’nu kurduklarını ilan ettiler. Forumun amacı
bölgesel kaynakların üretimi, tüketimi ve pazarlanması süreçlerinde işbirliği yaparak üyelerin çıkarlarına hizmet edecek bölgesel bir gaz piyasasının kurulması olarak açıklandı.
Buraya kadar Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tabloda yer almıyor. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi’nin verileri yayınlamasının ardından hareketlenen Doğu Akdeniz’de Türkiye daha yeni uyanıyor.
İlk olarak Nisan 2017’de Barbaros Hayreddin Paşa sismik
arama gemisini Doğu Akdeniz’e gönderen Türkiye 2019’un
başından itibaren iki sondaj gemisini Akdeniz’e gönderdi:
Fatih ve Yavuz. Ayrıca Oruç Reis sismik araştırma gemisinin de bölgeye gönderileceği açıklandı. Bu gemiler Türkiye’nin hem kendi kıta sahanlığında hemde KKTC’nin Türkiye Petrolleri’ne verdiği ruhsat alanlarında çalışmalarını
sürdürecek. Bu alanların bir kısmı ihtilaflı, Güney Kıbrıs
Rum Yönetimi (GKRY) tarafından tek taraflı olarak ilan
edilen parseller ile çakışmakta. GKRY’nin 13 parselinden
5 tanesi Türkiye’nin kabul ettiği Türk kıta sahanlığı ile; 6
tanesi de KKTC’nin hak iddia ettiği alanlarla çakışmakta.
İhtilaflı alanlarda Türkiye’nin yeni bir rezerv bulması
durumunda Doğu Akdeniz’de sular iyice ısınır, soğuk savaş
dönemi yerini sıcak savaşa bırakır diyebiliriz. Nitekim Tür-
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kiye’nin sondaj gemilerinin Akdeniz’e göndermesiyle soğuk
savaş dönemi iyice alevlendi. Kıbrıs Rum Kesimi Fatih sondaj gemisi mürettebatı için, kendi deniz bölgesinde izinsiz
faaliyette bulunduğunu gerekçe göstererek tutuklama kararı
çıkardı. Ardından Yunanistan ve GKRY öncülüğünde konu
Avrupa Birliği (AB) gündemine taşındı ve Türkiye’nin Doğu
Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarına ilişkin faaliyetlerinin yasadışı olduğu gerekçesiyle yaptırım kararı alındı.
AB’nin Türkiye’ye sağladığı katılım öncesi fonlarda kesinti
yapılmasına, Avrupa Yatırım Bankası’nın Türkiye’deki kredi
faaliyetlerinin gözden geçirilmesine, Türkiye ile AB arasında devam eden havacılık anlaşması müzakerelerinin askıya
alınmasına ve Ortaklık Konseyi ile üst düzey diyalog toplantılarına bir süreliğine ara verilmesine karar verildi.
AB’nin Türkiye’ye yaptırım kararını oybirliği ile alması
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine ilişkin AB üyesi
ülkelere yönelik enerji diplomasisi yürütmediği veya yürüttüyse de haklı davasını anlatamadığını ortaya koymakta. Esasen, Türkiye Doğu Akdeniz’de yalnızlık görüntüsü çizerken
her daim destek olduğu ülkeler bile Türkiye karşıtı hızla gelişen uluslararası koalisyona katılmakta. Nitekim Türkiye ve
KKTC’nin dışlandığı Doğu Akdeniz Gaz Forumu’nun kurucuları arasında yer alan Filistin Yönetimi’nin Başkanı Mahmud
Abbas geçtiğimiz günlerde Kıbrıs Rum kesimini ziyaret ederek Kıbrıs sorununda Rum tezlerini desteklediklerini açıkladı.
Doğu Akdeniz’de enerji savaşları sıcak çatışmaya dönme arefesindeyken askeri hazırlıklar da hızla ilerlemekte.
Bundan iki ay önce NATO karargahında düzenlenen resmi
törene GKRY’nin de davet edilmesi, GKRY’nin Türkiye’nin
sondaj çalışmalarına karşılık Yunanistan’dan daha fazla asker talep etmesi, GKRY’nin Fransa’ya deniz üssü verilmesini öngören askeri anlaşma imzalaması, ABD Temsilciler
Meclisi’nin Güney Kıbrıs’a 1987’den beri uygulanan silah
ambargosunun kaldırılmasını düzenleyen yasayı kabul etmesi nereye gidildiğini ortaya koyuyor. Hiçbir müttefikimizin bulunmadığı Akdeniz’de Türkiye karşıtı koalisyon
işbirliğini askeri alanda da geliştiriyor. Enerji savaşlarının
yeni sahnesi Doğu Akdeniz’de sular giderek ısınıyor.
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of fact, the Cold War era flared up as Turkey sent drilling ships
to the Mediterranean. Greek Cypriot Administration of Cyprus
(GASC) has issued an arrest warrant for the crew of the Fatih
drilling ship, citing unauthorized activity in its own sea region.
The issue then moved to the agenda of the European Union (EU)
under the leadership of Greece and GKRY, and a decision was
made to sanction Turkey’s activities on hydrocarbon resources
in the Eastern Mediterranean on the grounds that it was illegal.
It was decided to cut the EU’s pre-accession funds to Turkey,
review the European Investment Bank’s lending activities in
Turkey, suspend the ongoing aviation agreement negotiations
between Turkey and the EU, and suspend high-level dialogue
meetings with the Partnership Council for a while.
The EU’s unanimous decision on sanctions against Turkey
reveals that Turkey has not conducted any energy diplomacy
with EU member states regarding its activities in the Eastern
Mediterranean in order to explain its rightful position. In fact,
Turkey looks lonely in the Eastern Mediterranean, and even
countries that have always supported Turkey join the rapidly
developing anti-Turkey international coalition. For instance,
Mahmoud Abbas, the president of the Palestinian Authority,
who is one of the founders of the Eastern Mediterranean Gas
Forum, which excludes Turkey and the TRNC, recently visited
the Greek Cypriot side and announced that he supported the
Greek Cypriot thesis on the Cyprus problem.
While energy wars in the eastern Mediterranean are on the
verge of returning to hot conflict, military preparations are
also advancing rapidly. The invitation of GASC to the official
ceremony held at NATO headquarters two months ago, the
request by GASC from Greece increasing the number of troops
in response to the drilling activities by Turkey, signing of a
military agreement between the Greek Cypriot Administration
of Southern Cyprus and France, which provides for a naval base
for France, adoption of a law regulating the lifting of the arms
embargo on Southern Cyprus since 1987 by the US House of
Representatives show the route. The anti-Turkey coalition
develops a new cooperation in the military sphere and we
do not have any allies. The eastern Mediterranean is getting
warmer as the new stage of energy wars.
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ATIK YÖNETIMINDE
NITELIKLI OYUNCUYUZ
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Akfen Çevre ve Su Genel
Müdürü Emre Sezgin:
“Gündemimizde atık
yönetimi alanında
organik ve inorganik
büyümelerle yola devam
etmek var. Özellikle
yeni faaliyete geçecek
şehir hastanelerinin
atık yönetimi
projelerinin Akfen
Çevre ve Su portföyüne
kazandırılması,
tesisleşme ve atıktan
enerji üretimi projelerini
yakından takip ediyoruz.”

Firmanızı kısaca tanıtarak, atık yönetimine yönelik yürüttüğünüz çalışmalar ile gündeminizde olan projeleriniz
hakkında bilgi verir misiniz?
2005 yılında kurulan ‘Akfen Çevre ve Su’
şirketimiz, su ve atık su şebekelerinin inşaatı ve işletmesi, atık su arıtıma tesisleri
ve entegre atık yönetimi alanlarında hizmet veren Türkiye‘nin ilk özel sektör kuruluşu olarak öne çıkıyor.
Akfen Çevre ve Su şirketimiz bugün
Türkiye‘nin mevcut su, atık su ve çevre
altyapıları hizmetlerinde ortaya çıkan büyük ekonomik kayıpları geri kazanarak,
kamunun ve özel sektörün sürekli, güvenilir ve sağlıklı altyapı hizmetleri almasını sağlamak amacıyla Kamu Kuruluşları,
Belediyeler, Organize Sanayi Bölgeleri ve
Özel Sektöre yönelik su, atık su ve çevre

WE ARE A QUALIFIED
PLAYER IN WASTE
MANAGEMENT
Akfen Environment
and Water Investment,
Construction, Operation
Co. General Manager Emre
Sezgin: “Today, our agenda
as a company is to continue
with organic and inorganic
growth in the field of waste
management. In particular,
we are closely following
the waste management
projects of the newly
operational city hospitals
to bring them to the Akfen
Environment and Water
portfolio and also we are
looking for establishment
of new waste management
facilities and the producing
energy from wastes.”
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yatırımlarında mühendislik, yapım ve işletme hizmetleri veriyor.
Akfen Çevre ve Su olarak 2006 yılından
bu yana Muğla’nın Bodrum ilçesinin Güllük
bölgesindeki 8 bin aboneye su ve kanalizasyon şebeke ve tesislerinin yapımı, bakımı ve
işletmesi hizmetlerini vermeye devam ediyoruz. 35 yıl hizmet süresinin bulunduğu
bu faaliyetimiz, belediyenin su temini, dağıtımı, atık su toplama ve arıtması işlerinin
imtiyazlarının özel sektöre devredildiği ilk
ve tek imtiyaz sözleşmesi olarak biliniyor.
Şirket olarak 2007 yılında Dilovası Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile imzaladığımız Yap-İşlet-Devret (YİD) sözleşmesi
çerçevesinde Organize Sanayi Bölgesinde
yer alan fabrika ve işletmelerin tamamına atık su arıtma hizmetleri de sunuyoruz.
Türkiye’de organize sanayi bölgelerinin

•

Akfen Çevre ve Su Genel Müdürü Emre Sezgin

Akfen Environment and Water Investment, Construction,
Operation Co. General Manager Emre Sezgin

By briefly introducing your company, would
you give us information about the works you
are carrying out for waste management and the
projects that are on your agenda?
Our company Akfen Environment and
Water Investment which was established
in 2005 stands out as the first private
sector company in Turkey providing
services in the fields of construction
and operation of water and waste water
networks, waste water treatment plants and
Integrated Waste Management.
Akfen Environment and Water Investment
Company today provides engineering,
construction and operation services in water,
wastewater and Environment investments for
public institutions, municipalities, Organized
Industrial Zones and private sector in order to
recover the huge economic losses arising in Turkey’s
existing water, wastewater and environmental
infrastructure services and to ensure that the
public and private sector receive continuous,
reliable and healthy infrastructure services.
As Environment and Water Investment
Company, we continue to provide the
construction, maintenance and operation
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atık su arıtma sorunlarının çözümüne dair
geliştirilen YİD modelinin ilk uygulayıcısı
olarak Dilovası Endüstriyel Atık Su Arıtma
Tesisi bünyesinde biyolojik arıtım ve çöktürme işlemleri sonucu oluşan endüstriyel
aktif çamur, disk kurutucular ile yüzde 95
oranında kurutarak, oluşturulan yıllık 1500
ton kuru çamuru çimento fabrikalarında ek
yakıt olarak kullanılması için gönderiyoruz.
Akfen Çevre ve Su şirketimize yaptığımız yatırımlarla 2012 yılından bu yana atık
yönetimi konusunda da faaliyet göstermeye başladık. İlk olarak İstanbul Deniz
Otobüsleri ve Mersin Uluslararası Limanı
gibi organizasyonların atık yönetimi işle-

rini üstlendik. Son dönemde Türkiye’nin
birçok ilinde ardı ardına açılmaya başlayan
Şehir Hastaneleri’nin atık yönetimi ihtiyaçlarının oluşmasıyla bu alana odaklandık. Kısa zamanda toplam 7 bin 382 yatak
kapasitesine sahip Yozgat, Mersin, Isparta,
Eskişehir ve Bilkent Şehir Hastaneleri’nin
de atık yönetim hizmetlerini çatımız altına
alarak atık yönetimi alanında söz sahibi ve
nitelikli bir oyuncu haline geldik.
Bugün şirket olarak gündemimizde atık
yönetimi alanında organik ve inorganik büyümelerle yola devam etmek bulunuyor. Özellikle yeni faaliyete geçecek şehir hastanelerinin atık yönetimi projelerinin Akfen Çevre

services of water and sewerage network and
facilities to 8 thousand subscribers in Güllük
District of Bodrum, Muğla since 2006. Our
35-year service period is known as the first and
only concession contract in which the privileges
of the municipality’s water supply, distribution,
waste water collection and treatment works are
transferred to the private sector.
We also offer waste water treatment
services to all of the factories and enterprises
in the Organized Industrial Zone under the
Build-Operate-Transfer (YID) contract signed
with Dilovası Organized Industrial Zone
Directorate in 2007. As the first practitioner of
the YID model developed for the solution of
waste water treatment problems of organized
industrial zones in Turkey, we send 1500 tons
of dry sludge created annually to be used as
additional fuel in cement plants by drying 95
percent of industrial activated sludge, disc
dryers and precipitation processes in Dilovası
Industrial Waste Water Treatment Plant.
With the investments we have made in our
Akfen Environment and Water Company, we
have started to operate in waste management

field since 2012. First, we took over the waste
management activities of organizations
such as Istanbul Sea Buses (IDO) and Mersin
International Port. We have focused on this
area with the formation of waste management
needs of the city hospitals, which have started
to open in succession in many provinces of
Turkey in the last period. In a short time, with a
total capacity of 7,382 beds in Yozgat, Mersin,
Isparta, Eskisehir and Bilkent City Hospitals,
we have become a qualified player in the
field of waste management by taking waste
management services under our roof.
Today, our agenda as a company is
to continue with organic and inorganic
growth in the field of waste management.
In particular, we are closely following the
waste management projects of the newly
operational city hospitals to bring them to
the Akfen Environment and Water portfolio
and also we are looking for establishment
of new waste management facilities and the
producing energy from wastes.
As a company, how much waste (in quantity

ve Su portföyüne kazandırılması kadar atık
yönetimi alanında tesisleşme ve atıktan enerji
üretimi projelerini yakından takip ediyoruz.
Şirket olarak şu ana kadar toplam ne kadarlık bir atığı (miktar ve değer olarak)
ekonomiye kazandırdınız? 2018 yılı atık
miktarınız neydi, bu sene ne kadarlık
bir atığı (miktar ve değer olarak) ekonomiye kazandırmayı hedefliyorsunuz?
2018 yılında atık yönetimi hizmetleri altında nitelikleri tehlikeli, tıbbi, patolojik
evsel, geri dönüşüme uygun atıklar olmak
üzere toplam 5 bin 305 ton atık için yönetim hizmeti verdik. Toplam yönetim hizmet

and value) have you brought to the economy
so far? What was amount of waste you
handled in 2018, how much waste (in
quantity and value) do you aim to bring into
the economy this year?
In 2018, we provided management services
for 5,305 tons of waste, including hazardous,
medical, pathological domestic and
recyclable wastes, which are qualified under
waste management services.
In the scope of our total management
service we have collected 750 tons of waste
separately that is suitable for recycling at the
source and we have ensured that it will be
reintroduced to the economy.
In 2019, we expect to provide management
services for over 11 thousand tons of waste
and to restore approximately 1650 tons of
recyclable waste to the economy by collecting
separately at the source.
Can you give us concrete data-based
information about your new investments
and projects (including the content, when
and where they will be commissioned,
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verdiğimiz atığın 750 tonluk kısmını geri
dönüşüme uygun nitelikte kaynağında ayrı
toplanarak ekonomiye tekrar kazandırılmasını sağladık. 2019 yılı içerisinde ise 11 bin
tonun üzerinde atık için yönetim hizmeti
verip, yaklaşık 1650 ton geri dönüşme uygun
atığın kaynağında ayrı toplanarak ekonomiye tekrar kazandıracağımızı öngörüyoruz.
Varsa atığa yönelik yeni yatırım ve projelerinizle ilgili (içeriği, ne zaman ve nerede
devreye gireceği, bütçesi, firmanıza sunması beklenen katkı gibi konular dahilinde) somut verilerle bilgi verir misiniz?
Akfen Çevre ve Su şirketi olarak sektördeki
lider konumumuzu perçinleyerek bu alanda kapsam ve kapasitemizi yeni projeler ile
artırmak istiyoruz. Buradan hareketle yeni
yapılan ve açılışı beklenen 16 şehir hastanesi projelerinin atık yönetimi işlerini yakından takip ediyoruz. Öte yandan Akfen
Çevre ve Su olarak tesisleşme alanında,
kullanılmayı bekleyen bir kaynak olarak
gördüğümüz atıktan enerji dönüşümü alanındaki fırsatları da izliyoruz.
Varsa atığa yönelik yürüttüğünüz ArGe ve teknoloji çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz? Söz konusu

the budget, and the contribution they are
expected to provide to your company)?
As Akfen Environment and Water Company, we
want to increase our scope and capacity in this
area with new projects by clinching our leading
position in the sector. Starting from here, we
are closely monitoring the waste management
activities of the new 16 city hospital projects,
which are expected to be opened. On the
other hand, as Akfen Environment and Water
company we are looking for the opportunities
in the field of energy production from waste,
which we see as a resource waiting to be used.
Do you carry out any R&D and new
technology projects related to waste? What
subjects do you focus more on? Could you
briefly describe your R&D and technology
studies that will reduce the cost or increase
the efficiency of waste facilities?
The National Waste Management and Action
Plan covering the years 2016-2023 was
prepared by the Ministry of Environment and
Urban Planning. The strategic goal to increase
the separately collected packaging waste

çalışmalarda daha çok hangi konulara
odaklanıyorsunuz? Özellikle atık tesislerinin maliyetini düşürecek veya verimliliğini artıracak Ar-Ge ve teknoloji
çalışmalarınızı kısaca anlatır mısınız?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
2016-2023 yıllarını kapsayan Ulusal Atık
Yönetimi ve Eylem Planı hazırlandı. Burada yüzde 5.3 olan kaynağında ayrı toplanan
ambalaj atığı oranının 2023 yılında yüzde
12’ye yükseltilmesi hedefi stratejik olarak
ortaya konuldu.
Bizim mevcut projelerimizde belirlenen
hedef oranları güncel olarak sağlıyoruz. Ancak yine de bu oranlarımızı daha yukarılara
taşımak amacıyla geri dönüşüme uygun atıkların kaynağında ayrı toplanması için gerekli
sistem kurgusu yapıp, Ar-Ge çalışmaları ile
ayrı toplanan geri dönüşüme uygun atık yüzdelerini arttırmayı hedefliyoruz.
Şu anda sektörün gündeminde öne çıkan
konu ve sorunlar nelerdir? Sorunların
çözümüne dair önerilerinizi açıklayarak, varsa bu konuda kamu ve özel sektörden beklentilerinizi açıklar mısınız?
Yasa dışı ve tehlikeli atık döküm vakaları
sektörde öncelikli çözülmesi gereken sorunların en başında geliyor. Tehlikeli atık

rate at its source from 5.3 per cent to 12 per
cent in 2023 was set.
We currently accomplished these target
rates in our existing projects. However, in
order to increase these rates to a higher level,
we plan to construct the necessary system for
the collection of wastes suitable for recycling
separately and increase the percentage of
wastes suitable for recycling separately
collected through R&D studies.
What are the issues and issues currently on
the agenda of the sector? Can you explain
your expectations from the public and
private sectors, if any, by explaining your
suggestions for solving the problems?
Cases of illegal hazardous waste dumping are
one of the top issues that need to be solved
first in the sector. Businesses producing
hazardous waste are jointly and severally
liable for all phases until their waste reaches
the final disposal/recovery facility. Being
conscious of this, they should fulfill their
responsibilities in accordance with relevant
legislation through applications such as
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oluşturan işletmeler, atığından nihai bertaraf/geri kazanım tesisine ulaşıncaya kadar
tüm aşamalardan müteselsilen sorumludur. Bunun bilincinde olarak sorumlulukları TABS (Tehlikeli Atık Beyan Sistemi),
MOTAT (Mobil Tehlikeli Atık Taşıma), KDS
(Kütle Dengesi Sistemi) gibi uygulamalar
üzerinden ilgili merci mevzuata uygun şekilde yerine getirmeli. Bunun yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘nın yenilenebilir
kaynaklardan elde edilen enerji üretimi
2023 yılında yüzde 30‘a yükseltilmesi gibi
bir hedefi bulunuyor. Yenilenebilir Enerji
Kaynakları (YEKDEM) Destekleme Mekanizmasını ile sağlanan teşvikler ile sürdürülebilir enerji üretim tekniklerinden biri
olan atıktan enerji projelerinde ciddi bir
artış sağlanmıştır fakat yeterli değildir.
YEKDEM gibi destek mekanizmalara
ek olarak kamu ve özel sektör ortaklığında
hazırlanacak projelerin faydalı olabileceğini öngörüyoruz. Bu şekilde özel sektörün
hem tesisleşme hem de atıktan sürdürülebilir ve çevreci enerji üretilmesi alanında,
uzun vadeli yabancı kaynaklar sağlayabileceği, başarılı ve verimli projeleri hayata
geçirmelerinin önünü açılabileceği ve sektörün hızlı, katma değer yaratan ve verimli
projeler ile büyüyebileceğini düşünüyoruz.

TABS (Hazardous Waste Declaration System),
MOTAT (Mobile Hazardous Waste Transport),
KDS (Mass Balance System).
Besides that, the Ministry of Environment
and Urban Planning has a goal of increasing
energy production from renewable sources
to 30 percent in 2023. With the incentives
provided by the Renewable Energy Resources
(YEKDEM) Support Mechanism, a significant
increase in energy projects from waste, which
is one of the sustainable energy production
techniques, has been achieved but is not
sufficient.
In addition to support mechanisms such
as YEKDEM, we anticipate that projects to
be prepared in partnership with the public
and private sectors may be useful. In this
way, we think that the private sector can
provide long-term foreign resources in both
the field of installation and the production
of sustainable and environmental energy
from waste, pave the way for successful and
efficient projects to be implemented, and
that the sector can grow with fast, valueadded and efficient projects.
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Eğitim sigortası teminatı ile veli işsiz kalsa da
özel okul ücreti ödeniyor
The education insurance pays the private school
tuition fee even if the parent loses his job
ÖZEL OKUL ÜCRETLERI cep yakınca veliler çareyi
eğitim sigortası yaptırmakta buldu. Hayat sigortası kapsamındaki eğitim sigortası, velilerin işsiz
kalması durumunda da çocuğun okul masraflarını
ödüyor. IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel
Müdürü Murat Çiftçi, çocukların eğitim hayatını
garantiye almanın kasko sigortasından daha ucuz
olduğunu söylüyor.
Türkiye’de özel okulla okuyan öğrenci sayısı MEB
verilerine göre 1,5 milyonu buluyor. Özel okul fiyatlarının 18 bin liradan başlayıp 80 bin TL’ye kadar çıkığı düşünüldüğünde ailelerin en önemli masraf kalemleri arasında birinci sırada okul ücretleri geliyor.
Velilerin işsiz kalması gibi istenmeyen durumların
yaşanması karşısında çocuğun eğitim sürecinin aksamaması için devreye eğitim sigortası giriyor.

YILLIK 50 BIN TL’LIK OKUL ÜCRETI
BIN TL’YE SIGORTALANABILIYOR!
IBS Sigorta ve Reasürans Brokerlik Şirketi Genel
Müdürü Murat Çiftçi, hayat sigortası kapsamında değerlendirilen eğitim sigortasının son yıllarda
özellikle beyaz yaka çalışanlar tarafından daha fazla
tercih edilmeye başlandığını belirterek şu bilgileri
aktardı: “4 yıldan başlayarak çocuğun tüm eğitim
hayatını garanti altına alan eğitim sigortası poliçe
ödemeleri, velinin yaşına, sağlık durumuna ve okul
ücretine göre değişiklik gösteriyor. Örneğin yıllık
bedeli 50 bin TL olan özel okul ücretini, 40 yaşındaki bir veli yıllık bin TL’ye sigortalayabiliyor. Bu
sigorta primi araçlarımız için yaptırdığımız kasko
sigortası priminden bile daha ucuzdur. Çocuklarımızın arabalarımızdan daha değerli olduğunu düşünürsek, bugünden çocuklarımızın eğitim hayatını garanti altına almak için harekete geçmeliyiz.
Çünkü yarının ne getireceği belli olmaz.”
Eğitim sigortası, velilerin işsiz kalması ya da
önemli bir hastalık sebebiyle çalışamaması durumunda da devreye girerek okul ücretinden, servis ve
yemek ücretine kadar gerekli masrafları karşılıyor.
Ayrıca eğitim sigortası, vergi indirimi, yurt içi ve yurt
dışı eğitim amaçlı kurslarda indirim, eğitim koçluğu
danışmanlığı gibi ilave avantajlar da sağlıyor.

IBS Sigorta ve
Reasürans Brokerliği
Genel Müdürü
Murat Çiftçi
IBS Insurance
and Reassurance
Brokerage General
Manager Murat Çiftçi

THE PARENTS LOOK more and more for the education insurance as the
private school tuition fees fly high. The education insurance within the scope of
life insurance, pays the kid’s school spendings in case the parents lose their jobs.
IBS Insurance and Reassurance Brokerage General Manager Murat Çiftçi says that
insurance coverage for the education is cheaper than the car insurance.
In Turkey, 1,5 million students receive education at the private schools,
according to the figures of the Ministry of National Education. Considering that
the tuition fees of the private schools begin from 18 thousand liras and go up to
80 thousand liras, the school fees take the top spot among the main spending
items of families. In case of troubles such as parents losing jobs, the education
insurance comes into play to avoid any interruption in the school life of the kid.
AN INSURANCE FEE OF ONE THOUSAND LIRAS FOR AN ANNUAL
TUITION FEE OF 50 THOUSAND LIRAS!
IBS Insurance and Reinsurance Brokerage Company General Manager Murat Çiftçi
states that the education insurance offered within the scope of life insurance
is more preferred especially by the white collar employees in recent years and
he added the following: “The education insurance policy payments beginning
from 4 years and providing guarantee for the whole education life of the kid,
vary according to the age of the parent, his health condition and the school fee.
For example, a 40-year old parent can insure the private school annual fee of 50
thousand liras against an annual payment of one thousand liras. This insurance
premium is even cheaper than our car insurance premium. Since our kids are more
valuable than our cars, we should take action now to provide guarantee for the
education life of our kids. Because we don’t know what the future will bring to us.”
The education insurance covers the necessary costs from the school fee to
the school service and meal spendings. It also offers additional advantages like
tax deduction, discount at the courses both in local and foreign countries and
complementing the education, the education coaching consultancy.
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TEKNOLOJİSİ:
ARTIK BİLİM KURGU DEĞİL

Biohax mikroçipleri bir dövmecinin salonunda
enjekte edilirken (üstte), kilitleri çiple açmaya uygun
hale getirmek (sağda) kolay bir işe dönüşüyor.
Biohax microchips are injected at a piercing parlor
(above)—making chip-enabled locker rental (right) a
seamless task.
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İNSANLARA BIYOÇIP ENJEKSIYONU ARTIK MÜMKÜN;
ÜSTELIK GITTIKÇE YAYGINLAŞAN BIR IŞ UYGULAMASINA DA
DÖNÜŞÜYOR. BÖYLECE ANAHTARLARINIZI HIÇBIR ZAMAN
KAYBETMEYECEK YA DA ŞIFRELERINIZI UNUTMAYACAKSINIZ.
INJECTING CHIPS INTO HUMANS IS NOT ONLY POSSIBLE, IT’S
ALSO INCREASINGLY LOOKING LIKE A PRACTICAL BUSINESS
APPLICATION THAT MEANS NEVER LOSING YOUR KEYS OR
FORGETTING YOUR PASSWORDS AGAIN.
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İSVEÇ’İN GÖTEBORG KENTİNDE dar bir sokakta Barbarella piercing salonu yer alıyor. Burası vücutlarını piercing ve
dövmeyle süslemek isteyen şehir halkının uğrak yeri; aynı zamanda bölgenin en zarif küpeleri ve burun halkalarına sahip
olmasıyla ünlü. Ancak kasım ayının dondurucu soğuk bir akşamında, dükkân çok daha farklı bir beden donanımına yönelik bir uygulamaya ev sahipliği yaptı: Biyoçipler. Yaklaşık 600
bin kişinin yaşadığı liman şehrine karanlık inerken, Jowan
Österlund üzerinde bir beyzbol şapkası ve bir tişörtle küçük
startup’ı Biohax International için iki yeni müşterisini karşılamaya hazırlanıyor. Sırt çantasından, her biri dışarıdan zar
zor görülebilen çok küçük, koyu renkli bir mikroçip içeren
streç film kaplı şırıngaları çıkarıyor. Bu albenisi olmayan pakette Österlund’un ödüllü ürünü yer alıyor; bu ürün, bugün
için henüz marjinal bir teknolojik saplantı olarak görülen
ama bir gün devasa bir sanayi olacağına inandığı alana açılan
bir pencere. Österlund, “Tamamen yeni bir davranış biçimi
ve tamamen yeni tip veriler şimdi sahip olduklarımızdan çok
daha değerli olacak” diyor. “Bu bir tür aya roket fırlatmak gibi
bir şey. Ancak uzun vadede gerçekleşecek olan bu.”
“Piercing odalarından birinde tabureye tünemiş olan Österlund iğneyi Claes Radojewski’ye batırıp, geri çekiyor; bu işlem
sol elinin baş parmağıyla işaret parmağı arasındaki etli kısma
bir kilobaytlık bir mikroçip bırakıyor. Radojewski, kendisini
de şaşırtacak bir biçimde çığır açıcı bir biohacker’a dönüştü.
Göteborg’ta Ericsson, Volvo ve diğerlerinin ortaklığında, otomotiv endüstrisinin inovasyon merkezi MobilityXLab’te program yöneticisi olan Radojewski, “Şimdiye kadar hiç dövme
odasında bulunmadım” diyor. “Yakında 30 yaşına basacağım

“Yepyeni bir davranış biçimi
ve yepyeni veri türleri
yaratıyorsunuz.”
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DOWN A NARROW SIDE STREET in the Swedish city of
Gothenburg sits the Barbarella piercing parlor, a regular haunt
for locals who decorate their bodies with piercings and tattoos,
and which claims to offer the area’s finest collection of ear discs
and nose rings. But on a frigid evening in November, the shop
is the setting for a very different kind of body enhancement:
biochips. As darkness falls on the port town of nearly 600,000
people, Jowan Österlund wanders in, wearing a baseball cap
and T-shirt, to meet two new clients for his small startup, B
 iohax
International. From his backpack, he pulls plastic-wrapped
syringes, each containing a tiny, dark microchip that is barely
visible from the outside. Inside the unassuming package is
Österlund’s prized product, a window into what today is a fringe
tech obsession but which, he believes, will one day be a giant
industry. “You are creating an entirely new type of behavior
and entirely new types of data that will be massively more
valuable than what we have now,” Österlund says. “It is kind of a
moonshot. But in the long run, this is what is going to happen.”
Perched on a stool in one of the piercing rooms, Österlund
jams the needle into Claes Radojewski and pulls it out again,
leaving a one-kilobyte microchip inside him, in the fleshy part
between his left thumb and index finger. In a matter of seconds,
Radojewski has become a trailblazing biohacker, much to his own
surprise. “I have never even been inside a tattoo parlor,” says the
program manager for MobilityXLab, an innovation center in Gothenburg for the auto industry, run in partnership with Ericsson,
Volvo,and others. “My girlfriend asked if it was some kind of crisis
because I was turning 30 soon.” In fact, Radojewski says he has
wanted a biochip since he learned of the technology a few years
ago: “In Sweden, we like to use new tech in our daily lives.”
Österlund, the needle-wielding entrepreneur, is convinced
that there are millions more around the world who will soon
want chips implanted into their bodies. As proof, he points to
his Facebook messaging app, which is jammed with unbidden
requests every day from people as far away asAustralia and
Mexico. He also receives emails, he says, from curious investors
“on every continent except Antarctica.”
The enthusiasm of the curious notwithstanding, Österlund’s
progress has been slow. He began the company in 2013, committing to it full-time only in 2016, and its revenues remain minimal. At the moment, he says, “I get by. I am not getting rich.” Will
he, I ask? “Yeah. Oh, yeah,” he says. In fact, Österlund, 38,couldbe
at the groundswell of a big wave, in which more and more of
the functions we perform on our external devices willshiftto
implants that we insert into ourselves. In November, a report by
MarketsandMarkets Research in Indiaestimated that the global
biochip marketwould be worth about $17.75billion by 2020.
And earlier in 2018, no less a futurist than Elon Musk announced
he was backing a California company called Neuralink, which
would implant electrodes in the brain to monitor thoughts.
Österlund’s Biohax is already making progress on a small

“You are creating an
entirely new type of
behavior and entirely new
types of data.”

STRATEGY

Report / RAPOR

53

Biohax International’ın vücudu baştan sona dövmeli
kurucusu Jowan Österlund birgün insanların vücutlarına çip
enjeksiyonunun sıradan bir uygulama olacağına inanıyor.
“Bu noktaya gelinecek” diyor.
Jowan Österlund, the heavily tattooed founder of Biohax International,
thinks one day it will be commonplace to inject chips into people’s
bodies. “This is what is going to happen,” he says.

scale. It has “chipped” more than 4,000 people in Sweden as
well as others across Europe. Though many biochip projects are
focused on health uses like heart-rate or blood-sugar monitoring, Österlund is so far marketing his chips to people with no
medical ailments. Applications range from making purchases to
opening locks to passing through security barriers—anything,
really, that we’re already doing with chips on plastic cards.“Tech
will move into the body,”hesays. “I am sure of that.”
First, Österlund and other “chippers” will have to overcome
understandable doubters, from privacy advocates to medical
ethicists. Though the chips are inert and, therefore, theoretically
harmless, for many people the very idea of having a permanent
connectable device inside them evokes notions of losing control
over the one sphere where they can still truly be themselves:
their bodies. Invariably, even minor reports of companies using
biochips ignite outrage. When BioTeqLtd., a biochip company in
England, said in November that it had implanted about 150microchips into people around Britain, the British business organization BCI said, “It makes for distinctly uncomfortable reading.”
The country’s Trades Union Congress warned that biochips
“would give bosses even more power and control over their

için kız arkadaşım bu bir tür yaş dönüm krizi mi, diye sordu.”
Nitekim, Radojewski birkaç yıl önce bu teknolojiden haberdar
olduğundan beri biyoçip istediğini söylüyor. “İsveç’te günlük
yaşamımızda yeni teknolojiyi kullanmayı seviyoruz” diyor.
İğneyi vücuda yerleştiren girişimci Österlund yakında milyonlarca insanın vücutlarına çip enjekte edilmesini isteyeceğine ikna olmuş durumda. Buna kanıt olarak da, Avustralya ve
Meksika gibi çok uzak ülkelerden Facebook Messenger uygulamasına yağan talepleri gösteriyor. Aynı zamanda “Antarktika
haricinde her kıtadaki” meraklı yatırımcıdan e-postalar alıyor.
Ancak hevesli kimselerin ilgisine rağmen Österlund’un ilerlemesi yavaş oldu. Şirketi 2013 yılında kurduysa da, bu işe tam
zamanlı odaklanması ancak 2016 yılında gerçekleşebildi ve geliri de asgari düzeyde kaldı. Kendisi şimdilik idare ettiğini, zengin
olmadığını söylüyor. Peki acaba kazanacak mı, diye soruyorum.
“Evet, tabii ki” diye cevap veriyor. Nitekim 38 yaşındaki Österlund, dış cihazlar üzerinde yaptığımız işlemlerin gittikçe artan
oranda, vücudumuzdaki implantlara yöneleceği büyük bir dalganın arifesinde olabilir. MarketsandMarkets Research’ün kasım ayında Hindistan’da yayımlanan raporunda, küresel biyoçip
pazarının değerinin 2020 yılında yaklaşık 17,75 milyar dolar olacağı tahmininde bulundu. 2018 yılı başlarında ise, Elon Musk,
düşünceleri kontrol etmek için beyne elektrot yerleştirecek
Neuralink adlı Kaliforniyalı şirkete destek sağladığını duyurdu.
Österlund’un Biohax’ı şimdiden küçük ölçekli ilerlemeler
kaydediyor. İsveç’te ve Avrupa’nın diğer ülkelerinde 4 bini aşkın kişiye “çip” taktı. Her ne kadar pek çok biyoçip projesi kalp
ritmi ya da kan şekerinin izlenmesi gibi sağlık amaçlı kullanımlara odaklansa da, Österlund çiplerini şimdiye kadar herhangi
bir tıbbi sorunu olmayan kişilere pazarladı. Aplikasyonlar satın
almalardan kilit açmaya, güvenlik bariyerlerinden geçmeye
kadar bir dizi alanı kapsıyor; kısacası plastik kartlar üzerinde
çiplerle yaptığımız her şey biyoçiple gerçekleştiriliyor. Kendisi,
“Teknoloji vücuda girecek. Bundan eminim” diyor.
Her şeyden önce, Österlund ve diğer “çipçiler”in, kuşkuları
anlaşılabilir olan, mahremiyet savunucularından tıbbi etik taraftarlarına kadar bir dizi kesimi tatmin edici cevaplar verebilmeleri gerekiyor. Çipler her ne kadar pasif ve teorik olarak zararsız olsa da, pek çok insan açısından üzerlerinde daimi olarak
bağlanabilir bir cihaz taşımak, gerçekten kendileri olabilecek
bir yerde yani bedenlerinde kontrolü kaybetme anlamına gelebiliyor. Aynı şekilde, biyoçip kullanan şirketlerle ilgili en önemsiz raporlar bile öfke yaratabiliyor. İngiltere’deki biyoçip şirketi
BioTeq Ltd. kasım ayında yaptığı açıklamada, yaklaşık 150 mikroçipi İngiltere’de insanlara yerleştirdiğini söylediğinde, İngiliz
iş kuruluşu BCI “bunu okumanın rahatsızlık yarattığını” belirt-
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mişti. Ülkedeki Trades Union Congress (Sendikalar Kongresi)
biyoçiplerin “işverenlere çalışanları daha fazla kontrol etme
gücü vereceği” uyarısında bulundu. Yakın zamanda ortaya çıkan sorunlar daha dikkatli bir gözlem gerektiriyor. Uluslararası
Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu’nun raporu, çok sayıda
ülkede hastaların yeni cihazlarla ilgili yasal düzenlemelerin eksikliği sonucu “yeterince test edilmemiş implantlar” (bunların
tümü biyoçip değil) nedeniyle yaralandıklarını ortaya koydu.
Yine de teknolojinin heyecanlandırdığı insanların bu yeniliği benimsemede hızlı davrandıkları görülüyor. Biohax çipi
için Barbarella’ya gelenlerden biri de, 18 aylık oğlunu bebek
arabasıyla kapıdan soktuktan sonra oturup sırasını bekleyen
29 yaşındaki yapı mühendisi Annie Kjellson. “Yıllardır bununla ilgili düşünüyorum” diyor.
İNSANI RAHATSIZ EDEN bilim kurgusal tuhaflığına rağmen yal-

nızca kolaylık özelliği sayesinde bile biyoçip kaçınılmayacak bir
unsur olarak ortaya çıkıyor. Omzumda asılı çantamdaki cüzdan,
şifrelerini sık sık unuttuğum, spor salonuna üyelik kartım, gazetecilik kartım, müşterisi olduğum iki bankaya ve bir kredi kartı
şirketine ait kartlarla dolu. Ayrıca sağlık sigorta kartım, hangi
havayollarıyla uçtuğumu gösteren kart, hangi marketlerden
alışveriş yaptığımı ve saçımı hangi kuaförde kestirdiğime dair
ayrıntılar sunan kartlar da var. İlaveten anahtar demetini de
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DENEKLER: Claes Radojewski ve Annie Kjellson, ileri
teknolojiyi yakalamak gibi uzun vadeli düşlerini
gerçekleştirerek, “çiplendiler”. Radojewski, “İsveç’te yeni
teknolojiyi günlük yaşamımızda kullanmayı seviyoruz” diyor.
GUINEA PIGS: Claes Radojewski and Annie Kjellson got “chipped,”
fulfilling longtime dreams of being on the cutting edge of
technology. “In Sweden we like to use new tech in our daily lives,”
says Radojewski.

workers.” Recent problems suggest the need for careful oversight: A report by the International Consortium for Investigative
Journalists revealed thatmedical patients in numerous countries
had been injured by “poorly tested implants” (not all of them
biochips) because of a lack of regulations for new devices.
And yet individuals enchanted by the technology are driving
its early adoption. Among those who arrive at Barbarella wanting a B
 iohax chip is Annie Kjellson, 29, a structural engineer,
who wheels her 18-month-old son through the door in his stroller and sits down to receive her injection. “I have been thinking
about this for years,” she says.

DESPITE THE UNCOMFORTABLE sci-fi oddity it represents,
there is an inevitability around biochipping, if for no other
reason than the sheer convenience it promises. The wallet in my
purse slung over my shoulder is jammed with pieces of plastic,
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declaring me a gym member, a journalist, and a customer of two
banks and a credit card company, all of whose passwords I occasionally forget. There are also cards giving details of my health
insurance, which airlines I fly on, where I shop for groceries,
and where I get my hair cut. Then there is my bunch of keys—
primitive tools that have opened doors, chests, and lockers for
thousands of years, and to which we somehow remain closely
attached. The morning after I return from Sweden, I lock myself
out of my apartment while racing to go play tennis. That requires a complicated handoff, by way of a taxi from five miles away,
where another set of keys sits idling in my husband’s pocket.
For biohackers, these antiquated habits are senseless. “I
used to lose my keys all the time. Now I unlock the door to
my house with my hand,” says Aric Dromi, an Israeli-Swedish
futurologist who has a Biohax chip implanted inhis hand,
and who sits on the advisory board of Hack for Sweden, the
Swedish government’s organization aiming to embed big data
into all the country’s public services.I saw that effort in action
when I hopped aboard a Gothenburg-bound train with Österlund from the seaside city of Helsingborg, where Biohax is
based. As the conductor came down the aisle, Österlund held
out his hand, in which his ticket was embedded on his biochip.
She swiped it without a thought: Sweden’s entire national rail
network is now biochip-capable. So too are many of the 172
gyms run by Nordic Wellness in Sweden, where gym members
and staff can open the secure turnstiles and lockers with their
hands and view their exercise profiles on monitors. Of course,
electronic cards do the same thing in gyms around the world,
but the biochip enables members to exercise without carrying
anything on them.
Over espressos in Gothenburg, Dromi tells me he is convinced that millions of people will eventually have microchips in
their bodies—perhaps in the near future—simply because it
makes sense, at the very least in order to store their passwords
and make keys redundant. Plus, he says, it is more secure than
the items we currently lug around in our wallets and purses. I
protest, telling him that an electronic fob unlocks my apartment
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unutmayalım; binlerce yıldır kapıları, dolapları, kilitleri açan
ve de bir şekilde sadık kaldığımız ilkel araç gereçler… İsveç’ten
döndüğüm günün ertesi sabahı tenis oynamaya koştururken,
evin anahtarlarını içerde unuttum. Bu da daha karmaşık bir
transfer gerektiriyor; taksiyle, kilometrelerce yol kat edip, eşimin cebinde boş boş duran yedek anahtarları almalıyım.
Oysa biohacker’lar için bu modası geçmiş alışkanlıkların
hiçbir anlamı yok. Elinde implant Biohax çipi olan İsrail vatandaşı İsveçli fütürolog Aric Dromi, “sürekli anahtar kaybederdim. Şimdi ise kapıyı elimle açmam mümkün” diyor; Aric
Dromi İsveç hükümetinin büyük veriyi ülkenin bütün kamu
hizmetlerine yerleştirilmesini amaçlayan kurumu Hack for
Sweden’ın danışman kurulunda yer alıyor. İsveç’teyken, Österlund’la beraber deniz kenarında bir şehir olan Helsingborg’tan Biohax’in yer aldığı Göteborg’a giden trene atladığımda zaten bu çalışmaların pratiğe nasıl yansıdığını görmüştüm.
Kondüktör kompartımana girdiğinde Österlund biletin biyoçip içine yerleştirildiği elini uzattı. Kondüktör hiç duraksamadan biyoçipi okudu: İsveç’in bütün demiryolu sistemi biyoçip
uygulamalarına hazır durumda. İsveç’te Nordic Wellness’ın
işlettiği 172 spor salonundan çoğu da yine aynı şekilde biyoçip
özelliklerine sahip; spor salonuna üye olanlar ve personel giriş
turnikelerini ve kilitli kapıları elleriyle açabiliyor ve egzersiz
profillerini monitörlerde takip edebiliyorlar. Elektronik kartlar da tabii ki dünyanın her yerindeki spor salonlarında aynı işlevi üstleniyorlar ancak biyoçipler üyelerin üzerlerinde hiçbir
şey taşımadan egzersiz yapmalarına olanak tanıyor.
Göteborg’ta espresso kahvelerimizi içerken Dromi bana
milyonlarca insanın eninde sonunda, hatta belki de yakın gelecekte, vücutlarında biyoçipe sahip olacağına inandığını söylüyor. Bunun nedeni belki de, en azından şifreyi kaydetmesi
ve anahtarları da gereksiz kılması... Ayrıca Dromo bu sistemin
eşyalarımızı cüzdan ve çantalarımızda kilit altında tutmaktan
çok daha güvenli olduğunu söylüyor. Ancak elektronik bir aletin Paris’teki dairemin kapısını açtığını belirterek bu söyledik-

Nedir ve nasıl işliyor?

What it is and how it works?

Kredi kartındaki bir çipe benzeyen biyoçipin küçük, ince bir anteni
ve vericisi var. Kapıları açmak, tren biletleri satın almak, spor egzersiz programlarını izlemek ve daha fazlası için yakın saha iletişim okuyucularıyla çalışıyor.

Similar to a chip in a credit card, a biochip has a tiny antenna
and transmitter and works with near-field-communication
(NFC) readers to unlock doors, buy train tickets, monitor gym
workouts, and more.

Nereye gidiyor?

Where it goes?

Biyoçipler deri altına yerleştiriliyor. Örneğin, Biohax bunları baş
parmak ila işaret parmağı arasındaki etli kısma enjekte ediyor. Çipler pasiftir ve yalnızca bir okuyucuya yakınsa veri iletir.

Biochips are implanted under the skin. Biohax, for example,
injects them into the fleshy part of the hand between the
thumb and index finger. The chips are inert and transmit only
when close to a reader.

Nelerin yerini alabilir?
Bir plastik kartın kullanıldığı yerler: ATM kartları,
spor salonlarında dolapları açan kartlar, otobüs biletleri, işyeri kimliği vb…

What it can replace?
Anything that a plastic card does now: keys, ATM cards,
gym-locker cards, bus tickets, office identification,
and so on.
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lerine itiraz ettim. “Öyle mi? Peki şimdi şunu seyret” diyerek
devam ediyor. Söz konusu aleti bulup çantamdan çıkardığımda
bunu akıllı telefonundaki yakın saha iletişim (near-field communication; NFC) okuyucusunda okutup, daha sonra bin 500
km uzaklıktaki evimin kapı kilitlerini açan veri dizilerini gösteren ekranı tutuyor. “Bunu beş dakikada klonlayabilirim” diyor.
Biyoçipler bazı açılardan çok daha güvenli. Örneğin, Dromi’nin yakınlardaki evine girmek için onu fiziki gücünüzü kullanarak yere yatırmalı, vücudunda biyoçipin nereye yerleştirildiğini sormalı ve elini de kapıya monte edilmiş NFC okuyucusu
üzerinde dolaştırmalısınız. Biyoçiplerin kullanılmasını sağlayan NFC okuyucularının sayısı gittikçe artıyor. Dünyanın belli
başlı otomobil üreticilerinin yanı sıra Apple ve Samsung gibi
teknoloji şirketlerini de kapsayan Car Connectivity Consortium geçen haziran ayında standart bir dijital anahtar sistemi
üzerinde uzlaştı. Söz konusu sistem sürücülerin akıllı telefon
üzerindeki bir uygulamayla araba kapılarını açmalarını ve motoru çalıştırmalarını sağlıyor. Bu anlaşma müşterilerin araba
anahtarlarıyla ilgili verileri vücutlarındaki çipe enjekte edebilecekleri konusuna değinmiyor. Ancak bunu yapmak için ekstra bir çaba gerekmiyor ve İsveç’te rastladığım hemen hemen
her biohacker çip taktırmanın başlıca gerekçesini anahtarları
kaybetme olarak açıkladı. Çip medikal bir camla kaplı, ince,
küçük bir antene ve veriyi kapalıyken elektronik bir okuyucuya
aktaran entegre bir devreye sahip. Biohax çiplerin halen bir kilobaytlık bellekleri var. Ancak çiplerin daha başka şeyler yapabilme kapasitesi arttıkça bellek kapasitesi de büyüyecek.
Nitekim dünyayı biohacker’ların gözüyle görmeye başladığınızda, şimdiki yaşamda saçma bulduğunuz şeyler her geçen

building in Paris. “Yeah? Let’s see it,” he says. When I fish it out
of my purse, he swipes it across the near-field-communication
(NFC) reader embedded in his smartphone and then holds up
the screen to show the string of data that unlocks both sets of
doors to my building, 950 miles away. “I can clone this in five
minutes,” he says.
Biochips are far more secure in some ways. To break into Dromi’s nearby house, for example, you would need to physically
drag him there, demand to know where on his body his biochip
is implanted, and move his hand across the NFC reader mounted
on the doorpost. NFC readers, effectively the enabling devices
for biochips, are proliferating. Last June, the Car Connectivity
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ENDER’S GAME (1985)

DEMOLITION MAN (1993)

JOHNNY MNEMONIC (1995)

Yazar Orson Scott Card’ın öngördüğü Dünya’nın
geleceğinde (filmin 2013 yılındaki uyarlaması
solda yer alıyor) gençlerin Battle School’daki
potansiyellerini ölçmek amacıyla enselerine
“monitör”ler yerleştirilir; insan türünü bekleyen
uzaylı istilasıyla mücadele için bu tür bir eğitim
gerekmektedir. Söz konusu cihazlar, savaşa
hazırlık okulundaki zorlu süreç için gencin zihinsel
ve fizyolojik uygunluğunu belirleyecek sinirsel
dürtülerini izlemekle yükümlüdür.

2010 yılındaki “Büyük Deprem”den yirmi iki yıl
sonra San Angeles-Los Angeles, San Diego ve Santa
Barbara’nın topyekün yerle bir olmasının ardından
üçünün yıkıntılarından doğan metropol-suçlardan
arınmış gibi görünmektedir. Peki nasıl? Eldeki
implant çiplerin radyo frekansla tanınması şehirde
yaşayanların tam olarak nerede bulunduğunu
her an izleyebilmektedir. Ayrıca kent halkı
alışverişlerde tamamen kredilerden yararlandığı
için çipler kâğıt para biriminin de yerini almıştır.

Keanu Reeves The Matrix’te yer almadan
önce, beynine sibernetik veri deposu bir aygıt
yerleştirilmiş “belleği takviyeli ajan”ı oynadı.
Beynindeki implant, standart bilgisayar ağları için
çok fazla hassas olan gizli bilgileri iletebiliyordu.
Ancak bunun bir bedeli vardı: İmplanta yer açmak
amacıyla beynindeki çocukluk anıları silinmişti.
Ancak Johnny kaybettiği geçmişini geri kazanmak
için ameliyatla aygıtı çıkarmaya karar verdiğinde,
işler karışıyor.

Young children in author Orson Scott Card’s
envisioned future of Earth (the 2013 film
adaptation, left)are equipped with “monitors” on
the backs of their necks to gauge their potential for
Battle School—a necessary training for humankind
in the face of a looming alien invasion. The devices
survey nerve impulses to determine a child’s
mental and physiological fitness for the grueling
war-preparatory academy.

Twenty-two years after the “Great Earthquake” of
2010, San Angeles—the combined metropolis that
emerges from the rubble of L.A., San Diego, and
Santa Barbara— is seemingly crime-free. How?
Radio-frequency identification chips implanted in
the hand track the exact location of residents at all
times. The chips have also replaced paper currency,
as residents use credits to complete transactions.

Before Keanu Reeves navigated The Matrix, he
played a “mnemonic courier” with a cybernetic
data storage device implanted in his brain. The
implant enables him to deliver secret information
too sensitive for standard computer networks. But it
comes at a price: His childhood memories are excised
from his brain to make room for the implant. When
Johnny decides to surgically remove the device to
recover his missing past, things get complicated.
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Consortium, which includes the world’s major automakers as
well as tech companies like Apple and Samsung, agreed to
a standard digital key system, allowing drivers to open their
car doors and start the enginefrom an app on their smartphones.The agreement does not mention customers being able to
insert the data for their car keys on a chip inside their bodies.
But it would require almost no extra effort to do so, and every
biohacker I meet in Sweden tells me that losing keys was one
of the main motivations for being chipped. The chip is encased
in medical glass, and it has a tiny antenna and integrated circuit
that transmit data when close to an electronic reader. So far,
Biohax chips have only one kilobyte of memory, but that will
increase as the possibilities of what chips can do expand.
In fact, once you start viewing the world through the eyes
of biohackers, more and more aspects of current life begin to
seem absurd: the doctor’s receptionist, for example, who digs
out your personal medical record from a filing cabinet; the bus
driver who sells you a paper ticket when you board; or the times
you scrounge for change for a restaurant tip. All those things,
and thousands more, could be managed with a biochip the size
of a grain of rice. Biohackers call these endless, biochip-less
actions “friction”—moments that divert our attention and
hog space in our brains that could be better used for, say,
writing poetry or playing with the kids.
The possibility of biochipping—and not just in science
fiction books and films—has been around for years. As
far back as 2004, the U.S. Food and Drug Administration approved an implantable chip for Applied Digital
Solutionsin Delray Beach, Fla., which aimed to
have people store their medical records on
a chip in their upper arm. The device could
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gün artıyor. Doktorun sekreterinin tıbbi kaydınızı dosya dolabından çıkarması, otobüse bindiğinizde sürücünün size kâğıt
bir bilet vermesi ya da restoranda bahşiş bırakmak için bozuk
para arayışınız buna örnek olarak verilebilir. Oysa tüm bunları
ve daha binlercesini bir pirinç tanesi büyüklüğündeki biyoçiple
yönetmek mümkün. Biohacker’lar bu biyoçipsiz eylemleri, dikkatimizi dağıtan ve beyinlerimizde örneğin, şiir yazmak veya
çocuklarla oynamak gibi daha yararlı aktivitelere ayıracağımız
zamandan çalan “sürtünme” anları olarak tanımlıyorlar.
Biyoçip enjeksiyonu yalnızca bilim kurgu filmlerin konusu
olmayıp yıllardır gündemde olan bir uygulama. 2004 yılı gibi
oldukça eski bir tarihte, ABD Gıda ve İlaç Dairesi FED Florida,
Delray Beach’te Applied Digital Solutions için vücuda yerleştirilebilir bir çipi onayladı; söz konusu implant insanların tıbbi
kayıtlarını üst koldaki bir çipte saklayabilmelerini amaçlıyor.
Bu cihaz hayat kurtarabilir. Eğer bilinciniz kapalı bir biçimde,
hiçbir kimliğiniz olmadan hastaneye götürülürseniz, doktorlar
anında kan grubunuzu, tıbbi geçmişinizi ve organ bağış durumunuzu tarayabilecekler. Bununla birlikte, FDA’nın onayının
üzerinden üç yıl geçmiş olmasına rağmen şirket ABD Sermaye
Piyasaları Kurulu’na sunduğu raporda, çipleri için pazar bulamadığını ve bundan sonra da asgari düzeyde ya da mütevazi
bir satıştan daha fazlasını beklemediğini söyledi. Şirket doktorların mahremiyeti ihlal endişesiyle cihazla ilgili hastalarla
konuşmaktan kaçındıkları için başarısız olduğunu belirtti.
Biohacker’lar ise bu eleştirinin bilgisizlikten kaynaklandığını söylüyorlar. Biyoçipler hareketsiz ve pasif oldukları için
sürekli olarak bizim nerede olduğumuzu ileten akıllı telefonlara göre mahremiyet açısından çok daha az risk taşıdıklarını

Biyoçip uygulaması gerçek yaşamda tuhaf gözükebilir ancak bilim kurgu meraklıları açısından
pek de yeni bir haber sayılmaz. İşte son yıllardan bir ufuk turu.
The idea of biochipping may seem outlandish in real life, but it’s old news for fans of science fiction.
Here, some highlights from the past few decades.
4

BLACK MIRROR:
“THE ENTIRE HISTORY OF YOU” (2011)
İngiliz antolojisinin ilk sezonunun son
bölümünde, kulağın arkasına yerleştirilen
“taneler” görsel işitsel anıları kaydedebiliyor.
Kullanıcılar yaşamlarının herhangi bir anındaki
anıları geriye sarıp, oynatabiliyor. Bu belki yararlı
gözükebilir ama yine de geçmişle barışmayı ve
şimdiki zamanda mutlu yaşamayı tercih eden bir
çift için bıktırıcı olabilir (Çifti Toby Kebbell ve
Jodie Whittaker oynamıştı).
The final episode of the British anthology’s first
season depicts an alternate reality in which “grains”
implanted behind the ear can record audiovisual
memories. Users can rewind and replay memories
from any point in their lives. While that sounds
useful, it proves to be exhausting for a couple (played
by Toby Kebbell and Jodie Whittaker) who struggle to
reconcile the past and live happily in the present.

5

6

BLADE RUNNER 2049 (2017)

UPGRADE (2018)

Jared Leto’nun kulağının altındaki küçük parlak
küreden yansıyan ışık, oynadığı karakter Niander
Wallace’ın, Wallace tarafından bilim adamı ya da
iş adamı olarak üretilen “replicant”lar (android)
kadar robotik olabileceğine işaret ediyor. Ancak
Wallace aslında insan ve kör: Cihazın kontrol ettiği
uçan drone’lar aracılığıyla görebilmek için çip
implantını kullanıyor. Belki mikroçip teknolojisinin
en gerçekçi uygulaması değil ama filmdeki kötü
adam için çok önemli bir kişisel özellik.

2018 yılı SXSW film festivalinin gözdesi olan
Upgrade, yapay zeka çipi yerleştirilmiş bir
mekanikçinin hikâyesini anlatıyor. Kendisi bir
saldırı sonucu paralize olduğundan çip vücudunun
kontrolünü geri alabilmesini sağlıyor. Ancak bu
çip aynı zamanda süper insan gücü kazandırdığı
için bu gücü tahmin ettiğiniz gibi, kendisine
saldıranlardan intikamını almak için kullanıyor.

A glimpse of the tiny glowing orb perched below
Jared Leto’s ear suggests his character, Niander
Wallace, could be robotic, like the “replicants”
Wallace manufactures as a scientist and
businessman. But Wallace is actually human, and
blind: He uses the chip implant to see via flying
drones controlled by the device. Perhaps not the
most realistic application of microchip technology,
but it certainly makes a great trait for a villain.

A critical darling at 2018’s SXSW film festival,
Upgrade tells the story of a mechanic (Logan
Marshall-Green) implanted with an A.I. chip that
enables him to regain control of his body after
he’s paralyzed as a result of a mugging. But the
device, dubbed “STEM,” does more than let him
walk. It gives the protagonist superhuman strength,
which—you guessed it— he uses to exact revenge
on his assailants.
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“Aklın sınırlarını zorlayacak derecede
güçlü ve herkesin mahremiyet ile
bütünlüğünü koruyabilecek nitelikte
bir platform istiyoruz. Burası Vahşi
Batı olmamalı.”
kaydediyorlar. Ancak bu tür bir mantık yürütme biyoçiplerin
bir tür Orwellyen kontrol sistemine yol açtığına dair korku
filmini andıran senaryoların ayyuka çıkmasını engellemedi. Biohacking’le ilgili kurgusal betimlemeler gelecekle ilgili
distopyan bir görüşü de teşvik ediyor. Österlund, “Herhangi
bir bilim kurgu filmindeki her implant patlayıcı bir cihazın iz
sürücüsüdür” diyor. “The Matrix’e ya da Blade Runner’a veya
Johnny Mnemonic’e bakın. İmplant her zaman gerçekten tüyler ürpertici bir şeylerle ilintili.”
Ancak bu klişeleri yıkmak için herhalde İsveç’ten daha
iyi bir yer pek de yok. Nüfusu New York’takinden biraz fazla
olan İsveç’teki mühendisler dünyanın ilk internet üzerinden
telefonla konuşma uygulaması olan Skype’yi, en büyük müzik akış platformu olan Spotify’ı ve ilk mobil telefon şirketlerinden bir olan Ericsson’u geliştirdiler. Ayrıca İsveç hemen
hemen hiç nakit para kullanmıyor; alışverişlerin yüzde 1’inden daha azında banknotlar ve madeni para kullanılıyor. Österlund, “Bu kültürel bir şey” diyor. “İsveç’te benimseme hızı
çok daha yüksek ve hükümete olan güven de diğer pek çok
ülkede hükümetlere olan güvenden daha fazla. Başkalarının
bizden yararlanabileceğinden korkmuyoruz.”
Bazı açılardan biyoçiplemenin şimdiden kabul gördüğü
bile söylenebilir. İsveçliler ve başka ülkedekiler kaybolduklarında bulunabilmeleri için evcil hayvanlarına uzun zamandır
çip takıyorlar. Aynı şekilde, biyoçip implantın bir başka türü
olan kalp pacemaker’ları yıllardır yaygın bir şekilde kullanılıyor. Bununla birlikte, pek çok insan dijital açıdan uygunluğu
nedeniyle çip takmaya ikna olmuş değil. Arizona’da yer alan,
ödemelerde uzmanlaşmış global danışmanlık kuruluşu AZ
Payments Group’un başkanı Richard Oglesby, “İş açısından
bakıldığında, teknolojinin iyiliği için teknoloji gibi bir durumdan söz edilebilir” diyor. “Çip implantı istilacı, gereksiz
ve pek de yararlı değil. Aynı görevi kolaylıkla ve gerektiği gibi
yerine getirebilecek giyilebilir çözümler var.”
Öte yandan, yine aynı şekilde, biyoçiplemenin henüz geniş ölçekli bir zemine oturamamasının nedeni, takipçilerinin
bazılarının kurumsal mühendislik laboratuvarlarından değil
de, piercing salonları ve dövme sanatçıları gibi karşıt kültür
dünyasından gelmeleriyle açıklanabilir. Örneğin, Biohax’ın
Österlund’u ilk şirket Cutting Edge’i vücut piercing işi olarak
2004 yılında kurdu; Cutting Edge’de yaygın piercing uygulamaları dışında sıcak çelikle cilt dağlama ve septum piercing
(burna halka takma) gibi uç noktalarda işlemler de yapılı-

“We want to have
an insanely robust
platform and
safeguard everyone’s
integrity and privacy.
it cannot turn into the
wild west.”

be lifesaving: If you were rushed unconscious to a hospital with
no identification, doctors would instantly be able to scan your
blood type, medical history, and organ-donor status. Yet three
years after the FDA approval, the companysaid in a securities
filing that it had failed to find a market for its chips, and that it
“may never achieve market acceptance or more than nominal or
modest sales.” The company explained the failure by saying that
physicians were skittish about discussing the device with their
patients, who remained suspicious about invasion of privacy.
Biohackerssay the criticism is uninformed. They point out
that because biochips are inert and passive they pose fewer
privacy risks than smartphones, which continually transmit our
whereabouts. Such logic hasn’t stopped a drumbeat of scary
stories about biochips ushering in an Orwellian system of
control. Fictional portrayals of biohacking have also promoted a
dystopian view of the future. “Every implant in any sci-fi movie
is a tracker or an explosive device,” Österlund says. “Look at
The Matrix or Blade Runner or Johnny Mnemonic. The implant is
always connected to something really creepy or bad.”
There are probably few better places than Sweden to try to
break those stereotypes. Engineers in Sweden, whosepopulation is slightly bigger than New York City’s, have invented the
world’s first Internet calling app, Skype; the largest music-streaming platform, Spotify; and one of the first mobile phone
companies, Ericsson. Sweden is alsoalmost cashless, with less
than 1% of purchases paid for with banknotes and coins. “It is a
cultural thing,” Österlund says. “We have a faster adoption rate
in Sweden, and there is probably a higher level of trust in our
government than [in] many other countries. We aren’t scared
that we will be taken advantage of.”
In some respects, biochipping is already well accepted. Swedes and others have long inserted biochips into their pets to find
them when they get lost. And heart pacemakers, another type
of biochip implant, have been in wide use for decades. Yetmany
people remain unconvincedabout being chipped for digital convenience. “From a business perspective, it looks like technology
for technology’s sake,” says Richard Oglesby, president of AZ
Payments Group, a global consulting firm in Mesa, Ariz., that specializes in payments. “Implanting chips is invasive, unnecessary,
and not particularly useful. There are wearable solutions that can
easily and conveniently accomplish the same things.”
Then again, it may be that biochipping hasn’t yet caught on
at scale because some of its adherents have sprung from the
counter-culture universe of piercing parlors and tattoo artists,
not from corporate engineering labs. Biohax’s Österlund, for
example, founded his first company, Cutting Edge, in 2004, as
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yordu. Nitekim Österlund dahil İsveç’te rastladığım hemen
hemen her biohacker’ın vücudunun büyük bir bölümü dövmeyle kaplı. Hatta Österlund bir gece tişörtünü kaldırıp bana
karnında boydan boya uzanan bir kadın figürü dövmesini
gösterdi (“Geri kalanını da görmelisin” diye kıs kıs güldü.)
Vücut hacker’ları açısından dövme ve piercing’ten implanta
uzanmak çok kolay. İsveç’in batı kıyısını yüksek hızlı trenle boydan boya geçerken, “insanlar vücut fonksiyonlarını değiştirebileceğinizi gördüklerinde büyüleniyorlar” diyor. “Bedenimin makinelerle konuşmasını sağlıyorum. Ve de dijital bir dünyada dijital
olmak, dijital bir dünyada analog olmaktan çok daha iyidir.”
a body-piercing business that specialized in some far-out practices, like hot-steel skin branding and septum piercing. In fact,
almost every biohacker I met in Sweden was heavily tattooed,
including Österlund, who lifted his shirt one night to show me a
large inkwork of a woman stretched clear across his belly. (“You
should see the rest of it,” he chuckled.) For many bodyhackers,
it is an easy extension from tattoos and piercing to implants.
“People find themselves extremely fascinated that you can
alter body functions,” he tells me, as we zip up Sweden’s west
coast on a high-speed train. “I am allowing my body to speak to
machines. And it is a lot better being digital in a digital world
than analog in a digital world.”

IF BIOCHIPPING IS EVER TO TAKE OFF, of course, it will
need to become a real business. Österlund is doing what he can,
starting with attempting to raise capital for Biohax. He says a
Swedish investor, who remains unnamed, made a “six-figure”
investment in Biohax in December. And Österlund claims that he
has lined up about 100 doctors and nurses to work with Biohax
to implant chips, once he has formally commercialized the
business beyond its current tattoo-parlor stage.
In late November, Biohax signed a partnership deal with
Verisec, an information technology security company in
Stockholm, to provide an electronic-identity platform for
Österlund’s biochips. That would allow Biohax chips to be used
for regular electronic payments, not just for those within closed
environments like a staff cafeteria, and to store documents like
driver’s licenses and passports. Österlund calls the deal “the
beginning of the big time.”
In the U.S., the use of implants to measure glucose, heart murmurs, and other conditions has risen steeply in the past few years, all devices that until recently were available only as external
monitors. “It is a short leap to having that on a chip that’s inside
you,” says Raj Denhoy, a medical technology analyst for Jefferies
Financial Group in New York City, who believes the growth
trajectory for biochips will be steep. “The use of clinical data to
drive better treatment outcomes is something that is going to
get much, much bigger,” he says. “To the extent that biosensors
allow medical interventions to be better, that is undeniable.”
Little by little, biochips are going mainstream. Three Square
Market, a tech company in River Falls, Wis., claims to have
chipped 673 people in the U.S., including 85 of its employees,
who are using the device for “personal data retention and some
for door access also,” according to CEO Todd Westby, who first
tested the technology on Biohax chips. “At this point, we are
still developing and learning its capabilities,” he says. Last

EĞER BİYOÇİPLEME EMEKLEME AŞAMASINDAN uçmaya geçerse, gerçek anlamda bir işe dönüşmeye gerek duyacak. Österlund Biohax için sermaye bulmaya çalışarak elinde geleni
yapıyor. Adını vermek istemeyen İsveçli bir yatırımcının aralık
ayında Biohax’a “altı rakamlı” bir yatırım yaptığını belirtiyor.
Ayrıca bu işi halihazırdaki dövme salonunun sınırları dışında
pazarlayabilmesi halinde yüz kadar doktor ve hemşirenin çip
implantı için kendisiyle çalışma sözü verdiklerini kaydediyor.
Biohax kasım ayı sonlarında Stockholm merkezli bilgi teknolojisi şirketi olan Verisec’le bir ortaklık anlaşması
imzaladı. Bu işbirliğinin amacı Österlund’un biyoçiplerine
elektronik bir kimlik platformu sunmak. Böylece Biohax
çipleri yalnızca çalışan yemekhanesi gibi sınırlı bölgelerde
ya da sürücü ehliyeti ve pasaport gibi belgelerin saklanması
amacıyla kullanım amacının dışına çıkarılıp, düzenli elektronik ödemelerde de işlevsel olması sağlanacak. Österlund bu
anlaşmayı “büyük zamanların başlangıcı” olarak tanımlıyor.
ABD’de glükoz, kalp atımları ve vücuttaki diğer durumların
ölçümünde implantların kullanımı son birkaç yılda çarpıcı bir
biçimde arttı; oysa tüm bu cihazlar yakın zamana kadar yalnızca dış monitörler olarak hizmet sunuyordu. New York’ta Jefferies Financial Group’ta medikal teknoloji analisti olan ve biyoçipin büyüme sürecinin keskin olacağına inanan Raj Denhoy,
“Buna içinizdeki çipte sahip olmanız için kısa bir sıçrayış yetecek” diyor. “Tedavide daha iyi sonuçlar elde edilmesi için klinik
verilerinin kullanımı gittikçe fazla, çok daha fazla büyüyecek. O
derece ki, biyosensörler tıbbi müdahalelerin daha iyi olmasını
sağlayacak; bunun aksi söylenemez” sözleriyle devam ediyor.
Biyoçipler yavaş yavaş ana akım haline geliyor. Wisconsin, River Falls’ta teknoloji şirketi olan Three Square Market ABD’de 673 kişiye çip taktığını belirtiyor; bunlardan 85’i
kendi çalışanı. Teknolojiyi ilk kez Biohax çiplerinde test eden
CEO Todd Westby, şirketteki çiplemenin amacını “kişisel verilerin kaydı ve aynı zamanda kapı erişimi” olarak açıklıyor.
“Bu noktada, hâlâ özelliklerini geliştiriyor ve öğreniyoruz”
diyor. Geçen yaz, Tokyo Olimpiyat Komitesi’nde çalışan Japon şirketlerinden temsilciler Olimpiyat oyunlarının sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi için biyoçipleri nasıl kullanabileceklerini görmek üzere Österlund’u ziyaret ettiler.
Österlund İsveç’te de, kurumsal etkinliklerde elinde bir dizi
şırıngayla, çip uygulamasına meraklı kimselere implant için
hazır bekleyen bir şov unsuruna dönüştü. Geçen mart ayında,
Biohax çiplerini İsveç’in Danimarka’yla sınırında yer alan Mal-
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mö’de PricewaterhouseCoopers yetkililerine gösterdi. PwC’nin
bölgesel pazarlama sorumlusu olan Mäns Liljenlov hemen anlaşmayı imzaladı ve artık yalnızca elini sallayarak ofisinin kapısını açıp, kapatıyor, öğle yemeğini satın alıyor. Kendisi bu yıl
evini yenilemeyi ve kilit yerine çip okuyucuları yerleştirmeyi
planladığını da sözlerine ekliyor. Kasım ayı sonlarında Helsingborg’ta müşterilerle yaptığı toplantıda kendisine ulaştığımda,
Biohax çipinin müşterilerle önemli bir sohbet konusu olduğunu söyledi. “İnsanlar bana kartvizit soruyorlar” diyor. “Ben
de onlara kartvizitim olmadığını ama biyoçipimdeki LinkedIn
profilimi tarayabileceklerini söylüyorum.” Elini birisinin akıllı
telefonu üzerinde gezdirdiğinde profil ortaya çıkıyor. “İnsanlar
bana, ‘Ne? Dalga mı geçiyorsun!’ diyorlar” sözleriyle anlatmasını sürdürüyor. (İnsanlar sevdikleri her şeyi hissedebiliyorlar
ama derisinin altına gömülü çipi fark etmeyecekler.)
Diğer kurumsal şirketler de Österlund’u arıyor. Nitekim
dünyanın en büyük seyahat şirketi olan Tui Group Ekim
2017’de Österlund’u bölgesel merkezinin yer aldığı Stockholm’e davet etti. Bu kadar çok talep karşısında şaşıran Österlund tüm talepleri yerine getirmek için tam iki kez şirkete
gitti; şimdi artık Tui Group’ta çalışan 500 kişiden yaklaşık
100’ü çipli. Tur şirketinde İsveç, Danimarka, Norveç ve Finlandiya’dan sorumlu idari müdür Alex Huber, “Sanırım ofiste ilk çiplenen bendim” diyor. Şimdi artık çiplenen personel
Stockholm’deki ofislerine girmek, öğle yemeğini satın almak
ve ofis yazıcılarında doküman çıktısı alabilmek için ellerini
sallıyor. Huber, biyoçiplere yönelik direncin kendisini şaşırttığını söylüyor. “Bu zihinsel bariyeri aşmamız gerekiyor” diyor. “Telefonlarımız çok daha fazlasını yapıyor.”
Österlund için şimdiki en büyük sınav ise, kitlesel üretime
başlayabilecek daha büyük şirketlerin ayakları altında ezilmeden önce biyoçipte belli bir pazar payı alabilmek. Kendisi İngiltere ve Almanya’daki biyoçip üretimi çalışmalarından haberdar
ancak Biohax’ın onlardan “fersah fersah önde” olduğuna inanıyor. Biohax çipleri Hamburg’ta NXP Yarı İletkenleri tarafından
üretiliyor ve Çin, Shenzhen’de toparlanıyor. Ancak Österlund
bu yıl itibariyle çipleri İsveç’te üretmeyi planlıyor. Dromi bu
evreyi elektrikli araçların ilk zamanlarına benzetiyor. “Biohax
pazarın en büyüğü mü olacak? Kimse bunu bilemez. Kitlesel
kabule giden yolu açacaklar mı? Evet.” Dromi, tek bir kararın
Biohax’ı büyük bir oyuncuya dönüştürebileceğini söylüyor; örneğin, İsveç ordusu veya Ikea bu çipleri kullanmaya başladığında… “Bu daha ilk günden çok önemli bir gelişme olur.”
Biohax şimdilik sistemlerini test ediyor ve platformun güvenlik ve mahremiyet özelliklerini güçlendiriyor. Österlund,
“Gelecek hafta hemen 26 ülkeye girip büyük miktarda satışlar yapabiliriz ama bu pek de sorumluca bir davranış olmaz”
diyor. “Aklın sınırlarını zorlayacak derecede güçlü ve herkesin mahremiyet ile bütünlüğünü koruyabilecek nitelikte
bir platform istiyoruz. En önemlisi, bu alanın Vahşi Batı’ya
dönüşmemesi.” Österlund’a otoriter bir hükümetin ya da şirketin insanları kontrol etmek için çip takmaya zorlaması gibi
kötü bir senaryo olasılığından söz ediyorum. “Oh, hayır” diye
cevap veriyor. “Lütfen, umarım böyle bir şey olmaz.” Böyle
bir olasılığı bilim kurgu filmlerine bırakmak daha iyi.
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summer, reps from Japanese companies working on the Tokyo
Olympics committee visited Österlund to see how they might
use biochips for the smooth running of the Games.
Across Sweden, too, Österlund has become a featured attraction at corporate events, where he shows up with a stock of
syringes, ready to inject anyone who wants to be chipped. Last
March, he demonstrated Biohax chips to PricewaterhouseCoopers
executives in Malmö, on Sweden’s border with Denmark. Måns
Liljenlov, PwC’s regional marketing chief, immediately signed
up and now unlocks his office and locker and buys lunch at work
with a wave of his hand.He says he is planning to renovate his
house this year and install chip readers instead of keyholes.
When I reach him in late November at a gathering for clients in
Helsingborg, he tells me his Biohax chip has proved a valuable
conversation topic with clients. “People keep asking me for my
business card,” he says. “I tell them I don’t have business cards,
but they can swipe my LinkedIn profile, which is in my biochip.”
The profile pops up on someone’s smartphone when he brushes
his hand against the screen. “People say, ‘What? You’re joking!’ ”
he says. “Then they all want to feel my hand.” (They can feel all
they like, but they won’t detect the chip buried beneath his flesh.)
Other established companies also are calling. In October
2017, Tui Group, the world’s biggest travel company, invited Österlund to Stockholm, where it has its regional headquarters, for
a demonstration of his wares. Österlund was overwhelmed with
requests and returned twice to fulfill all the orders; now about
100 out of 500 staffers are chipped. “I think I was the very first
to get chipped in the office,” says Alex Huber, managing director
of Tui Nordic, which oversees Sweden, Denmark, Norway, and
Finland. Now chipped staff can wave their hands to enter their
offices in Stockholm, buy lunch, and print documents on office
printers. Huber says he is baffled by the resistance to biochips.
“This is a mental barrier we have to get over,” he says. “Our
phones do a lot more.”
For Österlund, the challenge now is to try to seize some of
the market share for biochips before being trampled underfoot
by bigger companies, which could begin mass-producing their
own. Though he knows of efforts to launch biochips in Britain
and Germany, he believes that Biohax is “way out in front.”
Biohax chips are made by NXP Semiconductors in Hamburg and
assembled in Shenzhen, China. But Österlund aims to manufacture in Sweden starting this year. Dromi likens this stage to the
very start of electric vehicles: “Is Biohax going to be the biggest
in the market? No one can know that. Are they going to pave
the way for mass acceptance? Yes.” One single decision could
turn Biohax into a major player, Dromi says—for example, if the
Swedish military or Ikea begins to use them. “From day one, it
would be a really big thing.”
For now, Biohax is testing its systems and installing better security and privacy provisions on the platform. “We could roll out
in 26 countries next week and sell and sell and sell, but it would
not be a very responsible thing to do,” Österlund says. “We want
to have an insanely robust platform and safeguard everyone’s
integrity and privacy. The most important thing is that this does
not turn into the Wild West.” I suggest to Österlund that an even
worse outcome would be an authoritarian government, or company, compelling people to be chipped in order to control them.
“Oh, no,” he says. “Please, I hope that will not happen.” Better to
leave that possibility to sci-fi movies.
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‘Sağlıklı’ yatırımların
Kurulduğu 1976 yılından bu yana birçok sektörde faaliyet gösteren Akfen Holding,
yıllar geçtikçe Türkiye’yi merkez alarak kalktığı yatırım atağında birçok alanda
olduğu gibi sağlıkta da öncülüğünü ortaya koydu. Sağlıkta modern hizmet
binalarını hızla tamamlayıp vatandaşın hizmetine sokan Akfen, aradan geçen
24 yılda 750 bin metrekarelik alana yayılan ve tam 2 bin 566 yatağa sahip
5 hastanenin temelini atma başarısını gösterdi.

1

995 YILINDA Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakan-

lığı tarafından Muğla’nın Fethiye ilçesinde yapımı
planlanan 200 yataklı Fethiye Devlet Hastanesi ihalesini üstlenmesiyle sağlık sektörüne adımını atan
Akfen, yıllar geçtikçe hastane inşaat ve işletme alanında kendini geliştirdi.
Bundan hemen bir yıl sonra 1996’da başladığı Sivas’ta 50 yataklı Suşehri Devlet Hastanesi’ni de kısa zamanda tamamlayan
Akfen, Türkiye’de sağlık alanında devrime neden olan Şehir
Hastaneleri projeleriyle birlikte sağlık alanında öne çıktı.

IN 1995, AKFEN took its step to the health sector by
undertaking the tender for the 200-bed Fethiye State Hospital
planned to be built in Fethiye district of Muğla by the Ministry
of Health of the Republic of Turkey, and over the years it
has improved itself in the field of hospital construction and
management.
In 1996, just a year later than that, Akfen completed the
construction of the 50-bed Suşehri State Hospital in Sivas in
a very short period and came to prominence in the field of
health with the projects of the city hospitals that brought the
revolution in the field of health in Turkey.

THE BUSINESS PLAN IN HEALTH HAPPENED TO BE
AN EXAMPLE TO THE HEALTH INDUSTRY

SAĞLIKTAKİ İŞ PLANI SEKTÖRE ÖRNEK OLDU
Akfen, Türkiye Cumhuriyeti tarafından 2015 yılından itibaren planlaması yapılarak Kamu-Özel İşbirliği (PPP-Public
Private Partnership) modeliyle ihaleleri gerçekleştirilen
Şehir Hastaneleri projelerinde hem finansman, hem inşaat
hem de işletmecilik aşamalarında ortaya koyduğu iş planı ile
sağlık sektöründeki diğer oyunculara örnek oldu.
İhalesini üstlendiği Isparta ve Eskişehir Şehir Hastanelerini zamanında tamamlayarak Türkiye Cumhuriyeti Sağlık
Bakanlığı’na teslim eden Akfen, 2020 yılında da Tekirdağ Şehir Hastanesi’ni planlanan tarihte bitirmeyi hedefliyor. Akfen, gelecek dönemde Türkiye’de sağlık alanında elde ettiği
tecrübeyi yurtdışına da taşımaya hazırlanıyor.

Akfen has been an example to other actors in the health
sector with its business plan, which has been put forward in
the financing, construction and management stages of City
Hospitals projects, which have been planned by the Republic
of Turkey as of 2015 and tendered under the PPP-Public
Private Partnership model.
After getting the tender, Akfen completed the Isparta and
Eskişehir City Hospitals on time and delivered them to the
Ministry of Health of the Republic of Turkey, and aims to finish
Tekirdağ City Hospital on the planned date in 2020. Akfen is
preparing to transfer its experience in the field of Health in
Turkey to abroad in the next years.

ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ İLE
İLK’LER HAYATA GEÇTİ
2017’de kapılarını açan Isparta Şehir Hastanesi, faaliyete girmesinin ardından geçen ilk yıl tam 1 milyon kişiye şifa dağıttı.
Hastanenin açılmasıyla anne oteli, suda doğum ve 7/24 evde
sağlık hizmeti gibi Türk tıp tarihinde ilk sayılacak hizmetler
ardı ardına uygulamaya girdi.
Isparta Şehir Hastanesi, bulunduğu bölgeye tam anlamıyla
‘ilaç’ oldu. Isparta’da eski hastanede daha önce 3 binada günde 5-6 bin poliklinik hastasına hizmet verilebilirken, Isparta
Şehir Hastanesi ile bu kapasite yaklaşık 10 bin kişiye ulaştı.
Teknik yetersizlik nedeniyle Isparta Devlet Hastanesinde
bugüne kadar yapılamayan anjiyo ve açık kalp ameliyatları

Isparta City Hospital, which was inaugurated in 2017, healed
exactly 1 million people in the first year after put into
service. With the opening of the hospital, the first services in
the history of Turkish medicine such as mother hotel, birth
in water and 7/24 health care service at home have been
implemented in succession.
Isparta City Hospital was literally ‘medical remedy’ to the
area where it was located. While the old hospital in Isparta
could serve 5-6 thousand outpatient patients in 3 buildings a
day, this capacity has reached about 10 thousand people with
Isparta City Hospital. Operations such as Angio and open heart
operations, which have not been performed in Isparta State
Hospital due to technical inadequacy, are now available in
Isparta City Hospital.

WE BROKE NEW GROUNDS WITH ISPARTA CITY
HOSPITAL
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mimarı da Akfen oldu

Akfen
happened
to be the
architect
of ’healthy’
investments
Akfen Holding, which has been operating in many sectors since its establishment in
1976, has shown its leadership in health, as it has in many areas, in the investment spurt
it has taken up by taking Turkey as its center over the years. Akfen, which quickly
completed the modern service buildings in health and put them into the service of the
citizens, has succeeded in laying the foundation of 5 hospitals with 2 thousand 566 beds,
spanning an area of 750 thousand square meters in the last 24 years.
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Toplam 5 hastane, 2566 yatak, 750 bin metrekare...
MUĞLA FETHIYE
DEVLET HASTANESI
MUĞLA FETHIYE STATE

HOSPITAL
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21.500 m
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Yatırım bed
35 milyon 477 bin dolar
dollars)
(35 million 477 thousand

gibi operasyonlar da artık Isparta Şehir Hastanesi’nde gerçekleştirilebilir duruma geldi.
AVRUPA’DAN ÖDÜLLÜ ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ
Türkiye’de son yıllarda her alanda gelişme göstererek gözde
yerleşimler arasına giren Eskişehir, Akfen tarafından yapımı
üstlenilen Şehir Hastanesi’yle beş yıldızlı otel standartlarında sağlık hizmeti ile buluştu. Eskişehir Şehir Hastanesi 333
bin 303 metrekarelik inşaat alanına sahip dev bir yatırım olarak öne çıktı. 512 milyon dolara mal olan proje sahip olduğu
1081 yatakla bölgenin en önemli hastanesi olarak Eskişehir’i
sağlıkta da bir çekim merkezi haline getirdi. Hastane henüz
açılmadan Avrupa, Ortadoğu ve Afrika‘nın önde gelen finans
yayınlarından EMEA Finance tarafından düzenlenen EMEA
Finance Project Finance Awards 2017 kapsamında En İyi
Sağlık Projesi ödülüne layık görüldü.

ESKİŞEHİR CITY HOSPITAL GOT EMEA
PROJECT FINANCE AWARDS 2017 IN EUROPE
Eskisehir, which has become one of the most
popular settlements in Turkey in recent years by
showing development in all areas, has met with
the City Hospital, which is being built by Akfen,
with health services in the standards of five star
hotels. Eskişehir City Hospital stood out as a mega
investment project with 333,303 square meters
of construction area. The project, which costed
512 million dollar, has made Eskisehir a center of
attraction in health as the most important hospital
at the region with its 1081 beds. Even before
opened the hospital was awarded the Best Health
Care Project at the EMEA Finance Project Finance
Awards 2017, organized by EMEA Finance, one of
the leading financial publications in Europe, the
Middle East and Africa.

SIVAS SUŞEHRI
DEVLET HASTANESI

SIVAS SUŞEHRI STATE
HO

SPITAL

Yatak kapasitesi (Bed
capacity): 50
İnşaat alanı (Construc
tion area):
8.000 m2
Temel atma tarihi
(Groundbreaking date):
1997
Hizmete açılış tarihi
(Date of commissioning
): 1998
Yatırım bedeli (Invest
ment price):
10 milyon 976 bin dolar
(10 million 976 thousand
dollars)
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Total 5 hospitals, 2566 beds, 750 thousand square meters...
ISPARTA
ŞEHIR HASTANESI

ISPARTA CITY HOSPITA
L

Yatak kapasitesi (Bed
capacity): 755
İnşaat alanı (Construc
tion area):
2
221.353 m
Temel atma tarihi
(Groundbreaking date):
2014
Hizmete açılış tarihi
(Date of commissioning
): 2017
Yatırım bedeli (Invest
ment price):
328 milyon dolar
(328 million dollars)

HOSPITAL WITH EARTHQUAKE ISOLATOR IN
TEKIRDAG LOCATED AT RISKY MARMARA REGION
Tekirdag City Hospital, whose construction continues on
an area of 159 thousand 325 square meters, stands out as
the largest and modern hospital in the region with its 480
bed capacity, 128 outpatient clinics, 16 operating rooms
and 96 bed intensive care service.
The City Hospital will be equipped with state-of-theart technology and equipment in accordance with Health
Ministry specifications, and will be supported by strong
infrastructure as well as digital technologies. Tekirdag
City Hospital, which will provide services in ‘smart
hospital’ format as stipulated by the Ministry of Health,
will be placed in hospital columns in terms of being
located in the Marmara region at risk of earthquakes with
900 earthquake insulators, operational activities will
continue to be carried out without any disruption even
during and after the most severe earthquake.
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RİSKLİ MARMARA’DAKİ TEKİRDAĞ’A
DEPREM İZOLATÖRLÜ HASTANE
159 bin 325 m2 alan üzerine inşasına devam edilen Tekirdağ
Şehir Hastanesi, 480 yatak kapasitesi, 128 poliklinik, 16 ameliyathane ve 96 yataklık yoğun bakım servisi ile bulunduğu
bölgenin en büyük ve modern hastanesi olarak öne çıkıyor.
Sağlık Bakanlığı şartnamelerine uygun olarak en yeni teknoloji ve ekipmanlar ile donatılacak olan Şehir Hastanesi, güçlü altyapının yanı sıra dijital teknolojilerle de desteklenecek. Sağlık Bakanlığı’nın öngördüğü şekilde ‘akıllı hastane’
formatında hizmet sunacak Tekirdağ Şehir Hastanesi’nde
deprem riski taşıyan Marmara Bölgesi’nde yer alması bakımından hastane kolonlarına yerleştirilecek 900 deprem
izolatörü ile en şiddetli deprem sırasında ve sonrasında bile
operasyonel faaliyetler, hiçbir aksama olmadan yerine getirilmeye devam edilecek.
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SELİM AKIN, AKFEN İNŞAAT YÖNETIM KURULU BAŞKANI, CHAIRMAN OF THE BOARD

“24 yılda 750 bin
metrekarelik sağlık
tesisi kurduk”

“We have established a health
facility of 750 thousand
square meters in 24 years”

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından Muğla’nın Fethiye
ilçesindeki 200 yataklı Fethiye Devlet Hastanesi yapım ihalesi ile adım
attığımız sağlık sektöründe günümüz koşullarına uyum sağlayarak ve farklı alanlarda
çeşitlendirerek faaliyet göstermeye devam ediyoruz.
İlk hastaneyi inşa ettiğimiz 1995 yılından bu yana aradan geçen 24 yılda 750 bin metrekarelik sağlık alanı kurduk. Akfen İnşaat olarak sağlıkta
Türkiye Kriterleri’ni dünyaya ilan eden şehir hastanelerinden üçünün
yapımını üstlendik. Ülkemizde Kamu-Özel ortaklığının en güzel örneğini oluşturan şehir hastaneleri beraberliği sayesinde Isparta ve Eskişehir’de olduğu gibi Tekirdağ Şehir Hastanesi’ni de tamamlayacağız.
Şehir Hastaneleri ilk etapta ihtiyacı olan bölgeler için tasarlandı. Bu
hastanelere çevre illerden de ulaşım sağlandı. Amaç Türkiye’de sağlık
sektöründe herkesin hak ettiği hizmeti almasını sağlamaktı. Hastanelerin devreye girmesiyle Türkiye’nin gelecekteki sağlık kültürünün
temelleri de atılmış oldu. Bugün itibariyle artık şehir hastanelerinde
kendi vatandaşlarımızın yanı sıra planlama aşamasında hedeflendiği
şekliyle sağlık turizmine yönelik yabancı hastaların da tedavisine başlandığını görmekten memnuniyet duyuyoruz.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye’deki yatırımlardan elde edilen tecrübeyi
yurtdışına taşımak istiyor. Benzer hastaneleri Türkiye’deki modelle
yurtdışında hayata geçirmek üzere görüşmeleri var. Biz de bu gelişmeleri yakından izliyoruz.

After we entered the health industry by taking the tender for
the construction of the 200 bed Fethiye State Hospital planned
by the Ministry of Health of the Republic of Turkey in Fethiye
district of Muğla we continue to operate by adapting to today’s
conditions and diversifying in different areas in the sector.
In the 24 years since 1995, when we built the first hospital,
we have established 750 thousand square meters of health
space. As Akfen construction, we undertook the construction of
three of the city hospitals that declared the Turkish criteria for
health to the world. We will complete Tekirdag City Hospital
as well as Isparta and Eskisehir thanks to the City Hospitals
Association, which is the best example of Public-Private
Partnership in our country.
City hospitals were designed for areas that were needed
in the first place. These hospitals were also accessible from
surrounding provinces. The aim was to ensure that everyone
in Turkey gets the service they deserve in health. With the
introduction of hospitals, the foundations of Turkey’s future
health culture have been laid. As of today, we are pleased to
see that in addition to our own citizens in the city hospitals,
the treatment of foreign patients within the scope of health
tourism as targeted in the planning stage has also been
started.
The Ministry of health plans to transfer the experience
gained from investments in Turkey to abroad. They are
conducting negotiations to construct similar hospitals in
different countries with the model in Turkey. We are also
closely monitoring these developments.
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Dakikada ne kadar veri üretiliyor?
How much data is generated every minute?

#LOVE GIPHY
23.211

4.800.000

TWITCH GÖNDERİM
POSTS
1.000.000

GIFS

NETFLIX GRUBHUB INSTAGRAM
694.444 8.683 277.777

GIF

VİDEO AKIŞI
VIDEO
STREAMING

SİPARİŞ
ALIM SAYISI

NUMBER OF
ORDERS
RECEIVED

HİKAYE
GÖNDERİMİ
STORIES
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TUMBLR

4.500.000

VİDEO İZLEME SAYISI

NUMBER OF VIDEO
VIEWINGS

92.340

NUMBER OF VIDEOS
WATCHED

390.030

günün
her dakikasında

TWEET PAYLAŞIMI
TWEETS

188.000.000

UYGULAMA İNDİRİMİ

EPOSTA GÖNDERİMİ

APPS ARE DOWNLOADED

EMAILS ARE SENT

minute

EVERY

2019

18.100.000

SKYPE

231.840

of the day

METİN GÖNDERİMİ
TEXTS ARE
SENT

ARAMA SAYISI
CALLS

GOOGLE

INSTAGRAM

4.497.420

ARAMA

CONDUCTS

TINDER VENMO UBER
1.400.000

KEZ ARAMA
SWIPE TIMES

TWITTER

511.200

2019
YILI

GÖNDERİMİ
POSTS

YOUTUBE

162.037 $ 9.772

İŞLEM TUTARI
PROCESSES
TRANSACTIONS

KULLANIM
RIDES

1.389

AMERIKALILAR

55.140

4.416.720 GB

KİTAP
REZERVASYONU

FOTO PAYLAŞIMI
PHOTOS

İNTERNET VERİSİ
KULLANIYOR

NUMBER OF BOOK
RESERVATIONS

INTERNET DATA USED
BY AMERICANS

Hazırlayan (by): DOMO Kaynak (Source): Statista, Internet Live Stats, Expanded Ramblings, National Association of City Transportation Officials, Wired
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ABD'de rekor kıran ekonomik büyüme
A record-breaking economic expansion in USA
Haziran 2009’u hatırlıyor musunuz? Bernie Madoff dünya tarihinin
en büyük Ponzi şemasının oluşturulmasına katkıda bulunduğu
için 150 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Başkan Obama ilk görev
döneminde altı ayı geride bırakmıştı. ABD ekonomisi de Lehman
Brothers’ın batışından 10 ay sonra yeniden hayata dönüş sinyalleri
veriyordu. O zamandan beri ekonomi sürekli artıda ve bu yıl temmuz
ayında da 120 aylık ekonomik büyüme süreci tamamlanmış oldu.
Peki bu durum daha ne kadar sürecek? Fortune 500 CEO’ları konuyla
ilgili olarak temkinli. 2019 yılı anketine cevap verenlerin yüzde 49’u
bir, iki yılda resesyona girileceğini düşünüyor.
GENİŞLEME PERİYODU
PERIOD OF EXPANSION

Remember June 2009? Bernie Madoff was sentenced to
150 years in prison for the largest Ponzi scheme in world
history. President Barack Obama was six months into his
first term. And the U.S. economy showed signs of life just 10
months after the collapse of Lehman Brothers. Since then,
the economy has been on an unprecedented winning
streak and, in July, surpassed the 120 months of economic
growth during the Clinton years. How long will it continue?
Fortune 500 CEOs are cautious. Per our 2019 survey, 46%
believe the next recession is just one to two years away.
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2010

2015
HAZİRAN 2009 – TEMMUZ 2019: 121 AYLIK ŞİMDİYE KADARKİ EN UZUN BÜYÜME
JUNE 2009 TO JULY 2019: LONGEST EVER EXPANSION PERIOD AT 121 MONTHS
KAYNAK: NBER

The Travel and Tourism Competitiveness Report 2019
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Average score
Difference from global avg. of 3.8
Average score
Difference from global avg. of 3.8
Average score
Difference from global avg. of 3.8

Turizm ve seyahat rekabetçilik raporu 2019 4.3
4.3
Tourism and travel competitiveness report 2019 4.3

11.1%
11.1%
11.1%
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Balkans and Eastern Europe
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Old world abandons nuclear energy as Asia doubles down

Ülkelere göre temel yeteneklere*
sahip olmayanların nüfus içindeki oranları
Percentage of people lacking the basic skills within
population based on countries
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2017 YILI SONRASINA AİT RAKAMLAR PROJEKSİYONDUR.
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BİM Birleşik Mağazalar
RC Rönesans İnşaat Taahhüt

8
13

45.093
40.163

ISS Tesis Yönetim Hizmetleri
Türk Hava Yolları
Türk Telekom
Arçelik
Migros
Şok Marketler
PTT
Sofra Yemek

141
3
15
10
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24
67
167

39.591
35.205
33.417
29.877
28.990
27.135
26.176
25.740

Kaynak: Fortune 500 Türkiye Araştırması 2019 (2018 verilerine göre)
Source: Fortune 500 Turkey 2019 (according to the data of 2018)

Kaynak (Source): OECD (2019)

Çok az CMO yeni beklentileri karşılıyor! Very few CMOs meet the new expectations!
CMO’ların yetkinliklerdeki başarı düzeyleri Success level of CMOs in skills
Değişim yönetimi ve girişimcilik
Management of change and entrepreneurship

34,5

Dayanıklılık ve belirsizlikle baş edebilme
Resilience and coping with uncertainty

39,1

31,0
43,5

Liderlik becerisi
Leadership skill

58,1

İlişki yönetimi
Relationship management

17,4

12,9

29,0

61,5

Analiz ve strateji
Analysis and strategy
% 0

34,5

34,6

60,0
10

20

Ortalamanın üzerinde
Above the average

30

20,0
40
Ortalama
Average

50

60

70

Ortalamanın altında
Below the average

3,9
20,0

80

90

100

Kaynak (Source): Assessment Systems
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Teknoloji şirketleri “lobicilere” para yağdırıyor
Tech makes it rain on “lobbyists”
Ticari faaliyetlerine politikacılar ve yasa koyucular tarafından sınırlama
getirilmesinden çekinen teknoloji şirketlerinin lobicilere yazdıkları
çeklerdeki rakamlar her geçen gün büyüyor. Sektörün beş büyük
oyuncusunun bu alandaki ödemeleri astronomik rakamlara ulaşırken,
lobiciliğe ayırdıkları paranın bütün bir petrol ve doğalgaz endüstrisinin
ödediklerinden kat be kat fazla olduğu görülüyor. Özellikle de 2016
yılı sonrasında gözlenen ciddi miktardaki artış teknolojinin başkanlık
seçimleri üzerindeki etkisiyle ilgili kaygıları artırıyor.

Fear of having their business activities curtailed by
politicians and regulators has tech companies writing
ever bigger checks for lobbyists. To put the eyewatering amounts in some context, the five biggest
tech spenders lay out more on lobbying than the
entire oil and gas industry. A considerable uptick
post-2016 suggests some anxiety about tech’s role in
influencing the presidential election.

İNTERNET VE ELEKTRONIK ŞIRKETLERININ* 2017 VE 2018 YILLARI IÇIN KÜMÜLATIF LOBI HARCAMALARI
CUMULATIVE INTERNET AND ELECTRONICS COMPANIES’* LOBBYING EXPENDITURES, 2017 AND 2018
NETFLIX

NCR

MAGIC LEAP

Her daire bir şirketi temsil ediyor
Each circle represents one company

TWITTER

SOFTWARE & INFORMATION
INDUSTRY ASSOCIATION

1 MİLYON $
SEMICONDUCTOR
INDUSTRY
ASSOCIATION

SYMANTEC
UNISYS
ALIBABA

INTERNET
ASSN.
CERNER

OM
ABB

TIVO

NATL.
ELECTRICAL
MANUF.
ASSN.

YELP
SAS

CORNING
TE
CONNECTIVITY

SAMSUNG

18,3M$

ORACLE

APPLE

20,1M$

IBM

TEXAS
INSTR.

13,8M$

10,1M$

ADOBE
HEWLETT
PACKARD
ENTERPRISE

ALPHABET

AMAZON

39,3M$

INTUIT
VERIZON

27,4M$

EBAY

DELL
CONSUMER
TECHNOLOGY
ASSOCIATION

PHILIPS
FACEBOOK

24,1M$

QUALCOMM

16,3M$

CISCO

ENTERTAINMENT
SOFTWARE
ASSOCIATION

11,8M$

AMD
WORKDAY
SPOTIFY

AUTODESK

I.T.
INDUSTRY
COUNCIL

SALESFORCE

PALANTIR
SAP

ELECTRONIC
TRANSACTIONS
ASSOCIATION

INFINEON

MICRON
TECH.

MICROSOFT

HP

IPC

EXPEDIA

TRIPADVISOR BROADCOM

SIEMENS

INTERDIGITAL

SK
HYNIX

PAYPAL

CA

DXC
TECH.

INTEL

COGNIZANT
IRON
MOUNTAIN

BSA

ACXIOM
TOSHIBA

AMERICAN
TOWER

PANDORA

EQUINIX

APPLIED MATERIALS

DROPBOX
VERISIGN

INTELLECTUAL
VENTURES

*Yazılım, çip üretimi, danışmanlık ve diğer teknoloji sektörlerini kapsıyor. Includes companies in software, chipmaking, consulting, and other tech industries. Kaynak (Source): Center For Responsive Politics
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APOLLO 11 astronotlarının ilk kez aya ayak basmalarından
elli yıl sonra dünyanın uzaya yaptığı yatırımlar yeniden şaha
kalkmış durumda. Uzay piyasası uzmanları Euroconsult’ın yeni
verilerine göre, 18 ülke geçen yıl uydudan keşfe, uzayla ilgili
faaliyetlere en az 200 milyon dolar harcadı. ABD zirvedeki
yerini korurken diğer ülkeler de yavaş yavaş bu alana yönelik
yatırımlarını artırıyor. Çin son 15 yılda uzay harcamalarını yüzde
349 oranında artırdı. Bu yalnızca devlerin yaptığı harcamalar.
Uzayda özel sektör yatırımları da yeni bir yörüngeye ulaşıyor.
Yatırım kuruluşu Space Angels’a göre, 476 uzay şirketine 2009
yılından beri 22,3 milyar dolar yatırım yapıldı.
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Uzayda para yarışı
Money races into space
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UZAY PROGRAMLARINA YAPTIKLARI
HARCAMALAR 2018 YILINDA 200
MİLYON DOLARI AŞAN ÜLKELER
COUNTRIES WITH GOVERNMENT
SPENDING ON SPACE PROGRAMS
GREATER THAN $200 MILLION IN 2018

YILLIK PROGRAM HARCAMALARI
(ENFLASYONA GÖRE AYARLANMIŞTIR)
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Kaynak (Source): Euroconsult Government Space Programs Report
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Fifty years after the Apollo 11 astronauts first
walked on the moon, global investment
in space is blasting off again. According to
new data from space-market specialists
Euroconsult, last year 18 countries spent
at least $200 million on space-related
activities, from satellites to exploration.
While the U.S. remains on top, other nations
are gaining. China has increased space
spending 349% over 15 years. That’s just on
the government side. Private investment in
space is also reaching a new orbit. A total
of $22.3 billion has been invested in 476
space companies since 2009, according to
investment firm Space Angels.
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Ülkelerin döviz rezervlerindeki para birimleri bileşimi
Currency composition of official foreign exchange reserves (COFER)
Dünya (ABD doları, milyar) World (US Dollars, billions)
Ç1 (Q1) 2018

Ç2 (Q2) 2018

Ç3 (Q3) 2018

Ç4 (Q4) 2018

Ç1 (Q1) 2019

11.617,67

11.481,08

11.412,17

11.437,03

11.590,87

10.402,66

10.515,45

10.707,96

10.728,27

10.901,00

6.531,29

6.561,21

6.631,62

6.617,52

6.739,42

2.117,57

2.129,41

2.192,19

2.219,1

2.206,32

Çin yuanı cinsinden alacaklar
Claims in Chinese renminbi

145,67

192,75

192,64

203,04

212,87

Japon yeni cinsinden alacaklar
Claims in Japanese yen

477,28

511,52

532,57

557,99

572,07

Pound cinsinden alacaklar
Claims in pounds sterling

486,13

469,86

480,73

475,09

494,68

Avustralya doları cinsinden al.
Claims in Australian dollars

176,96

178,61

180,61

173,91

182,43

Kanada doları cinsinden alacaklar
Claims in Canadian dollars

193,29

200,21

208,73

197,75

209,79

17,93

17,18

17,17

15,86

15,86

Diğer para birimleri bazında al.
Claims in other currencies

256,54

254,70

271,71

268,03

267,54

Tahsis edilmeyen rezervler
Unallocated reserves

1.215,01

965,63

704,21

708,76

689,88

Toplam döviz rezervi
Total foreign exchange reserves
Tahsis edilen rezerv
Allocated reserves
ABD doları alacaklar
Claims in US dollars
Euro cinsinden alacaklar
Claims in Euro

İsviçre frankı cinsinden alacaklar
Claims in Swiss francs

Para birimlerinin sıralaması SDR sepet ağırlıklarını (SDR para birimleri) ve alfabetik sıralamayı takip etmektedir (SDR dışı para birimleri).
Ordering of the currencies follows SDR basket weights (SDR currencies) and alphabetical order (non-SDR currencies).

Para birimi bazında tahsis edilen rezervler 2019 1ç
Allocated reserves by currency for 2019Q1

Para birimi bazında ülkelerin döviz rezervleri
Official foreign exchange reserves by currency
(ABD doları, milyar US dollars, billions)
15.000

10.000

5.000

0

Ç3

Ç4

Ç1

Ç2

Ç3

Ç4

Ç1

Ç2

Ç3

Ç4

Ç1

2016

2016

2017

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2018

2019

Q3

ABD doları
US dollars

Euro
Euro

Japon yeni
Japanese yen

Avustralya doları
Australian dollars

Diğer para birimleri
Other currencies

Kaynak (Source): IMF

Çin yuanı
Chinese renminbi
Kanada doları
Canada dollars

İngiliz poundu
Pounds sterling
İsviçre frangı
Swiss francs

Q4

Q1

Q2

Q3

Toplam döviz rezervi
Total foreign exchange reserves

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

ABD doları alacaklar
Claims in US dollars

Euro cinsinden alacaklar
Claims in Euro

Çin yuanı cinsinden alacaklar
Claims in Chinese renminbi

Japon yeni cinsinden alacaklar
Claims in Japanese yen

Pound cinsinden alacaklar
Claims in Pounds sterling

Avustralya doları cinsinden alacaklar
Claims in Australian dollars

Kanada doları cinsinden alacaklar
Claims in Canada dollars

İsviçre frankı cinsinden alacaklar
Claims in Swiss francs

Diğer para birimleri bazında alacaklar
Claims in other currencies

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

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

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

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

