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MERHABA,

HELLO,

Yılın ilk 5 ayında 11.4 milyon ziyaretçiyi ağırlayarak ‘tüm zamanların rekorunu’ kıran turizm sektörü, döviz kurları nedeniyle yerli turistin de yoğun talebi ile karşı karşıya. 2018 için
40 milyona çıkan ziyaretçi sayısı hedefini tutturmak mümkün
mü? Otellerde doluluk oranları ve oda fiyatları nereden nereye geldi? Bu sayımızda tüm bu soruların yanıtlarını bize TÜROFED Başkanı Osman Ayık, TUROB Başkanı Timur Bayındır ve TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya anlattı. Tabi bu sırada
biz de dünya çapında hizmet veren veri analiz şirketi STR’nin
raporlarını inceleyerek; ‘2015 yılından bu yana İstanbul ve
Antalya gibi Türkiye’nin en çok turist ağırlayan iki bölgesinde
doluluk oranları, odabaşı fiyatları nereden nereye geldi?’ gibi
soruların yanıtlarını rakamlarla ortaya koymaya çalıştık.
Malumunuz dünyada ve Türkiye’de en hareketli sektörlerden
biri de çoğu zaman olduğu gibi yine enerji. Bu alanda son dönemde en çok konuşulan konu ‘enerji depolama’. Nitekim Türkiye’de de artık ‘yeni nesil YEKA ihaleleri’nde depolamanın da
payı olacak. Yani önümüzdeki dönemde enerji depolama teknolojilerini çokça konuşur olacağız. Bu konuyu enine boyuna işlerken bu alanda uzman isimlerden de destek aldık. Global Energy
Research Partners Araştırma ve Strateji Direktörü Emin Emrah
Danış, ‘Enerjide Dönüşüm ve Bataryalar’ konusunu bizim için
yazdı. Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Kayrıl Karabeyoğlu da Strategy’e verdiği röportajda depolama projelerinde
aktif olmayı planladıklarını anlattı.
Bir diğer güncel konuyu ise Dünya Gazetesi Genel Yayın
Yönetmeni Hakan Güldağ bizim için özetledi. Yılların usta
gazetecisi Güldağ, dünyadaki ticaret savaşlarıyla ile ilgili “Kürenin ekonomik mimarisi dağılırken türbülansı enerji kaynağına dönüştürmek’ başlıklı keyifli bir köşe yazısı kaleme aldı.
Bu sayıda bir diğer konumuz da 5 Temmuz 2018 tarihinde son
baskısını yapan ve dijital dünyada büyüme kararı alan Habertürk’te yıllarca editörlük yapan ve iş hayatı ile ilgili köşe yazıları
yazan Tahsin Akça’dan geldi. Akça, kamunun ve özel sektörün
meslek liseleri karnesine not verdi.
Ve tabi hepimizin yolunun geçtiği, İstanbul’un dünyaya açılan kapısı Atatürk Havalimanı... 2000’den bu yana dile kolay
650 milyon kişiyi ağırlayan bir noktadan bahsediyoruz. 30
Ekim’de kapılarını kapatacak olan Atatürk Havalimanı’nın
tarihçesini sayfalarımıza taşıdık. Dünya sağlık sektöründeki
büyük veri ile gelen büyük değişim, 2017’de satılan en pahalı sanat eserleri, paylaşımlı ofis ve yeni tarzıyla Levent Loft
Station da bu sayımızdaki diğer ilginç konular…
Keyifli okumalar dileğiyle;

The tourism industry, breaking ‘record of all times’ by hosting
11,4 million visitors in the first 5 months of the year, is also in high
demand by the domestic tourists because of the rising currency
exchange rates. Is it possible to reach 40 million which is the
targeted number for visitors? What about the occupancy rates
at the hotels and the room prices? TÜROFED President Osman
Ayık, TUROB President Timur Bayındır and TÜRSAB President
Firuz Bağlıkaya answered all these questions in this edition.
Meanwhile, we examined the reports of STR, the data analysis
company serving worldwide and tried to answer with figures the
questions about the occupancy rates in two regions like Istanbul
and Antalya, hosting the highest number of tourists in Turkey
since 2015, and the graphic of room prices.
On the other hand, the energy is always one of the most vibrant
industries both in Turkey and in the world. In this field, ‘the energy
storage’ is one of the hottest topics in recent times. Indeed, the
storage too will have a share in the new generation renewable
energy tenders in Turkey. In other words, we’ll be talking more
frequently about the energy storage technologies in the next
days. When reporting about this subject, we also consulted
the expert names in this area. Global Energy Research Partners
and Strategy Director Emin Emrah Danış wrote the article titled
‘Transformation in the Energy and Batteries’ for Strategy. Akfen
Renewable Energy General Manager Kayrıl Karabeyoğlu reported
to Strategy that they plan to be active in storage projects.
Another current topic is summarized by Dünya Newspaper
Editor in Chief Hakan Güldağ. The doyen journalist Güldağ wrote
a pleasant column about the world trade wars, titled ‘Turning
turbulence into a source of energy as the economic architecture of
the world breaks up’.
In this edition, Tahsin Akça too wrote about another subject.
Tahsin Akça worked as editor and wrote columns about the
business life for long years at Habertürk newspaper, publishing its
final edition on July 5th, 2018 and deciding to grow in the digital
world. Akça focused on the qualified education which is one of
the most important issues in the Turkish business world, and gave
grades to the vocational lycée report cards of the state and private
industry.
And of course, the Atatürk Airport, the gate of Istanbul opening
to the world and where we all passed through. We are talking
about a point hosting 650 million persons since the year 2000.
We wrote about the history of the Atatürk Airport to be closing its
doors on 30th October. The big change ignited by big data in the
global health industry, the most expensive art works sold in 2017,
the shared office concept becoming widespread in the world and
Levent Loft Station with its new style are the other remarkable
topics in this issue…
Hope you’ll enjoy the reading…
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Bin 882
hammaddeye
sıfır gümrük
“İTHALAT REJIMI KARARINA EK KARAR
HAKKINDA KARAR” Resmi Gazete’nin

mükerrer sayısında yayımlandı. Buna
göre, sanayicilerin üretim imkanlarının
geliştirilmesine yönelik çalışmalar
kapsamında, 1 Temmuz’dan itibaren
geçerli olan kararla Türkiye’de üretimi
bulunmayan bazı özel tanımlı kimyasal,
tekstil, demir-çelik, elektrik-elektronik
ürünlerinin yer aldığı bin 882 adet ham
maddede gümrük vergileri sıfırlandı. Söz
konusu düzenleme ile sanayicinin düşük
maliyetli hammadde temin edebilmesine
imkan tanınarak uluslararası alanda
rekabetçiliğinin artırılması hedefleniyor.

TURKEY

A thousand and 882
raw materials
zero customs
“THE DECISION about the Additional
Decision to the Import Regime” was released
in the duplicate issue of the Official Gazette.
According to this arrangement, within the
scope of the works related to the improvement
of the production abilities of the industrialists,
the decision entering into force as of July 1st,
the customs duties of 1.882 raw materials
including some specific chemicals, textile,
iron-steel, electric-electronic goods were
zeroed. The related decision foresees
to help the industrialists to procure raw
materials at low cost and thus, to boost their
competitiveness in the global area.

D Ü N YA

ABD menşeli bazı ürünlerin
ithalatına ek yükümlülük geldi
TİCARET SAVAŞLARI ekonomileri
tehdit ederken her ülke kendini korumak için ek tedbirler alıyor. Türkiye de Bakanlar Kurulu kararı ile ABD
menşeli bazı ürünlerin ithalatına ek
mali yükümlülük uygulamasına dair
karar aldı. Bazı ABD menşeli ürünler
ve uygulanacak oranlar şöyle:
• Pirinç yüzde 25
• Alkol derecesi hacim itibariyle yüzde
80’den az olan tağyir (denatüre) edil-

memiş etil alkol; damıtım yoluyla elde
edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer
alkollü içecekler yüzde 70
• Yaprak tütün yüzde 30
• Bazı demir ve çelik ürünleri % 30
• Binek otomobilleri ve esas itibarıyla
insan taşımak üzere imal edilmiş diğer
motorlu taşıtlar (Sürücüyle birlikte 10
veya daha fazla kişi taşımaya mahsus
motorlu taşıtlar hariç, steyşın vagonlar
ve yarış arabaları dahil) yüzde 60.

WORLD

Additional tax on some products of US origin
AS THE TRADE WARS challenge the

70 per cent for distilled alcoholic

economies, each country takes additional

beverages, liqueurs and other alcoholic

measures to protect itself. Turkey too,

beverages

with the decision of the Council of

• 30 per cent for leaf tobacco and

Ministers, decided to introduce additional

tobacco bits

levies for some products imported from

• 30 per cent for some iron and steel

US. Therefore, the products of US origin

products

subject to the additional levies for

• 60 per cent for passenger cars and

import and the rates to be applied are

other vehicles serving essentially to carry

as follow:

people (except of motor vehicles bound

• 25 per cent for rice

to carry 10 or more persons, including

• 70 per cent for denatured ethyl alcohol;

station wagons and race cars).

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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‘Paylaşımlı ofis’ yeni tarzıyla
Levent Loft Station’da

‘SHARED OFFICE’ CONCEPT IS AT LEVENT
LOFT STATION, WITH ITS NEW STYLE
Akfen Holding Board Member Pelin Akin Ozalp, remarked that
their concept ‘Levent Loft Station’, which brings classic meeting
rooms, work places and even coffee shops and restaurants
together, has gathered a lot of positive attention and they plan
to make use of this experience in other Loft projects.

News / HABER

STRATEGY

Klasik toplantı odaları ile çalışma alanlarının yanı sıra
kahve dükkanı ve restoranı tek çatı altına buluşturan
‘Levent Loft Station’ adını verdikleri konseptin büyük
ilgi gördüğünü anlatan Akfen Holding Yönetim Kurulu
Üyesi Pelin Akın Özalp, elde ettikleri tecrübeyi diğer Loft
projelerine de taşıyacaklarını söyledi.

DÜNYADA 1.7 MILYON KIŞI
PAYLAŞIMLI OFISTE ÇALIŞIYOR
1.7 MILLION PEOPLE AROUND
THE WORLD IS WORKING AT
SHARED OFFICES
Yıl
Year
2015
2016
2017
2018

Paylaşımlı
ofisler
Co-working
spaces
8.900
12.100
15.500
18.900

Üye sayısı
Number of
members
545.000
890.000
1.270.000
1.690.000

• Araştırmalara göre 2018 yılının sonuna
kadar dünyada 1.7 milyon kişi yaklaşık 19 bin
paylaşımlı ofiste çalışıyor olacak.
• Geçen yıla göre kullanıma hazır paylaşımlı
ofis alanlarının oranı yüzde 30 artış gösterdi.
• Paylaşımlı ofisleri kullananların yaş
ortalaması 39.
• Ofisleri tercih edenlerin yüzde 51’i bağımsız
çalışanlar, yüzde 49’u ise bir firmanın çalışanı.

Pelin Akın Özalp

• According to the surveys, at the end of 2018, 1.7
million people will be working at 19 thousand
shared offices around the world.
• Compared to the last year, number of ready-touse shared offices increased 30 percent.
• Average age of people using shared offices is 39.
• 51 percent of those who prefer the offices are
self-employed, 49 percent are working in a firm.
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DÜNYADA 1.7 MILYON kişinin kullandığı
ve son yıllarda önemli bir gayrimenkul
trendi olarak öne çıkan paylaşımlı ofislerin (co-working spaces) sayısı her yıl çift
haneli olarak artarken Türkiye’de bazı
yatırımcılar da gelişen talepler doğrultusunda bu alanları farklılaştırma yoluna gidiyor. İstanbul’da hayata geçirilen
Levent Loft projesinin giriş katında 2
milyon liralık yatırımla yerini alan 500
metrekarelik Levent Loft Station, yeni
tarz paylaşımlı ofislerin son örneği olarak
hizmet vermeye başladı.
İstanbul’un merkezinde son teknoloji
ile donatılmış toplantı odaları ve paylaşımlı ofisleri için günlük ya da saatlik kiralama sistemi ile hayata geçirilen Levent
Loft Station’da bu alanlara yönelik hizmet
verecek restoran ve kahve dükkanı da aynı
çatı altında buluşturuldu.

HEM EKONOMİK HEM DE ESNEK
ÇALIŞMA ORTAMI
Konuyla ilgili bilgi veren Akfen Holding
Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp,
başta sadece Levent Loft’taki ofislere hizmet vermesi için tasarladıkları alanların
kısa sürede bina dışından da ilgi gördüğünü ifade etti.
Bunun üzerine toplantı odaları ve çalışma alanlarını dışarıdan gelen taleplere
de cevap verebilecek hale getirdiklerini
anlatan Pelin Akın Özalp, sözlerine şöyle
devam etti:
“Son yıllarda alanını hızla artıran paylaşımlı ofis kavramını farklı bir yönden
yakalamak istedik. İstanbul’un merkezinde rahat ve modern çalışma alanına sahip
Levent Loft Station’u sadece bağımsız
çalışanlar ve küçük çaplı girişim sahipleri

Kaynak: 2018 Global Coworking Survey

SHARED OFFICES (co-working spaces)

begun serving as the latest example of new

have become an important real estate trend

generation of shared offices.
In Levent Loft Station, equipped with the
latest technology in the heart of Istanbul,
hourly or daily rental options are available
for shared offices with restaurant and coffee
shop serving these areas under the same roof.

in recent years and they are used by 1.7
million people around the world while this
number increases every year in double digits.
In line with the parallel growing demand in
Turkey, some investors attempt to enhance
these areas. Levent Loft Station, a 500
square meter building with an investment
of 2 million Turkish Liras on the ground floor
of the Levent Loft project in Istanbul, has

AN ECONOMIC AND FLEXIBLE
WORKING SPACE
Akfen Holding Board Member Pelin Akin
Ozalp said that these spaces were initially

designed only for the offices in Levent Loft,
however, soon, the spaces drew attention
even from outside of the building. She told
us that, after that, they modified the meeting
rooms and working spaces so that the spaces
meet the needs of people coming outside of
the building, and said:
“We wanted to try a different approach for
the shared office concept, which continues
gaining popularity. Levent Loft Station offers
a comfortable and modern working space at
the hearth of Istanbul and is preferred not
only by self-employed individuals but also
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değil, büyük çaplı şirketlerin çalışanları da
tercih ediyor. Türkiye’deki örnekler daha
çok genç çalışan ve öğrencilere yönelik
olsa da, biz hem yemek hizmeti hem de
son teknolojinin üzerine kattığımız şıklık
ile kurumsal şirketlere de hitap ediyoruz.”
Paylaşımlı ofislerin kiralanması durumunun hem ekonomik hem de esnek çalışma ortamı nedeniyle sıkça tercih edildi-

STRATEGY

ğinin altını çizen Pelin Akın Özalp, çalışma
alanları kadar sosyalleşme alanlarına da
yer verilen Levent Loft Station’un modern
tasarımıyla ilgi gördüğünü kaydetti.
Pelin Akın Özalp, paylaşımlı ofislerin tam
ortasında Loft Mutfak adını verdikleri bir
restoran ve kahve zinciri Cup of Joy’un bir
şubesini hayata geçirdiklerini anlatarak,
“Diğer ofis uygulamalarında ikramlar kah-

Paylaşımlı ofislerin ortasında
Loft Mutfak da hizmet veriyor.
Loft Kitchen too offers service in the middle
of shared offices.

by employees from large-scale companies.
In Turkey, these working spaces mostly cater
to young employees and students, however,
by offering foo dservice and equipping these
spaces with the latest technology, we also
cater to companies.”
Pelin Akin Ozalp underlined that renting
shared offices is preferred due to economic
and flexible working space they offered, and
said that Levent Loft Station draws interest
thanks to its modern design that includes
spaces both for working and for socializing.

of the coffee shop chain, Cup of Joy, in the
middle of the shared offices, and said: “In
other office spaces, treats are limited with
coffee, sandwiches and cookies. Upon demand,
we offer our guests home cooked meals,
composed of organic vegetables and fruits
that are in season, and support healthy eating
habits, which are becoming more and more
popular in Turkey. We serve food to meeting
rooms and tables at breakfast and lunch.”

A KITCHEN IN THE MIDDLE OF
THE OFFICE

Pelin Akin Ozalp remarked that, in the last 3
month period, Levent Loft Station has been in
demand and proved itself as the right model,
and said: “Thus, we decided to implement the

Pelin Akin Ozalp told us that they installed a
restaurant named Loft Kitchen and a branch

THE CONCEPT WILL BE IMPLEMENTED
IN OTHER LOFT PROJECTS

ve, sandviç ve kurabiyeden öteye geçmiyor.
Biz de gelen talep üzerine misafirlerimize
Türkiye’de hızla etki alanını genişleten sağlıklı yemek kültürünü destekleyecek şekilde organik, mevsim sebze ve meyvelerinden
oluşan ev yemeklerini sunuyoruz. Kahvaltı
ve öğle yemeği saatlerinde toplantı odaları
ve masalara servis yapıyoruz” diye konuştu.
DİĞER LOFT’LARA DA
UYGULAYACAK
Levent Loft Station’un geçen 3 aylık dönemde doğru bir model olarak hem talep
gördüğünü hem de kendisini kanıtladığını
anlatan Pelin Akın Özalp, “Buradan hareketle gelecek dönemde diğer Loft projelerinde de aynı yapıyı hayata geçirmeye karar
verdik. Ankara’daki İncek Loft ve Bulvar
Loft konut projelerimiz içlerinde önemli
nüfusu barındıran yapılar olarak öne çıkıyorlar. Bu projelerde de Levent Loft Station
modelimizi uygulamak istiyoruz” dedi.
Özalp, Levent Loft Station’daki yatırımın önemli kısmını teknolojik altyapının
oluşturduğuna dikkat çekerek, “Bu kapsamda alanlarımızı kullananlara son yenilikleri sunmak için otomatik not alan,
bunları hızlıca paylaşabilen yazı tahtaları
yerleştirdik. Bunlar aynı zamanda misafirlerimize uluslararası görüşmeler ve video
konferanslar düzenlenebilecek çapta yetkinlikler sunuyor” ifadelerini kullandı.

same structure in future Loft projects. Our
residence projects in Ankara, Incek Loft and
Bulvar Loft, will house a significant number of
people. We would like to implement Levent
Loft Station model in these projects.”
Ozalp highlighted that the technological
infrastructure consists a significant portion of
the Levent Loft Station investment and said:
“To offer to latest technology to the people
who use our spaces, we implemented writing
boards that can automatically take notes
and share them quickly. These also offer our
guests opportunities to organize international
meetings and video conferences.”

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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SAĞLIKTA

ALTINA HÜCUM!

RUSH TO THE GOLD IN HEALTH CARE
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Sağlık sigortası kuruluşu Aetna’ya verilen 69 milyar
dolarlık teklif, büyük veriyi yeniden tartışmaya
açtı. Aslında bu bilgiler her zaman vardı. Şimdi
bunları değerli kılan analiz edilip yorumlanıyor
olması. Sağlıkta meydana gelen bu radikal değişim
yani verileri anlamak; yeni ‘altına hücum’ olarak
yorumlanıyor. Tıbbi incelemeler, klinik deneyler,
reçeteler, akademik araştırmalardan elde edilen
bütün verileri topladığınızda, her gün 750 katrilyon
baytlık bir üretim ortaya çıkıyor; başka bir ifadeyle
dünyadaki veri üretiminin yüzde 30 kadarına denk
düşen bir rakam söz konusu.
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ER ŞEY ARALIK AYINDA CV’nin sağlık
sigortası kuruluşu Aetna’yı satın almak
için 69 milyar dolarlık bir teklif sunmasıyla başladı. Ocak ayında, JP Morgan
Chase, Amazon ve Berkshire Hathaway
sağlık harcamalarını azaltmak ve toplamda 1 milyonu aşkın çalışanlarının sağlık koşullarını düzeltmek amacıyla ortak bir girişimde bulunacaklarını açıkladılar. Ardından Mart ayında
da, Cigna ABD’de reçeteli ilaçların yönetiminden sorumlu Express Scripts’i 50 milyar dolar civarı bir fiyata satın alacağını bildirdi.
Hemen hemen herkes Amerika’nın sağlık sisteminin işlemediği konusunda hemfikir. Acaba daha iyi
veriler ve bunların daha iyi yönetimi soruna çözüm
olabilir mi? İşte Fortune, teknolojinin bir sonraki
büyük dalgasını incelemeye aldı.

%48
2020 yılına kadar
her yıl sağlık verilerinde
beklenen artış oranı
Expected increase in health
care data produced each
year, through 2020.

The $69 billion buyout of the health insurance company
Aetna brought again big data on the agenda. Indeed,
these massive storehouses of information have always
been there. But now they are being analyzed and
interpreted and it’s the most radical change happening
in health care. This radical change in healthcare is
interpreted as the new ‘gold rush’. Throw in the stuff
from medical claims, clinical trials, prescriptions,
academic research and more and the yield is something
on the order of 750 quadrillion bytes every day;
or some 30 per cent of the world’s data production.

IT BEGAN IN DECEMBER
with CV’s proposed $ 69 billion
buyout of insurer Aetna. In January,
three more corporate behemoths-Amazon JP
Morgan Chase and Berkshire Hathaway-said they were forming a
joint venture aimed at reducing health care costs and improving
outcomes for their combined 1 million or so employees. Then
in March, Cigna said it would buy pharmacy benefits manager
Express Scripts for more than $50 billion. Just about everyone
agrees that America’s healthcare system is broken. Is better
data-and the ability to harness it-the medicine we’ve been
looking for? Fortune goes deep into tech’s next big wave.
What’s driving this frenzy of healthcare related deal
making? On first glance, you might think it’s merely the
pursuit of mass itself. But in truth, there’s a more powerful
catalyst and that’s data.
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Peki sağlıkta, baş döndürücü rakamlarla bu satın alma furyası ne anlama geliyor? İlk bakışta, bunun rutin bir “ölçek”
satın alması olduğu söylenebilir. Ancak
gerçekte çok daha güçlü bir katalizör
söz konusu: Yani veriden söz ediyoruz.
Daha spesifik olarak, sizin veriniz:
Sizin kişisel biyolojiniz, sağlık geçmişiniz, fiziksel ve ruhsal durumunuzdaki
gitgeller, nereye gittiğiniz, ne kadar harcadığınız, nasıl uyuduğunuz, vücudunuza neler girdiği ve vücudunuzdan neler
çıktığı… Yalnızca birkaçını sayacak olursak
her gün bir tarafa koyduğumuz veriler-laboratuvar testlerinde, tıbbi görüntülemelerde, genetik profillerde, sıvı biyopsilerde,
kalp elektrolarında- ayrı ayrı bile devasa
bir boyuta sahipler. Tıbbi incelemeler, klinik deneyler, reçeteler, akademik araştırmalardan elde edilen bütün verileri topladığınızda, her gün 750 katrilyon baytlık
bir üretim ortaya çıkıyor; başka bir ifadeyle dünyadaki veri üretiminin yüzde 30 kadarına denk düşen bir rakam söz konusu.
Bu devasa bilgi deposu aslında her zaman
vardı. Ancak şimdi bir yığın yeni teknoloji, sofistike ölçüm aletleri, yaygın bağlantı ağları ve bulut, ve de evet, yapay zeka
sayesinde, şirketler şimdiye kadar görülmemiş şekilde verileri yönetebiliyor ve anlamlandırabiliyorlar. Scripps Translational

More specifically, it’s you data: your
individual biology, your health history and
ever-fluctuating state of well-being, where
you go, what you spend, how you sleep, what
you put in your body and what comes out…
The amount of data you slough of everyday-in
lab tests, medical images, genetic profiles,
liquid biopsies, electrocardiograms, to name
just a few- end the yield is something on
the order of 750 quadrillion bytes every
day or some 30 per cent of the world’s data
production. These massive storehouses of
informations have always been there. But
now, thanks to a slew of novel technologies,
sophisticated measuring devices, ubiquitous
connectivity and the cloud and yes, artificial
intelligence, companies can harness and make
sense of this data as never before. “It’s not the
data, “says Eric Topol, director of the Scripps
Translational Science Institute. “It’s the
analytics. Up until three-to-five years ago, all
that data was just sitting there. Now, it’s being
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5.8 m$
2017 yılında dijital sağlığa
aktarılan toplam girişim
sermayesi
Total venture funding for
digital health in 2017- a
record, according to
Rock Health

Science Institute’un direktörü Eric Toppol,
“Konu veriyle ilgili değil” diyor. “Analitikle
ilgili. Üç ila beş yıl öncesine kadar bütün veriler yalnızca yerlerinde duruyordu. Şimdi
ise analiz ediliyor ve yorumlanıyor. Sağlıkta meydana gelen en radikal değişim.”
Bu verileri almak, analiz etmek ve kaldıraçlamak yeni altına hücum olarak yorumlanıyor. Ve de bir dizi teknoloji titanı -buna
gözde startup’lar dahil değil- bunun peşinde.
Alphabet yaşam bilimleri kuruluşu VeDr. Eric Topol

analyzed and interpreted. It’s the most radical
change happening in health care.”
The quest to retrieve, analyze and leverage
that data has become the new gold rush. And a
vanguard of tech titans-not to mention a bevy
of hot startups-are on the hunt for it.
Alphabet life sciences arm Verily is aiming
to create a “baseline” of human health by
tracking all kinds of biometric information
from 10,000 volunteers. Apple just released
an iPhone feature offering users in several
big health systems instant access to their own
medical record; an effort that joins its ongoing
heart study with Stanford, testing if wearables
can detect serious cardiac conditions.

PROVIDING HEALTHCARE TO PATIENTS,
HARNESSING THE MEDICAL EXPENSES
According to the Centers for Medicare and
Medicaid Services, tapping this reservoir,
say many, will ultimately improve patient

rily 10 bin gönüllüden aldığı tüm biyometrik
bilgiyi takip edecek, insan sağlığıyla ilgili bir
“referans hattı” oluşturmayı amaçlıyor.
Apple kısa süre önce iPhone kullanıcılarına kendi tıbbi kayıtlarına anlık
erişim sağlayabilecek bir özellik sundu;
bu uygulama, giyilebilir cihazların ciddi
kalp rahatsızlıklarını saptayıp saptayamayacağına dair Stanford’un süregelen araştırmasıyla işbirliğini de içeriyor.
HASTALARA SAĞLIK, TIBBİ
HARCAMALARA DİZGİN
Medicare&Medicaid Services Centers’a
göre, bu kaynaktan yararlanılması hastanın durumunu iyileştirirken, yalnızca
2018’de yüzde 5,3 oranında artması beklenen tıbbi harcamaların da dizginlenmesini sağlayacak. Bu kuşkusuz, saygı duyulması gerektiren bir hedef. Ancak aynı
zamanda çok kazandıran bir iş olduğunu
da unutmamak gerekiyor. Ulusal sağlık
hizmeti kuruluşlarından BDO direktörü
David Friend, veri açısından zengin Facebook ve Google’ın reklamlardan yaklaşık
200 milyar dolar kazandığını belirtiyor.
“Sağlık ise bunlardan 15 kat daha büyük
bir sektör” diyor. “3 trilyon dolar harcıyoruz. Teorik olarak eğer bu iş doğru yapılsa,
15 Facebook ve 15 Google’ımız olacak. Bizi
bekleyen böyle devasa bir kazanç var.”

health and decrease medical costs, which are
projected to rise 5,3 per cent in 2018 alone.
That’s a noble aspiration, certainly. But not
lost on anyone is that it’s sure to make for a
potentially blockbuster business too. David
Friend, managing director at BDO, points out
that data-rich Facebook and Google make
their money on advertising- a business worth
$200 billion, he estimates. “Health care is 15
times bigger than that” he says.” We spend $3
trillion. In theory, if this is done right, you’ll
have 15 Facebooks and 15 Googles. That’s
what’s up for grabs.”
Which is why so many old-guard health
care companies, from hospitals and insurers
to benefits managers and drug and device
makers are hastily recombining and reinventing
themselves. The realignment promises not only
to drastically reshape the health care landscape
for companies overall, but for you as well.
Optimists like Accenture’s chief technology
and innovation officer Paul Daugherty, predict
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İşte tam da bu nedenle, hastanelerden sigortacılara, ilaç ve cihaz üreticilerin -toplamda ekonominin beşte birine denk düşüyor- bu kadar çok sayıda sağlık kuruluşu bir
araya gelip, kendilerini yeniden yaratıyorlar. Yelpazede dağınık bir şekilde duran bu
şirketlerin baştan yeni bir düzene girmesi yalnızca sağlık sektörünün görünümünü
yeniden şekillendirmekle kalmayıp, insanlara da pek çok vaatte bulunacak.
Accenture’nin baş teknoloji ve inovasyon sorumlusu Paul Daughtery gibi iyimserler “bilgi asimetresi”nin yakında hastalara, biyolojik verilerine sahip olmalarıyla
yeni bir güç sunacağına inanıyor.
Gelecek yıllarda yeni güç dengesinin
neye benzeyeceğini -ve de tam da şimdi
neye benzediğini- görmek için Fortune
girişimciler, doktorlar, hastalar ve diğer
uzmanlar dahil sağlık sektöründe otuzu
aşkın yöneticiyle görüştü. İşte büyük veri
devrimi tıp dünyasını nasıl dönüştürüyor-ya da dönüştürmüyor.Amgen’de çalışanlara kulak verdiğinizde ise büyük veri
Kaliforniya’nın biyoteknolojik ilaç geliştirme sürecini sonlandırdı ve payplaynını
da önemli ölçüde yeniden şekillendirdi. Bu
hikâye 2011 yılında, Ar-Ge Sorumlusu Sean
Harper İzlanda’ya seyahat etmeye başladığında gündeme geldi. Şirketinin ve aynı zamanda endüstrinin ‘başarısızlık sorunu’nu

that the “information asymmetry” will soon
favor patients whose ownership of their own
biological data will give them new power.
To see what the new balance of power
will look like in the coming years-and what it
looks like right now-Fortune interviewed more
than three dozen executives at companies
across the health care continuum, along with
entrepreneurs, doctors, patients and other
experts. Here’s how the big-data revolution
is-and isn’t transforming medicine.
To hear the folks at Amgen tell it, big
data has upended the California biotech’s
drug development process and significantly
reshaped its pipeline. That story begins in
2011 when R&D chief Sean Harper started
making trips to Iceland. He was trying to solve
his company’s-which is also the industry’s‘failure problem’, which is summed up by the
fact that 90 per cent of drug candidates fail to
make it to market. For Harper, Iceland seemed
to offer an unparalleled pool of health-related
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çözmeye çalışıyordu; yeni ilaç adaylarının yüzde 90’ı pazar yerine çöpe gidiyordu. Harper’a göre, İzlanda sağlıkla ilgili konularda başkalarıyla karşılaştırılamayacak
kadar önemli bir veri kaynağı. Bu verilerin
-tıbbi ve genetik kayıtları dahil 160 bin kişinin genetik sekansı-toplanmasını İzlanda
hükümeti sağlarken, verilerin toplanması ve analizi de başkent Reykjavik merkezli bir insan genetiği kurumu olan ve 1996
yılında kurulduğundan beri mali olarak
ayakta kalmaya çalışan insan genetiği kurumu deCode tarafından gözden geçirildi.
Ancak deCode mali sorunlarına rağmen genetik alanındaki keşiflerin üretken bir yayıncısına dönüştü. Topladığı veriler şirketin nüfusu genetik değişkenler
açısından incelemesini ve bu değişkenleri kanserden şizofreniye kadar bir dizi
hastalıkta klinik sonuçlara bağlamasını

sağladı. Bilgisayarların veri işleme kapasitesinin artmasıyla senkronizasyonda sekanslama maliyeti artarken, Harper ilaç
keşfinde tam olarak değerlendirilmemiş
bir varlık gördü: Amgen şirketi 2012 yılında 415 milyon dolara satın aldı.
Bu satın alma Amgen’in Ar-Ge sürecini
tamamen değiştirdi. DeCode’un satın alınmasından önce Amgen’in aday moleküllerinin yalnızca yüzde 15’i spesifik genetik
hedeflere karşı doğrulandı. Satın almanın
ardından Amgen tüm ilaç adaylarını deCode veri tabanında değerlendirmeye başladı. Bu gözden geçirmenin sonucunda bazılarının bariz kaybedenler olduğu ortaya
çıktı; aday moleküllerin yüzde 5’inin işlevsiz olduğu belirlendi. Yöneticiler bunun
üzerine bu programları öldürdüler (buna
koroner hastalıkları hedefleyen ve insan
üzerindeki deneylerde de kullanılma süre-

data. The collection of that data-the genetic
sequences of 160,000 citizens, along with
their medical and genealogical records-was
made possible by the Icelandic government
and the storage and analysis of that data was
overseen by deCode, a Reykjavik-based human
genetics outfit that, since its founding in 1996,
had struggled to stay afloat financially.
Despite its solvency issues, deCode
had become a prolific publisher of genetic
discovery. Its trove of data allowed the
company to mine the population for genetic
variants and connect those variants to clinical
outcomes in diseases ranging from cancer
to schizophrenia. As the cost of sequencing
plummeted in sync with the rise of computer
processing power, Harper saw an undervalued
asset for drug discovery: Amgen bought the
company in 2012 for $415 million.
That purchase has utterly transformed

Amgen’s R&D process. Prior to deCode
acquisition, only 15 per cent of Amgen
candidate molecules had been validated
against specific genetic targets. After the
purchase, Amgen began evaluating all of its
drug candidates against deCode’s database. The
review exposed some clear losers; in the case of
5 per cent of its candidate molecules, there was
the evidence the agent wouldn’t work. Managers
killed those programs (including one highly
anticipated drug aimed at coronary disorders
that was about to head into human trials) and
prioritized others where there was a clear
genetic target for the drug. Amgen also greenlighted more than a dozen drugs for which it
found confirmation in deCode’s genetic data.
Today, three-quarters of Amgen’s pipeline is
based on genetic insights largely gleaned from
the database, says Harper, and the company has
more than earned its investment back.
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cinde olan önemli bir ilaç dahil) ve ilaç için
açıkça genetik hedefin bulunduğu yerlere
öncelik verdiler. Amgen aynı zamanda deCode’un genetik verilerinin onayladığı onu
aşkın ilaca yeşil ışık yaktı. Harper halen
Amgen’in payplaynının dörtte üçünün veri
tabanından alınan genetik bilgilere dayandığını ve şirketin yaptığı yatırımı fazlasıyla
geri aldığını belirtiyor.
GİZLİ RAKAMLAR: TIBBİ KAYITLARIN
ELE ALINMAMIŞ DEĞERİ
Duke Üniversitesi eski profesörlerinden, onkolog Amy Abernethy sağlık bilgilerinin rasgele sınıflandırılmasının kritik önemdeki en
az iki kriteri karşılamaması halinde fazla bir
anlam taşımayacağını söylüyor; bu kriterler
kalite ve içerik. Google Ventures’ın desteklediği bir startup olan Flatiron Health’e dört
yıl önce baş medikal yönetici olarak atanan
Abernethy, “Tıbbi uygulamaların temel unsurlarını anlamayan birisi, ne kadar karmaşık
olduğunu da anlayamaz” diyor.
Örneğin, Flatiron’un uzmanlık alanı olan
kanser kayıtlarını ele alalım. Bir onkoloji EHR’sindeki en yararlı bilgilerin çoğu
spesifik veri kayıtlarında tasnif edilmeyip,
doktorun kayıtlarında yer alabilir. Bunlar,
belli bir form üzerinde, kesin olarak sınıflandırılamayacak gözlemlerdir. Flatiron
sistemini kullanan kanser merkezlerin-

HIDDEN FIGURES: THE UNTAPPED
VALUE OF MEDICAL RECORDS
A random assortment of health information
doesn’t mean much if it doesn’t meet at
least two critical criteria, says oncologist and
former Duke professor Amy Abernethy: quality
and context. “Anyone who doesn’t understand
the core aspects of practicing medicine can’t
understand how messy it is” says Abernethy,
who four years ago became the chief medical
officer at Flatiron Health, a startup backed by
Google Ventures (GV).
Take cancer records-Flatiron’s specialty-as
an example. Many of the most useful nuggets
in an oncology EHR may reside in doctors’
notes that aren’t structured into specific data
fields. These are the sorts of observations that
can’t be neatly packaged into categories on
a form. “Historically, these electronic records
are billing and collection tools, documentation
we have to comply with to get paid” explains
Jeffrey Patton, a physician and CEO of Tennesse
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den biri olan ve eyalette en çok kanser hastasını tedavi eden Tennesse Oncology’nin
CEO’su, doktor Jeffrey Patton, “Bu elektronik kayıtlar, bize ödeme yapılması için
uymamız gereken fatura ve veri toplama
araç gereçleri, dokümantasyondur” diyor.
Flatiron’un satış noktası ise ilginç bir biçimde insanlar. Bu tür veriler söz konusu
olduğunda, insanlar sanki bilgisayara dayalı sistemin gözden kaçırabileceği bazı
şeyleri tahmin edebiliyorlar. Abernethy,
asıl zorluk verileri toplamak değil, bunları
“temizlemek” diyor. “Ve de içeriği tam anlamadan bu gerçekten zor.”
Flatiron’u Şubat ayında 1,9 milyar dolara satın alan Roche Holding bünyesindeki
Roche Pharmaceuticals’ın CEO’su Daniel
O’Day, Flatiron’un halen ABD’deki aktif
kanser hastalarının yüzde 20’sine sahip
olduğunu belirtiyor. O’Day Fortune’a yaptığı açıklamada, Flatiron’u diğerlerinden
ayıran özelliğin, gerçek dünya verilerini
ortaya koyabilmesi olduğunu belirtiyor.
O’Day’e göre, bu veriler o kadar iyi düzenlenmiş ki teorik olarak, kanser immünote-

Oncology’nin
CEO’su,
Dr. Jeffrey Patton

Oncology, a community-based health system
that treats the largest number of cancer
patients in the state and is one of the hundreds
of community cancer centers that now uses
Flatiron’s system. Flatiron’s selling point,
ironically, is humans. When it comes to this type
of data, it seems, people can figure out things
a purely computer-driven system might miss.
The real challenge isn’t to gather the data but to
“clean it up” says Abernethy. “And that’s really
hard without an understanding of context.”
Flatiron now has data from 20 per cent
of active cancer patients in the US “and it’s
extremely well structured” says Daniel O’Day,
CEO of Roche Pharmaceuticals, a unit of Roche
Holding AG, which snapped up Flatiron in a $
1,9 billion deal announced in February. “What
set Flatiron apart was that it was able to create
regulatory grade, real-world data” O’Day tells.
Data that O’Day claims is so well curated that it

rapisinde kullanılan Tecentriq adlı ilacın
“kontrol kolu”nun yerini alabilir.
Flatiron’un sistemi teorik olarak klinik
deneylerin çoğalmasına-kuşaklar boyunca, kanser ilacı araştırmalarının en önemli
zorluklarından biri- ciddi bir katkıda bulunarak, spesifik hastaları uygun ilaç araştırmalarıyla eşleştirmeyi kolaylaştırabilir.
Birkaç yıl önce, Geisinger Health’teki yöneticiler, Pennsylvania sağlık sistemi bünyesindeki doktorlardan bazılarının
gece geç saatlere kadar çalışıp, elektronik
sağlık kayıtlarına kilitlendiklerini fark ettiler. Nedeni mi? Doktorlar gün içerisinde
yapamadıkları tüm idari işleri gece halletmek için mesaiye kalıyorlardı. Geisinger
CEO’su David Feinberg büyük ölçüde de
bundan dolayı Amerika’nın tıp çevrelerinde bu tükenmişlik duygusunun salgın boyutuna vardığının bilincindeydi. Nitekim,
verileri gözden geçirdikten sonra cesur bir
karar aldı: 65 yaş ve üstü hastalara ayrılan
muayene süresini iki katına çıkardı. Geisinger’deki doktorlar halen bu hastalara 40
dakika ayırıyorlar ve bunun sonucunda da,
günde kabul ettikleri hasta sayısı azalmış durumda. Bu belki sistem açısından pahalı bir
tercih gibi gözükebilir ama zaman içinde veriler bunun tersi bir tablo ortaya koydu. İşte
bunun nedeni: Daha ayrıntılı bir muayeneye
tabi tutulan yaşlı hastaların doktor ziyareti

“could have theoretically replaced the ‘control
arm’ of one of Roche’s own clinical trials for
the cancer immunotherapy drug Tecentriq.
In theory, Flatiron’s system could have
a broader impact on clinical trials accrualfor generations, one of the most stubborn
challenges in cancer drug research-making
it easier, for example, to match up specific
patients with appropriate drug studies.
A couple of years ago, executives at
Geisinger Health discovered that, late at
night, a number of the Pennsylvania health
system’s doctors were still logged into the
system’s electronic health records. The
reason? Physicians were staying up doing
all the administrative work they couldn’t get
done during the day. Geisinger CEO’su David
Feinberg knew that burnout had reached
epidemic levels within America’s medical
community, largely for this reason-and so, after
reviewing the data, he made a bold decision:
He doubled the length of appointment time
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sırasında gündeme gelmeyen bir konuyla ilgili olarak acile başvurma ya da hastaneye
yatırılma olasılığı daha düşüktü.
SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN
SUUDİ ARABİSTAN’I
Eğer veriyi modern zamanların petrolü gibi düşünecek olursak, Pennsylvania’nın kırsalında 3 milyon hastaya
hizmet veren Geisinger sağlık sektörünün Suudi Arabistan’ı olarak görülebilir. 1915 yılında entegre bir sistem olarak kurulan Geisinger hem hastalara sağlık
hizmeti sunuyor hem de onları sigortalıyor
(daha da önemlisi, her iki rolden de veri topluyor). Geisinger 1996 yılında ABD’de eksiksiz bir EHR’yi hizmete sokan ilk sağlık
sistemi kuruluşlarından biri oldu. Ve o zamandan beri de bu alana yatırım yapmayı
sürdürüyorlar. Hatta hastalar kayıtlarını iPhone’da bile taşıyabiliyorlar.
Bu tür klinik ve sigorta hasar verilerinin aranabilir bir formatta birleşmesiyle,
Geisinger’in doktorları- notlar ve tıbbi görüntüleme gibi belli bir yapı içinde düzenlenmemiş olsa bile-verileri gerçek zamanlı olarak ve Google araması kadar kolay bir
halde sorgulayabiliyorlar.
Son birkaç yıldır, büyük verinin yeni keşfedilen özellikleri ameliyat odalarının kullanımının rasyonelleştirilmesine (daha önce

given to patients 65 and older.
Geisinger physicians now spend 40 minutes
with those patients and as a result, see many
fewer per day- an expensive decision for
the system, it would seem. But in time, the
data proved it was financially sound. Here’s
why: Older patients, having undergone more
thorough exam, were far less likely to show up
at the ER or require hospitalization for an issue
that didn’t get discussed in the visit.

HEALTH CARE’S SAUDI ARABIA
If data is the oil of the modern day, Geisingerwhich serves 3 million patients in rural
Pennsylvania- may just be health care’s Saudi
Arabia. Founded in 1915 as an integrated
system-it both cares for patients and insures
them (and, more important, gets data from
both roles)-Geisinger became, in 1996, one
of the first US healthcare systems to adopt
a full-featured EHR. And they’ve invested in
it ever since. Patients can even carry their
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cerrahların işlerinin daha uzun sürdüğü bilinmesine rağmen her bir ameliyata 45 dakika ayrılmıştı), sistemdeki maliyetli değişikliğin saptanmasına ve tıbbi görüntülerin
gözden geçirilmesine öncelik tanınmasına
yardımcı oldu. Örneğin, yapay zekanın eğittiği bilgisayar potansiyel kalp krizi riski altında olanları belirliyor.
İlaç şirketlerinin yöneticileri yenilikçi,
hayat kurtaran ilaçlar ortaya koyabilmek
için yatırımın tatminkâr bir geri dönüş
sağlaması gerektiğini belirtiyorlar. Ancak
son zamanlarda bu tür yatırımların geri
dönüşünde ciddi bir azalma var. Deloitte’a
göre, 2017 yılında 12 büyük ilaç kuruluşu
Ar-Ge birimlerine yatırımlarından ancak

yüzde 3,2’lik bir getiri elde edebildi. Oysa
2010 yılında bu rakam yüzde 10,1’di.
İlaç sektörü bu kısır döngüden nasıl
kurtulabilir? Çıkış yollarından biri ilaç
keşfinin en erken aşamalarda iyileştirilmesi için yapay zekanın kullanılması
olabilir. Deloitte’un konuyla ilgili açıklaması şu: “Yapay zeka klinik deneyler, sağlık kayıtları, genetik profiller ve klinik öncesi çalışmalar gibi kaynaklardan gelen
devasa miktarda verinin analizine yardımcı olabilir; bu verilerden yola çıkarak da modelleri ve trendleri tanıyabilir ve tek başına
araştırmacılardan çok daha hızlı bir şekilde
hipotez geliştirebilir.” Nitekim Merck, Sanofi ve AstraZeneca gibi ilaç şirketleri şimdiden yapay zekayı laboratuvarlarına aldılar bile. Astra Zeneca 2017 yılında startup
BERG’le anlaşma imzalayarak, yapay zeka
platformunun umut veren biyolojik hedeflerde ve Parkinson gibi nörolojik hastalıklara
yönelik olası etken maddelerde kullanılması
için anlaşmaya vardı. Peki bu süreç nasıl işliyor? BERG CEO’su Niven R.Narain “biyolojiye geri dönerek” diyor. Hem sağlıklı hem de hasta kişilerden doku örnekleri
alınarak çoklu moleküler düzeylerde analiz ediliyor, klinik verilerle birleştiriliyor ve
daha sonra hedefler üzerinde denenmesi
için BERG’in yapay zeka platformu üzerinden besleniyor.

records on an iPhone.
With such clinical and claims data merged
together in a searchable form, Geisinger
physicians can query data- even in unstructured
forms like doctor’s notes and medical images-in
real time and as easily as a Google search.
In the past few years, its newfound
capabilities have helped it rationalize the use
of ORs (previously, every operation was slotted
for 45 minutes, even if surgeons were known
to run over), pinpoint costly variability in the
system and prioritize the review of medical
images. An AI trained computer, for instance,
identifies those of potential stroke victims.
Creating innovative, lifesaving medicines,
say pharmaceutical company bosses, requires a
sufficient return on investment. But lately, that
ROI stinks. In 2017, according to Deloitte, the
12 largest biopharma companies got a mere 3,2
per cent return out of their drug research arms.
In 2010, that number was 10,1 per cent.
How can pharma break out of this rut?

One avenue might be the use of artificial
intelligence to improve drug discovery at
the earliest stages. “A.I. can help analyze
large data sets from sources such as clinical
trials, health records, genetic profiles, and
preclinical studies; within this data, it can
recognize patterns and trends and develop
hypotheses at a much faster rate than
researchers alone” says Deloitte.
And Big Pharma names like Merck,
Sanofi and AstraZeneca are already taking
it to the lab. In 2017, Astra Zeneca struck a
partnership with startup BERG, to use the
latter’s A.I. platform to home in on promising
biological targets and possible agents against
neurological diseases such as Parkinson’s.
So how does it work? Says BERG CEO Niven
R.Narain, by going “back to biology”. Tissue
samples are taken from both healthy and
sick patients, analyzed on multiple molecular
levels, combined with clinical data and then
fed through BERG’s A.I.platform.

24 m$
Global sağlık analitik
endüstrisinin 2020 yılında
ulaşması beklenen ölçek
Estimated size of the
global health care analytics
industry in 2020.
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Birinci yılında
1 milyondan fazla
kişiye hizmet verdi
Vatandaşları ücretsiz olarak beş yıldızlı otel standartlarında sağlık hizmeti ile buluşturan Isparta
Şehir Hastanesi’nin ilk yılında 1 milyon 58 bin kişiye poliklinik hizmeti verilirken, 2 bin 374
doğum gerçekleşti. Bu dönemde 42 bin 543 ameliyat, 3 milyon 522 bin de laboratuvar testi yapıldı.

More than 1 million patients are
treated in in the first year
In the first year of the Isparta City Hospital, which provides citizens free health services with five star hotel
standards, 2 thousand 374 births took place, while 1 million 58 thousand people were treated at polyclinics.
In this period 42 thousand 543 operations and 3 million 522 thousand lab test done.
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ÜRKIYE’DE son yıllarda
yaşanan sağlık dönüşümü
atılımında öncü olarak
kabul edilen Kamu - Özel
İşbirliği (PPP) modeli ile
hayata geçirilen Isparta Şehir Hastanesi
faaliyete geçmesinin 1’nci yılını törenle
kutladı. Sağlık ve konforun buluştuğu Isparta Şehir Hastane’nin ilk yılında 1 milyon 58 bin kişiye poliklinik hizmeti verilirken 3 milyon 522 bin laboratuvar testi
yapıldı. Bir yıllık dönemde yine 1.138 kişiye anjiyo yapıldı 2 bin 374 doğum gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın koordinasyonunda 1 milyar 150
milyon liralık yatırımla Akfen İnşaat tarafından yapımı üstlenilen ve hizmetleri
verilmeye devam edilen Isparta Şehir
Hastanesi’nde sağlıkta konfor en üst düzeye çıkarılırken muayene ve ameliyat
için sıra beklemek tarih oldu. Vatandaş da
ücretsiz olarak beş yıldızlı otel standartlarında sağlık hizmeti ile buluştu.
Isparta Şehir Hastanesi’nde gerçekleştirilen 1’nci yıl törenine Isparta Valisi
Şehmuz Günaydın, TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Isparta
Millletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Sağlık
Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Şehir Hastaneleri Daire Başkanı
Sayit Çelebi, Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın, Süleyman Demirel
Üniversitesi Rektörü İlker Hüseyin Ça-

rıkcı, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Esnaf ve
Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Aybatılı ile Isparta İlçe Belediye Başkanları
ve İl ve İlçe Sağlık Müdürleri katıldı.
‘KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ
AMELİYATLARI DA BAŞLIYOR’
Törende konuşan Isparta Şehir Hastanesi
Başhekimi Feridun Ruşen Keskin, 1 yıllık

Konuşmaların ardından katılımcılara
plaketleri takdim edilerek, Isparta Şehir
Hastanesi’nin 1’nci yıl pastası kesildi.
The attenders are awarded with plates after
the speeches and the 1st year of the Isparta
City Hospital is celebrated with a cake.
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süre içerisinde daha önce diğer hastanelerde bulunmayan yeni birimlerinin açılmasıyla başta Isparta olmak üzere çevre
illere de hizmet vermeye başladıklarını
söyledi. Kısa zaman içerisinde kardiyovasküler cerrahi ameliyatlarını aktif olarak yapacaklarını ve 24 yataklı ek yoğun
bakım ünitesini de hizmete alacaklarını
kaydeden Keskin, “İnsan odaklı, birey ve
toplum sağlığını en üst düzeyde koruyan,
sağlık sorunlarına zamanında uygun ve
etkili çözümler üretmeyi hedeflemeye devam edeceğiz” diye konuştu.
Isparta Valisi Şehmuz Günaydın ise
Şehir Hastanesi’nin Isparta’nın sembolü
haline geldiğini belirterek, “Birçok büyükşehir varken, şehir hastanesi yapımında Isparta’nın bu şehirlerin önüne
geçmesi bizim için bir gurur vesilesi” dedi.
‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışı
kapsamında son yıllarda sağlık yatırımlarına bütçeden 112 milyar TL ayrıldığına
dikkat çeken Günaydın, “Bu birçok Avrupa ülkesine göre çok büyük bir rakam.
Bizim sağlıkta insanımıza ne kadar değer
verdiğimiz açıkça ortaya çıkıyor. Son yıllarda yapılan düzenlemelerle artık hiçbir
vatandaşımız bu hizmetten yoksun değil”
ifadesini kullandı.
‘TÜRKİYE’NİN İLK 5 ŞEHİR HASTANESİ
ARASINDA’
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Isparta Milletvekili Süreyya

ISPARTA CITY HOSPITAL, which is

necessary services for the hospital. In the

President of Isparta Chamber of Tradesmen

founded thanks to Public-Private Partnership

hospital, health care and comfort is provided

and Artisans Mehmet Aybatili, Isparta District

model that is regarded as a pioneer in Turkey’s

at the highest level and waiting lines for

Mayors and Provincial Health Directors

health care transformation in the recent years,

surgeries became a thing of the past. Now,

attended Isparta City Hospital’s 1st year

celebrated its 1st year.

citizens can receive health care with 5 star

celebrations that took place in the hospital.

In the first year of Isparta City Hospital, where

hotel standards without paying any fees.

thousand patients were treated in polyclinics

Chairman of the Planning and Budget

‘THE HOSPITAL WILL ALSO OFFER
CARDIOVASCULAR SURGERY’

and 3 million 522 thousand laboratory tests

Commission and AK Party Isparta Deputy

The chief physician of Isparta City Hospital,

were done. During the one-year period, 1,138

Sureyya Sadi Bilgic, Ministry of Health General

Feridun Rusen Keskin, delivered a speech at

people underwent angioplasty and 2 thousand

Directorate of Public Hospitals City Hospitals

the celebrations and remarked that, in the one

374 births took place.

Department Chairman Sayit Celebi, Chairman

year period, new departments were opened at

of Akfen Insaat Selim Akın, Chancellor of

the hospital and these departments provided

Isparta City Hospital, with an investment of

Suleyman Demirel University Ilker Huseyin

treatment to patients both in Isparta and

1 billion 150 million TL, in coordination with

Carikci, President of Isparta Chamber of

from neighboring cities. Keskin stated that

T. R. Ministry of Health, and still provides

Commerce and Industry Sukru Basdegirmen,

the hospital will start to offer cardiovascular

health care meets comfort, 1 million 58

Akfen Insaat undertook construction of

Isparta Governor Sehmuz Gunaydin,
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Sadi Bilgiç de törende yaptığı konuşmada,
Türkiye’de sağlıkta dönüşümün önemli
bir adımı olan şehir hastaneleri projesinin
üçüncüsü olarak hayata geçirilen Isparta
Şehir Hastanesi’nin gururunu yaşadıklarını söyledi. Bilgiç, “Şehir Hastaneleri, ülkemizi sağlık alanında yapılan hizmetleri,
kat edilen mesafeleri ile dünyanın gıpta
ile izlediği bir noktaya getirmiştir. Artık
çağdaş ve modern hastanelerimizde, her
türlü ileri teknolojik donanımları ile son
derece çağdaş ve modern bir sağlık hizmeti alma sürecini yaşıyoruz” dedi.
Isparta Şehir Hastanesi’nin ilk arazi
tahsisinin 2004 yılında 70 dönüm üzerine 400 yataklı bir devlet hastanesi olarak
planlandığını ifade eden Bilgiç, “Aradan
geçen zamanda alan 200 dönüme ulaştı.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından şehir hastaneleri projesi
gündeme geldi ve biz ‘Neden Isparta’da
Şehir Hastanesi olmasın?’ dedik. Türkiye’de ilk 5 hastane arasında Isparta’yı dahil ettik” diye konuştu. Süreyya Sadi Bilgiç, 2018 yılında 59 milyon lira değerinde
8 proje hayata geçirmeyi planladıklarını,
Akfen İnşaat tarafından 2018 yılında 4 bin
kişilik öğrenci yurdunun tamamlanarak
Kredi ve Yurtlar Kurumu’na teslim edileceğini de ifade etti.

STRATEGY

1 yılda Isparta Şehir
Hastanesi’nde neler oldu?

One year in Isparta City
Hospital

• 1 milyon 58 bin kişiye poliklinik
hizmeti verildi.
• 307 bin hastaya acil serviste
müdahale edildi.
• 3 milyon 522 bin laburatuvar testi
yapıldı.
• 36 bin 822 kişiye yataklı tedavi
hizmeti sağlandı.
• 1.138 kişiye anjiyo işlemi uygulandı.
• 42 bin 543 ameliyat gerçekleştirildi.
• 2.374 doğum gerçekleşti.
• 50 bin ultrason çekildi.
• 3.900 kişi fizik tedavi ve rehabilitasyon
merkezinden hizmet aldı.
• 45 bin MR çekildi.
• 42 bin 457 tomografi hizmeti verildi.

• One million 58 thousand patients are
treated in polyclinics.
• 307 thousand patients are treated in
emergency room.
• 3 million 522 thousand laboratory tests are
done.
• 36 thousand 822 inpatients are treated.
• 1.138 angiography procedures are carried out.
• 42 thousand 543 surgeries are carried out.
• 2.374 births take place.
• 50 thousand patients have an ultrasound scan.
• 3.900 patients are treated at physical
therapy and rehabilitation center.
• 45 thousand MRI scans are carried out.
• 42 thousand 457 tomography scans are
carried out.

surgery treatment soon, and an additional
intense care unit will be opened, and said,
“With our human focused approach that
aims to protect the health of individuals and
our community, we will continue offering

citizens can access health care services.”

solutions to health problems promptly,

Bilgic said that when the land is allocated
in 2004, Isparta City Hospital was planned

AMONG THE FIRST FIVE CITY
HOSPITALS IN TURKEY

with a land of 70,000 square meters and a

Gunaydin, the Governor of Isparta, remarked
that the City Hospital became the symbol of

Chairman of the Planning and Budget

then, the land has increased to 200,000

Isparta and said “It is a source of pride for

Commission of the Grand National Assembly

square meters. The President Recep Tayyip

us that Isparta got ahead of bigger cities in

of Turkey and AK Party Deputy of Isparta,

Erdogan started the City Hospitals project

opening a city hospital.” Gunaydin remarked

Sureyya Sadi Bilgic, said that they take

and we thought ‘Isparta should have a city

that in the last years, thanks to ‘Healthy

pride in Isparta City Hospital, the third

hospital, too.’ Thus, Isparta became one

People, Healthy Government’ approach, 112

hospital in the City Hospital Project. Bilgic

of first five cities in Turkey that has a city

billion TL have been allocated to health care

remarked that “Thanks to City Hospitals, the

hospital.” Sureyya Sadi Bilgic said that they

investments, and said that, “This is a very

improvement in our health care services are

plan to implement 8 projects worth 59 million

high number compared to many European

praised around the world. We are now living

TL in 2018, and a dormitory with a capacity

countries. It shows how much we care about

in the era of modern hospitals that offer

of 4 thousand students will be completed

our citizens’ health. Thanks to the regulations

modern healthcare services with advanced

by Akfen Insaat in 2018 and handed over to

made in the recent years, each one of our

technological equipments.”

Student Loans and Dormitories Institution.

appropriately and effectively.” Sehmuz

capacity for 400 inpatients, and said: “Since
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TAMIRATI’ VAR
Turizm sektörü 2018 yılının ilk beş ayında, ziyaretçi sayısında tüm
zamanların rekoruna imza atarak 11.4 milyonu aştı. Rakamlar bu yıl için
hedeflenen 40 milyon turistin hayal olmadığının işareti olarak kabul
ediliyor. ‘Bu sırada turizm gelirleri ne durumda?’ derseniz; orada hedef,
32 milyar dolarla zirve noktanın hâlâ 2-3 milyar dolar altında.
2016’da yaşanan ağır krizin ardından fiyat silahını çekmek zorunda
kalan turizm sektörü, şimdi talebin önünü kesmemek için oda
fiyatlarını kademe kademe yukarı taşıyor. İstanbul’da Mayıs 2015’te
ortalama oda fiyatları 143 Euro iken, 2018 Mayıs’ında bu rakam 79,9
Euro olarak gerçekleşti. Euro bazında yüzde 44’lük bir düşüş olduğu
görünse de TL bazında fark o kadar yüksek değil. Ama sektör, ‘Euro eski
Euro değil ama enflasyon da eski enflasyon değil’ diyor.

PEAK REACHED IN TOURISM
‘PRICE REPAIR’ NEXT
In first five months, tourism sector broke all-time record in number of visitors
exceeding 11.4 million. Numbers show that the targeted 40 million visitors
is no longer a dream. If you say ‘what about the revenue?’ Here is the target:
Still 2-3 billion dollar below the reached peak of 32 billion dollars.
After the heavy crisis in 2016, the tourism sector had to draw ‘price
weapon’ but now it’s getting up the room prices step by step to
avoid cutting the demand. The average room price in Istanbul was
79.9 euros in May 2018 while it was 143 Euros in May 2015. A fall of
44% in euros is not so high in terms of TL. “euro is not how it used
to be but neither is the inflation” according to the industry.

24

RAPOR / Report

STRATEGY

T

Döviz kurlarındaki artış yerli turistin tercihlerini de değiştirdi.
Ancak TÜROFED Başkanı Osman Ayık, “Dönemsel olarak
sahillerimizde yerli turistin payı yüzde 15’leri geçmez” diyor.
The appreciation of exchange rates changed the domestic tourists’
preferences. “The share of domestic tourists in our coasts does not
exceed 15% seasonally” TÜROFED President Osman Ayık said.

İLK 5 AYDA TÜM ZAMANLARIN
REKORU KIRILDI
All-time record was broken in the
first 5 months

11.462.407
İlk 5 ayda gelen turist sayısı
Number of tourists in the first 5 months

URIZM SEKTÖRÜ 2014-2015 yıllarında 41
milyon ziyaretçi ve 34 milyar doları aşan
gelir ile bir başarı öyküsüne imza atmıştı.
Ama 2016’da artan terör olayları, Rusya ile
yaşanan uçak krizi bir anda tüm beklentileri, hedefleri tepe taklak etti. Önce fiyatta
direnmeye çalışan sektör, bir süre sonra dayanamadı ve talebi kaybetmemek için de özellikle 2017’de ciddi
anlamda fiyat kırdı. Nitekim artan tanıtım kampanyaları, düşen
fiyat ve Rusya ile düzelen ilişkiler 2017’de bir toparlanma getirdi.
2018 ise rekorlarla başladı. Önce 38 milyon olan turist hedefi, özellikle ocak-mayıs ayında 11,4 milyon ziyaretçi ile tüm zamanların
rekoru kırılınca 40 milyona doğru revize edildi. Turizm gelirleri
beklentisi ise 32 milyar dolar olarak açıklandı.
Biz de Strategy Dergisi olarak yıllarını turizme vermiş, onlarca
kriz görmüş sektörün öncü isimleri ile 2018’i ve daha sonraki yıllara yönelik beklentilerini konuştuk.
İlk durağımız Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık oldu. 2017’yi ‘dönüş’ yılı olarak nitelendiren Osman Ayık’a göre de 2018’de 40 milyonluk turist hedefi hiç de ulaşılmayacak bir rakam değil. 2018 ve 2019’u ‘tamirat’ yılları olarak
gördüklerini kaydeden Ayık, arz-talep dengesini bir yere oturtmaya çalıştıklarını ifade ederek, “Fiyatları düştüğü hızda yukarı
çekmek mümkün değil. Kademeli bir çıkış olmak zorunda. Şu anda
bizim önceliğimiz kaybolan talebi yeniden oluşturmak ve gerekiyorsa fiyat motivasyonunu da kullanarak, hizmet standardımızı
düşürmeden turist rakamları eski seviyelerine çıkarmak” diyor.
Öncelikle klasik pazar olarak gördükleri Rusya, İngiltere ve AB ülkelerinde Turizm Bakanlığı ile etkin bir tanıtım yaptıklarını anlatan
Ayık, “Yine bizim merceğimizde olan Ortadoğu ülkeleri, Çin, Hindistan gibi noktalarda da fuarlar başta olmak üzere her türlü organizasyonun içinde yer almaya çalıştık. Türk turizm sektörü her zaman
aktif bir pazarlama sistemi geliştirmiştir” ifadesini kullanıyor.
TÜROFED Başkanı Ayık, Türk turizm sektörünün geldiği bu
noktayı başarı olarak gördüğünün altını çizerek, şu değerlendirmede bulunuyor:

10.903.146

10.771.645

8.762.509
8.301.993
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2015
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Report / RAPOR

STRATEGY

2015 YILINDA ZIYARETÇI SAYISI
41,6 MILYONU AŞMIŞTI
Number of visitors exceeded
41,6 millions in 2015
YIL
Year
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

ZIYARETÇI SAYISI
Number of visitors
33.027.943
36.151.328
36.463.921
39.226.226
41.415.070
41.617.530
31.365.330
38.620.346
11.462.407
(Ocak-Mayıs)
(January-May)

TURIZM GELIRI
(Milyon $)
Tourism revenue
(Million $)
24.931
28.116
29.007
32.310
34.306
31.465
22.107
26.284
4.425
(Ocak-Mart)
(January-March)

KIŞI BAŞINA
HARCAMA ($)
Expenditure per
person ($)
755
778
795
824
828
756
705
681
723
(Ocak-Mart)
(January-March)
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THE TOURISM SECTOR achieved a great success in 2014-2015
with 41 million visitors and more than 34 billion dollars of revenue.
But in 2016, incidents like increasing terror attacks and plane crisis
with Russia tumbled down all targets and expectations. The industry
first insisted on the price but could not resist and reduced the prices
especially in 2017 to keep the demand stable. Hence with the help of
promotion campaigns, the reduced prices and mending relationship with
Russia provided a recovery in 2017.
The year 2018 started with records. First, the target of 38 million
tourists is revised to 40 million when all-time record was broken
with 11.4 million visitors in January- May term. The tourism revenue
expectation is announced as 32 billion dollars.
We, as Strategy Magazine, have interviewed the pioneers of the
industry, who have been in this business for many years and survived
dozens of crisis, about their expectations for 2018 and the following
years. Our first guest was the president of Turkish Hoteliers Federation
(TÜROFED) Osman Ayık who considers 2017 as ‘comeback’ year and 40
million tourists in 2018 target is not high. He said that, 2018 and 2019
will be the ‘reparation’ years and they are establishing the supply-demand
balance. “It is not possible to rise the prices at the speed they fell down.
There has to be a step by step increase. Our priority now is to recover the
lost demand and increase the number of tourists without compromising
the service standards and use price motivation if necessary” he said.
Ayık said that, first of all, they have run an active promotion with the
Ministry of Tourism in Russia, UK and EU countries which they consider
as classic markets. He stated that: “We endeavored to attend every
organization mainly fairs at Middle East countries, China and India which
are under our scope. Turkish tourism sector has always developed an
active promotion system.”
President of Turkish Hoteliers Federation (TÜROFED) Ayık, lays
emphasis on the success of Turkish tourism sector by stating: “We
are a very dynamic industry that can make quick decisions. The most
important thing here is price/standard relationship. Now we are trying
to keep our prices at a reasonable level but we do not make concessions
about our standards.
‘WE ARE STILL PRETTY FAR BEHIND IN PRICE’
President of the Hotel Association of Turkey (TUROB) Timur Bayındır is
still cautious about 40 million target. Nevertheless he admits that there
is a serious increase in the number of visitors even if it is over or below
40 million. He points out that to keep this demand permanent, necessary
steps has to be taken in the process.
Bayındır explains that the congress and cruiser tourisms has to
bounce back especially in Istanbul, the world’s culture capital. “The
things that will really fill Istanbul with tourists are congresses and
giant tourist ships. There are good news from cruise ships; they added
Istanbul on their list again. But sadly there are problems in the ports
that those ships will dock. Right now, there is only Harem port in hand.
I believe Kuruçeşme shore should be used if the depth is suitable.
There is also an activity in congress tourism. We should work for 2020
and beyond without losing any time” he tells. Pointing out that the
sector works ‘miracles’ on such hard times, Bayındır said: “We had a
very troubled couple of years. We did not die, we are not knocked out.
Yes, now we have higher occupancies but we are far behind in price.
Dollar exchange rate is higher than in 2015 but we should not forget the
increasing inflation. Tourism professionals seem to have earned from
the increase in exchange rates but inflation melts that money. After the
incidents in 2016, we had to cut prices very hard in order to survive and
keep the demand. Now that we increased the demand, we need to place
the price where it deserves to be step by step.”
When we talk about the sector players and price/occupancy ratios, the
numbers of STR, which is a worldwide research and analysis company,
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“Biz oldukça dinamik bir sektörüz. Çok hızlı karar
alabiliyoruz. Burada en önemli şey fiyat-hizmet ilişkisi.
Şu ada fiyatlarımızı makul seviyede tutmaya çalışıyoruz
ancak bu sırada standartlarımızdan da taviz vermiyoruz.”
‘FİYATTA HALA ÇOK GERİDEYİZ’
Türkiye Otelciler Birliği (TUROB) Başkanı Timur Bayındır ise 40 milyon hedefi için hâlâ biraz temkinli. Yine de
ziyaretçi sayısı 40 milyon olsa da ya da bir miktar altında
kalsa da sayıda ciddi bir artış olduğuna işaret ediyor. Ancak
Bayındır talebin kalıcı olması için bundan sonraki süreçte
gerekli adımlar atılması gerektiğine işaret ediyor.
Özellikle dünyanın kültür başkenti İstanbul’da kongre ve kruvaziyer turizmin mutlaka atağa kalkması gerektiğini anlatan Bayındır; “İstanbul’u asıl dolduracak
olan kongre ve yönünü İstanbul’a dönecek olan dev turist gemileridir. Cruise gemilerden iyi haberler var, yeniden Türkiye’yi listelerine aldılar. Ancak ne yazık ki
İstanbul’da bu gemilerin yanaşacağı limanlarda sıkıntı
yaşanıyor. Şu anda gerçek anlamda elde bir tek Harem
var. Kuruçeşme kıyısını derinlik müsaitse kullanmak gerektiğine inanıyorum. Yine kongre turizmi açısından da
bir hareketlilik gözleniyor. Bizlerin zaman kaybetmeden
2020 ve sonrası için çalışmamız gerek” diyor.
Sektörün bu zor dönemlerde ‘mucizeler’ yarattığına da
işaret eden Bayındır, sözlerine şöyle devam ediyor:
“Çok sıkıntılı bir iki yıl geçirdik. Ölmedik, nakavt olmadık. Evet artık doluluklarımız artıyor ancak fiyat konusunda gerilerdeyiz. Dolar kurları 2015’e göre yukarıda fakat bu dönemde artan enflasyonu da unutmamak
gerek. Turizmci kurdaki yükselişten para kazandı gibi
görünse de artan enflasyonla o para gidiyor. 2016 yılında
yaşanan olaylar sonrasında ayakta kalmak, talebi kaybetmemek için çok sert fiyat kırmak zorunda kaldık. Talebi
artırdık, şimdi kademeli
olarak fiyatlarımızı hak ettiği seviyelere çekmemiz
gerektiğine inanıyorum.”
Sektör oyuncuları fiyat ve
doluluk oranları deyince burada dünya çapında araştırma ve analiz şirketi STR’nin
rakamları yardımımıza koşuyor. STR 2018 Mayıs RapoTUROB Başkanı Timur Bayındır,
“Talebi kaybetmemek için çok
sert fiyat kırmak zorunda kaldık.
Odabaşı fiyatları hak ettiği düzeye
çıkarmak o kadar hızlı olmuyor”
ifadesini kullanıyor.
“We had to cut down the prices
in order to prevent the loss
of demand. It’s impossible to
increase prices per room so fast to
the level it deserves to be” TUROB
President Timur Bayındır said.
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ru’na göre Ocak-Mayıs döneminde İstanbul’da otellerin doluluk oranı yüzde 69,2 seviyesine ulaşmış durumda. Kriz yılı
2016’nın aynı dönemine bu rakam yüzde 51,1 düzeyindeydi.
Turizmin en güzel dönemi olarak değerlendirebileceğimiz
2015 yılının aynı döneminde ise doluluklar yüzde 66,4 seviyesindeydi. Yani İstanbul şu anda dolulukta en iyi yılın bile
önünde gidiyor.
EURO BAZINDA YÜZDE 44’LERE VARAN DÜŞÜŞ
Pekii fiyat? Orada sektörün de dediği gibi koşarak değil,
soluk alarak yavaş yavaş geçilen bir sürecin olduğu görülüyor. Rapordaki verilere dönelim. ADR (Average Daily
Rate) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda
bedeli İstanbul’da Ocak-Mayıs arasında ortalama 76,17
Euro düzeyinde. Dip nokta olan 2017’ye göre yaklaşık
6 Euro’luk bir artış var. Fakat burada fiyatın hangi noktadan aşağıya çekildiği çok önemli. Çünkü 2015 yılının
Ocak-Mayıs ayında günlük satılan oda bedeli 122 Euro
düzeyindeydi. Yani zirveye göre Euro bazında hala yüzde
37 aşağıda olan bir rakamdan söz ediyoruz. Yine Mayıs
2015’te İstanbul’da oda fiyatları ortalama 143 Euro düzeyinde iken Mayıs 2018’de bu rakamın 79,9 Euro seviyesinde olduğu görülüyor. Euro bazında yüzde 44’lük bir
fark söz konusu.
Şimdi Türkiye’nin turizm gelirlerinde çok büyük bir yer
tutan başka bir destinasyona, Antalya’ya da bakalım. STR
2018 Mayıs Raporu’na göre Antalya’da otel dolulukları yılın ilk beş ayında yüzde 59’larda. Bu rakam en kötü
yıl olarak ifade edelin 2016’nın aynı döneminde yüzde
49,7’ler seviyesine idi. Her şeyin yolunda gittiği 2015 yılına baktığımızda ise dolulukların yüzde 51’lerde olduğunu
görüyoruz. Yani dolulukta Antalya da İstanbul gibi en iyi
günlerini yakalayıp çoktan geçmiş bulunuyor.
Gelir açısından Antalya’da da durum benzer. 2018
Ocak-Mayıs döneminde ortalama günlük satılan oda bedeli 50,47 Euro. 2015 Ocak-Mayıs ortalamasına bakıldığında bu rakamın 63,32 Euro olduğu görülüyor. Günlük
oda bedeli Euro bazında hala yüzde 20 aşağıdan geliyor.
ENFLASYON ESKİ ENFLASYON DEĞİL
Ancak burada şu noktanın altını çizmek gerekiyor: Evet
euro bazında oda gelirleri 2015’in çok gerisinde ancak,
kurdaki artışı görmezden gelmek mümkün değil. 2015
yılında 1 Euro’nun karşılığı ortalama 3 TL düzeyindeydi.
2018’in ilk beş ayının ortalamasına bakıldığında bu rakam
4.85 TL’ye denk geliyor. Yani 2015’te İstanbul’da Mayıs
ayında ortalama oda fiyatı 143 Euro iken TL karşılığı 429
TL idi. Mayıs 2018’de ise ortalama oda fiyatı 79,9 Euro.
Bu da 387 TL’ye denk geliyor. Euro bazında düşüş yüzde 44 iken, TL bazında fark yüzde 9,8. Yani kurdaki artış
2018’de sektöre omuz vermiş. Fakat burada sözü sektör
oyuncularının ifadesi ile tamamlamak en doğrusu: “Evet
kurlar yüksek ama ne maliyetler eski maliyet, ne enflasyon
eski enflasyon. Çift hane enflasyon ve maliyetlerdeki artış
kurdan geleni götürüyor.”
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DOLULUK ORANLARI KENDINI TOPARLADI
ODABAŞINA GELIRLER HALA ÇOK GERIDE
Occupancy rates recovered
Average per room revenues are still far behind
İSTANBUL (Mayıs ayı rakamları)
(Numbers of May)
Otel doluluk oranı (%)
Hotel occupancy rate (%)
Ortalama günlük satılan oda bedeli (Euro)
Average daily room price (euro)
Oda başına elde edilen gelir (Euro)
Revenue per room (euro)
İSTANBUL (Ocak -Mayıs rakamları)
(Numbers of January-May)
Otel doluluk oranı (%)
Hotel occupancy rate (%)
Ortalama günlük satılan oda bedeli (Euro)
Average daily room price (euro)
Oda başına elde edilen gelir (Euro)
Revenue per room (euro)
ANTALYA (Mayıs ayı rakamları)
(Numbers of May)
Otel doluluk oranı (%)
Hotel occupancy rate (%)
Ortalama günlük satılan oda bedeli (Euro)
Average daily room price (euro)
Oda başına elde edilen gelir (Euro)
Revenue per room (euro)
ANTALYA (Ocak -Mayıs rakamları)
(Numbers of January-May)
Otel doluluk oranı (%)
Hotel occupancy rate (%)
Ortalama günlük satılan oda bedeli (Euro)
Average daily room price (euro)
Oda başına elde edilen gelir (Euro)
Revenue per room (euro)
İstanbul (Yıllık)
(Annual)
Otel doluluk oranı (%)
Hotel occupancy rate (%)
Ortalama günlük satılan oda bedeli (Euro)
Average daily room price (euro)
Oda başına elde edilen gelir (Euro)
Revenue per room (euro)
ANTALYA (Yıllık)
(Annual)
Otel doluluk oranı (%)
Hotel occupancy rate (%)
Ortalama günlük satılan oda bedeli (Euro)
Average daily room price (euro)
Oda başına elde edilen gelir (Euro)
Revenue per room (euro)
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81,74

49,98 39,54

52,68

2015

2016

2017

2018

62,4

56,7

55,2

57,3
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Kaynak (Source): STR
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help us. According to STR May 2018 Report, the hotels in
Istanbul have achieved a 69.2% level of occupancy in JanuaryMay term. In 2016, which is the year of the crisis, this number
was 51.1% in the same term. In 2015, we can consider as the
best year of tourism, the occupancy levels were at 66.4%
which means Istanbul is now better than the best year in terms
of occupancy.

44% FALL IN TERMS OF EURO
What about the price?
We observe a slow walking process there instead of
running, as the sector describes it. Let’s go back to the report:
The average price of rooms sold per day, called ADR (Average
Daily Rate), in January-May term in Istanbul is 76.17 euros.
There is a 6 Euro increase in comparison to 2017 which is
considered as bottom. But the important thing here is at what
point the prices have been cut down.
Because the average daily rate in January-May term in 2015
was 122 euros. We are talking about a price which is still 37%
lower than the peak. Again in May 2015 average room price
in Istanbul was 143 euros while it is 79.9 euros in May 2018.
There is a 44% difference in terms of euro.
Now let’s take a look at Antalya, a destination which has a
very important role in Turkey’s tourism revenue. According to
STR May 2018 Report, the occupancy rate in Antalya is about
59% in the first five month of the year. This number was
49.7% in 2016 which is considered the worst year in tourism.
When we look back at 2015, the year that everything was
perfect, occupancy rates were at 51%. This means that Antalya
has achieved the best days in terms of occupancy just like
Istanbul. It is very similar in terms of revenue in Antalya, too.
In January-May 2018, the average daily rate was 50.47 euros.
When we look at 2015 January-May term, it is 63.32 euros.
ADR is still 20% lower in terms of euro.
‘Euro is not it how it used to be, but neither is the inflation.’

EURO IS NOT HOW IT USED TO BE BUT NEITHER IS
THE INFLATION
We need to underline this point now: Yes, the room revenue
in terms of euro is less than it was in 2015 but we can’t ignore
the increase of the currency exchange rate. In 2015, 1 euro
was about 3 TL. The average euro rate in the first five months
of 2018, is about TL 4.85 TL. In May 2015, the average room
price in Istanbul was 143 euros equal to 429 TL at that time. In
May 2018, the average room price is 79.9 Euro, which makes
387 TL. The difference is 44% in terms of euro while it is 9.8%
in terms of TL. It shows us that the increase in exchange rate in
2018 has helped the sector.
It is best to conclude the sentence with the very own words
of the players of the industry: “Yes, the exchange rates are high
but neither the costs nor the inflation are what they used to
be. The double-digit inflation and the increase in cost swallow
the gains from the exchange rates. ”
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TURIZMIN ALTIN YILI
OLARAK ANILACAK
TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, 2018 yılının ileriki dönemlerde ‘turizmin altın
yılı’ olarak anılacağına işaret ederek “Türkiye’nin uluslararası arenada hak ettiği
yere gelmesi için elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz” dedi.

2018 will be commemorated as
the golden year of tourism
TÜRSAB President (the Association of Turkish Travel Agencies) Firuz Bağlıkaya points out
that 2018 will be commemorated as the ‘golden year of tourism’ in future and said “we will
show every effort to bring Turkey where it deserves to be on the international arena.”
URIZM SEKTÖRÜNDEKI HAREKETLILIKTE dünyanın dört bir yanında tanıtım ve pazarlama
faaliyetlerine ağırlık veren seyahat acentalarının da önemli bir payı var. Türkiye Seyahat
Acentaları Birliği (TÜRSAB) Firuz Bağlıkaya
ile krizin nasıl aşıldığı, döviz kurlarının sektöre etkisi ve yaklaşmakta olan Kurban Bayramı’na yönelik iç turizmde neler
beklediklerini sorduk. İşte yanıtları:
Oldukça hareketli bir dönem geçiren Türk turizm sektörü için bu yıl 40 milyon turist hedefi var. Sizin yıl
sonu toplam turist sayısı ve gelir beklentiniz nedir?
Türk turizmi başarılı bir dönem geçiriyor. Aldığımız ilk veriler
2018 hedefimizi tutturacağımıza olan inancımızı artırıyor. Türkiye’deki tüm destinasyonlarda turist sayısında artışı söz konusu. Yılın ilk 5 ayında turizmde tüm zamanların rekoruna imza

T

THE TRAVEL AGENCIES that deliver marketing and promotional
activities worldwide, have an important share in the boom of the
tourism sector. We asked to TÜRSAB President Firuz Bağlıkaya
about how the crisis was overcome, the impact of the exchange
rates on the sector and his expectations about upcoming Eid elAdha in the domestic tourism. Here are the answers:
There is a 40 million visitor target this year in the Turkish
tourism industry which is having an active season. What are your
expectations about the total number of tourists and revenue at
the end of the year?
The Turkish tourism is having a successful season. The first data
we received gives us hope that we will accomplish our target
for the year 2018. All destinations in Turkey have an increase
in the number of tourists. The industry broke an all-time record
in tourism in the first 5 months. The number of foreign tourists
visiting in the first 5 months of the year has increased 31% and
exceeded 11.4 million in comparison to the same periods last year.
The number of foreign tourists increased by 6% in comparison to
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attık sektör olarak. 2018 yılının ilk 5 aylık döneminde ülkemize
gelen yabancı ziyaretçi sayısı; geçen yılın aynı dönemine göre
yaklaşık yüzde 31 oranında artışla 11,4 milyona ulaştı. Yabancı
ziyaretçi sayısı, Türk turizminin rekor yılı olan 2015 yılının ilk
5 aylık dönemine göre ise yüzde 6’nın üzerinde artış gösterdi.
Ziyaretçi sayısındaki artışın yanı sıra turizm gelirlerinde
de önemli oranda yükseliş kaydedilmiş durumda. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre;
Türkiye’nin turizm geliri ocak, şubat ve mart aylarından
oluşan 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 31’in üzerinde artarak 4 milyar 425 milyon dolar oldu. Yıl
sonu sonunda beklentimiz olan 40 milyon yabancı ziyaretçi
sayısı ve 32 milyar dolar turizm gelir hedefini aşacağımızı
tahmin ediyorum. TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı olarak
inanıyorum ki 2018, turizmin altın yılı olarak anılacak.
Zor geçen iki yılın ardından Türk turizminde yaşanan
bu harekette neler etkili oldu? Sektör krize yönelik ne
tür önlemler alarak bugünlere geldi?
Türk turizm sektörü, son 30 yılda Körfez krizinden kuş gribine,
domuz gribi salgınından küresel ekonomik krize kadar, turizme
doğrudan etki eden birçok önemli olaydan önemli deneyimler
edindi. Ancak kabul etmek gerekir ki son birkaç yıllık dönemde
turizm sektörü olarak karşı karşıya kaldığımız hadiseler, sektörü
ciddi biçimde zorladı. Devletimizin turizm sektörüne sağladığı
teşvik ve destekler, sektörün yeniden toparlanması açısından ciddi katkı sağladı. Uçak katkı payı sistemi ile uçak başına 6 bin dolar
teşvik verildi. Tur operatörlerine ve otellere özel krediler düzenlendi. Yaşanan toparlanmada elbette turizm sektörünün tüm aktörlerinin gayret ve çalışmalarının da katkısı bulunuyor. Bu desteklerle 2017’nin başında turizm sektörü yeniden toparlanmaya
başladı. 2018’de de tarihin rekorunu kırmaya hazırlanıyoruz.
Döviz kurlarındaki hareket sektörü nasıl etkiledi. Döviz
kuru seviyelerinin yurtiçi ve yurtdışı turlara etkisi ne oldu?
Döviz kurlarındaki artış; ülkemize gelen turist açısından pozitif
bir durum oluştururken yurtdışına turist gönderen, mesleki tabirle “outgoing” yapan üye acentalarımız açısından bazı zorluklar getiriyor. Bildiğiniz gibi yaratılmaya çalışılan spekülasyonların etkisi ve erken seçim nedeniyle döviz kurlarındaki volatilite
oldukça yüksekti. Erken seçimin huzurlu bir şekilde sona ermesiyle birlikte ekonomide istikrar beklentileri yükseldi ve buna
bağlı olarak da döviz kurlarındaki volatilite azalma eğilimine
girdi. Yeni sistemde, yabancı yatırımcının önünü açacak esnek
yasal düzenlemelerin yapılmasıyla beraber döviz kurları daha da
düşecektir. Bu durum da önümüzdeki dönemde yurtdışı turlarına olan talebin normal seviyesine dönmesine vesile olacaktır.
Kurlardaki yükselme nedeniyle bu yıl güneyde yerli turistin sayısı ne kadar artar? Toplam yerli turist sayımız
ne kadara ulaşır?
TÜRSAB öncülüğünde başlatılan erken rezervasyon kampanyası, vatandaşlarımızda ciddi bir bilinç oluştururken iç
pazar potansiyelinin canlanmasını sağlayan temel etkenlerden biri oldu. Bu yıl erken rezervasyon döneminde 7 milyon
civarında kişi erken rezervasyon fırsatlarından yararlandı.
2018 yılında iç pazarda paket turlarla toplamda 10 milyonun
üzerinde yerli turist hareketi bekliyoruz.
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the first 5 months of the year 2015 which was a record year.
Besides the increase in number of visitors, there is a significant
increase in tourism revenue too. According to the data released by
the Turkish Statistical Institute, Turkey’s revenue in tourism in the
first quarter of this year, consisting of January, February and March,
surged over 31% in comparison to the same quarter of the previous
year, totaling to 4 billion 425 million 237 thousand dollars. I believe
that we will surpass our end of the year expectation of 40 million
foreign visitors and the revenue of 32 billion dollars. We, as TÜRSAB,
will continue to do our best to close this year as successful as we
can for our members and for Turkey and make every year better than
the previous one. As TÜRSAB President, I believe that 2018 will be
commemorated as the golden year of the tourism.
What are the factors that helped this activity in the Turkish
tourism after two hard years? What kind of measures the
industry took against the crisis and reached today?
The Turkish tourism industry has gained many important
experiences from Gulf crisis to bird flu, from swine flu to global
economic crisis which directly weighed on the tourism over the
past 30 years. But we must admit that the incidents we faced in
the last couple of years have affected the sector very seriously.
Our government’s supports and incentives to the tourism have
contributed very much to the recovery of our industry. We have
overcome the bad times together with the measures taken by
our government for the sake of tour operators. With the aircraft
contribution margin, 6 thousand dollars were paid for each aircraft.
The special loan allocations were arranged for tour operators and
hotels. There are efforts and works of all actors in the tourism
sector in this recovery. With these supports, the tourism sector
started recovering at the beginning of 2017. Now in 2018, we are
getting prepared to break a historical record.
How did the change in exchange rates affect the sector? What are
the exchange rates in the domestic and international tours?
The appreciation of the exchange rates creates a favorable
atmosphere for the tourists that visit our country but brings
difficulties to our member agencies that send tourist abroad
which we call “outgoing” agencies. As you know, the volatility
in exchange rates was very high because of the effects of the
speculations and the early election. Now that the early election
is over peacefully and the expectations of stability are high, the
volatility in exchange rates decreases again. In the new system,
thanks to the legal arrangements that will promote foreign
investors, the exchange rates will decrease further. This will help
the demand for outgoing
tours to come back to
TÜRSAB
normal levels.
Başkanı Firuz
How much increase do you
Bağlıkaya
TÜRSAB
expect in the number of
President
domestic tourists because
Firuz
of the rise in exchange
Bağlıkaya
rates? How much do
you think the number of
domestic tourists will be
this year?
The early reservation
campaigns led by TÜRSAB
has created awareness in
citizens while being one of
the basic factors reviving the
domestic market potential.
This year about 7 million
people have benefited from
early reservations. In 2018,
we expect more than 10
million domestic tourists
mobility with package tours.
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Döviz kuru tatil tercihini değiştiriyor
Exchange rates affect holiday plans
IR HOLDINGIN kurumsal
iletişim biriminde çalışan
Zeynep, kurda birkaç saniye içinde meydana gelen dramatik artışı
gördükten telefona sarıldı. Booking.com uygulamasından Haziran sonundaki Barcelona tatili
için 2018 yılbaşında yaptığı 1.350
Euro’luk otel rezervasyonun
1.300 TL arttığını gördü. Ücretsiz
iptal seçeneğini seçtiğine sevindi.
Sakince adım atmalıydı. Ocak
ayında ailesiyle birlikte aldığı
3 kişilik Barselona gidiş-dönüş
bileti için Türk Hava Yolları’nı
aradı. Az bir cezayla bileti değiştirebileceği cevabını aldı. Olsun,
zararın neresinden dönülürse kardı. Haritayı açtı, eşi, kızı ve
kendisinden oluşan çekirdek ailesi için artık yeni bir tatil noktası belirlemenin zamanı gelmişti.

B

DAHA UCUZ ÜLKELER TERCİH EDİLİYOR
Mayıs ayının sonunda bu yaşananlar bir film değil, aslında
gerçek hayattan bir kesit. Dünyanın birçok gelişmekte olan ülke
ekonomisini olumsuz etkileyen döviz kurlarındaki büyük dalgalanma, birçok alandaki maliyetler bir yana son yıllarda yurtdışına çıkmayı keşfeden Türk turistin tatil heveslerini de vuruyor.
Artan dolar ve Euro kurunun tam da yaz tatili öncesindeki döneme denk gelmesiyle bazı yerli turistler çok daha önceden yaptıkları tatil planlarını iptal etme yoluna giderlerken, bazıları da
tercihlerini daha ucuz ülkelerden yana değiştirmeye başladılar.
Konaklama ve gidilen noktalardaki harcamaların TL cinsinden önemli değer artışına imza atmasıyla eskinin New York,
Londra, Milan, Amsterdam, Paris, Barcelona gibi Türk tatilcilerin yoğun olarak gittiği noktaları, yerlerini Sofya, Bakü, Tiran,
Tiflis, Üsküp, Lviv gibi daha ulaşılabilir merkezlere bırakıyor.
Tur şirketleri artan döviz kuru karşısında daha az gece konaklamalı ve dövizin önceki limitlerinden sabitlendiği ve indirimli paketleri satışa çıkarttı. Buna rağmen tatilcilerin ilgisini
çekmeyi başaramadı. İptallerin daha çok 1.000 Euro’ya kadar
olan giriş segmentinde yaşandığına değinen turizmciler, geçen
yıllara göre iptallerin önemli sayıya ulaştığını ifade ediyorlar.
Aslında yeni trend dolar ve Euro kullanmayan ülkeler. Ancak
buraların uzak noktalar olması pahalı uçak biletini harcamalar
listesinin en üstüne taşıyor. Durum böyle olunca 2-3 saatlik
uçuş mesafesi yakınımızda yer alan ve hayat pahalılığının gözde
destinasyonlara göre düşük olduğu bu noktalar tercih ediliyor.
Çok kısa bir süre kalsa da 2018 yazı ile sonbaharı arasında
kalan ve içinde 9 günlük Kurban Bayramı’nı da bulunduran 3
aylık dönemdeki tatil tercihlerinde bu trendler etkili olacak.

ZEYNEP, who works at corporate
communication department at a
holding, quickly took out his phone
after he saw how exchange rates
increased dramatically in just a few
seconds. He found out that hotel
reservation worth 1,350 Euro he
made at the beginning of 2018, via
Booking.com app, for their family
holiday in Barcelona in June, surged
by 1,300 TL. He was very glad he
had chosen the free cancellation
option.
He needed to stay calm. He called
Turkish Airlines for the 3 round trip
tickets to Barcelona he bought for
his family in January. He found out
that he could change the tickets for
a low change fee. It was still better
than continuing the holiday. He opened the map, it
was time to choose a new holiday spot for his family
with his wife and his daughter.
CHEAP COUNTRIES ARE PREFERRED
These events happened at the end of May, not in a
movie but in real life. Large fluctuations in exchange
rates negatively affect many of developing economies,
and along with increased costs in many areas,
discourage Turkish tourists from going abroad, as
they’ve started to enjoy doing in the last few years.
Due to increases in dollar and euro exchange rates
right before summer holiday season, some of the
tourists cancelled their holiday plans and others
changed their preferences towards more inexpensive
countries.
Due to the increase in accommodation and other
costs in TL, holiday spots such as New York, London,
Milan, Amsterdam, Paris, and Barcelona options were
replaced by more affordable centers such as Sofia,
Baku, Tiran, Tiflis, Skopje, and Lviv.
In the face of increased exchange rates, tour
companies started to offer discounted packages, with
less overnight stays, for which the exchange rate is
fixed. However, they still couldn’t manage to draw
tourists’ attention. Tourism professionals remarked
that the cancellations mostly happened in the section
up to 1,000 Euros and have reached a remarkable
number compared to last years.
Actually, the new trend is the countries which do
not use dollar or euro. However, since these countries
are at remote spots, plane ticket costs are very high.
Thus, the countries that are 2-3 hours of plane ride
away, and where the cost of living is lower than the
popular destinations, are preferred. These trends
will affect tourists’ choices for the 3 month period,
between 2018 summer and fall which includes 9 days
of holiday for Eid al-Adha.
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‘BİHAFTASONU’ OLANLARA
İDO’DAN SÜRPRIZ VAR
11 Haziran-16 Eylül 2018
tarihleri arasında yaz
tarifesini uygulamaya
koyan İDO, yoğun talebe
karşı planlamalarını
yapıp, hazırlıklarını
tamamladı. YenikapıBandırma ve YenikapıBursa arasında hızlı
feribot hatlarında sefer
sayısı 12’den 26’ya
çıktı. İDO yolculuk
deneyimini çok daha
renkli ve eğlenceli hale
getirecek kampanyalarını
“bihaftasonumvar.com“
web sitesinde yaz ayları
boyunca sürdürecek.

Semra Erener
Özalçın

IDO HAS A SURPRISE FOR THOSE
WHO HAVE BIHAFTASONU
IDO, beginning to apply the summer time table between 11 June – 16 September 2018, made the
necessary planning to meet the high demand and completed its preparations. The number
of ferries on the destinations Yenikapı-Bandırma and Yenikapı-Bursa from 12 to 26. You can
take information about IDO’s campaigns, making the journeys more colorful and enjoyable for
passengers, on our website “birhaftasonumvar.com” during summer months.
AZ AYLARI ILE BIRLIKTE yoğun talebe göre seferlerini düzenleyen İDO, özellikle bayram dönemlerinde gidiş ve dönüşlerde yüzde 100 doluluk oranları
ile çalışıyor. Genel ortalama ise yüzde 70’lerde. Yaz
aylarında sefer sayısını ikiye katlayan İDO, yolcularına ‘bihafasonumvar.com’ web sitesinden de yaz boyunca özel sürprizler
sunacak. Turizmde rekorların kırıldığı, seçimler sonrasında
yurtiçi seyahatlerin de arttığı günlerde İDO Stratejik Planlama,
İş Geliştirme, Satış ve Hat Yönetimi’nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Semra Erener Özalçın sorularımızı yanıtladı:

Y

IDO, ORGANIZING the ferry journeys to meet the high
demand in summer season, operates at 100 per cent
occupation rate at departures and returns mainly during
holidays. The general average is 70 per cent. Doubling the
number of cruises in summer season, IDO will offer special
surprises to the passengers on its website ‘bihaftasonumvar.
com’ during summer. In those days when the tourism beats
record and the number of domestic travels increases after
the election, Semra Erener Özalçın, Deputy General Manager
in charge of Strategic Planning, Business Development,
Sales and Line Management at IDO, answered our questions:
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En yoğun dönem bayramlarda yaşanıyor. Bu tarihlerde
İDO’nun doluluk oranları yüzde kaçlara çıkıyor?
Özellikle bayram dönemlerimizde gidiş ve dönüş tarihlerinde yüzde 100 doluluk oranlarını görüyoruz. Genel ortalamaya bakıldığında yüzde 70 dolulukların üzerinde yolcu-araç
taşımacılığı yapmaktayız.
Bayram ve yaz aylarında yoğunluğu karşılamak için
neler yapıyorsunuz?
Okulların açılış ve kapanış tarihleri ve yaz mevsiminin yoğunluğu dikkate alınarak düzenlenen 2018 yaz tarifemiz, 11
Haziran 2018 - 16 Eylül 2018tarihleri arasında geçerli. Yaz
sezonuna denk gelen Ramazan Bayramı tatili için, 14 Haziran Perşembe - 17 Haziran Pazar tarihleri arasında Ramazan Bayramı Tarifesi uyguladık. Yine 17 Ağustos Cuma - 26
Ağustos Pazar günleri arasındaki Kurban Bayram tatil dönemi yoğunluğunu önceden öngörerek bir planlama yapıp,
hazırlıklarımızı tamamladık. Tüm hatlarımızda tatil yoğunluğuna uygun değişikliklere giderek, yaz tarifesinde Yenikapı - Bandırma ve Yenikapı - Bursa (Güzelyalı) hızlı feribot
hatlarındaki sefer sayımızı karşılıklı 12’ye, Yenikapı - Yalova
hattında sefer sayımızı
karşılıklı 26’ya çıkarıyoruz. Yenikapı - Yalova hattında sabah saat 07:45’ten
başlayıp gece saat 23:45’e
kadar karşılıklı 2 saat aralıklarla seferler gerçekleştireceğiz. Pendik - Yalova
hattında yapılan planlama
ile 06:00-12:00 ve 14:0023:00 saatleri arasında
saat başı sefer düzenlerken, Cuma – Cumartesi
- Pazar günleri saat 13:00’te icra edeceğimiz seferimizin eklenmesiyle sefer sayımızı karşılıklı 36’ya çıkarıyoruz. İDO
olarak ayrıca Marmara Denizi’ndeki önemli iç turizm merkezlerinden Armutlu ve Kumla seferlerimizi de artırıyoruz.
Kadıköy - Yenikapı - Armutlu Tatil Köyü - Armutlu hattına
Kumla güzergâhı eklenerek Cuma ve Cumartesi günleri karşılıklı 8, Pazar günleri ise karşılıklı 6’şar sefer gerçekleştireceğiz. İDO‘nun tüm hatlarında tatil yoğunluğuna uygun değişikliklere gittiğimiz gibi yaz tarifesinde, Kadıköy - Yenikapı
- Bursa deniz otobüsü hattında günlük sefer sayımızı karşılıklı 14’e çıkarıyoruz.
Yolcularınıza yönelik bu yaz farklı özel bir uygulamanız olacak mı?
Misafirlerimizin İDO’da yaşadıkları seyahat deneyimlerini
çok önemsiyoruz. Bu deneyimleri daha da pozitif hale getirmek için onlara çeşitli sürprizlerimiz olacak. Misafirlerimizin yakın rotalarda kolayca ulaşılabilecek yerleri, yeme içme,
kültür sanat ve yaşam aktivitelerinden faydalanabilecekleri
şekilde özel fırsatların neler olabileceğini araştırıp kampanyalar eşliğinde kendilerine farklı fırsatlar sunuyoruz. İDO
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Public holidays are the most crowded days. What are the
occupation rates at IDO during these periods?
Especially during the public holidays, the occupation rate
is up to 100 per cent during departures and returns. The
general average shows that the occupation rate for the
passenger car transportation is over 70 per cent.
What do you do during public holidays and in summer to
meet the high demand?
Our summer schedule for 2018, arranged by considering
the school closing and opening dates, is valid between the
dates 11 June 2018 - 16 September 2018. For the Ramadan
Feast coinciding with the summer season, we applied
Ramadan Feast schedule between 14 June Thursday- 17
June Sunday. Again for another crowded period anticipated
for Eid- Al between 17 August Friday-26 August Sunday, we
made a planning and finished our preparations. We made
the necessary changes on all our destinations by taking
into account the high demand during holiday on all our
destinations and thus, we increase the number of cruises on
fast ferryboat lines of Yenikapı-Bandırma and Yenikapı-Bursa
(Güzelyalı) reciprocally to 12 and the number of cruises on the
line of Yenikapı-Yalova reciprocally to 26. On the destination

“Misafirlerimizin
İDO’da yaşadıkları
seyahat deneyimlerini
çok önemsiyoruz.
Bu deneyimleri
daha da pozitif hale
getirmek için onlara
çeşitli sürprizlerimiz
olacak.”
between Yenikapı and Yalova, we will have cruises beginning
at 7.45 until 23.45 reciprocally at two-hour intervals. With
the planning made for the destination between Pendik and
Yalova, we’ll run ferryboats every hour between 06.00 -12.00
and 14.00-23.00 and we increase the number of cruises to
36 reciprocally by adding the cruises at 1.00 p.m. on Friday,
Saturday and Sunday. As IDO, we also increase the number of
our Armutlu and Kumla cruises which are among the important
domestic tourism centers at Marmara Sea. By adding Kumla to
Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Holiday Resort-Armutlu destination,
we will have 8 cruises reciprocally on Fridays and Saturdays
and 6 cruises on Sundays. In addition to making the necessary
changes on all the lines of IDO, we increase the number of
daily cruises to 14 reciprocally on the sea bus destination of
Kadıköy-Yenikapı-Bursa.

Will you have a different, special application for the
passengers this summer?
We attribute great importance to the travel experiences of
our guests at IDO. We’ll have some surprises for them to make
these experiences more positive. We look for the sightseeing
places, eat and drink, culture and art and life style activities
in the neighborhood to advise to our guests and we offer
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these opportunities accompanied with campaigns. As IDO,
we’ll continue to announce the campaigns on our website
“bihaftasonumvar.com” during summer, making the journeys
more colorful and more entertaining thanks to our discount
codes created for our guests traveling both via our inter and
inner city lines. We’ll offer special coloring books and painting
sets to our kid guests traveling with their families. We also plan
to distribute gift checks offering discounts at market shoppings
to our guests preferring IDO and additionally, promotion
products by the contracted fuel oil companies to our guests
traveling by their own cars.

How did the Osman Gazi Bridge, Eurasia Tunnel, Yavuz
Sultan Selim Bridge affect the revenue of IDO? How did IDO
take action against this new situation?
The competition with the big projects like Eurasia Tunnel,
Osman Gazi Bridge had, of course, negative impact on our
revenues, contrary to the usual growth which we are used
to see. The price set during the tender course of the Osman
Gazi Bridge ($42 for cars), dropped to TL 88.75 soon after
the inauguration of the bridge (to about $25 according to the
then-currency exchange rate) and further down to 65 liras
(around $18) following the discount made on January 1st,

“We attribute
great importance
to the travel
experiences of
our guests at
IDO. We’ll have
some surprises
for them to
make these
experiences
more positive.”
2017; this toll fell up to 71,75 liras as of the new year 2018.
Additionally, the heavy trucks banned from using Sirkeci-Harem
route and allowed only to drive on the bridge, caused troubles
to us. Encountering all these difficulties, as IDO, we took cost
reduction measures like restructuring, cruise optimization,
doing effectively maintenance-repairing works and taking steps
to increase the income. As an example to the most important
steps, we can state the open buffet offers, playgrounds for
kids, surprise organizations, coloring books for kids, surprise
activities, the fuel oil campaigns organized in cooperation with
various brands and moreover, the discount campaigns for the
contactless passenger car drives upon the opening of the Osman
Gazi Bridge. As of 1st January 2017, we discounted the vehicle
ticket price to 45 liras for one direction and to 80 liras for round
trip and soon after, we reduced the passenger car ticket price to
39 liras on the destination of Pendik- Yalova on 1st March 2017
and we set the price for the passenger in the car to be only 1
lira. All these measures are our competitive implementations as
IDO. Following the hikes introduced for the bridge and highway
tolls during the new year in 2018, we revised the prices for cars
on the destination of Eskihisar – Topçular as 55 liras for one
direction and as 100 liras for round trip. Pendik-Yalova is 55 liras
and the price of the passenger inside the car is only 1 lira.
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olarak hem dış, hem de iç hatlarda seyahat eden misafirlerimize özel oluşturulan indirim kodları sayesinde yolculuk
deneyimini çok daha renkli ve eğlenceli hale getirecek kampanyaları “bihaftasonumvar.com“ web sitemizde yaz ayları
boyunca sürdüreceğiz. Aileleri ile seyahat eden çocuk misafirlerimize özel boyama kitabı ve boya setleri hediye edeceğiz. Yine İDO’yu tercih eden misafirlerimize market alışverişlerinde indirim sağlayacak hediye çekleri dağıtımı, ilave
olarak araçlarıyla seyahat eden misafirlerimiz için anlaşmalı
akaryakıt firmaları tarafından promosyonel ürün dağıtımları
yapılmasını planlıyoruz.
Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan
Selim Köprüsü, İDO’nun gelirlerini nasıl etkiledi?
Buna karşılık İDO’nun tutumu ne oldu?
Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü gibi hayata geçen büyük
projelerle rekabet, gelirlerimizdeki seyri her zaman alıştığımız yükselişin aksine elbette olumsuz etkiledi. Osmangazi
Köprüsü’nün ihale sürecinde belirlenen fiyat (otomobiller
için 42 USD), açılmasıyla birlikte önce 88.75 TL’ye (o günkü
kurla yaklaşık 25 USD’ye), sonrasında ise 1 Ocak 2017’de yapılan indirimle 65 TL’ye
kadar (yaklaşık 18 USD’ye)
çekilmişti, 2018 yılbaşı ile
birlikte de bu rakam 71,75
TL olmuştu. Ek olarak ağır
vasıtaların Sirkeci-Harem
hattını kullanmasının yasaklanması ve yalnızca
Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü kullanma zorunluluğu bizi zor durumda
bıraktı. Tüm bu gelişmeler karşısında İDO olarak
2017 yılı içinde de yeniden yapılanma, sefer optimizasyonları, bakım-onarım işlemlerinin efektif şekilde yapılması
gibi maliyet azaltıcı önlemlerin yanında pazardaki rekabet
ortamına uyum ve gelir artışı sağlayacak adımlar da attık. Bu
adımlardan en önemlilerine örnek olarak Osman Gazi Köprüsü’nün açılmasıyla birlikte uygulamaya koyduğumuz, açık
büfe ikram, çocuk oyun alanları, sürpriz etkinlikler, çocuklara yönelik boyama kitabı dağıtılması ve çeşitli markalarla işbirliği içinde düzenlediğimiz yakıt kampanyalarının yanı sıra
otomobil sınıfı araç ücretlerinde temassız geçişler için araç
ücretlerinde yapılan indirim kampanyasını sıralayabiliriz. 1
Ocak 2017 tarihinde bu hattaki araç ücretlerini tek yönde 45
TL, gidiş-dönüşte 80 TL’ye indirip; hemen akabinde 1 Mart
2017 tarihinde Pendik-Yalova hattında araç fiyatımızı 39 TL
ve araç içi yolcu ücretini sadece 1 TL olarak belirledik. Bu önlemler İDO olarak rekabetçi uygulamalarımızdır. 2018 yılında köprü ve otoyollara yeni yılla birlikte gelen zamlar sonrası,
Eskihisar-Topçular otomobil tipi araç ücretlerini tek yönde
55 TL, gidiş-dönüş 100 TL olarak yeniden düzenledik. Pendik-Yalova hattında araç fiyatımızı da 55 TL ve araç içi yolcu
ücretini sadece 1 TL olarak belirledik.
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TURKEY’S INCOME from
tourism increased by 31,3%
with a total revenue of 4.4
Billion Dollars in the first quarter
according to previous year while
26,4% increase in incoming
tourists totaling 6,1 million. The
growth in the sector reflected
to tourism companies including
Akfen Real Estate Investment
Trust (REIT) which holds 21 hotels
in its portfolio.
Along with general upturn
in tourism, rental income of 15
hotels owned by Akfen REIT has
increased by 66% in the first 4
months of 2018 on yearly basis.
In comparison with April’s rental
incomes of this and previous year, a
90% solid increase is noticed.

Kira gelirlerinde
yüzde 90’lık artış
Boom in tourism rocketed rental income
of Akfen REIT by 90%
2018’IN BIRINCI ÇEYREĞINDE geçen yıla

göre Türkiye’nin turizm geliri yüzde 31,3 artışla 4,4 milyar dolar olarak gerçekleşirken,
gelen turist sayısı da yüzde 26,4 artarak 6,1
milyona ulaştı. Sektördeki bu büyüme turizm şirketlerinin yanı sıra portföyünde 21
oteli bulunan Akfen Gayrimenkul Yatırım
Ortaklığı’nın (GYO) rakamlarına da yansıdı.
Genel turizm ikliminin düzelmesiyle Akfen GYO’nun Türkiye’deki 15 otelinden elde
ettiği kira geliri 2018 yılının ilk 4 ayında bir
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 66
artış gösterdi. Sadece nisan ayında elde edilen kira gelirine bakıldığında geçen yıla göre
yüzde 90 artış gerçekleşti.

DOLULUK ORANLARI YÜZDE 85’İN
ÜZERİNE ÇIKTI
Yine Türkiye’deki otellerinde geçen sene ilk
4 aydaki doluluk oranları yüzde 59 olan Akfen GYO, bu yılın ilk 4 ayında yüzde 68 doluluğa ulaştı. Gaziantep, Ankara, İzmir, Adana,
Zeytinburnu ve İstanbul Karaköy otellerinde
doluluklar ise yüzde 85’in üzerine çıktı.

2018’in yaz ve sonbaharında artış trendinin devam etmesini beklediklerini anlatan
Akfen GYO Genel Müdürü Sertac Karaağaoğlu, kıyı şeridindeki otellerde bayramdan
itibaren, orta bölgelerde ise eylül ayından
sonra daha yüksek doluluk oranları beklediklerini ifade etti.
ODA FİYATLARINA DAHA ÇOK
YANSIYACAK
Geçen seneden bu yana doluluk oranlarında meydana gelen artışın oda fiyatlarına
daha çok yansıyacağına dikkat çeken Karaağaoğlu, “Şehir otellerinde pek çok toplu
rezervasyon yerel iş seyahatlerinden dolayı
TL cinsinden yapılıyor ve kurlardaki artış
ortalama oda fiyatlarını olumsuz etkiliyor.
Geçici olduğunu düşündüğümüz kurlarla
ilgili bu dönem sonrasında daha stabil döviz
kurları oda fiyatlarının Euro bazında artmasına katkı sağlayacaktır. Bu gerçekleştiğinde
Euro bazında yüzde 36 olarak gerçekleşen
gelir artışını daha da yukarılara taşıyacağız”
ifadelerini kullandı.

OCCUPANCY RATES ARE
OVER 85%
Akfen REIT’s hotels in Turkey
reached 68% occupancy rate in
the first 4 months of this year while
this rate was 59% in the first 4
months previous year. Gaziantep,
Ankara, İzmir, Adana, Zeytinburnu
and İstanbul Karaköy hotels’
occupancy rates are over 85%.
Akfen REIT General Manager
Sertac Karaağaoğlu stated that
this increase trend is expected to
continue in summer and autumn of
2018 reaching higher occupancy
rates at the coast line by the
beginning of Ramadan holiday and
in middle regions by September.

WILL REFLECT ON ROOM
PRICES
Karaağaoğlu pointed out that
the increase in occupancy rates
since previous year will reflect
more on room prices and stated
“mass reservations at city hotels
are made in TL currency because
of domestic business trips thus
increase in rate of exchange
has negative effects on average
room prices. More stable rate of
exchange values that will occur
after this period will contribute
to the increase of room prices in
terms of Euro currency. When this
goal is achieved we will be able to
increase our income even more
than todays accomplished 36%
increase in Euro currency. ”
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Kürenin ekonomik mimarisi
dağılırken türbülansı enerji
kaynağına dönüştürmek...
Kürenin bir süredir alıştığımız ekonomik-jeopolitik mimarisi dağılıyor. Türbülans artıyor.
Şimdi dünya üzerinde birbiriyle sıkı biçimde rekabet edecek aktörler var. Ve bu aktörler dünyaya
aynı gözle bakmıyor. Benzer şekilde anlamıyor. Hal böyle olunca, dünya sorunlarına ortak çözüm
üretmeleri mümkün görünmüyor. Dünyada ‘uzlaşma’ sağlamak giderek zorlaşıyor...

As the architecture of the global economy breaks up,
turning the turbulence into a source of energy
The economic-geopolitical architecture of the world which we are familiar with, breaks up. The turbulence grows.
Now, there are players over the world which will compete fiercely against each other. And these players don’t look
at the world from the same perspective. They don’t have a common sense about the world. Therefore, they cannot
come up with common solutions to the world problems. Reaching ‘consensus’ becomes more and more difficult.

Hakan GÜLDAĞ

Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
Dünya Newspaper Editor in Chief

G

AZETECILER HABER YAZARKEN genellikle ‘ters piramit’ denilen yöntemi kullanır.
Bu yöntemde haberin girişinde ‘taban’ mümkün olduğu kadar geniş tutulur. Haberin en
çok merak edilen ve en çok kişiyi ilgilendiren
yönleri ilk paragrafa konulur. Madem serde
gazetecilik var biz de öyle yapalım. Önce en
çok dikkat çekmek istediğim noktaları paylaşayım. Destekleyici
malzemeyi sonraki paragraflara bırakalım…
Bu yazıda söyleyeceklerimin özü şu:
Kürenin bir süredir alıştığımız ekonomik-jeopolitik mimarisi dağılıyor. Türbülans artıyor.
Şimdi dünya üzerinde birbiriyle sıkı biçimde rekabet edecek aktörler var. Ve bu aktörler dünyaya aynı gözle bakmıyor.
Benzer şekilde anlamıyor. Hal böyle olunca, dünya sorunları-

WHEN WRITING THE NEWS, the reporters usually use the
method called “reverse pyramid”. This method foresees a large
‘base’ as much as possible for the introduction of the news. The most
interesting notions of the news which a large number of people
are curious to know about, are included in the first paragraph. So,
as we are journalist, we did the same in this article. First, I would
like to emphasize the notions requiring the highest attention. The
supporting materials will be detailed in the next paragraphs…
To summarize what I will tell in this article:
The economic-geopolitical architecture of the world which we
are familiar with, breaks up. The turbulence grows. Now, there are
players over the world which will compete fiercely against each
other. And these players don’t look at the world from the same
perspective. They don’t have a common sense about the world.
Therefore, they cannot come up with common solutions to the world
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problems. Reaching ‘consensus’ becomes more and more difficult.
USA is worried. Feels insecure. Disconcerted. It’s pessimistic
about the future. “The National Strategy Document” declared
last December, unveils clearly this perspective. China, declared
number one ‘rival’ by USA, is on the rise both economically and
technologically. And it doesn’t intend to accept the rules that it
didn’t introduce. The future of EU is a question mark. Germany feels
worried and is in search of. Except of the Western powers, almost all
leading countries including Turkey, try to have a good position for
themselves within the ‘global system’ which is about to reshape…
“The trade wars”, going out of control, bear the potential of
turning into “a war of hegemony” testing seriously the current
economic models and the durability of alliances.
The world becomes more and more a lawless place.
We are dragged to a new generation of “Thucydides Trap”
***
Many things changed in recent years, many many things…
Commenting after the release of the National Security Strategy
Document on 18th December 2017, US President Trump’s National
Security Adviser General H.R. McMaster announced this new era
with the following statement: “The holiday beginning after the end
of the Cold War is over. The geopolitics is back at full speed.”
Washington consensus is over. G-20 doesn’t function. The
World Trade Organization is weak. United Nations is ineffective.
Industry, 4.0, nano-technology, biotechnology are on the agenda,
we are at the start of a new economic revival era thanks to the new
technologies…
We were hopeful as “the competition among countries is
replaced by the cooperation”, “the transformative power of the
new technologies create opportunities for the countries falling
behind, the world is balanced” etc… But what did it happen?
A fundamental change arises in the functioning of the global
system. “Multilateralism” is out. “Unilateralism” is in. To tell in
Turkish, “a world order with several parties” is over. Now we have
“a world order with one party”…
The protective winds in the economy embrace the politics too.
The liberal democracy is threatened by “illiberal” democracy….
The globalization which, in the past, was criticized by the
countries like Turkey, concerns now the central countries.
And mainly the declining middle class feels unhappy with the
globalization… Indeed, Brexit and the election of Trump are the
outcomes of this trend… The anti-immigration sentiment dividing
Europe and nationalism almost turning into racism too…
***
The cognitive code too is deteriorated…
The idea that “the free market” system is the best one is
no more popular as it was in the old days. On the other hand,
the general acceptance that “the states should withdraw from
the economic activities once they set the necessary rules and
environment to help the markets to function freely and smoothly”
is no more “general”.
“The State Funds”, the practices similar to the “state capitalism”
are adopted by several countries like Russia, Poland, Hungary and
even, India. The role of the state doesn’t diminish but grows… The
model on which the global system was relying until recently, is no
more seen as a model effective enough to solve the problems. The
dominant economic, political and cultural hegemony weakens…
***
In this new era, new powers rise in the world…
As US is worried about losing its power of solving the problems
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na ortak çözüm üretmeleri mümkün görünmüyor. Dünyada
‘uzlaşma’ sağlamak giderek zorlaşıyor.
ABD tedirgin. Güvensiz. Telaşlı. Geleceğe karamsar bakıyor. Geçen aralık ayında açıkladığı ‘Ulusal Güvenlik Strateji
Belgesi’ bu bakışı açık bir şekilde ortaya koyuyor.
ABD’nin bir numaralı ‘rakip’ ilan ettiği Çin, ekonomik
olarak, daha da önemlisi teknolojik olarak yükselişte… Ve
kendisinin koymadığı kurallara sahip çıkma niyetinde değil.
AB’nin geleceği soru işareti. Almanya rahatsız ve arayışta…
Büyük Batılı güçlerin dışında, Türkiye de dahil, hemen bütün
belli başlı ülkeler, yeniden şekilleneceği anlaşılan ‘dünya sistemi’ içinde kendilerine uygun konumlanma çabası içinde…
İpin ucunun kaçmaya başladığı ‘ticaret savaşları’ bugünkü ekonomik modellerin ve ittifakların dayanıklılığını ciddi biçimde test
edildiği bir ‘hegemonya savaşına’ dönüşme potansiyeli taşıyor.
Dünya giderek daha kuralsız bir yer haline geliyor.
Yeni nesil bir ‘Tukidides Kapanı’na sürükleniyoruz!
***
Son birkaç yılda çok şey değişti, çok...
ABD Başkanı Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı General H. R. Mc Master, 18 Aralık 2017’de Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi’nin ilan edilmesinin ardından yaptığı değerlendirmede, “Soğuk Savaş’ın bitmesiyle başlayan tatil artık sonra
erdi. Jeopolitik tüm hızıyla geri geldi” derken bu yeni dönemi
açıkça ilan ediyordu.
Washington Konsensüsü bitti. G-20 işlemiyor. Dünya Ticaret Örgütü yetersiz. Birleşmiş Milletler etkisiz. Endüstri
4.0, nano teknoloji, biyo teknolojiden bahsediyor, yeni teknolojiler sayesinde yeni bir ekonomik canlanma döneminin
başındayız diyor...
‘Ülkeler arası rekabetin yerini işbirliği alıyor’, ‘yeni teknolojilerin dönüştürücü gücü geriden gelen ülkeler için fırsat yaratıyor, dünya eşitleniyor’ filan diye umutlanıyorduk...
Ne oldu?
Küresel sistemin işleyişinde bir temel değişiklik ortaya çıktı.
‘Multilateralizm’ gidiyor. ‘Unilateralizm’ geliyor. Türkçesi, ‘çok
taraflılık’ geride kalıyor. ‘Tek taraflılık’ onun yerini alıyor...
Ekonomideki ‘korumacı’ rüzgarlar, siyasette de karşılık buluyor. Liberal demokrasi, ‘illiberal’ demokrasinin tehdidi altında...
Bir dönem, ‘küreselleşmeye’ bizim gibi ülkelerden gelen
eleştiriler, şimdi küreselleşmenin merkez ülkelerinden geliyor. Özellikle de Batı’daki içi boşalan, yıpranan orta sınıftan...
‘Brexit’ de, Trump’ın seçilmesi de bu rüzgarların bir izdüşümü. Avrupa’yı bölen göçmen karşıtlığı, ırkçılığa varan milliyetçilik de öyle...
***
‘Bilişsel kod’ da bozuluyor...
‘Serbest piyasa’ sisteminin en iyi sistem olduğu genel kabulü hiç bir şekilde eski popülaritesinde değil. ‘Devletler, piyasaların sağlıklı ve serbestçe işlemesi için gereken kuralları ve
ortamı belirledikten sonra ekonomik etkinliklerden çekilmelidir’ genel kabulü de ‘genel’ olmaktan çoktan çıktı.
‘Varlık Fonları’, bağlantılı olarak ‘devlet kapitalizmi’ benzeri
uygulamalar, Rusya, Polonya, Macaristan, hatta Hindistan gibi
birçok ülkede devrede. Devletlerin rolü azalmıyor, artıyor…

38

KÖŞE / Column

Düne kadar dünya sisteminin üzerine dayandığı ‘model’, artık sorunları çözecek güçte bir model olarak kabul görmüyor.
Hakim ekonomik, siyasi ve kültürel hegemonya zayıflıyor...
***
Bu süreçte, dünyada yeni güçler yükseliyor...
ABD, dünya ekonomisinin ve siyasetinin sorunlarını
çözme veya düzen getirme gücünü kaybetme telaşındayken, Çin başta, dünyada yeni aktörler sahne alıyor.
Rakamlar ABD’nin tedirginliğini ve telaşını ‘haklı çıkarır’ nitelikte. Zaferle çıktığı Soğuk Savaş’ın bittiği 1989’da
ABD’nin ekonomik büyüklüğü 5.7 trilyon dolardı. Çin aynı
yıl sadece 350 milyar dolarlık bir ekonomiydi. Bugün ise
ABD 19 trilyon dolarlık, Çin ise 12 trilyon dolarlık bir ekonomi. Bir başka ifadeyle, Soğuk Savaş’ın bittiği ve küreselleşme sürecine tam yol verildiği geride kalan yaklaşık 30
yılda ABD 3 kat, Çin ise 30 kattan fazla büyüdü.
***
Sahne alan yeni güçler Çin ile sınırlı da değil...
Almanya, yeniden bir ekonomik merkez olarak yükseliyor. Ve uzun bir zaman sonra yeniden askeri kapasite inşa
etmeye başladı. Son Davos toplantısında, ‘küreselleşmenin
savunuculuğunu üstlenen iki ülke vardı: Çin ve Almanya...
‘Kartların yeniden karıldığı’ bir ortamda, yakın gelecekte
Almanya-Çin ekseninin güçleneceğine şans tanıyanlar artıyor. Alman Şansölyesi Merkel’in geçen yıl Mayıs ayında G-7
toplantısı sonrasında, ayağının tozuyla, “Biz Avrupalılar güvenliğimiz için artık başkalarına güvenemeyiz. Kendi kaderimizi kendi ellerimize almalıyız” açıklamasında bulunması da
dikkat çekiciydi. Rusya, eskisi gibi bir ‘süper güç’ değil belki
ama askeri gücüyle, hem Ukrayna, hem de Suriye’de hiç de
‘silik’ bir rol ile yetinmeyeceğini gösterdi.
***
Palazlanan yeni güçlerin etkileriyle dünya yeniden şekilleniyor. Bu, dünya ticaretine de, sistemine de yeni bir akışkanlık getiriyor. Ülkeler, yeni bir ‘pazar pozisyonlanması’
için adeta zorlanıyor. Bu gelişme karşısında ABD ise, korumacı bir refleksle, ‘Alemin kralı benim. Sakın bir hata olmasın’ havasında… Vakit varken, hala güçlüyken ‘arayı tekrar
açmak’ istiyor. ‘Çinliler teknolojimizi çalıyor’ söylemini peşine takılan yeni gümrük vergilerinin arka planında bu var.
Trump, Çin ile ticaret savaşını kazanacaklarına inanıyor. Çin
ise, belki de kültürel farkların ve yüzyılların tecrübesinin de etkisiyle, bu savaşta Amerika’dan daha az kaybetmeyi planlıyor.
Doğrusu, sistemin dinamikleri bakımından bugünkü
manzara, 1900’lü yılların başında büyük güçlerin birbiriyle
kapışmasına yol açan tabloyu anımsatıyor.
***
Güçler arasındaki ‘hegemonya rekabeti’ tarihte benzer
sonuçlara yol açtı. Binlerce yıl önce büyük şehir devletleri Atina ve Sparta arasında olduğu gibi... Bu ‘rekabet’ antik
dönemin iki önemli gücünü milattan önce 431’de Peloponez Savaşı’nda karşı karşıya getirmişti.
Zaman, olaylar ve aktörler değişse de, işin özü aynı:
Hakim egemen güç, yükselmekte olan güçten korkmaya
başlıyor. Geleceği için endişeleniyor. Bu gerginlik yükselen
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of the global economy or politics or bringing an order, China
mainly and other players take stage.
Indeed, the figures prove right the concerns of US. In 1989,
the end of Cold War where US came out triumphant from, the
economic size of US was 5,7 trillion dollars. The same year,
China’s economy was worth only 350 billion dollars. Today, US
is an economy worth 19 trillion dollars and China’s economy
is worth 12 trillion dollars. In other words, in the past 30 years
approximately when the Cold War era ended and the globalization
has been at full speed, US grew more than three folds whereas
China grew more than 30 folds.
***
And the new powers taking stage are not limited with China…
Germany rises as a new economic hub. And after a long time, it
began to build again military capacity.
During the last Davos meeting, there were two countries
advocating for globalization: China and Germany… In an
environment where the cards are reshuffled, more people foresee
the strengthening of Germany-China axis. Soon after G-7 meeting
in last May, the German Chancellor Merkel stating that “we,
Europeans, cannot trust anymore on others for our security. We
should take the helm of our own destiny” was remarkable.
Russia isn’t perhaps “a super power” like in the past but its
military power proved both in Ukraine and Syria that it will not be
satisfied at all with “a weak” role.
***
The world is reshaped with the effects of the new rising powers.
This adds a new mobilization to the world trade and system. The
countries are almost forced to a new market positioning.
Given all these developments US, adopting a protectionist
reflex, tries to give the message “I’m the king of the world. No one
should dare to do a wrong move”… As there’s still time and it’s still
powerful, it wants again to outpace the others. This policy lies on
the backstage of the new customs duties introduced soon after
declaring that “Chinese steal our technology”. Trump believes that
they will win the trade war with China. On the other hand, China
plans to lose less than US in this war, maybe thanks to the cultural
differences and the experiences gained during centuries. Actually,
the current landscape in terms of the system’s dynamics, reminds
the fight among the big powers in early 1900s.
***
The hegemony competition among powers had similar
outcomes in history. Like what happened between the big
city states Athens and Sparta thousands of years ago… This
competition had resulted to Peloponnesian War in 431 BC
between the two main powers of the Antiquity. Time, events and
players change but the essence remains the same:
The dominant power begins to be afraid of the rising power.
It’s concerned about its future. This rising tension between the
dominant power and the new rising power pushes one of the
parties to take steps leading to wars or alliances out of its own will.
According to some analysts, these conditions emerged 16 times
over 500 years and 12 of them turned into war.
This complex course has a name: Thucydides Trap…
***
US announced that it will apply additional taxes worth billion
dollars to the dozen of goods imported from China which it has an
annual trade deficit of 375 billion dollars with and whose rise is a
matter of concern for US.
The counter attack of China began with “aviation”. It was
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followed by the agricultural products. And especially, soya bean…
The counter attack of China via soya bean seems to be carefully
calculated. US is an important soya bean producer and exporter.
Soya bean is also one of the principal foods of Chinese. China
imports alone 56 per cent of soya bean exported by USA. And China
stated that it’s planning to apply 25 per cent tax to the soya bean.
The soya bean producers in US and several other producers
of agricultural goods are overwhelmingly the voters of the
Republican Party… China, targeting the industry consisting of
mainly Trump’s electorate, points out how the custom duties can
reach up to the domestic politics of a country.
If Trump administration will continue to this game, he can be
obliged to offer new incentives to the agriculture. And this will
force the balances in a way not limited with US. The incentives
provided to US farmers will give them advantages over the
European and South American producers. This picture may push
the South American countries and the European Union to take
measures against it.
And here is a “Thucydides Trap” scenario over the recent
developments…
***
We can encounter several other trap scenarios. The pieces
of the world order began to fall out and they will be eventually
reshaped. But how?
This notion is not clear! We can see more or less what is left
behind. However, our eyes cannot distinguish yet effectively
what’s coming…
What we know is that we are going through a turbulence. The
stress over us will grow. If you are a captain pilot, your priority
should be “to keep the plane in the air”! If you are passenger,
fasten your belt! But it’s not enough. You should build your
strategy on turning the tensions of the new era into energy!
It’s up to you to decide how to do it since you know the best
your own opportunities and possibilities.
You should only keep in mind that:
Those who own a strength of will equivalent to sudden
weather changes and mad waves and combining their energy with
intelligence, will have more chance in this struggle!
As the saying goes: Everyone can be captain on calm waters!
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güç ile hakim olan arasında, taraflardan
birini kendi isteği dışında savaşlara ve ittifaklara sürükleyecek adımlar atmaya itiyor.
Kimi analistlere göre, son 500 yılda bu koşullar 16 kez oluştu ve bunların 12’si savaşa dönüştü. Bu karmaşık sürecin bir de adı var:
Tukidides Tuzağı...
***
ABD, yükselişinden endişe ettiği ve
yılda 375 milyar dolar ticaret açığı verdiği Çin’in onlarca ürününe milyarlarca
dolarlık ek vergi getireceğini açıkladı.
Çin’in karşı hamlesi, ‘havacılık’ ile başladı. Sonra, tarım ürünlerini devreye
soktu. Özellikle de soyayı...
Çin’in soya üzerinden karşı hamlesi hayli
‘ince’ hesaplanmış görünüyor. ABD önemli bir
soya üreticisi ve ihracatçısı. Çinlilerin ağırlıklı besinlerinden biri de soya fasulyesi. ABD’nin ihraç ettiği soyanın yüzde 56’sını tek başına Çin ithal ediyor. Ve Çin, ‘soyaya yüzde 25
vergi getirebileceğini” açıkladı.
Amerika’da soya üreticileri, birçok başka tarım üreticisi grup gibi ağırlıklı olarak Cumhuriyetçi Parti seçmeni...
Çin’in Trump’ın seçmenlerinin yoğun olduğu sektörü hedef alması, ‘gümrük vergisi’ çatışmalarının nasıl ülkelerin
iç siyasetine uzanabileceğinin de işaretini veriyor.
Eğer Trump yönetimi oyuna devam edecekse, tarıma
yeni destekler vermek durumunda kalabilir. Bu da dengeleri ABD ile sınırlı kalmayacak biçimde zorlayacak. Amerikalı üreticiye verilecek destek, onları hem Güney Amerika’daki hem de Avrupa’daki üreticiler karşısında avantajlı
konuma geçirecek. Bu, Güney Amerika ülkelerini ve Avrupa Birliği’ni buna karşı önlem almaya itebilir.
Buyurun size son dönemde yaşananlar üzerinden bir
‘Tukidides Tuzağı’ senaryosu…
***
‘Tuzak’ senaryolarını artırmak mümkün… Dünya sisteminde taşlar bir kez daha yerinden oynadı. Tabii, yeniden
şekillenecek. Ama nasıl?
İşte orası net değil! Geride kalmakta olanın ne olduğunu
az çok görebiliyoruz. Ancak gözlerimiz henüz gelenin ne
olduğunu tam seçemiyor...
Bildiğimiz şu: Şimdi bir türbülans dönemindeyiz. Üzerimizdeki stres artacak.
Kaptan pilot iseniz önceliğiniz ‘uçağı havada tutmak’ olsun! Yolcuysanız kemerlerinizi takın!
Yetmez. Stratejinizi yeni dönemin gerilimlerini enerjiye dönüştürmek üzerine kurmanız gerekiyor!
Bunu nasıl yapacağınıza, elinizdeki imkanlar setini en
iyi bilen siz karar vereceksiniz.
Sadece şu aklınızda olsun:
Ani hava değişimlerine, çılgın dalgalara denk bir irade
gücüne sahip olanlar ve enerjisini akılla birleştirenler bu
mücadelede çok daha şanslı olacak!
Ee, ne demişler; durgun suda herkes kaptan!
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YENILENEBILIRDE
Yenilenebilir enerjide 2018 ve
sonrasında yeni bir yatırım alanı olarak
depolama teknolojileri öne çıkıyor.
Türkiye’de de artık ‘yeni nesil YEKA
ihaleleri’nde depolamanın da payı
olacak. Yani önümüzdeki dönemde
enerji depolama teknolojilerini çokça
konuşur olacağız...

The storage is key element in renewable energy
The battery storage technologies draw attention as a new investment field in in
2018 and its aftermath. In Turkey too, the battery will be included in “the new
generation renewable energy” tender. In other words, we’ll be talking a lot about
the energy storage technologies in the next periods…

Gelecekte akü depolama
kapasitesi ne kadar
önemli olacak?
How important is the
inclusion of battery storage
capabilities in future?
Önemli değil (Not important)
%2

% 41

% 57
Kısmen
önemli

Moderately
important

Çok önemli

Very important

Kaynak (Source): KPMG & Acuris

YENILENEBILIR ENERJININ dünya genelinde
aldığı pay giderek artıyor. 2017 yılında dünya genelinde yenilenebilir enerji alanındaki
birleşme ve satın almalarla ilgili 406 anlaşma
imzalanırken bu anlaşmaların toplam tutarı da 40,1 milyar Euro’ya ulaştı. KPMG’nin
Küresel Yenilenebilir Enerji İşlemleri 2018
başlıklı raporunda, “2018 sonrasında yeni bir
yatırım alanı olarak öne çıkan akü depolama
teknolojileri bu santrallerin geleceğinde kilit
rol oynuyor” tespiti yapılıyor.
Yenilenebilir enerji sektöründeki gelişmelerin ve trendlerin yer aldığı araştırmaya katılan yöneticilerin yüzde 82’si, gelecek 24 ay
içinde offshore kaynaklarda artış beklerken,
bunu güneş ve hidroelektrik kaynaklar takip
ediyor. Söz konusu artışta, yenilenebilir enerji
teknolojilerinin olgunlaşıp ticarileşmeye baş-

THE RENEWABLE ENERGY is on the rise
across the world. In 2017, 406 deals were
signed in merger and acquisition in the
renewable energy worldwide and the total
value of these deals surged to 40,1 billion
euros. KPMG Global Renewable Energy
Operations 2018 report states that the
battery storage technologies, rising as a new
investment field, play a key role in the future
of these plants.
82 per cent of the executives participating
to the research focusing on the developments
and trends in the renewable energy industry,
anticipate growth in offshore sources over
the next 24 months, followed by solar and
hydroelectric sources. This surge will be due
to these sources becoming more attractive
for the “cautious” investors as the renewable
energy technologies will mature and get
commercialized.
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2050’ye kadar pillere 548 milyar
dolarlık yatırım yapılacak

548 billion dollars will be invested
to the batteries

Depolama fiyatlarındaki düşüş enerji sektörünün yönünü de
değiştiriyor. Bloomberg News Energy Finance’ın “2018 Küresel
Elektrik Sisteminin Geleceği” analizine göre, depolama fiyatlarındaki düşüş gelecek on yılın elektrik üretim bileşimini köklü
değişikliklere uğratacak.
2010’dan bu yana lityum-iyon batarya fiyatlarının megavat saat
başına yüzde 80’e varan oranlarda düştüğü ve 2020’lerde bu düşüşün çok daha hızlanacağı vurgulanan analize göre 2050’ye kadar 3’te 2’si şebeke, 3’te 1’i ev olmak üzere pillere 548 milyar dolar
yatırım yapılması öngörülüyor.
Söz konusu analizde 2018-2050 yılları arasında elektrik üretimi için 11,5 trilyon dolar yatırım yapılması ve bunun 8.4 trilyon
dolarının güneş ve rüzgar enerjisine, 1,5 trilyon dolardan fazlasının da hidro ve nükleer gibi sıfır karbon teknolojileri alanında
gerçekleşmesi öngörülüyor. Böylece dünya genelinde güneş enerjisi kapasitesinin 17 kat artması, güneş elektriği fiyatının da yüzde 71 düşmesi bekleniyor. Rüzgarda ise kapasite artışının altı kat
olması ve karasal rüzgar enerjisi fiyat düşüş oranının da yüzde 58
olması öngörülüyor. Çalışmaya göre rüzgar ve güneşin bu yükselişi en fazla kömürü vuracak. Elektrik üretiminde kömürün payı şu
anki yüzde 38’den yüzde 11’e düşecek.

The falling storage prices change also the direction of the
energy industry. According to the analysis of “The Future of
Global Electricity System in 2018” by Bloomberg News Energy
Finance, the falling storage prices will change radically the
electricity generation combination over the next ten years.
Upon the analysis emphasizing that the prices of lithium-ion
batteries decreased up to 80 per cent per megawatt-hour since
the year 2010 and this drop will accelerate further in 2020s,
an investment of 548 billion dollars is anticipated until the
year 2050; two third of this investment will be allocated to the
network and one third will be channeled to the houses.
The analysis foresees that 11,5 trillion will be invested to
the electricity production between 2018-2050; 8,4 trillion
dollars of this investment will go to the solar and wind energy
and more than 1,5 trillion dollars will flow to the zero carbon
technologies like hydro and nuclear. Thus, the solar energy
capacity is expected to grow 17 times worldwide and the
solar power price is expected to drop by 71 per cent. As for
the wind, a capacity increase of six-fold is anticipated and
the terrestrial wind power price is anticipated to decrease
by 58 per cent. According to the analysis, the rise of solar and
wind power will mostly hit the coal. The share of coal in the
electricity production will fall from the current level of 38 per
cent to 11 per cent.
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Akü depolama kapasiteli
yenilenebilir projelerin
şebeke paritesine göre
ne zaman kesintisiz
enerji sağlayabileceğini
düşünüyorsunuz*?
When do you believe renewable
projects with battery storage will
be able to deliver uninterrupted
energy at grid parity*?
% 31

% 23
% 20
% 15

%8
%2

%1

3-4 yıl 5-6 yıl 7-8 yıl 9-10 yıl 11-12 yıl 13-14 yıl 15-16 yıl
years

years

years

years

years

years

YÖNETİCİLERİN YÜZDE 98’İ İÇİN
DEPOLAMA ÖNEMLİ
Araştırmaya göre, yenilenebilir enerji
santrallerinden sürdürülebilir bir şekilde
enerji elde edilmesini sağlayan ve 2018
sonrasında yeni bir yatırım alanı olarak
öne çıkan akü depolama teknolojileri de
bu santrallerin geleceğinde kilit rol oynuyor. Katılımcı üst düzey yöneticilerin
yüzde 98’i yenilenebilir kaynaklara yatırım yaparken dikkate alacakları unsurlar
arasında akü depolamanın önemli, yüzde
57’si ise çok önemli olduğunu düşünüyor.
Dünyada teknolojik gelişmelere bağlı
olarak açık deniz (offshore) rüzgar santralleri ve bataryaların enerji sektörünün yeni
trendleri olarak öne çıktığı, Türkiye’nin
bu alandaki planlamalarının da doğru bir
zamanlamayla yaptığını söylemek mümkün. Nitekim dönemin Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, mayıs

ayı içinde yaptığı bir açıklamada, “Güneşte
depolamayla ilgili yeni bir sürecin uygulaması başlıyor. Sadece rüzgar türbini, güneş
paneli değil depolama, batarya teknolojilerinde de Türkiye Ar-Ge anlamında da
ilerliyor. Ülkemizi enerji teknolojilerinin
bölgesel olduğu kadar bir noktada küresel
bir üs haline getirmek, ülkemizin enerji bağımlılığını minimuma indirmek için, daha
kaliteli enerji sağlamak için gece gündüz
demeden çalışmaya devam edeceğiz” diyerek bu yöndeki gelişmeleri aktarmıştı. Yenilenebilir Enerji Depolama ve Elektrikli
Araç Teknolojileri Çalıştayı’nda Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Yeni Teknolojiler Daire Başkanı Fatih Öztürk, yeni
YEKA projelerinde depolamaya yer vermeyi düşündüklerini açıklamıştı. Kamuda bu hazırlık devam ederken özel sektör
şimdiden harekete geçti. Akfen Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın,
enerji depolama konusunda bambaşka bir
dünyanın geldiğini ifade ederken “Enerji
Bakanlığımızın bu konuda ciddi bir çalışması var. Sanıyorum biz de bu oyunculardan biri olabiliriz” demişti.
Yine Turcas, Kalyon gibi şirketler de
geçtiğimiz aylarda bu alandaki yatırım niyetlerini ortaya koydu. Durum öyle gösteriyor ki biz önümüzdeki dönemde enerji
sektörü çok daha fazla pil ve batarya yatırımlarını konuşuyor olacak.

renewable sources and 57 per cent say it’s
very important.
We can conclude that the offshore wind
power plants and batteries arise as the new
trends of the energy industry parallel to the
technological developments in the world
and the timing of Turkey for the planning
in this field is right. Indeed Berat Albayrak,
Minister of Energy and Natural Resources of
time’ statement in May pointed out these
developments. “A new implementation is
launched about the solar energy storage. Not
only in wind turbines and solar panel, Turkey
advances in terms of R&D in storage and
battery technologies too. We’ll endeavor to
turn our country into a global base as much as
a regional base for the energy technologies, to
reduce the energy dependence to minimum
and to provide a better quality of energy” he

says. On the other hand, Fatih Öztürk, Head
of the New Technologies Department at
the Renewable Energy General Directorate,
speaking at the Renewable Energy Storage
and Electric Cars Technology Workshop, stated
that they plan to add storage to the new
renewable energy projects.
As the public sector is engaged in these
preparations, the private sector is already
mobilized. Akfen Holding Chairman Hamdi
Akın indicated that a very different world
is emerging in the energy storage. “The
Ministry of Energy has a serious project in
this regard. Turkey will make a remarkable
jump in this field, led by the Ministry. I think
we can be one of these players” he said.
Again, the companies like Turcas, Kalyon
showed in recent months their intention to
invest in this field.

lamasıyla birlikte bu kaynakların “temkinli” yatırımcılar için daha cazip hale gelmesinin etkili olacağı düşünülüyor. Offshore
rüzgar santrallerine yönelen yatırımcıların ilgisini en fazla Türkiye’nin de içinde
bulunduğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika
bölgesi çekiyor. Katılımcıların yüzde 53’ü
İngiltere’nin, yüzde 28’i Almanya’nın bu
alanda en fazla yatırımı çekeceğini düşünürken ABD yüzde 2 ile son sırada.

years

*Üretilen elektriğin maliyetinin şebekeden elektrik satın alma
fiyatından düşük ya da fiyata eşit olması

*Generating power at a cost that is less than or equal to the price of purchasing
power from the electricity grid
Kaynak (Source): KPMG & Acuris

The investors, turning their attention
to the offshore wind turbines, are mostly
interested with the region of Europe, Middle
East and Africa including Turkey. 53 per cent
of participants think that Britain and 28
per cent think that Germany will attract the
highest amount of investment and US is on
the last rank with 2 per cent.

STORAGE IS IMPORTANT FOR 98 PER
CENT OF EXECUTIVES
According to the research, the battery storage
technologies enabling to obtain the energy
in a sustainable manner from the renewable
energy plants and rising as a new investment
area after the year 2018, play a key role in
the future of these plants. 98 per cent of the
participant executives think that the battery
storage is important when investing to the
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TİKAV ile Akfen Yenilenebilir Enerji’den
kırsal bölgelerdeki kadınlara sağlık eğitimi
Health education for women in rural regions by
TIKAV and Akfen Renewable Energy
KFEN HOLDING tarafından kurulan Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık
Vakfı (TİKAV) koordinatörlüğünde 2018 yılı
boyunca Akfen Yenilenebilir Enerji şirketinin
elektrik üretim santrali yatırımlarının bulunduğu Türkiye’nin 17 farklı kırsal bölgesinde gerçekleştirilen “Önce Sağlık” projesi tüm hızıyla
devam ediyor. Proje kapsamındaki eğitimlere
katılan kadınlara ilkyardım, temel sağlık, kanser taraması, muayene rutinleri, kadın hastalıkları ve organ bağışı ile ilgili uygulamalı seminerler veriliyor.
Geçen yıl “Evde Okullu Olduk” projesiyle
0-6 yaş grubu çocukların gelişimi konusunda 15
farklı bölgede 1000 kadına ulaşılırken, ‘sağlık’
olarak belirlenen bu yılın teması ile 1.200 kadına eğitim verilmesi amaçlanıyor. Projenin yedinci etkinliği Konya’daki Yaysun güneş enerjisi
santralinin (GES) bulunduğu Ereğli Zengen Mahallesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet
Binası’nda, sekizinci buluşma ise Kayseri’deki
Çamlıca hidroelektrik santralinin (HES) yer aldığı Yahyalı Balcıçakırı İlkokulu’nda gerçekleştirildi. Buluşmalara 200’ü aşkın kadın katıldı.

A

“HEALTH FIRST” PROJECT which is realized under the coordinatorship of
TIKAV (Turkey Human Resources, Education and Health Foundation) founded
by Akfen Holding in 17 different rural regions of Turkey in 2018 where Akfen
Renewable Energy company has electricity generation plants, is going full
speed. Within the scope of the project, applied seminars are given to women who
attend the educations on first aid, basic health, cancer screening, examination
routines, gynecological diseases and organ donation.
While 1000 women were reached last year at 15 different regions by “We Are
Home Schooled” project focusing on 0-6 age children’s development, this year’s
goal is to reach 1.200 women with the designated theme “health”. The project’s

TİKAV YKB Sultan Yılmaz

1.200 KADINA ULAŞACAK
TİKAV Yönetim Kurulu Başkanı Sultan Yılmaz,
her yıl farklı konularda düzenledikleri eğitimlerle ailenin temeli olan kadınların çeşitli konulara olan farkındalıklarını arttırmayı amaçladıklarını dile getirdi.
‘Önce Sağlık’ programının çoğu kez ilk yardım, erken teşhis ve tedavi konusunda hayat
kurtarıcı rol oynayabildiğini anlatan Yılmaz,
“Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan kadınlarımıza bu eğitimleri ulaştırıp, yaşam kalitelerini yükseltmeyi hedefliyoruz.
Evlerdeki bireylerin tamamında bu
konuda farkındalık yaratmak kadınların eğitimi ile mümkün oluyor.
Yılsonuna kadar 17 farklı bölgede
en az 1200 kadına ulaşacağımızı öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

seventh activity was held at Konya Metropolitan Municipality Additional Service
Building in Eregli Zengen District where Yaysun solar energy power plant (SEP)
is located and eighth meeting was held at Yahyali Balcicakiri Primary School
in Kayseri where Camlica hydroelectric power plant (HPP) is located. Over 200
women attended these meetings.

THE TARGET IS TO REACH 1.200 WOMEN
TIKAV Chairwoman Sultan Yilmaz stated that with the educations organized
every year, they aimed to raise awareness on various topics for women whom
are considered the basis for the family. Stating that the “Health First” program
played a life-saving role in first aid, early diagnosis and treatment, Yılmaz said,
“We especially aim to increase the quality of life of women who live in rural
regions by bringing them this education. It is only possible to create awareness
for every member of the household by educating women. We estimate we will
reach at least 1200 women on 17 different regions by the end of the year.
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Enerjide dönüşüm ve bataryalar
Artık global enerji talebinin karşılanabilmesi ve iklim değişikliğiyle mücadelede yenilenibilir enerji
kaynakları ile fosil yakıtlara alternatif ulaşım teknolojilerine duyulan ihtiyaç, enerji depolama
sistemlerinin gelişmesini ve maliyetlerinin düşürülmesini de sağlıyor.

Transformation in energy and batteries
The need for the renewable energy resources and the transportation technologies rising as
alternative to the fossil fuels to struggle against the climate change, help to improve the energy
storage systsems and to reduce cost.

.

I

Emin Emrah DANIŞ

Global Energy Research Partners Araştırma ve Strateji Direktörü
Global Energy Research Partners Research and Strategy Director

NSAN HAYATININ en önemli ve vazgeçilmez gereksinimlerinden birisi olan enerjiye olan talep refah,
teknoloji ve nüfusa dayalı olarak her geçen yıl büyüyor. Enerji talebi artarken günümüz enerji arzının
büyük bölümünü karşılayan fosil kaynaklar ise azalan rezervler ve karbon salınımı nedeniyle alternatif
enerji kaynaklarına hızlı bir yönelim başlattı.
Elektriğin şebeke ölçeğinde ve düşük maliyetle depolanamaz oluşu enerji teknolojileri ve piyasalarını
şekillendirdiği gibi fosil yakıtların elektrik üretiminde
egemen olmasını da beraberinde getirdi. Son yıllarda başta
güneş ve rüzgar enerjisi olmak üzere yenilenebilir enerji teknolojilerindeki gelişim ve artan üretim ölçeğine bağlı olarak
hızla düşen maliyetler enerji sektöründe yaşamakta olduğumuz dönüşüm sürecini de ortaya çıkardı.
Rüzgâr ve güneş enerjisinden elektrik üretiminin doğası gereği dalgalı ve kesintili bir yapıya sahip olması iletim
sisteminde gerilimi ve frekans üzerinde dalgalanmalara
nedeni oluyor. Bu durum iletim sistemi üzerinde yarattığı riskler ve etkileri bu kaynaklardan daha yüksek oranda
yararlanılmasının da önündeki engellerden birisi. Elektrik
depolama ise rüzgar ve güneş gibi değişken güç üretimine sahip kaynakların çıkış gücünün ve sistem frekansının
düzenlenerek söz konusu olumsuz etkilerin ortadan kaldırılmasını ve aynı zamanda bu kaynakların baz yük santrali
gibi konumlandırılabilmesine imkan veriyor.
Artan global enerji talebinin karşılanabilmesi ve iklim
değişikliğiyle mücadelede yenilenebilir enerji kaynakları
ile fosil yakıtlara alternatif ulaşım teknolojilerine duyulan
ihtiyaç enerji depolama sistemlerinin gelişmesini ve maliyetlerin düşürülmesini de sağlıyor.
Enerji depolama sistemlerini ise temel olarak elektriksel, kimyasal ve mekanik olarak 3 başlığa ayırabiliriz. Kapasite, performans, maliyet ve teknoloji gibi farklı etkenler
göz önüne alındığında ev, şebeke ve elektrikli araçlar için

THE DEMAND FOR ENERGY, one of the most important
and indispensable needs of human life, grows regularly every
year parallel to the welfare, technology and population. As the
demand for energy grows, the decreasing reserves of fossil
fuel providing the largest share of our current energy supply
and the harmful effects of carbon release encouraged the
rapid rise of alternative energy sources.
Since the power cannot be stored in the grid and at low cost,
the fossil fuels emerged as the dominant factor in the power
generation, encouraged also by the energy technologies.
In recent years, the progress in the renewable energy
technologies and the costs lowering rapidly parallel to the
growing production scale, triggered the transformation course
in the energy industry.
Since the power production from wind and solar is
naturally volatile and interrupted, the frequency ups and
downs and tensions on the transmission system are observed.
This situation causes risks and the resulting effects raise as
the main obstacle before getting more benefits from these
sources. And the power storage allows to remove the related
harmful effects by arranging the output power of the sources
like wind and solar possessing varying power production
capacities and the system frequency and to install these
sources as base load power plants.
The ability to meet the growing global energy demand
and the need for renewable energy sources and the
transportation technologies offering alternatives to the fossil
fuels to struggle against the climate change, encourage the
development of the energy storage systems and reducing the
cost. We can classify the energy storage systems essentially
into 3 categories as electric, chemical and mechanic.
Considering various notions such as capacity, performance,
cost and technology, the feasible lithium-ion batteries
for houses, grids and electric vehicles arise as the leading
solutions in our days.
In 2000, the demand for global lithium was 70,000 tons
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ELEKTRIK DEPOLAMA VE ILETIM SISTEM UYGULAMALARI
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and only 5 per cent of it resulted from batteries. In 2016, the
global demand for lithium was 190,000 tons of LCE and 41
per cent of it resulted from batteries including transportation
and power storage. In 2025, 70 per cent of the total lithium
demand is supposed to result from batteries.
The lithium-ion batteries were chosen because of their
high electrochemical potential and the lithium being the
lightest metal on the periodical table. It’s very important
mainly for the electric cars to have light batteries.
The quantity of lithium necessary for each electric vehicle
is 63 kg. The number of vehicles being over 1,2 billion

feasible lithium-ion bataryalar günümüzde öne çıkan çözüm durumunda.
2000 yılında global lithium talebi 70.000 ton LCE (lithium karbon eşdeğer) olurken bunun sadece yüzde 5’i
batarya kaynaklı talepti. 2016 yılında global lithium talebi 190.000 ton LCE olurken ulaşım ve elektrik depolama
dahil olmak üzere yüzde 41’i batarya kaynaklı talep haline
geldi. 2025 yılında toplam lithium talebinin yüzde 70’inin
batarya kaynaklı olacağı tahmin ediliyor.
Lithium-ion bataryaların yüksek elekrokimyasal potansiyeli ve periyodik tabloda yer alan en hafif metal durumundaki lithium bu nedenlerden dolayı tercih edilen
batarya çeşidi. Özellikle elektrikli araçlarda bataryaların
hafif olması oldukça önemli.
Her bir elektrikli araç için gereken lithium miktarı ise
63 kg. Dünyada halihazırda 1.2 milyar adetin üzerinde olan
araç sayısının 2035 yılında 2 milyar adede yükselmesi bekleniyor. Lithium rezervlerinin sınırlı olması ise fosil yakıtlardan elektrikli araçlara geçişte en büyük soru işaretlerinden birisi.
Öte yandan lithium-ion batarya maliyetleri ise artan
talebe rağmen hızla gerilemeye devam ediyor. 2010 yılında 1000$/kWh olan lithium-ion batarya maliyeti 2016’da
273$/kWh’a kadar gerilemiş durumda. Tesla’nın tahminlerine göre düşüşün devam etmesi ve 2025 yılında 100$/
kWh’a kadar gerileyeceği öngörülüyor. Elektrikli araçlardan gelecek batarya talebinin ise 2030’da 700 GWh/yıl
olacağı hesaplanıyor.
2021 ve sonrasındaki dönemde ise lithium-ion batarya

DEPOLAMA ILE BIRLIKTE ÜRETIM VE YÜK PROFILI
Power generation and bulk profile with storage
Pik dönemler dışında mevcut
enerjinin yüksek talep
dönemlerine transferi
Transfer of the available energy
during off-peak periods to the
hiegh demand periods
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worldwide is anticipated to rise to 2 billion
by 2035.
The limited reserves of lithium is one of the
main question marks in the transition from
fossil fuels to the electric cars.
On the other hand, the lithium-ion battery
costs drop sharply despite the rising demand.
The lithium-ion battery cost being $1000/kWh
in 2010 fell up to $273/kWh in 2016. Tesla
predicts that this decrease will continue up to
$100/kWh by 2025. The battery demand for
electric cars is calculated to be 700 GWh/year
by 2030.
The essential determinant on the lithiumion battery demand for the year 2021 and its
aftermath will result from the investments in
grid storage. And the main problems rising
before the grid storage investments can be
stated as the costs remaining still high, the
absence of appropriate business models and
arrangements.
The battery technology costs expected to
continue to drop parallel to the wind and solar
power costs in the next 10 years and the rising
digitalization in the industry will radically
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talebi üzerindeki temel belirleyicinin şebeke ölçekli depolama yatırımlardan geleceği tahmin ediliyor. Şebeke ölçekli
depolama yatırımlarının önündeki temel problemler ise;
halen yüksek seyreden maliyetler, uygun iş modellerinin
henüz olmaması ve düzenlemeler.
Rüzgarda ve güneşle birlikte batarya teknolojilerinde maliyetlerin önümüzdeki 10 yıllarda düşmeye devam edecek
olması ve sektörde artan dijitalleşme önümüzdeki 10 yıllarda elektrik sektörünü baştan aşağı değiştirecek. Bu değişim
aynı zamanda doğal gaz ve petrol endüstrisinde de önemli
yapısal değişimlere şimdiden kapı aralamış durumda.
Lithium-ion bataryalardan ayrı olarak geliştirilme çalışmaları devam eden yeni teknolojilerin performans ve maliyet açısından etkin olabilmesi durumunda ise önümüzdeki yıllarda şebeke ölçekli elektrik depolama sistemleri ve
elektrikli araç piyasasının agresif bir büyüme trendine gireceği değerlendiriliyor. Yenilenebilir kaynaklara dayalı artan üretim ve depolama sistemleri ile birlikte önümüzdeki
yıllarda dağıtık üretim ve mikro şebekelerin yaygınlaşması
bekleniyor.
Elektrik depolama teknolojilerinin performans ve maliyet etkin hale gelmesi gerçek anlamda bir oyun değiştirici
olacak. Birçok ülke ve şirket bu yönde hazırlık ve çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.Türkiye’nin rüzgardaki
kurulu gücü 7.000 MW’a, güneşteki kurulu gücü ise 5.000
MW’a yaklaşmış durumda. Türkiye, önümüzdeki yıllarda
yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı hızlı kurulu güç
artışını devam ettirirken bu artışın sistemi etkilenmeden
yönetilebilmesi ve sağlıklı ilave kapasite tahsisi sağlanabilmesi açısından şebeke ölçeğinde depolama yatırımlarının
önünü açması gerekiyor.
Türkiye, kendisi açısından birçok açıdan oldukça önemli
olan depolama sistemleri konusunda 2018 yılında önemli adımlar atacak. Bu yıl içinde düzenlenmesi planlanan
Güneş YEKA’nın elektrik depolama ile birlikte yapılacak
Türkiye’yi yenilenebilir enerji-depolama entegrasyonunu
uygulayan ve şebeke ölçekli batarya üretimi konusunda
Dünya’nın sayılı ülkeleri arasına sokacak çok büyük bir
adım olacak. Ayrıca Ulaştırma Bakanlığının elektrikli araçların yaygınlaştırması projesi ve Türkiye’nin ilk yerli otomobilinde tercihin elektrikli araçtan yana görünmesi de
oldukça önemli ve sevindirici bir gelişme. Tüm bu adımlar
Türkiye’nin batarya teknolojilerinde Avrupa’nın Ar-Ge ve
üretim üssü haline gelmesinin önünü açacaktır.
Türkiye’den birçok şirket lithium-ion batarya geliştirme
konusunda kendi çabalarıyla Ar-Ge çalışmalarına devam
ederken önemli mesafe de almış durumda. Bu çalışmaların
desteklenmesi ve üretim yatırımları için pazar yaratılması
oldukça önemli hale gelecek. Şebeke ölçeğinde enerji depolama sistem yatırımları ile önümüzdeki yıllarda artan
taleple birlikte elektrikli araçların şarj altyapısı ve ilave
elektrik talebinin karşılanmasını sağlayacak iletim ve dağıtım yatırımlarının nasıl finanse edileceği ise tüm ülkelerde tartışılan konular. Mevzuat ve düzenlemeler başlığı ise
yine cevap bekleyen bir diğer önemli tartışma konusu.
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LITHIUM-ION BATARYA MALIYETLERI VE EV BATARYA TALEBI
Lithium-ion battery prices, historical and forecast
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change the power industry. This change also hints important
structural changes in the natural gas and oil industry too.
If the new technologies, under development separately
from lithium-ion batteries, prove their efficiency in terms
of performance and cost, the grid storage systems and the
electric cars market are expected to grow aggressively.
Together with power generation and storage systems based
on the renewable resources, the distribution, production and
micro networks are anticipated to spread in the upcoming years.
The power storage technologies will be a real game
changer if they prove themselves in terms of performance and
cost effectiveness. Several countries and companies continue
uninterruptedly their preparations and works in this regard.
In Turkey, the installed wind power reached to 7.000 Mw
approximately and the installed solar power is close to 5.000
Mw. As Turkey continues to increase the capacity of installed
power relying on renewable sources in the years ahead, it
should clear the way of the grid storage investments in order
to manage this increase without affecting the system and for
the sake of a healthy additional capacity allocation.
Turkey will take important steps in storage systems in
2018. The solar power tender planned to be organized
this year, will be a big step enabling the renewable energystorage integration in Turkey and pushing the country among
the nations leading in the power grid battery production.
Furthermore, the project of the Ministry of Transportation
encouraging the adoption of electric cars and Turkey’s choice
of electric version apparently for the first domestic car to
be manufactured, are very important and good news. All
these steps will pave the way to turn Turkey into R&D and
production base of Europe for the battery technologies.
In Turkey, several companies continuing their own efforts
in R&D for the development of lithium-ion battery, made a
remarkable progress in their works. Therefore, encouraging
these works and the market creation for the production
investments will be very important. On the other hand,
the issues debated by all countries are about the grid
storage system investments, how to finance the charging
infrastructure for electric cars and the transmission and
distribution investments helping to meet the additional
power demand. Another important issue needing to be
addressed is about the regulation and the legal arrangements.

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

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

www.loftstation.co I info@loftstation.co
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AKFEN YENILENEBILIR ENERJI GENEL MÜDÜRÜ KAYRIL KARABEYOĞLU

Depolama projelerinde
aktif olmayı planlıyoruz
Önümüzdeki 3 yıl içinde kurulu gücünü 1.000 MW’ye çıkarma hedefi ile ilerleyen
Akfen Yenilenebilir Enerji şirketi özellikle depolama projelerine de aktif olarak yer almak
istiyor. Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Kayrıl Karabeyoğlu, sektöre yönelik
hedeflerini, bundan sonra atacakları adımları Strategy’e anlattı.
ZELLIKLE YENILENEBILIR ENERJI

alanında yatırımları olan Akfen Grubu tüm şirketlerini Akfen Yenilenebilir Enerji adı altında topladı. ‘Enerjimiz milli, hedefimiz 2020’ sloganı
ile dikkat çeken Akfen Yenilenebilir
Enerji’nin Genel Müdürü Kayrıl Karabeyoğlu ile bu bundan sonraki süreçte atacakları adımları konuştuk. Halen 235 MW kurulu
güce sahip olduklarını anlatan Karabeyoğlu, en geç 3 yıl
içinde bu rakamı 1.000 MW’ye çıkarmayı hedeflediklerini
dile getirirken son dönemin en çok dikkat çeken konusu
enerji depolama ile ilgili olarak da ‘aktif olarak yer almayı
düşünüyoruz’ ifadesini kullanıyor.
“Enerji güvenliğini sağlayacak olan enerji depolama
sistemi güneş ve rüzgar projeleri ile destekleme yönün-

Yeni güneş YEKA ihalesi
ile ilgileniyoruz
Bundan sonraki ihale süreçlerinde yer alacak mısınız?
Hazırlıklarını sürdürdüğümüz on-shore (karasal) Rüzgar
YEKA Projesi var. 1.000 MW olarak planlanan ihalede
fabrika kurma ve Ar-Ge zorunluluğu olmazken; yerli üretim zorunluluğu olacaktır. Ayrıca 1.000 MW yeni güneş
YEKA’sı var. Bununla da ilgileniyoruz.
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AKFEN RENEWABLE ENERGY GENERAL MANAGER KAYRIL KARABEYOĞLU

WE PLAN TO BE
ACTIVE IN STORAGE
PROJECTS
Akfen Renewable Energy, moving ahead
with the target of increasing the installed
power to 1.000 MW in the next 3 years,
wants to take active part mainly in storage
projects. Akfen Renewable Energy General
Manager Kayrıl Karabeyoğlu talked to
Strategy about their targets for the
industry and the steps to be taken.
AKFEN GROUP, investing mainly to the renewable
energy, gathered all companies under the umbrella
of Akfen Renewable Energy in recent months. We
talked with Kayrıl Karabeyoğlu, General Manager
at Akfen Renewable Energy catching attention with
the motto of “our energy is national, our target is
2020”, about the steps to be taken in the upcoming
days. Telling that they currently have an installed
power of 235 MW, Karabeyoğlu states that they plan
to increase this figure to 1.000 MW in three years at
the latest; they also plan to take part actively in the
energy storage, a hot topic in recent times.
“We are working to support the energy storage
system, which will ensure the energy security,
with the solar and wind projects. We are working

We are interested
with the new solar
renewable power tender
Will you take place in the next tender courses?
The on-shore Wind Renewable Project is under way. The tender
planned as 1.000 MW doesn’t stipulate the foundation of any
factory and R&D but the national production is a must. We are
also interested with it.
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AKFEN HES

de çalışmalarımız var. Konuyla ilgili olarak devlet ve özel
sektörle birlikte çalışıyoruz. Akfen olarak bir konsorsiyum
kurulması ve iyi niyet sözleşmesi imzalanması adına bir araya gelerek toplantılara başladık. Akfen Yenilenebilir Enerji
olarak bataryadan YEKA Projelerinde ve ileriye dönük 5.000
MW depolama projelerinde aktif olmayı planlıyoruz” diyen
Karabeyoğlu Strategy’in sorularını yanıtladı:
Akfen, yenilenebilir enerji portföyündeki yapılandırma
ile HES, RES, GES ve elektrik toptan satışı tek bir şirket, “Akfen Yenilenebilir Enerji” altında topladı. Buna
neden gerek duyuldu?
EBRD ve IFC’nin ortak olmasından sonra yenilenebilir enerjide büyüme hedefi ortaya koyduk. Bu doğrultuda tüm şirketlerimizi tek bir şemsiye altında toplamak bize daha dinamik bir
yapı kazandırdı. Organizasyon şemasını santral türlerine göre
değil de iş geliştirme , yapım ve işletme olarak revize ettik. Yeni
yapılanma ile HES’deki know-how’ı GES ve RES’de kullanabilir hale geldik. Yönetim ve ortaklarımızın koyduğu 1000 MW
hedefine bu organizasyon ile daha rahat ulaşacağız.
Bu adımın ardından ortaya çıkan şirketin büyüklüğü, kapasitesi, yarattığı istihdam hakkında bilgi verir misiniz?
Halihazırda kurulu gücümüz 253 MW. Devam eden yatırımlarımız ile birlikte, 2019 sonu itibariyle 572 MW kurulu gücümüz olacak. Yaklaşık 200 kişi istihdam ediyoruz. Yeni yapılacak yatırımlarımızla yaklaşık 300 personelimiz olacak. Ek
olarak bize yatırım ve işletim esnasında servis verecek firmalar var. Onları da dikkate aldığımız yarattığımız istihdamın
çok daha fazla olduğunu söyleyebiliriz.
YILLIK ÜRETİMİMİZ 700 GWH DÜZEYİNDE
Akfen Yenilenebilir Enerji’nin devam eden yatırımları,
bedeli ve bitiş tarihleri hakkında bilgi verir misiniz?
Akfen’in işletmedeki yatırımlarının yıllık üretimi yaklaşık
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AKFEN RES

with the public and private sector for this issue. As Akfen, we
began to hold meetings to establish a consortium and sign
a good intention agreement. As Akfen Renewable Energy,
we plan to be active in the renewable energy and 5.000 Mw
storage projects bound for the future” adds Karabeyoğlu who
answered the questions of Strategy:

Akfen gathered hydroelectric plants, wind energy and
geothermal energy and the electric wholesale under
the company of “Akfen Renewable Energy” with the
restructuring of the renewable energy portfolio. Why did
you need such an organization?
After the partnership between EBRD and IFC, we set growth
targets in the renewable energy. In this direction, we built a more
dynamic structure by gathering all our companies under one
umbrella. We revised the organisation scheme not according
to the types of power plants but as business develeopment,
construction and operation. Thanks to this new restructuring, we
are able to adapt know-how at hydroelectric power plant to the
geothermal power plant and renewable energy systems. This
organization will help us to reach more easily to 1000 MW which
is the target set by the management and our partners.
Can you inform about the size, capacity and job
opportunities created by this restructuring?
Our current installed power is 253 MW. With the ongoing
investments, we’ll have an installed power of 572 MW by the end
of the year 2019. We are employing some 200 persons. With our
new investments, we’ll have around 300 employees. Additionally,
there are companies which will offer service to us during
investment and operation. Considering all these contributions,
we can conclude that we’ll provide much more jobs.

OUR ANNUAL POWER GENERATION IS AROUND 700 GWH
Can you inform us about the ongoing investments, cost and

STRATEGY
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AKFEN GES

Hedefimiz 3 yıl içinde
1.000 MW kurulu güce ulaşmak
Yenilenebilir enerji alanında dünyada hızlı bir arz söz konusu.
Türkiye’de de önemi giderek artıyor. Siz bu alanda ne kadar
sürede, ne kadarlık bir güce ulaşmayı hedefliyorsunuz?
Bahsettiğiniz gibi, hem dünyada hem de Türkiye’de yenilenebilir
enerjinin önemi gün geçtikçe artıyor. Hedefimiz 253 MW olan kurulu
gücümüzü, 2019 sonu itibariyle 572 MW’a çıkarmak. Bu artışın 242
MW’ı inşaatına başladığımız dört rüzgar santrali projesinden geliyor
olacak. Güneş santrallerimizi de 2018 ve 2019 yılları içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Hedefimiz 2,5-3 sene içerisinde 1.000 MW
kurulu güce ulaşmak.

Our target is reach to an installed
power of 1.000 MW in 3 years
There is a rapid supply in the renewable energy
worldwide. In Turkey too, the importance of this
energy grows. In this field, what is your targeted
power and what is the planned time interval to
reach this target?
As we stated, the importance of renewable energy
grows both in the world and in Turkey. Our target is to
rise our installed power of 253 MW to 572 MW by the
end of 2019. 242 MW of this target will result from
four wind power plant projects under construction.
And we plan to finish our solar power plants in
2018 and 2019. Our target is to rise up to 1.000 MW
installed power in 2,5-3 years.

finishing date of Akfen Renewable Energy?
The annual power generation of Akfen’s investments to this
subsidiary is about 700 GWh. We have currently wind, solar and
hydroelectric projects under construction course. We have four
wind power plant projects with a capacity of 242 MW underway
and these plants will be operational gradually until the end of
the year 2019. In addition to our wind projects, we have also our
70 MW licensed solar power plant in which we began to invest.
We have also an ongoing hydroelectric power plant project. We
plan to make it operational in mid 2019. The total investment
amount of these projects is close to 600 million dollars.

700 GWh. Şu anda inşaat aşamasında olan rüzgar, güneş ve
hidroelektrik projelerimiz var. Devam eden 242 MW büyüklüğünde dört rüzgar santrali projemiz var ve bu santraller
2019 yılı sonuna kadar kademeli olarak devreye girmiş olacak. Rüzgar projelerimize ek olarak, yatırımına başladığımız
70 MW lisanslı güneş santrali projemiz var. Güneş santrallerimizin de hepsinin 2018 ve 2019 yılları içerisinde faaliyete
geçmesini hedefliyoruz. Bir de devam eden hidroelektrik
santrali projemiz var. Önümüzdeki sene ortasında devreye
almayı hedefliyoruz. Bahsettiğim bu projelerin toplam yatırım tutarı yaklaşık 600 milyon dolar tutarında.

EBRD and IFC have partnerships with your company; will we
see new foreign or local partners with you in the next days?
Akfen draws attention of both local and foreign investors both
with its portfolio and institutional organization. If we see it
necessary, we can think about having a partner to be adding
value to us.

TÜRKİYE’DE YENİ BİR LİTYUM BATARYA GELİŞTİRİLDİ
EBRD ve IFC’nin şirketinizde ortaklıkları var, önümüzdeki dönemde yanınızda yeni yabancı ya da yerli ortak
görecek miyiz?
Akfen gerek elindeki portföy, gerek kurumsal yapısı ile hem
yerli hem de yabancı yatırımcıların dikkatini çeken bir şirket.
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“Enerji güvenliğini
sağlayacak olan
enerjide depolama
sistemini güneş ve
rüzgar projleriyle
destekleme
yönünde
çalışmalarımız
bulunuyor.”

STRATEGY

“We are
working
to boost
the energy
storage
system
with wind
and solar
projects for
the energy
security.”

Gerekli gördüğümüz noktada, bize değer katabilecek bir ortak almaya sıcak bakabiliriz.
Enerji depolama konusu giderek büyük önem kazanıyor. Bu yönde bir yatırım planınız var mı, detaylar hakkında bilgi verir misiniz?
Akfen Yenilenebilir Enerji olarak enerji depolama alanında
güncel çalışmaları yakından takip ediyoruz. Yenilenebilir
Enerji Genel Müdürlüğü 8 yıl içerisinde 5.000 MW depolama
kapasitesi yaratmayı hedefliyor. Elektriği daha güvenli hale
getirmek için YEGEM’in yakın zamanda enerji depolamaya
ihale şartnamelerinde yer vereceğini de düşünüyorum. Enerji güvenliğini sağlayacak olan enerji depolama sistemi güneş
ve rüzgar projeleri ile destekleme yönünde çalışmalarımız
var. Konuyla ilgili olarak devlet ve özel sektörle birlikte çalışıyoruz. Akfen olarak bir konsorsiyum kurulması ve iyi niyet
sözleşmesi imzalanması adına bir araya gelerek toplantılara
başladık. Dünya standartlarında Türkiye’de yeni bir lityum
batarya geliştirildi. Geliştirilen bataryanın milli olması ve
elektrikli araçlardan savunmaya kadar birçok alanda kullanılacak olması bizi çok heyecanlandırıyor. Akfen Yenilenebilir
Enerji olarak bataryadan YEKA Projelerinde ve ileriye dönük
5.000 MW depolama projelerinde aktif olmayı planlıyoruz.

A NEW LITHIUM BATTERY DEVELOPED IN TURKEY
The energy storage is gaining more importance. Do
you have any investment plan in this field; can you give
informations about details?
As Akfen Renewable Energy, we follow closely the daily
works in energy storage. The Renewable Energy General
Directorate targets to create a storage capacity of 5.000
Mw in 8 years. In order to ensure the electricity security,
I think that the Renewable General Directorate will
include soon the energy storage in tender specifications.
We are working to boost the energy storage system
to be ensuring the energy security, with the solar and
wind projects. We are cooperating with the state and
private sector on this matter. As Akfen, we began to
hold meetings to set up a consortium and to sign a good
intention agreement. A new lithium-ion battery at world
standards was developed. We are very excited as the
new battery developed is national and it will be used in
several fields from the electric cars up to the defense. As
Akfen Renewable Energy, we plan to be active in batteries,
renewable energy projects and 5,000 MW storage
projects bound for the future.
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Meslek liselerinin notu kırık
Mesleki eğitimin önemi herkesin dilinde. Ancak gerek kamu gerekse özel sektörün bu alana ayırdığı kaynak
oldukça düşük. Mesleki eğitim kurumlarına özel sektörün yaptığı harcama 3,3 milyar TL. Ancak bu rakamın
2,9 milyar lirasının vatandaşın cebinden çıktığı düşünüldüğünde geriye sadece 426 milyon lira kalıyor!

Vocational high schools get low grades
The importance of vocational education is a hot topic. However, both public and private resources allocated to
this area is significantly low. Private sector spending on vocational education is 3.3 billion TL. Considering that
2.9 billion of that money comes out of citizens’ pocket, only 426 million liras are left!
Tahsin AKÇA
İş Yaşamı Uzmanı
Business Expert

T

ÜRKIYE’DE SIK SIK büyük şirketlerin
üst yöneticileri tarafından mesleki eğitime
daha çok bütçe ayrılması gerektiği, özellikle mesleki ortaöğretimden (meslek liseleri)
gelen öğrencilerin pratiğe dönük olarak
üniversitelerden daha başarılı olduğu görüşü dile getirilirken, resmi rakamlara göre
bunun çok da etkili olmadığı görülüyor. Türkiye İstatistik
Kurumu’nun (TÜİK) en son açıkladığı veri olan 2016 rakamına göre genel eğitim harcamaları bir önceki yıla göre
yüzde 18,9 artarak 160,8 milyar liraya ulaştı. Devlet, vakıf
ve hane halkı harcamalarını kapsayan bu rakamda bir yıllık
artış yüzde 8,53’lük yıllık tüketici enflasyonunun iki katının da üzerine çıkmış durumda. 160 milyar liralık eğitim
harcaması, son 5 yılda yüzde 103’lük artışı ifade ediyor. Bu
da eğitimin harcamalarının, 5 yıllık yüzde 45,6’lık enflasyonun yüzde 57,4 üzerine çıktığı anlamına geliyor. Ancak meslek liselerine kamu ve özel toplam harcamaların bir önceki
yıla göre artışı yüzde 27,4 ile genel eğitim harcamalarındaki
artışın üzerine çıkmasına karşın, hala toplam içerisindeki

SENIOR EXECUTIVES of big companies often state that
more budget should be allocated to vocational education and
that students graduated from vocational secondary education
(vocational high schools) are better in practice than students
graduated from universities, however, official figures show that
this does not any significant effect on the situation. According
to the last announced data from TURKSTAT, in 2016, the general
education expenditures increased 18.9 percent compared to last
year and reached 160.8 billion liras. The increase in the numbers,
which include government, foundation and household spendings,
is more than two times of annual consumer inflation, which is
8.53 percent. The The education expenditures of 160 billion
lira represent an increase of 103 percent in the last 5 years.
This means education expenditures exceed the 45.6 percent
inflation rate in the last five years by 57.4 percent. However,
the 27.4 percent increase compared to last year in public and
private spending for vocational high schools exceeds the general
education expenditures, yet it is one-tenth of total expenditures.
The vocational secondary education’s share in the total education
expenditures of 160.8 billion liras is 18.9 billion liras, which
amounts to only 11.7 percent. Though there is a 3 percent
improvement compared to 5 years ago, the
15.4 billion liras spending on vocational
schools is only 9.6 percent of the total, which
(Milyon TL)
is less than 11.7 per cent. The situation is
FINANCIAL RESOURCES FOR THE SPENDINGS TO THE VOCATIONAL SCHOOLS (Million TL)
worse in private sector. The private sector
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2015
14.835
12.025
11.914
111
2.758
2.479
279
52
This means only 1 in 9 of this 2.1 percent
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allocated budget for vocational high schools.
This shows us a clear picture regarding the
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MESLEKİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA YAPILAN HARCAMALARIN FİNANS KAYNAĞI

2011

6.497

4.951

4.869

82

1.544

1.469

75

2
Kaynak (Source): TÜİK
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NELERİ KAPSIYOR?
Eğitim harcamaları sadece örgün
eğitimle doğrudan ilişkili yaygın
eğitim faaliyetlerini içeriyor.
Örgün eğitime yönelik bina,
eğitim demirbaşları, personel,
servis, kırtasiye, kitap, kıyafet
gibi harcamaların tümü eğitim
harcamaları içerisinde yer alıyor.

Yükseköğretim

14.201
University

Lise

6.567
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WHAT DOES IT INCLUDE?
The education expenditures include
only common education activities
that are directly related with formal
education. The expenditures for
buildings, inventories, staff, school
buses, stationery items, books
and uniforms are included in the
education expenditures.

High School

ÖĞRENCİ BAŞINA
HARCAMA (TL)
PER STUDENT
SPENDING (TL)

Ortaokul

5.026

Secondary School
İlkokul

6.349
Okul öncesi

5.806
Preschool

schools. On the other hand, the higher education has the biggest
share in total education expenditures, with 55.2 billion liras,
amounting to 34 percent. The spendings on primary schools is 19
percent of the total expenditures, with 31.5 billion liras.
WE SPEND MOST MONEY ON HIGH SCHOOL
OUT OF OUR POCKETS
Spending on higher education has the biggest share in the total
education expenditures with 55.2 billion liras, spending on high
schools has the second place with 38.4 billion liras, and spending
on primary education has the third place with 31.5 billion liras.
The resources allocated to preschool education amount to 7.9
billion liras. For the expenditures coming directly out of citizens’
pockets, the high schools have the lion’s share with 9.8 billion lira.
Secondary schools have second place with 6.8 billion lira. Even
spending on preschool education coming out of citizens’ pockets
reached 2 billion lira. This figure was 786 million lira 5 years ago.
130 MILLION TL IN 5 YEARS
Here, another striking point is about the education expenditures
that come out of household’s pocket as the private education is
encouraged in recent years. In 2016, the education expenditures
that come out of citizens’ pocket reached 30.1 billion liras. This
shows that 19.6 percent in one year and more than 120 percent
in the last 5 years came out of citizens’ pockets. The share of
total education expenditures in gross national product (GNP)
reached 6.2 percent after an increase of 0.4 percent. The average
education expenditure per student, which amounts to 7,449 liras,
equals to the 5-month income, calculated based on the minimum
wage that is 1,404 liras. Per student expenditure that comes out
of the household’s pocket amounts to 1,400 liras, when 21.5
students are taken into consideration.

Kaynak (Source): TÜİK

Primary School

pay 10’da 1 seviyesinde. 160,8 milyar liralık toplam eğitim
harcamaları içerisinde mesleki ortaöğretimin payı 18,9
milyar lirayla yüzde 11,7’de kalıyor. 5 yıl öncesine göre yaklaşık yüzde 3’lük bir iyileşme yaşansa da devletin meslek
liselerine 2016’da yaptığı 15,4 milyarlık harcama ise yüzde
11,7’nin de gerisinde toplamın yüzde 9,6’sı kadar görünüyor. Özel sektörde ise durum çok daha kötü. Meslek liselerine toplam özel harcamalar 3,3 milyar lirayla toplamın sadece yüzde 2,1’i kadar. Ancak bu rakamın da 2,9 milyarının
vatandaşın cebinden harcadığı para olduğu dikkate alındığında özel ve tüzel kuruluşların yaptığı harcama 2016’da
sadece 426 milyon lira. Yani yüzde 2,1’lik kısmın ancak 9’da
1’i kadar özel kuruluşlar meslek liselerine harcama yapmış.
Meslek liselerine ayrılan bütçe ortadayken, diğer yandan,
toplam eğitim harcamalar içerisinde en büyük payı 55,2
milyar lira ve yüzde 34’le yükseköğretim alıyor. İlkokullar
ise 31,5 milyar ile genel harcamalardan yüzde 19 pay alıyor.
CEPTEN EN ÇOK LISEYE PARA HARCADIK
Toplam eğitim harcamaları içerisinde eğitim düzeyine göre
en büyük kalemi 55,2 milyar lirayla yükseköğretim kaparken, ikinci sırada 38,4 milyarla lise, üçüncü sırada ise 31,5
milyar lirayla ilköğretim yer aldı. Okulöncesi eğitime de 7,9
milyar lira kaynak gitti. Vatandaşın direkt cepten yaptığı
harcamalarda ise aslan payını 9,8 milyar lirayla lise eğitim
kurumları alırken, ikinci sırada 6,8 milyarla ortaokul görünüyor. Cepten okulöncesi eğitime harcanan para bile 2 milyar liraya ulaştı. Bu rakam 5 yıl önce 786 milyon liraydı.
5 YILDA 130 MILYAR TL
Burada dikkat çeken diğer bir rakam son yıllarda özel eğitime yönlendirmeyle hane halkının cebinden çıkan eğitim
harcamaları. 2016’da vatandaşın cebinden çıkan eğitim harcaması 30,1 milyar liraya ulaştı. Bu bir yılda cepten yüzde
19,6, son 5 yılda ise yüzde 120 daha fazla para çıktığı anlamına geliyor. Toplam eğitim harcamalarının gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) içerisindeki payı da 0,4’lük artışla yüzde
6,2’ye ulaştı. Öğrenci başına 7.449 liralık ortalama eğitim
harcaması, 1.404 liralık net asgari ücret üzerinden hesaplandığında yaklaşık 5 aylığa karşılık geliyor. 21,5 milyon öğrenci
üzerinden bakıldığında hane halkının cepten yaptığı harcamalar ise öğrenci başına 1.400 liraya geliyor. Sadece cepten 5
yılda çıkan eğitim harcaması ise 130 milyar liraya ulaştı.
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Bu limandan 650 mil
Yeşilköy’deki Teyyare Meydanı’nda sivil
uçuşlar 1938’te başladı. 1985’te Atatürk
Havalimanı adını alan İstanbul’un
dünyaya açılan kapısı 29 Ekim 2018’de
veda ediyor. 2000 yılından bu yana
650 milyon yolcuyu ağırlayan Atatürk
Havalimanı, geriye onlarca ödül ve
başarılarla dolu yıllar bırakıyor. 30 Ekim
sabahından itibaren havalimanı yerini
‘millet bahçesi’ne bırakıyor.

‘

ĞER BIR GÜN DÜNYA tek bir ülke olursa, şüphesiz ki başkenti Konstantinopolis (İstanbul)
olurdu’ demiş Napoleon Bonaparte. İşte dünyanın ve Türkiye’nin gözdesi mega kent İstanbul,
29 Ekim 2018’de tarihi bir güne daha tanıklık
etmeye hazırlanıyor. Yolcularına ve uçaklara veda edecek
olan Atatürk Havalimanı, 30 Ekim’den sonra ‘millet bahçesi’
olarak yola devam edecek. Biz de hizmet verdiği dönem boyunca milyonlarca kişiyi ağırlayıp, yolcu eden, onlarca ödül
alan Atatürk Havalimanı, nostaljik fotoğrafları ile sayfalarımıza konuk edelim istedik.
Şimdi gelin geçmişe gidip Yeşilköy’deki Teyyare Meydanı’na kadar uzanalım.

E

İstanbul’da ilk hava meydanı, askeri amaçlarla 1912 yılında Yeşilköy’de hizmete girdi. Böylece sivil havacılığımızın ilk
adımı, 1925 yılında yine Yeşilköy’de kurulan Türk Tayyare
Cemiyeti ile atıldı. İstanbul-Ankara arasında Şubat 1933’de
gerçekleştirilen ilk uçuşla da ‘Yeşilköy Hava Meydanı’ sivil
uçuşlara açılmış oldu.
ATATÜRK HAVALİMANI ADINI 1985’TE ALDI
Ardından ilerleyen dönemde Türk sivil havacılığını geliştirmek amacıyla yurtdışından uzmanlar getirildi. Chicago’da
1944 yılında imzalanan Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşması sonrasında, İstanbul-Yeşilköy’de uluslararası bir hava
alanı yapılmasına karar verildi. Bu amaçla 1947 yılında Westinghouse Electric International Company ve The IG White
Engineering Corporation ile sözleşme imzalandı. 1949’da
başlanan inşaat, 1953’te tamamlandı ve 1 Ağustos 1953’te
“Yeşilköy Hava Meydanı” uluslararası uçuşlara açıldı.
Uçak trafiği ve yolcu sayısının hızla artması sonucu, 1971
yılında Yeşilköy Havalimanı için bir master plan uygulamaya konuldu. Plan, her biri yıllık 5 milyon yolcu kapasiteli 4
terminal binasından oluşuyordu. Söz konusu projenin içerisinde yer alan ve halen İç Hatlar Terminali olarak hizmet veren Dış Hatlar Terminali, 29 Ekim 1983 tarihinde işletmeye
açıldı. Yeşilköy Havalimanı, kavuştuğu modern görünümüyle
1985 yılında Atatürk Havalimanı adını aldı.
2000 YILINDA YENİ BİR DÖNEM BAŞLADI
Ancak zamanla artan yolcu ve uçak trafiğini karşılamakta
yetersiz kalan Atatürk Havalimanı’nın terminal ihtiyacını
karşılamak amacıyla, 20 milyon/yıl yolcu kapasiteli yeni dış

STRATEGY

lyon yolcu geçti
The civil flights at Teyyare Area in Yeşilköy were launched in
1938. Named Atatürk Airport in 1985, the gate of Istanbul opening
to the world will bid farewell on 29th October 2018. The Atatürk
Airport, hosting 650 million passengers since the year 2000,
has a past full of successes and awards. As of 30th October in the
morning, the airport will give room for ‘the national garden’.
NAPOLEON BONAPARTE once said, “If the Earth were a
single state, Constantinople (Istanbul) would be its capital”.
Istanbul, Turkey’s and the world’s favorite mega city, is getting
prepared to witness a historic day on 29 October 2018. On this
date, Atatürk Airport is going to bid farewell to its passengers
and airplanes and move on as ‘people’s park‘. On this occasion,
we wanted to host in our pages Atatürk Airport which welcomed
and bid farewell to millions of people and awarded dozens of
rewards on its service time with nostalgic photos. Now let’s
go to the past and visit the Airplane Landing Field in Yeşilköy,
the first airport in Istanbul that came into service on 1912 for
military purposes. The first step in Turkish civil aviation was the
foundation of Turkish Aircraft Association again in Yeşilköy in
1925. ‘Yeşilköy Airport‘ was opened for civil aviation with the
first flight from Istanbul to Ankara on February 1933.

NAMED ATATÜRK AIRPORT ON 1985
Later on, to improve civil aviation in Turkey, the specialists
were brought from abroad. After signing the Convention
of International Civil Aviation in Chicago on 1944, it was
decided to build an international airport in Yeşilköy, Istanbul.
With this purpose, a contract was signed with Westinghouse
Electric International Company and The IG White Engineering
Corporation in 1947. The construction began in 1949 and
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650 million
passengers
passed by
this airport
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hatlar terminali, 7 bin 76 araçlık otoparkı ve ilave tesis yapımı
için harekete geçilerek 1997 yılında ihaleye çıkıldı. Tepe-Akfen-Vienna Airport (TAV) ortak girişimi tarafından inşa edilen
o dönemde rekor kabul edilecek bir sürede, 22 ayda tamamlanan proje yaklaşık 360 milyon dolara mal oldu. Yılda 14 milyon
yolcuya hizmet verecek olan yeni terminal binasının açılışı
ise 2000 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel
tarafından gerçekleştirildi. 9 Ocak 2000 tarihinde TAV’a devredilen Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde 10 Ocak
günü 9 bin 743 yolcu ve 52 sefer yapılmıştı.
2005 yılına gelindiğinde de Atatürk Havalimanı’nın işletmesi için ihaleye çıkıldı. Dev ihalede en yüksek teklifi 2,9
milyar dolarla yine TAV verdi. İhalede Malezyalılarla kapışan
TAV, rakibinden 789 milyon dolar fazla teklifle ihaleyi kazanan taraf oldu. O dönemde TAV’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yapan Hamdi Akın, “Atatürk Havalimanı gibi bir yeri
Malezyalılara bırakmak doğru olmazdı. Burası bizim amiral
gemimiz” demişti. Nitekim Akın’ın dediği gibi Atatürk Havalimanı yıllarca grubun amiral gemisi olarak kaldı, hatta dünya genelinde birçok ihalede referans oldu.
2017’DE 64 MİLYON YOCU AĞIRLADI
Türkiye, turizm sektörü hızla büyürken Atatürk Havalimanı da yıllar itibarıyla bu sürece paralel büyüdü.
2006 yılında yapılan bir çalışmayla İç Hatlar Terminali, yeni teknolojik sistemlerle modernize edildi ve dış görünümünü de kapsayan bir yenilenme
sürecinden geçti. TAV Havalimanları, Dış ve İç Hatlar Terminali ile otoparkta yolculara sunulan konfor
ile hizmet kalitesinde ve hava yollarına sağlanan hizmette ivme yaratmak amacıyla Şubat 2010’da da yeni
bir genişletme projesini gerçekleştirdi. Atatürk Havalimanı 2017’de 64 milyondan fazla yolcuyu ağırladı
ve yaklaşık 449 bin uçak seferine hizmet sundu. Yolcu
sayısına göre dünyanın en yoğun havalimanlarını sıralayan
ACI istatistiklerine göre 2000’li yıllarda 14,7 milyon yolcu ile
Atatürk Havalimanı ilk 50’ye bile giremiyordu. 2004 yılında
ACI listelerinde 47. sırada yer alan AHL, yıllar içinde hızla üst
sıralara yükseldi. 2015’e gelindiğinde 11, 2016’da 14, 2017 yılında ise 15. sırada yer aldı.
DÜNYA NÜFUSUNUN YÜZDE 8,5’U
Türkiye’nin dünyaya açılan bu değerli kapısı, 2000 yılından
2017 sonuna kadar 393 milyonu dış hat, 203,8 milyonu da iç
hatlar olmak üzere tam 596,8 milyon yolcuyu ağırladı. Üstelik
29 Ekim 2018’e kadar bu sayı en kötümser tahminle 650 milyonu aşacak. Çünkü Ocak-Mayıs arasında 27 milyon yolcuyu ağırladı bile. Rakamların büyüklüğünü anlamak için birkaç örnek
vermek belki de en doğrusu. Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı
Atatürk Havalimanı, bu dönemde 650 milyon yani neredeyse
ABD nüfusunun iki katı kadar bir yolcuya hizmet verdi. Türkiye’nin toplam nüfusunun 80 milyon olduğu düşünüldüğünde bu 8 kez tüm Türkiye’yi ağırladı demek. Dünya nüfusunun
7,6 milyar kişi olduğundan hareketle de bu dönemde dünyanın
yüzde 8,5 Atatürk Havalimanı’nda ağırlanmış anlamına geliyor.
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completed in 1953. On 1 August 1953, “Yeşilköy Airport” was
opened for international flights. Due to the fast increase in flight
traffic and the number of passengers, a master plan was prepared
for Yeşilköy Terminal in 1971. The plan consisted of 4 terminal
buildings, each with the capacity of 5 million passengers per
year. The international terminal building which still serves as the
domestic terminal building, was opened on 29 October 1983.
With the new modern look it gained, Yeşilköy Airport was named
Atatürk Airport in 1985.

A NEW ERA IN 2000

• Dönemin Başbakanı
Mesut Yılmaz,
1997’deki temel
atma töreninde
“Havaalanları ülkelerin
vitrinidir” diyerek
yeni terminalin
Türkiye’nin imajına da
yarar sağlayacağını
söylüyordu.
During the
groundbreaking
ceremony, the thenPrime Minister Mesut
Yılmaz said that the new
terminal will benefit to
Turkey’s image, telling
that “the airports are
the showcases of the
countries.”

As the years passed by , Terminals of Atatürk Airport became
insufficient to fulfill the increasing flight and passenger traffic,
thus a new terminal building with a 20 million/year passenger
capacity including a parking space with 7076 car capacity and
additional facilities was planned and a tinder was initiated to
build it in 1997. Construction of new terminal was realized by
Tepe-Akfen-Vienna Airport (TAV) joint venture, which costed
360 M dollars and built within 22 months which set a record for
the time. Terminal was inaugurated by the President of the time
Süleyman Demirel in 2000. Atatürk Airport International Terminal
was transferred to TAV on 9 January 2000 and on 10 January
2000, a sum of 9,473 passengers passed by and 52 flights were
operated. In 2005, a new tender was initiated for the operation
of Atatürk Airport. In this huge tender, TAV placed the highest bid
again with 2.9 billion dollars. Competing with Malaysians, TAV
won the tender placing a bid of 789 Million dollars higher than
Malaysians. Hamdi Akın, who was the CEO of that time stated
that; “It would not be right to lose a place like Atatürk Airport to
Malaysians, this is our flagship.” Indeed, Atatürk Airport was the
flagship of the group for many years as Akın said, even as a trade
reference on many tenders all around the world.

WELCOMED 64 MILLION PASSENGERS IN 2017
Atatürk Airport achieved growth parallel to Turkey and the tourism
sector. In 2006, domestic terminal was modernized with new
technological systems and a renewal process took place including
the exterior look. In 2006, TAV Airports realized a new expansion
project in both domestic and international terminals and car parks
in order to improve the quality of service and comfort offered to
passengers. In 2017, Atatürk Airport hosted more than 64 million
passengers and served almost 449 thousand flights. According
to ACI statistics, Atatürk Airport could not rank first 50 with 14.7
million passengers in 2000’s. First time in 2004, Atatürk Airport
ranked 47 according to ACI statistics and ranked higher as the
years passed. In 2015 it ranked 11, in 2016 it ranked 14 and in
2017, it ranked 15.

8.5% OF WORLD POPULATION
This precious gate of Turkey opening to the world welcomed
a sum of 596.8 million passengers consisting of 393 million
international and 230.8 million domestic passengers from 2000
to the end of 2017. Furthermore, this number will be over than
650 million until 29 October 2018 with a pessimistic estimate
because it already welcomed 27 million passengers in JanuaryMay term.
It is better to give examples to comprehend the amount of
numbers. Atatürk Airport, the gate of Turkey opening to the world,
served 650 million passengers which means twice the population
of USA. Considering that the population of Turkey is 80 million,
it means that it hosted 8 times all Turkey. Considering the world
population is 7.6 billion, Atatürk Airport hosted 8.5% of world
population.
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10 GÜN
Where did those 10 days come from

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar
Terminali’nin ihalesi TAV Ortak Girişim
Grubu’nu oluşturan Akfen ve Tepe
için önemli bir dönüm noktası oldu. 13
firmanın yarıştığı ihaleyi 10 gün farkla TAV
Havalimanları aldı. Akfen Yönetim Kurulu
Başkanı Hamdi Akın, TEPE’nin kurucusu Ali
Kantur ve şantiye sürecinde projeye dahil
olan TAV Havalimanları Holding CEO’su
Sani Şener, o günleri anlattı.

The tender for Atatürk Airport
International Terminal has been a
milestone for Akfen and Tepe, which
constituted TAV joint venture. Among
13 bidding companies, TAV Airports won
the tender with a difference of 10 days.
Akfen CEO Hamdi Akın, TEPE founder
Ali Kantur and TAV Airports Holding
CEO Sani Şener, who joined the Project at
the very beginning of construction,
talked about those days.
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ÜRKIYE’NIN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI İstanbul
Atatürk Havalimanı, bu projede yer alan şirketler
için de bir dönem noktası oldu. Akfen’in yükselişi
1997 yılında İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali yap-işlet-devret ihalesinin kazanılması ile başladı diyebiliriz. Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi
Akın’ın 1990 yılında başlayan çabaları sonunda meyvesini verdi ve bugün Türkiye’nin en prestijli markalarından olan TAV
Havalimanları, ihaleyi kazanan TEPE ve Akfen gruplarının ortak girişimiyle kuruldu. 20 yılda dünyanın en büyük inşaat şirketi olan TAV İnşaat’ın kuruluşunun arkasında ise bir iş dehası
yatıyor. Nitekim Fransız havalimanı işletmecisi Aeroports de
Paris’ın (ADP) 2012 yılında TAV Havalimanları’nın yüzde 38
hissesini alması dünyada büyük bir ses getirmişti. Akfen Holding, 1997 yılında Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel
Müdürlüğü (DHMİ) tarafından yapılan İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali yap-işlet-devret ihalesi ile temellerini attığı TAV Havalimanları Holding’deki kalan yüzde
8.1’lik payını da en son 2017’de ADP’ye sattı.
Şimdi geçmişe dönerek Atatürk Dış Hatlar Terminali ihalesine giren bu dev ortaklığın nasıl oluştuğunu, başrol oyuncularının neler yaşadığını onların ağızlarından aktarmak en güzeli…

T

HAMDİ AKIN: BENİM İÇİN DÖNEM NOKTASIYDI
1976 yılında genç bir makine mühendisi olarak Ankara’da
küçük bir kazan atölyesi ile Akfen’in temellerini atan Hamdi
Akın ihale gününü şöyle anlatıyor: “TEPE’nin karşısına oturacak bir kadroya sahip oldum. Ali Kantur sağolsun hiç ikilemedi ve ‘ ihaleye beraber girebiliriz’ dedi. Büyüklük açısından aramızda çok fark olmasına rağmen, Akfen ve TEPE’nin
yüzde 50-50 ortaklıkla kuracağı bir şirketle ihaleye girmeyi
kabul etti. Çünkü bizim o zamanlar 7-8 yıllık havaalanı tecrübemiz vardı. Büyük bir heves ve istekle fiyatı nasıl aşağıya
çekebiliriz diye TEPE ile gece gündüz demeden günlerce çalıştık. Ve çok enteresan bir fiyat bulduk. İhalede 13 firma yarıştı. Öğleden sonra başlayan ihale gece saat 03’e kadar sürdü.
Herkesin dış zarfları açılıyor. Dış zarflar eksiksiz ise iç zarflar
yani fiyat zarfları açılıyordu. İlk teklif açıldığında sanıyorum
Alarko’nun teklifiydi. 3 yıl 10 ay diye bir teklifti. Ve ben dedim
ki, ‘Biz o kadar çalıştık 3 yıl 8 ay 20 gün bulduk. Saha ilk zarfta
3 yıl 10 ay çıktı. Demek ki biz bu işi alamayacağız. Herkes bulmuş bu rakamı.’ Arkasından Havaş’ın teklifi açıldı; 3 yıl 11 ay.
‘Eyvah’ dedim. Sonra açılan zarflarda 6 yıl çıktı, sonra bir 9
yıl çıktı. Bunlar biraz rahatlattı beni. Ve sanıyorum 9’ncu zarf
Tekfen’in teklifiydi. Yanımda Tekfen’in yetkilisi vardı, zarf
açılmadan önce, ‘Ne çıkacak’ dedim. ‘Görürsün biraz sonra
abi’ dedi. Zarf bir açıldı: 3 yıl 9 ay. Benim yüreğim gitti geldi, gitti geldi! Ondan sonraki zarf bizim açılacaktı. Bu sefer o
bana sordu, ‘kaç açılacak’ diye. Ben de ‘görürsün’ dedim. 3 yıl
8 ay 20 gün diye çıkınca teklif ortalıkta bir’ vayy ‘ sesi yükseldi. Ve benim hemen solumda oturan Atilla (Ali Haydar Veziroğlu ile çalışıyordu, daha önce Akfen’deydi) kalemi fırlattı ve
attı: ‘Abi nereden çıktı bu 10 gün’ dedi.
‘Senin zarfın daha açılmadı, yoksa seninkisi de mi 3 yıl 9
ay’ dedim. Ve hakikatten de zarfları açılınca onlarınkisi de
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TURKEY’S GATE TO THE WORLD, Istanbul Atatürk Airport, has
been a milestone for the companies which were involved in the
project. We can say that the rise of Akfen started with the winning of
the tender of the Istanbul Atatürk Airport International Terminal as
build-operate and transfer model. Akfen Holding Chairman Hamdi
Akın’s efforts dating back to 90’s paid off and TAV Airports, which
is one of Turkey’s prestigious brands today, were founded by the
joint venture of TEPE and Akfen Groups which won the tender. There
is a business genius behind TAV Construction which became the
world’s biggest construction company in 20 years. Thus, it created
tremendous impression when the French airport operator Aeroports
de Paris (ADP) bought 38% of the shares of TAV Airports in 2012.
Akfen Holding sold its remaining 8.1% share in TAV Airports Holding
which was founded on the occasion of winning the tender of Istanbul
Atatürk Airport International Terminal on the basis of build-operate
and transfer model to ADP in 2017. Now it’s time to go back to past
and to hear from the lead actors in their own words about how this
gigantic partnership was forged to bid for the Istanbul Atatürk Airport
International Terminal and what they have lived since…

HAMDİ AKIN: IT WAS A TURNING POINT FOR ME
Hamdi Akın, who laid the foundations of Akfen as a young mechanical
engineer in a small boiler workshop in Ankara in 1976, tells the story
of the tender day: “I brought together a staff team to sit face to face
with TEPE. Ali Kantur, to whom I am grateful, didn’t make me ask a
second time and said ‘we can bid this tender together’. Although two
companies had a big difference by means of size, he agreed to bid
the tender through a company which would be founded with 50-50
shares of Akfen and TEPE because by that time, we had 7-8 years
of experience in the airport operation. With a big enthusiasm and
ambition, we worked with TEPE for many days and nights to lower the
price and at last we came up with an interesting price. 13 companies
bid the tender which began afternoon and went on until 3 am. First,
the outer envelopes were opened and if they were complete then
the inner envelopes which contain the bids were opened. The first
envelope to be opened was Alarko’s as far as I remember and their bid
was 3 years and 10 months. That moment I said ‘we worked so hard
and found 3 years 8 months and 20 days but in the very first envelope
to be opened it is 3 years and 10 months. I fear that we won’t win this,
everyone has found similar numbers.’ After that, Havaş’s bid was
disclosed; 3 years and 11 months. I said ‘oh no!’ but next bids were 6
years and 9 years. This relieved me a bit. I guess it was 9th envelope to
be opened, which belonged to Tekfen. There was a company official
of Tekfen sitting next to me and I asked him ‘what’s going to come
out?’ he replied ‘you’ll see in a moment’. The envelope was opened: 3
years 9 months. I was hovering between life and death! Next envelope
to be opened was ours. This time he asked me ‘what’s going to come
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3 yıl 9 aymış. Eğer biz 10 günlük bu farkı belirlememiş olsak
ihalenin birincisini bilmek için fotofiniş gerekecekti. Onun
için çok enteresan bir ihale ve çok enteresan bir çizgi. Benim
için, hayat çizgisi ve dönemeç noktasıydı. Ama o anda o kararı
verirken ki bizim yıldızlarımız en üst seviyedeymiş.”
ALİ KANTUR: GÜNLERE İNSEK NE OLUR?
TEPE’nin kurucusu Ali Kantur da ihaleye hazırlanışlarını o
kaderi değiştiren 10 günü şöyle ifade ediyor:
“Bizi bir araya getiren İstanbul Havalimanı oldu. Nitekim
TAV’ı kurduk. Ama bu işi alabilmek için en heyecanlı an inşaatın ne kadar sürede biteceğini belirlemekti. Oturup hesap kitap
yaptık. 3 yıl 9 ay civarında bir teklif vermek gerekti. Tabi çok
kısa bir zaman bu. Tam bu teklifi
verecekken, hepimiz tabi aylara
konsantre olmuştuk. Hiç unutmuyorum benim aklıma günlere inmek geldi ve “Biz günlere insek ne
olur. 3 yıl 9 ay yerine 3 yıl 8 ay 25
gün versek’ dedim. Hamdi’de bana
‘Abi 5 günle alırsak bizi öldürürler’
dedi. Onu hiç unutmuyorum. ‘Ne
yapalım’ deyince bana, ‘3 yıl 8 ay
20 gün yapalım bari’ dedi. ‘Tamam
haklısın’ dedik. Ve nitekim 3
tane şirket çıktı 3 yıl 9
ayda. Biz 10 gün fark ile
onu almış olduk.
SANİ ŞENER:
İNŞALLAH BİR
DEMET GÜL
VERMİŞİMDİR
Havalimanları’nda
TAV
Sani Şener’in çok önemli
bir yeri olduğu ortada. TAV
Havalimanları CEO’su Sani Şener, ihaleyi aldıktan sonra şantiye sürecinde işe dahil olduğunu ifade ederek 22 ay süren
şantiye sürecini şöyle aktarıyor:
“Şantiyede bir sürü iş var ve ben yönetmeye çalışıyorum.
TEPE kurumsal bir şirket, Akfen de öyle. Çalışanları gidip geliyorlar. Ben Hamdi’ye gittim, çok karmaşa var. Bence Türkiye’de ilk ortak girişimlerinden birisi burası. Aslında çok işbirliği yapılmış ama insanlarda ortaklık kültürü yok. Bana dedi ki ,
‘Sani benim de sana diyecek bir şeyim yok. Ama sen müteahhit
Sani gibi bu işi yap. Koşmaya devam et. Sen koştukça birileri
zaten yolda kalırlar’dedi. Ben de onun dediği gibi yaptım. Sahada koşmaya başladım. Ve biz Atatürk Havalimanı’nı çok
büyük bir başarıyla bitirdik. Ben Hamdi’ye bana destek çıktığı zamanlarda ‘Hamdicim sen bana gül verdin, inşallah Allah
bana sana bir demet gül vermeyi nasip eder’ dedim. Ben 22 ay
burada kaldım, şantiyeyi direkt yönettim. Atatürk Havalimanı
terminal binası bittikten sonra Hamdi ile çevrede gezinirken
bütün ışıkları yaktırdım. Giderken Hamdi’ye döndüm ve dedim ki, ‘İnşallah bir demet gülü vermişimdir’ dedim.”
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out?’ and I replied him ‘you’ll see’. An immediate ‘wow’ exclamation
was shouted by everyone as soon as 3 years 8 months and 20 days
was read. Atilla (he used to work at Akfen now he was working with Ali
Haydar Veziroğlu) threw his pen and yelled: ‘where did these 10 days
come from’. I replied him ‘your envelope is not yet opened, I guess
yours is 3 years and 9 months too’. Actually I was correct. If we hadn’t
differ these 10 days, there were 3 same bids and a photo-finish was
going to be needed to determine the winner. In that manner, it was
a very interesting tender and a very interesting line. For me it was a
turning point and a milestone. I believe that our stars were at their
highest levels when we made this decision. “

ALİ KANTUR: HOW ABOUT CUTTING TO DAYS?
TEPE founder Ali Kantur talks about those days when they worked
for the tender and 10 days sealing the fate of the tender:
“What brought us together
is the Istanbul Airport. Thus
we founded TAV. But to win
the tender, the most exciting
part was to determine the
construction time. We made
calculations and we found a
time period of 3 years and 9
months. Of course, it is a very
short time. We were about to
bid this date and all of us were
concentrated on months. Then,
I thought about cutting to days
from months and I suggested
‘how about cutting to days and
bidding 3 years 8 months and
25 days instead of 3 years and
2000 yılında terminalin açılışını
9 months’. Hamdi replied ‘they
yapan dönemin Cumhurbaşkanı
kill us if we win the tender by a
Süleyman Demirel’in, “Eskiden
difference of 5 days.’ I can never
burada koyunlar dolaşırdı”
forget that. When I asked what
sözleri manşetlere taşındı.
to do, he told me ‘let’s make it 3
The then-President Süleyman
Demirel’s words “Sheeps used to
years 8 months and 20 days’. I
wander here” were captioned at
said ‘you’re right’ and there were
the opening ceremony of the
3 companies bidding 3 years 9
terminal in 2000.
months. We won the tender by a
difference of 10 days .”

SANİ ŞENER: I HOPE I COULD HAVE GIVEN A
BOUQUET OF ROSES
It’s obvious that Sani Şener has a very important role at TAV Airports. TAV
Airports CEO Sani Şener explains that he joined the business during the
construction course which took 22 months; he tell the following:
“There was a lot of work to do on the construction site and I was working
hard to manage everything. TEPE is a corporate company as Akfen is.
Their employees come and go. I visited Hamdi and told him that there
was a huge turmoil. In my opinion, this is one of very first joint ventures
in Turkey. There are a lot of joint ventures before but there is a lack of
sense of partnership. He told me ‘Sani, I have nothing to say, you do this
job as constructor Sani and keep on running. As you run, some of them
will be stranded on the way.’ I just did as he said, started to run on the
field and we completed the Atatürk Airport with a huge success. At the
times when Hamdi backed me up, I used to tell him ‘Hamdi, you gave me
a rose, I hope god will give me the chance to give you a bouquet of roses
back one day.’ I lived here 22 months and run the construction directly.
When the Atatürk Airport Terminal building was finished, I ordered all
lights to be turned on while I gave Hamdi a tour around and I turned him
and said, ‘I hope I could have given a bouquet of roses.”
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ÖDÜLLERLE GEÇEN YILLAR
YEARS PASSING WITH AWARDS
Havalimanı “Avrupa’nın En Yoğun
Dördüncü Havalimanı”
• ACI Europe, 2014: İstanbul Atatürk
Havalimanı 25 milyon yolcu ve üstü
kapasiteli havalimanları kategorisinde
“Avrupa’nın En Hızlı Büyüyen Havalimanı”
• Skytrax, 2014: İstanbul Atatürk
Havalimanı 50 milyon yolcu ve üstü
kapasiteli havalimanları kategorisinde
“Dünyanın En İyi 10. Havalimanı Ödülü”
• ACI Europe, 2013: 25 milyon yolcu ve
üstü kapasiteli havalimanları kategorisinde
“Yolcu Trafiği En Çok Artan Havalimanı”
• ATN News, 2013: “Yılın Havalimanı Ödülü”
• Anna.aero Euro Annies, 2013: ”Avrupa’nın
En Hızlı Büyüyen Havalimanı Ödülü”
• 16. Dünya Güzergâh Geliştirme Forumu,
Routes, 2010: “Yüksek Övgüye Değer Ödülü”
• Monocle Dergisi, “En iyi 50 Seyahat
Merkezi”, 2009–2010: “Transit uçuşların

cazibe merkezi”
• Skytrax, 2010: “Güney Avrupa’nın En İyi
Havalimanı Ödülü”
• 13. Dünya Güzergâh Geliştirme Forumu,
Routes, 2007: “Yüksek Övgüye Değer Ödülü”
• www.travelquality.com, 2003: “En İyi 2.
Havalimanı”
• Deutsche Aeroconsult, 2002: “Avrupa’nın
En Konforlu Dış Hatlar Terminali”
• ACEC-Amerikan Mühendislik Konseyi,
2002: “Mühendislik Akademi Ödülü” (TAV,
bu ödüle layık görülen ilk Türk şirketidir.)
• Amerikan Sivil Havacılık Otoritesi (FAA),
2001: “Orta Doğu ve Balkanlar’ın En Güvenli
Havalimanı”
• Herald Tribune Gazetesi, 2000: “Dünyanın
En İyi Havalimanları” listesi
• Wall Street Journal Gazetesi, 2000:
“Dünyanın En Büyüleyici Havalimanları”
listesi

on Standard which is established by the Technical

• Skytrax, 2014: Istanbul Atatürk Airport “The 10th

• 13th World Route Development Forum, Routes,

Committee of the World Disability Union with its

Best Airport in the World” in the category of airports

2007:“Highly Commended”

“obstacle-free airport” project. The project was

serving more than 50 million passengers per year

• www.travelquality.com, 2003: “Second Best

also presented as a “good example” during the

• ACI Europe, 2013: “The Fastest Growing Airport”

Airport”

8th Forum meetings of United Nations Interna-

in the category of airports serving more than 25

• Deutsche Aeroconsult, 2002: “Europe’s Most

tional Convention on the Rights of Persons with

million passengers per year

Comfortable International Terminal”

Disabilities held in New York in June 2015.

• ATN News, 2013: “The Airport of the Year”

• ACEC-American Council of Engineering Compa-

• Anna.aero Euro Annies, 2015: “The Airport With

• Anna.aero Euro Annies, 2013: “Fastest Growing

nies, 2002: Engineering Academy Award (TAV was

The Most New Long-haul Routes in Europe”

Airport in Europe”

the first Turkish company to receive this award.)

• ACI World, 2014: Istanbul Atatürk Airport “The

• 16th World Route Development Forum, Routes,

• USA Federal Aviation Administration (FAA), 2001:

Fourth Busiest Airport in Europe”

2010: “Highly Commended”

“The Safest Airport in the Middle East and Balkans”

• ACI Europe, 2014: Istanbul Atatürk Airport

• Monocle Magazine, “50 Best Travel Centers,”

• Herald Tribune Newspaper, 2000: “The Best

“The Fastest Growing Airport in Europe” in the

2009–2010: “Center of attraction for transit flights”

Airports in the World” list

category of airports serving more than 25 million

• Skytrax, 2010: “The Best Airport in Southern

• Wall Street Journal Newspaper, 2000: “The Most

passengers per year

Europe”

Fascinating Airports in the World” list

• Air Transport News, 2016: “Avrupa’da En
Fazla Yeni Uzun Menzilli Güzergaha Sahip
Havalimanı Ödülü”
• Airports Council International - Airport
Service Quality (ASQ), 2015: “Avrupa’da
Hizmet Kalitesini En Fazla Geliştiren
Havalimanı Ödülü”
• İstanbul Atatürk Havalimanı’nda hayata
geçirilen “engelsiz havalimanı” projesi
Dünya Engelliler Vakfı Teknik Komitesi
tarafından oluşturulan, USTAD 2011:2015
Çevre ve Yapı Standardı için GlobalGROUP
tarafından denetlenip sertifikalandırılan ilk
kuruluş oldu. Proje, Haziran 2015’te New
York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler
Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası
Sözleşme’nin 8. Oturum toplantılarında “iyi
örnek” olarak sunuldu.
• Anna.aero Euro Annies, 2015: “Avrupa’da
En Fazla Yeni Uzun Menzilli Güzergaha
Sahip Havalimanı Ödülü”
• ACI World, 2014: İstanbul Atatürk

• Air Transport News, 2016: “The Airport With The
Newest Long-haul Routes in Europe”
• Airports Council International - Airport Service
Quality (ASQ), 2015: “The Airport That Improved
Its Service Quality At The Highest Level in Europe”
• Istanbul Atatürk Airport became the first institution audited and certified by Global GROUP for
USTAD 2011:2015 Environment and Constructi-
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2017 yılında
satılan en
pahalı sanat
eserleri
SANAT PIYASASI MÜDAVIMLERI herhalde 2017 yılını,
‘bir tablonun tam 450 milyon dolara satıldığı zaman’
olarak hatırlayacaklar. Leonardo da Vinci’nin Salvator
Mundi’si, orijinal eser olmadığına dair bazı söylentilere
ve yoğun bir restorasyondan geçmesine rağmen yaklaşık
yarım milyar dolara satılarak, yeni bir dünya rekoru kırdı.
Bundan bir süre önce de Japon koleksiyoner Yusaku
Maezawa Jean-Michel Basquiat’nın bir eserine 110,4
milyon dolar ödeyerek, müzayedede en pahalı Amerikalı
sanatçı olan Andy Warhol’u tahtından etmişti.
2017 yılındaki müzayedede daha başka pek çok büyük
çaplı eserler satıldı; bu da, talep yetersizliği nedeniyle pazarın dip noktayı gördüğü 2015 ve 2016 yıllarının ardından dünyanın en zenginlerinin yeniden bol sıfırlı çekler
yazmaya başladıkları ve sanata kapılarını açtıklarının
işaretiydi.
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1 Leonardo da Vinci

Salvator Mundi 450 milyon dolara satıldı

sold for $450 million
SALVATOR MUNDI’YI San Francisco’dan Hong Kong’a dünya turuna çıkaran ve ünlü reklam ajansı Droga5’e tablo için
reklam hazırlatan Christie’s eseri “özel mülkiyetteki son da
Vinci” olarak lanse ettiğinde, pazarlamayı yeni bir seviyeye
taşımış oldu. Müzayede evinin New York’taki merkezinde,
sanat eseri tek başına zarif, siyah duvarları olan bir odada
sergilenerek saygın ve aynı zamanda gösterime yönelik bir
ortam oluşturuldu. Eseri görmeye gelen kalabalık esere göz
atabilmek için bir saat beklemeyi göze aldı. Bu yüksek fiyat
pazarlama, prestijle mi ilgili yoksa Körfez Arap ülkeleriyle
bazı karanlık jeopolitik ilişkilerin sonucu muydu, bunu hiçbir zaman bilemeyiz, ama yapıtın Suudi Prens Muhammed
Bin Salman tarafından satın alındığı ve Abu Dabi’de yeni
açılan Louvre’da sergileneceği duyuruldu.

The Most Expensive
Artworks Sold in 2017
FOR ART MARKET AFICIONADOS, it’s hard to imagine
2017 being remembered as anything other than “that time
when someone bought a painting for $450 million.” The sale
of Leonardo da Vinci’s Salvator Mundi for nearly half a billion
dollars, despite some murmurs about its authenticity and hefty
restoration, set a new global record. It came just a few months
after Japanese collector Yusaku Maezawa spent $110.4 million on a painting by Jean-Michel Basquiat, unseating Andy
Warhol as the most expensive American artist at auction.
There were plenty of other big-ticket items sold at auction in
2017—enough of them, in fact, to signal that the world’s wealthiest are starting to feel more comfortable opening up their freeport storage units and trading eight- and nine-figure tchotchkes
amongst themselves again, after a market dip in 2015 and a
2016 marked by complaints about a dearth of supply.

CHRISTIE’S TOOK MARKETING TO a new level as it pitched
Salvator Mundi as “the last da Vinci in private hands,” taking the
piece on a world tour from San Francisco to Hong Kong and commissioning an ad by top agency Droga5. At the auction house’s
headquarters in New York, the work was displayed alone in a
sleek black-walled room that created a sense of spectacle and
reverence. The crowds turned out, with some people waiting over
an hour to glimpse the work. Whether the high price was due to
the marketing, the prestige, or some murky Gulf region geopolitics, we’ll never know, but the painting was reportedly purchased
by Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman Al Saud and will
be exhibited in the newly opened Louvre Abu Dhabi.
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Qi Baishi
On İki Kır Manzarası (1925)
Twelve Landscape Screens
140,8 milyon dolara satıldı
sold for $140.8 million

QI’NIN KÜÇÜK mürekkep fırçasıyla çizimlerinden oluşan On İki Kır Manzarası aralık ayında 140,8 milyon dolarla açık artırmayla satılan bir Çin sanat eseri için rekor fiyata imza atmış oldu.
TWELVE SMALL ink-brush paintings by Qi, Twelve Landscape Screens, sold in
December for $140.8 million (931.5 million yuan), setting a record for a Chinese
work of art sold at auction.

3 Jean-Michel
Basquiat

Başlıksız (1982)
Untitled
110,4 milyon dolara satıldı
sold for $110.4 million
PARLAK MAVI zemin üzerinde bir
kafatasını betimleyen geniş çaplı,
kanvas yapıt, Sotheby’s’e göre 35 yıl
boyunca sergilenmedi. Eser, 1984
yılında Christie’s’deki müzayedede
Emily ve Jerry Spiegel tarafından 19 bin dolara satın alınmıştı ve o zamandan
beri de o koleksiyonda yer alıyordu. Ancak ikisinin ölümünün ardından tablo
çiftin kızlarından birine teslim edildi. Açık artırmada fiyat 57 milyon dolardan
başladı ve ilk başta bu rakam salonda fısıltılara neden olduysa da, gittikçe arttı.
Eseri satın alan Japon Yusaku Maezawa, acık artırmanın hemen ardından Instagram’da, daha önce eseri görmek için New York’a yaptığı seyahat sırasında
tabloyla çekildiği bir fotoğrafı yayınladı. Altına da, “bu yapıtı ilk gördüğümde,
sanat aşkıma olan şükran duygum ve heyecanım beni sarsmıştı. Bu deneyimimi olabildiğince çok sayıda insanla paylaşmak istiyorum” diye not düştü. Mezawa’nın 110,4 milyon dolara satın aldığı bu yapıt Japonya’da sergileniyor.

4 Vincent van Gogh

Sabanla Çift Süren Köylü (1889)
Laboureur dans un champ
82,5 milyon dolara satıldı
sold for $82.5 million
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THE LARGE, INTENSE canvas of a skull
on a bright-blue background had not been
publicly exhibited in 35 years, according
to Sotheby’s, and had been in the collection of Emily and Jerry Spiegel since it
was purchased at Christie’s in May 1984
for $19,000. It was handed down to one
of the couple’s two daughters, following
the deaths of both Mr. and Mrs. Spiegel
in 2009. Bidding began at $57 million, a
sum that sounded a little cheeky at first,
and drew murmurs from the crowd. The
murmurs morphed into gasps as that figure, and with it Basquiat’s record, receded
into history and the bidding soared. Almost
immediately after the gavel fell, Yusaku
Maezawa posted a photo on Instagram of
himself taken with his prize during a previous trip to see it in New York. “When I
first encountered this painting, I was struck
with so much excitement and gratitude for
my love of art. I want to share that experience with as many people as possible,” he
wrote. Maezawa’s $110.4 million purchase
is destined for public display in Japan.

VAN GOGH’UN ÜNLÜ TABLOSU Sabanla Çift Süren Köylü Eylül 1889’da,
ressamın yaşadığı bir dizi ruhsal krizin ardından doktorunun yeniden resme dönmesine izin vermesi üzerine ortaya çıktı. Tablo, Van
Gogh’un Fransa’nın güneyinde yaşadığı zamanlarda yaratılmış; Teksaslı petrol milyarderleri Nancy Lee Bass ve Perry Richardson Bass’ın
koleksiyonunda yer alan tablo, Christie’s’in kasım ayında New York’ta
düzenlenen müzayedesinde açılış fiyatı 44 milyon dolardan satışa sunuldu ve 82,5 milyon dolar gibi rekor bir fiyata çıkarak alıcı buldu.

VAN GOGH’S DAZZLING landscape Laboureur dans un champ was
painted in early September 1889 after his doctor permitted him to return to painting following a series of mental breakdowns. The painting
depicts van Gogh’s view from his asylum in Southern France, and came
from the collection of Texas oil billionaires Nancy Lee Bass and Perry
Richardson Bass. At Christie’s New York sale of Impressionist and Modern art in November, it took an early jump from $44 million and sold at
a record price of $82.5 million.
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5 Fernand Léger

Biçimlerin Kontrastı (1913)
Contraste de formes
70 milyon dolara satıldı
sold for $70 million

LÉGER’NIN sanat kariyerinde
dönüm noktası sayılabilecek
bir zamanda ortaya koyduğu
yapıtı yalnızca 70 milyon dolara satılmakla kalmayıp aynı
zamanda sanatçının tabloları
arasında en yüksek fiyatla rekor kıran eser oldu.

LÉGER’S CANVAS,
painted at a pivotal
moment in the artist’s career, not only
sold for $70 million, but smashed
the record for the
artist.

6 Andy Warhol

Altmış Son Akşam Yemeği (1986)
Sixty Last Suppers
60,8 milyon dolara satıldı
sold for $60.8 million

WARHOL’UN DEVASA Altmış Son Akşam Yemeği adlı çalışması, Leonardo da Vinci’nin ünlü Hz İsa’nın Son Akşam Yemeği tablosunun
60 adet siyah-beyaz karesinden oluşuyor. New York, Christie’s’de
açık artırmaya konulan eserin tahmini 53 milyon dolardan satılması bekleniyordu.
WARHOL’S MASSIVE Sixty Last Suppers shows 60 black-and-white
renderings of Leonardo da Vinci’s famous depiction of Jesus Christ’s last
meal. The work, offered at Christie’s New York evening sale of post-war
and contemporary art in November, was estimated at $53 million.

7 Gustav Klimt

Bauerngarten (1907)
59,3 milyon dolara satıldı
sold for $59.3 million

VIYANALI RESSAMIN bu eseri Londra,
Sotheby’s’deki empresyonist ve modern
sanat eserleri ilkbahar müzayedesinde
elde edilen toplam gelirin hemen hemen
dörtte birini sağladı; bu aynı zamanda
Avrupa’daki bir müzayedede şimdiye kadar satılan en yüksek fiyatlı eser oldu. İki
Asyalı koleksiyoner her ne kadar tabloyu
satın almak istediyse de, sahibi müzayede
evinin Avusturya uzmanı oldu.

ALMOST A QUARTER of the total at Sotheby’s spring London Impressionist and Modern
auction total was brought in by Klimt’s vibrant garden scene, Bauerngarten, which sold
for just under £48 million, or $59.3 million, a record for a landscape by the Viennese Secessionist artist and the third-highest price for any work of art sold at auction in Europe.
Two Asian collectors chased the canvas, but it went to the house’s specialist for Austria.
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8 Constantin
Brancusi

Uyuyan İlham
Perisi (1913)
La muse endormie
57,3 milyon dolara satıldı
sold for $57.3 million
BRANCUSI’NIN BILINEN zarif
ve cilalı bronz heykellerinin
aksine, yumurta şeklinde ve
kısmen de mat ve alacalı bronz
bir kafadan oluşan Uyuyan
İlham Perisi 25 milyon dolar
ila 35 milyon dolar arasında
tahmin edilen müzayede satış fiyatını aşarak Christie’s’in
müzayedesinde 57,3 milyon
dolardan alıcı buldu.

9 Cy Twombly

Leda ve Kuğu (1962)
Leda and the Swan

LA MUSE ENDORMIE, a bronze egg-shaped sculpture of a head whose partially gilded
surface has a matte, mottled effect, in contrast to Brancusi’s well-known sleek and polished bronzes, handily beat its estimate between $25 million and $35 million. It sold for
$57.3 million at Christie’s and set a new record for the artist.

10 Francis Bacon

George Dyer’in Portresi için Üç Çalışma (1963)
Three Studies for a Portrait of George Dyer

52,8 milyon dolara satıldı
sold for $52.8 million

51,7 milyon dolara satıldı
sold for $51.7 million

NEW YORK, CHRISTIE’S’DE mayıs ayında düzenlenen ve çağdaş
sanat eserlerine ayrılan müzayedede, Twombly’nin enerjik,
geniş ölçekli tablosu Leda ve
Kuğu 30 milyon dolarla başlayıp, 52,8 milyon dolara kadar
çıkan bir fiyattan satıldı. Sanatçının Roma’da yaşadığı yıllarda
ortaya koyduğu yapıt 30 yıldan
beri ilk kez satışa sunuldu.

BACON’IN ÜÇ PARÇADAN oluşan çalışması bir zamanlar ünlü çocuk kitapları yazarı Roald Dahl’a aitti; daha sonra başka birisinin eline geçti
ve bu mayıs ayında da, Christie’s’de düzenlenen müzayedede satışa çıkarıldı. Yapıt 51,7 milyon dolardan alıcı buldu.

AT CHRISTIE’S NEW YORK sale
of contemporary art that took
place in May, Twombly’s energetic, large-scale canvas Leda and
the Swan climbed from the low
$30 millions up to $52.8 million.
Painted during the artist’s years in
Rome, the work appeared on sale
for the first time in 30 years.

BACON’S TRIPTYCH had once belonged to famed children’s books author
Roald Dahl before passing to the seller who put it on the market at Christie’s this May, where it sold for a total $51.7 million.
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Dünyada en çok döviz rezervine sahip olan ülkeler
The countries with the biggest forex reserves in the world
Norveç

Finlandiya

60,8 M $

6,4 M $

Finland

Norway

6,3 M $

64,9 M $
Belçika Almanya

Britain

Belgium Germany

123,2 M $

Japan

Polonya

1,205 M $

Poland

112,1 M $
Çek Cum. Romanya

Czech Rep. Romania
Avusturya
122,1 M $ 40,3 M $
Switzerland
Austria Macaristan
Bulgaristan
785,7 M $
8,6 M $ Hungary
Bulgaria
25 M $
Fransa
28,2 M $
France
Türkiye
Hırvatistan
İspanya
40,4 M $
Crotia
Turkey
Spain
İtalya
14,1 M $ İsrail
Portekiz
52,3 M $
88,4 M $
Italy
Portugal
37,6 M $
Israel
Ürdün
8M$
Fas
116,3 M $

Kanada
Canada

76,5 M $

ABD
US

44 M $

9,6 M $ 37,4 M $

İsviçre

Japonya

54,4 M $

Denmark

İngiltere

İsveç
Sweden

Danimarka

Iceland

Meksika

3,162 M $
Hindistan

Mısır

India

Egypt

Foreign Currency Reserves
(in billions of U.S. dollars)

Dominican Rep.

Guatemala

10,8 M $
Kosta Rika

6,7 M $

Costa Rica

6,9 M $

Kolombiya
Colombia

Brezilya
Brazil

358,3 M $

45,5 M $
Peru
Peru

61,2 M $
Şili
Chile

37,7 M $

Bolivya

6,6 M $

Singapur

Singapore

69,5 M $

Tayland

205,3 M $ Malezya
Malaysia

97 M $

Endonezya

Mauritius

Indonesia

Mauritius

125,1 M $

5,1 M $

Uruguay
Uruguay

Avustralya

Güney Afrika

15,5 M $

Australia

Yeni Zelanda

44,4 M $

South Africa

Arjantin

Filipinler

Philippines

Thailand

279,8 M $

Bolivia

8,1 M $

437,5 M $

Sri Lanka

Saudi Arabia

486,6 M $

Hong Kong

Sri Lanka

Suudi Arabistan

Avrupa Europe
Asya Asia
Ortadoğu Middle East
K. Amerika N. America
L. Amerika L. America
Afrika Africa
Okyanusya Oceania

Hong Kong

397,2 M $

20,1 M $

Döviz rezervi (milyar $)

Dominik Cum.

Guatemala

385,3 M $

China

13,4 M $

24,7 M $

170,5 M $

South Korea

Jordan

Morocco

Mexico

Güney Kore

Çin

42,3 M $

New Zeland

18,6 M $

Argentina

62 M $

(1/2)

Yeme-içmede kararları etkileyen faktörler - Gelir paydalarına göre 17 ülkenin ortalaması

%47 %50
%41 %44

%40
%35 %37

%45

%43 %47

%54 %54

Organik ya da organik
Yerel üretim ya da yerel
Şeker oranı düşük ya da
malzemelerden yapılmış maddeler kullanılarak üretilmiş
şekersiz ürün
It is organic or made from
It is made locally or uses
It is a low-sugar or sugarorganic ingredients
local ingredients
free product

%39

%43 %47

%51

Az yağlı ya da
yağsız ürün
It is low fat or no fat

%39

%43 %47

%52

Düşük sodyum ya da
az tuzlu ürün
It is a low-sodium,
low-salt product

Kaynak / Source: howmuch.net, imf.org

İzlanda
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Bir internet dakikasında neler oluyor
This is what happens in an internet minute / 2018

3,7 milyon
Arama

973,000
Login

18 milyon
Mesaj
4,3 milyon
yazma
Video
Text
görüntüleme

Logins

Search
Queries

Messages

266,000
Saat izleme
süresi

Videos
Viewed

375.000
İndirilen uygulamalar

Hours
Watched

Apps Downloaded

862.823 $
Online harcama

174.000
Instagrama bakma
Scrolling Instagram

Spent Online

481.000
Tweet gönderimi

2,4 milyon
Snaps oluşturuluyor

Tweets Sent

Snaps Created

25.000
GIF Messenger’la
1,1 milyon
gönderiliyor
Swipe
GIFs Sent via
38
Swipes
Messenger
milyon
67
187 milyon
Mesaj
Email
Messages Voice-First
936.073
aygıt
gönderimi
sevkiyatı Görüntüleme Emails Sent
Voice-First
Devices Shipped

Views

Kaynak / Source: Lori Lewis - Chadd Callahan

Decision factors on what to eat or drink - Average across all 17 countries among income quartiles

%52 %55

%47 %50
%32 %33

%40

%43

%44 %45
%23

%28 %28 %30
%14

Vitaminler ya da minerallerle
takviye edilmiş
It is fortified with vitamins
or minerals

Pre ya da
probiyotik içeriyor
It contains preor pro-biotics

GDO’suz ürün
It is free from GMO (geneticallymodified ingredients

Gluten içermiyor
It is gluten-free

%13

%10

%9

Hiçbiri
None of the above

Kaynak / Source: GFK

%41 %42

(2/2)
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Çalışacak yaştaki nüfus artışı
Working age population growth 2012-2022
OECD pazarları
OECD markets

Gelişmekte olan pazarlar
Emerging markets

Sınırdaki (takipteki)
pazarlar
Frontier Markets

2.5
2.0
1.5

Kaynak / Source: UBS Investment Bank

%

1.0
0.5
0.0
-0.5

Avustralya
Australia
İrlanda
Ireland
ABD
US
Singapur
Singapore
UK
Britain
Fransa
France
Yunanistan
Greece
İtalya
Italy
Almanya
Germany
Japonya
Japan
Filipinler
Philippines
Mısır
Egypt
Hindistan
India
Meksika
Mexico
Türkiye
Turkey
Endonezya
Indonesia
Brezilya
Brazil
Rusya
Russia
Polonya
Poland
Nijerya
Nigeria
Suudi Arabistan
Saudi Arabia
Bangladeş
Bangladesh
İran
Iran
Vietnam
Vietnam

-1.0

Edtech global
startup activity

Startup Üretimi
Startup Output

Fonlama
Funding

Çıkış
Exits

Startup’ların global payı
Global share of startups

Toplam fon değerindeki artış (2012-2017)
Total funding value growth (2012-2017)

Çıkış değerindeki artış
Exit value growth (2012-2017)

Global ortalama: %4,3

Global fon değerindeki

Global ortalama: %126

%2,8 Global average: 4,3%

%291 artış: %377

%462 Global average: 126%

Startup büyümesi (20082016 yıllık ortalama)
Startup growth (2008-2016
annual average)

Medyan tohum anlaşma değeri (2012-17)
Median seed deal value (2012-2017)

Medyan çıkış değeri
Median exit value (2012-2017)

320 bin $

30,2 milyon $

%7,4

Global startup
büyümesi: %4,5
Global startup growth: 4,5%

Dünyada unicorn sayısı
Number of unicorns globally
Global rakam: %4,3

7 Global number: 278

Kuzey Amerika’daki unicorn sayısı
Number of unicorns North America: 3
Asya’daki unicorn sayısı
Number of unicorns Asia: 4

Global funding value
growth: 377%

Global medyan:
350 bin $

thousand Global median:

million

$350 thousand

Medyan seri anlaşma değeri
Median series a deal value (2012-2017)
Global medyan:
4,7 milyon $
Global median:
million
$4,7 million

4,1 milyon $

Seri B+ fonlama değeri (M$) ve
global fonlama payı
Series B+ funding value ($B) and
global share of funding

2.000

%2,5

1,500 %2,1
1,000
500

%2,3
%1,6

%2,0
%1,8
%1,5

0
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Toplam anlaşma değeri
Total value of deals
Anlaşma değerinin
global payı
Global share of deal value

%2,2
%2,0

75
%2,8

%2,4 %2,3

Çıkış sayısı ve global çıkış payı
Number of exits and
global share of exits
100

2.500
%2,3

Global medyan:
30 milyon $
Global median:
$30 million

%1,9

%2,0

%1,7

50
25 %1,2

%1,8
%1,6

%1,5
%1,2

0
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Çıkış sayısı
Number of exits
Global çıkış payı
Global share of exits

Kaynak / Source: Startup Genome LLC.

Global startup
faaliyeti
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Çin’in ABD ithalatına uyguladığı vergilerden etkilenecek işler
Jobs potentially affected by China’s tariffs on US imports

Ülke bazında
iş yüzdesi
% of all jobs
by county

47

27

13
5
2
>0
Potansiyel olarak en çok etkilenen eyaletler (iş sayısı, bin)
Potentially most affected states (number of jobs, ’000)
50

100

150

200

250

300

0

Kaliforniya
California
Washington

Plastik ürünler
Plastic products

Texas

Pharmaceuticals İlaçlar
Kırmızı et
Animal slaughtering (ex poultry)
Cars Otomotiv

100

150

200

250

300

Aircraft Uçak

Michigan
Indiana

PISA’da başarı Türkiye’yi %1.673 büyütür
PISA success helps Turkey to grow by 1.673 %

2,000

50

1,500

Kaynak / Source: Brookings

0

Potansiyel olarak etkilenen en büyük sanayiler (iş sayısı, bin)
Largest industries potentially affected (number of jobs, ’000)

Ülkelerin PISA puanının olasılıklı yükselmesinin 2090 yılında GSYH'de yaratacağı oransal artış (%)
The increase ratio of GDP in 2090 to be created by the countries’ PISA points probable increase

Bütün teste girenler PISA'dan 400 puan alsa / If all students evaluated by PISA get 400 points
Bütün teste girenler PISA'dan Finlandiya kadar puan alsa / If all students evaluated get points at PISA equal to Finland
Kaynak / Source: PISA

1,000

İsviçre
Switzerland

Avusturya
Austria

İsveç
Sweden

İrlanda
Ireland

Fransa
France

İzlanda
Iceland

Almanya
Germany

Danimarka
Denmark

Macaristan
Hungary

OECD

Slovakya
Slovakia

Norveç
Norway

Polonya
Poland

Amerika
United States

İspanya
Spain

Lüksemburg
Luxembourg

İtalya
Italy

Portekiz
Portugal

Yunanistan
Greece

Türkiye
Turkey

0

Meksika
Mexico

500
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Takipteki kredilerin toplam miktarındaki artış (Milyar TL, 2008 - 2020)
Net NPL inflow total volume expected growth (TRY billion, 2008 - 2020)
35

CAGR
17 - 20

30

% +29,5

25

18,0

20

13,6

15

10

% +29,9

14,6

14,3

10,2

9,0

% +27,4

8,0

5,6

5

0,8

0,9

0

2008

2009

2010

2011

2012

Geçmiş

2013

2014

Makro Temel

Historical

2015

2016

2017

2018

Makro Konservatif

Macro Base

2019

2020

% 3,5

Makro İyi

Macro Conservative

Macro Good

% 3,4

Takipteki kredi oranı

% 3,9

% 5,5

% 3,9

% 2,9

% 3,0

% 2,9

% 3,0

% 3,2

% 3,3

% 3,0

% 3,1

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2020

Kaynak: BDDK raporları, KAP’a iletilen banka, leasing, factoring, finance ve varlık yönetim şirketleri beyanları
Source: BRSA, Audited annual financial statements and KAP (Public Disclosure Platform) disclosures of banks, leasing, factoring, financing and asset management companies

% 54
2016

2017

Şirketlerin gelecek 5 yılda nesnelerin internetine
öngördükleri yatırım
Companies’ Planned 5-Year Investment In IoT Solutions

% 37

Global

% 24
% 19
% 13

% 11
%7
%2

< 100.000 $

100.000 $ 1 milyon
(million) $

1 milyon (million) $ 10 milyon
(million) $

10 milyon
(million) $ 100 milyon
(million) $

%1

100 milyon
(million) $ 1 milyar (billion) $

%1

%1

> 1 milyar
(billion) $

Kaynak / Source: Business Insider Global IoT Executive Surveys

% 31
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Aşağıda yer alan risklerin 2018’de, 2017 yılına kıyasla
artacağını mı yoksa azalacağını mı düşünüyorsunuz?
Do you think that, in 2018, the risks presented by the following
issues will decrease or increase compared to 2017?
Büyük güçler arasında siyasi ya da
ekonomik sürtüşmeler
Political or economic confrontations /
frictions between major powers
Devletler arası askeri çatışma ya da saldırı
State-on-state military conflict or incursion
Büyük güçlerin dahil olduğu
bölgesel çatışmalar
Regional conflicts drawing in major power(s)

%6

%20

%60

%19

%19

%58

%20

Çok taraflı ticari anlaşmaların ya da
kuralların tanınmaması
Erosion of multilateral
trading rules and agreements

%20

Güvenlik ittifaklarına yönelik
güven kaybı
Loss of confidence in collective
security alliances
İklim değişikliği ile ilgili küresel
işbirliğinin ortadan kalkması
Erosion of global policy coordination
on climate change

%40

%53

%27

%14

%20

%53

%16

%51

%26

%19

%39

Cevap verenlerin oranı
Percentage of respondents
Önemli ölçüde
azalacak
Significantly
decrease

Az çok
azalacak
Somewhat
decrease

Değişiklik
olmayacak
No change

Önemli ölçüde
artacak
Somewhat
increase

Az çok
artacak
Significantly
increase

Kaynak (Source): World Economic Forum Global Risks Perception Survey 2017–2018

%25

Kanada
Canada

İngiltere
Britain
İspanya
Türkiye
Spain
Turkey
Mısır
Egypt

ABD
US
Meksika
Mexico

Brezilya
Brazil

Dünyadaki tüm öğrenimin
dörtte birinin mobil hesapları
Mobile accounts for one quarter of
all learning worldwide

Hindistan
India

Avustralya
Australia

Kaynak (Source): Udemy for Business

Online öğrenimde ilk 10 ülke
Top ten online learning countries
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Cinsiyete göre son bir yıl içinde tasarruf yapma durumu
Saving habits in the last one year according to gender
CİNSİYET (GENDER)
Son 1 yıl içerisinde
tasarruf yapma durumu
Saving habits in the last one year

ERKEK (Man)

KADIN (Woman)

Frekans (Frequency)

%

Frekans (Frequency)

%

Evet, yaptım (Yes, I did)

105

12,7

119

14,4

Hayır, yapmadım (No, I didn’t)

720

87,3

706

85,6

TOPLAM (Total)

825

100,0

825

100,0

Eğitim düzeyine göre son bir yıl içinde tasarruf yapma durumu
Saving habits in the last one year according to the education level
EĞİTİM DURUMU (EDUCATION LEVEL)
Son 1 yıl içerisinde
tasarruf yapma durumu
Saving habits in the last 1 year

İLKÖĞRETİM (Primary School)

LİSE (High School)

ÜNİVERSİTE (University)

Frekans (Frequency)

%

Frekans (Frequency)

%

Frekans (Frequency)

%

79

11,1

84

15,2

61

15,8

Hayır, yapmadım (No, I didn’t)

632

88,9

468

84,8

326

84,2

TOPLAM (Total)

711

100,0

552

100,0

387

100,0

Evet, yaptım (Yes, I did)

Medeni duruma göre son bir yıl içinde tasarruf yapma durumu
Saving habits in the last one year according to the marital status
MEDENİ DURUM (MARITAL STATUS)
Son 1 yıl içerisinde
tasarruf yapma durumu
Saving habits in the last 1 year

BEKAR (SINGLE)
%

Frekans (Frequency)

%

78

12,0

132

14,6

Hayır, yapmadım (No, I didn’t)

570

88,0

774

85,4

TOPLAM (Total)

648

100,0

906

100,0

Evet, yaptım (Yes, I did)

Frekans (Frequency)

EVLİ (MARRIED)

Kaynak / Source: T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

