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MERHABA,

HELLO,

Strategy dergimizin bu sayısında 7’den 77’ye herkesi ilgilendiren
vergi konusunu kapağa taşıdık. 2018-2020 arasındaki dönemi içeren Orta Vadeli Program’da (OVP) başrolde vergi yer aldı. Nitekim
Maliye Bakanlığı OVP çerçevesinde hazırlanan yeni yasa taslağını
hızla TBMM’ye gönderdi.
Vergi haberleri ve köşe yazıları ile öne çıkan Rahim Ak, Kurumlar
Vergisi’nde dünyayı saran global rekabeti, yeni yasa taslağını ve finans sektörüne yönelik vergi artışının nedenlerini bizim için kaleme
aldı. 2018 yılında otomobilden telekoma, emlaktan gazlı içeceklere
kadar bizi bekleyen vergileri bu sayımızda sizler için özetledik.Tabii
bu sırada ABD’nin kurumlar vergisinde yapmayı planladığı reformları da unutmadık.
Bu sayımızda konuk yazarlarımızdan Abdurrahman Yıldırım,
ABD’de faizlerin gerilemesi, doların değer kaybetmesi ile küresel
risk iştahının arttığına dikkat çekerek, önemli tespitlerde bulundu.
Yıldırım, Türkiye’yi altın değerinde bir yılın beklediğine işaret ederken, ekonomide çözülmesi gerekli olan yapısal sorunlara da işaret
etti. Bir diğer konuk yazarımız eski Hazine Müsteşar Yardımcısı Hakan Özyıldız. Özyıldız, yabancıların Türkiye ekonomisine bakışının
değiştiğini belirtirken, yabancıların Türkiye’ye yaklaşımını doğrudan yatırım yapılabilir ülkeye çevirebilmek için tüm ekonomik, siyasi, yasal ve sosyolojik engellerin ivedilikle kaldırılması gerektiğinin
altını çizdi.
Televizyondaki programları ile ekonomiyi geniş kitlelere sevdiren ve son olarak CNN Türk’te “Dünyanın Binbir Hali” programının
yapımını üstlenen Emin Çapa da “Yeni dünyayı anlamak” yazısı ile
dergimizde yer aldı. Çapa’nın da altını çizdiği gibi dijitalleşmeye hızlı geçenler, dijital dünyanın nimetlerinden yararlanmayı başaranlar
hızla arayı açıyor. Ancak dünya yapay zeka ve teknolojinin nimetlerinin yanı sıra artık yan etkilerini de tartışıyor. İnsanların işlerini elinden alan yapay zekaya karşı teknoloji şirketleri başta olmak üzere bir
çok şirket evrensel asgari geliri tartışmaya başlamış durumda. Öyle ki
bazı dev şirketler belli bir pilot bölgede hiçbir karşılık beklemeden ve
şart koşmadan kişilere karşılıksız para verir hale geldi. “Yapay zekaya
karşı küresel asgari gelir çözüm mü?” haberi bu tartışmalara ışık tutacak nitelikte.Çoğumuzun gelecek hayallerini süsleyen güneye göç
hikayelerinin en güzel örneğini bir anda tası toprağı toplayarak Bodrum’a yerleşen ünlü spor yazarı Serdar Ali Çelikler yine bizim için
yazdı. Yenilenebilir enerjinin dünyada yükselişi, elektrikli otomobil
pazarında beklenen büyüme, 80 binden fazla sanat severi ağırlayan
Contemporary Istanbul’da öne çıkan akımları, sigortacılık sektöründe teknoloji ile gelen yenilikleri yine bu sayımızda bulabilirsiniz.

In this issue of Strategy Magazine, our cover story is about tax
which concerns everyone. Tax has a primary role in the Medium
Term Programme for the years between 2018-2020. The Ministry
of Finance forwarded rapidly the draft law prepared within the
framework of the Medium Term Programme to the Turkish Great
National Assembly.
Rahim Ak, specialized in tax news and columns, wrote for us
about the global competition in Corporate Taxes, the new draft
law and the causes of the tax increase in finance industry. The tax
obligations from automotive, telecommunication, real estate to
the non alcoholic beverages for the year 2018 are summarized in
this issue for you. Of course, we also didn’t forget to talk about the
reforms US plans to carry out in corporate taxes.
In this edition, Abdurrahman Yıldırım who is one of our guest
authors, made important conclusions by pointing out the interest
rate decreases in US and the growing global risk appetite. He stated
that a golden year awaits Turkey but indicated at the same time, the
structural problems waiting to be solved in the economy. Another
guest author is Hakan Özyıldız, former deputy undersecretary.
Özyıldız states that the foreigners’ approach to the Turkish
economy changed and in order to improve again the image of
Turkey as a country suitable to investment from the perspective of
foreigners, all economic, political, legal and sociological obstacle
should be removed immediately.
Emin Çapa too, who familiarized large masses of people
with the economy thanks to his TV programmes and currently,
producing the programme ‘Dünyanın Binbir Hali’ at CNN Türk,
wrote an article titled ‘Understanding the new world. As Çapa
underlines, those adopting fast the digitalization and succeeding
to benefit from the opportunities of the digital world, outperform
the others. However, the world discusses also the side effects of
the technology and the artificial intelligence. Against the artificial
intelligence leaving people unemployed, several companies
and mainly the technological ones began already to discuss the
‘universal basic income’. This is to such an extent that some big
companies began to pay money to people in a pilot area, without
asking them to do anything and unconditionally. The story focused
on whether the universal basic income can offer a solution against
the artificial intelligence will shed light on these discussions. The
famous sports writer Serdar Ali Çelikler wrote the best example
of ‘the stories of migration to the South’ which many of us dream
of for the future; Çelikler decided suddenly to pack everything
and to settle in Bodrum. The rise of the renewables over the
world, the growth expected in the electric car market, the main
trends in Contemporary Istanbul hosting more than 80 thousand
art passionates and the novelties introduced to the insurance
industry with the technological development are the other topics
elaborated in this edition.

Keyifli okumalar dileğiyle;

We wish you a good reading.
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D Ü N YA

‘Bizi ne zaman
yiyecekler’
TEKNOLOJIDEKI gelişme, yapay zeka ülke
başkanları tarafından yakından takip ediliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,
Yandex’in kurucularından biri olan Arkady
Volozh ile basın önünde yaptığı görüşmede
yarı şaka yarı ciddi ‘yapay zeka’nın geldiği
noktayı sordu. Putin, Volozh’a, “Bizi ne
zaman yemeye başlayacaklar?” diye sordu.
Volozh ise “Umarım asla. Robotlar ve yapay
zekalar bizden bir şeyleri daha iyi yapan ilk
makineler değiller. Kepçe de bizim kürekle
kazmamızdan daha iyi iş çıkarıyor ancak
bizi yemeye çalışmıyor” yanıtını verdi. Putin ise cevaben “Onlar düşünmüyorlar”
ifadesini kullandı.

WORLD

“When will
they eat us?”
THE TECHNOLOGICAL progress, the
artificial intelligence are closely followed
by the state presidents as well. Russian
President Vladimir Putin asked, half jokingly
half seriously, about the current state of the
artificial intelligence when talking in front of
the press with Arkady Volozh who is one of the
founders of Yandex. “When will they start to
eat us?” Putin asked to Volozh. “I hope never.
Robots and the artificial intelligence are not
the first machines doing some things better
than us. The digger too is doing better than our
shovel and pick but they don’t attempt to eat
us” Volozh replied. But Putin remarked that
they don’t think.

Dmitry Rybolovlev

D Ü N YA

4 milyar Euro’luk altın vize!
İNGILITERE’NIN önde gelen gazetelerinden Guardian’ın araştırma haberi, Kıbrıs Rum Kesimi’nin Rus ve
Ukraynalı oligarkların ağırlıkta olduğu
yüzlerce zengine AB pasaportu satarak
büyük gelir elde ettiğini ortaya çıkardı.
Habere göre, 2013 yılından beri yaygın
olarak kullanılan ve “altın vize” adı verilen kuşkulu işlemlerle 4 milyar Euro’ya
yakın kazanç sağlandı.
Sadece geçen yıl 400 kadar pasaportun bu şemaya uygun olarak dağıtıldığı
bildiriliyor. Guardian gazetesi, AB vatandaşlığı ile oturma, seyahat ve vergi
kolaylıkları elde eden kişilerin listesini
ele geçirdiğini duyurdu.

Gazete, listede Rusya parlamento üyesinden Ukrayna’nın en büyük özel bankasının kurucusuna ve kumar milyarderlerine kadar geniş bir yelpazede isimler
olduğunu yazdı.
Kıbrıs Cumhuriyeti (Rum Kesimi),
2013’te 2 milyon Euro’luk emlak satın alan
ya da devlet tahvillerine 2,5 milyon Euro
yatıranlara doğrudan vatandaşlık vermeye başlamıştı. Pasaport alanların ülkede
belli süre kalma mecburiyeti bulunmuyor.
Sadece 7 yılda bir kez adaya gelmeleri yeterli sayılıyor. Trump’ın Florida’daki villasını 95 milyon dolara satın alan Rus oligark
Dmitry Rybolovlev de bu yöntemle Kıbrıs
pasaportu edinenler arasında.

WORLD

The golden visa worth 4 billion euros!
THE GUARDIAN, one of the leading
newspapers of Britain, reported that the
Greek Part of Cyprus makes a substantial
amount of money by selling EU passports
to several wealthy persons, most of them
being Russian and Ukrainian oligarchs.
The newspaper indicates that the Greek
Republic of Cyprus earned some 4 billion
euros through the suspicious transactions
called “golden visa” and used extensively
since 2013.
Last year alone, 400 passports within
this scheme, were distributed. The
Guardian announced that it got hold of the
list including the names of the persons
authorized to settle, to travel and to have tax
concessions with EU citizenship.

The newspaper reported that the list
covers a wide range of names from the
Russian parliament member to the founder
of the biggest private bank of Ukraine and
casino billionaires.
In 2013, the Greek Part of Cyprus
began to give direct citizenship to those
buying real estate worth 2 million euros
or investing 2,5 million euros to the state
bonds. Those obtaining passports are not
obliged to stay in the country for a certain
period. It’s enough to come once in seven
years to the island. The Russian oligarch
Dmitry Rybolovlev who bought the villa of
Trump in Florida for 95 million dollars, is
one of those obtaining Cyprus passport in
this way.
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TÜRKİ YE

Müze ziyaretçisi
yüzde 38,7 azaldı
TÜRKIYE’DE müze ziyaretçileri 2016
yılında kötü giden turizm sezonundan
etkilenerek yüzde 38,7 azaldı. Türkiye
İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine
göre 2016 yılında müze ve ören yeri ziyaretçilerinin sayısı 17 milyon 247 bin oldu.
417 müzenin bulunduğu Türkiye’de toplam 3 milyon 311 bin 359 eser mevcut.
Türkiye’de 2016 yılında Bakanlığa
bağlı ücretli müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı bir önceki yıla göre
daha da hızlı azalarak yüzde 49,3 oranında geriledi. Ücret ödenmeyen müze
ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı
da 8,4 milyondan 7,2 milyona geriledi.

TURKEY

The number of museum
visitors decreased
by 38,7 per cent
IN TURKEY, the number of museum
visitors decreased by 28,7 per cent in
2016 as a result of a bad tourism season.
According to the figures of the Turkish
Statistical Institution, 17 million 247
thousand persons visited the museums and
the archeological sites in 2016. In Turkey,
there are 417 museums where 3 million
311 thousand 359 pieces are exhibited.
In 2016, the number of persons visiting
the museums and archaeological sites
requiring entrance fee and bound to the
Ministry, dropped further by 49,3 per cent
compared to the previous year. On the
other hand, the number of persons visiting
the museums and archaeological sites with
free entrance decreased from 8,4 million
to 7,2 million.

TÜ R Kİ Y E

Uçmayı seven ‘Uçar Ailesi’
SEKTÖRDE birçok ilke imza atan gümrüksüz mağaza işletmeciliğinin lider ismi ATÜ
Duty Free, bir ilki daha başlattı. Sadece dijital platform üzerinden yayın yapan diziye
start verilirken, ilk bölüm de izleyiciler ile
buluştu.İzleyiciler, 6 bölümden oluşan dizinin her bölümünde Uçar Ailesi’nin ATÜ
Duty Free’deki maceralarını takip edebilecek. Çekimleri İstanbul Atatürk Havalimanı ATÜ Duty Free mağazalarında gerçekleştirilen dizinin oyuncuları arasında

Korel Cezayirli, Zeynep Ender İge, Feriha
Eyüpoğlu, Demir Parscan, Alisa Sezen Sever ve Sezgi Deniz yer aldı.
ATÜ Duty Free Genel Müdürü Ersan Arcan, “ATÜ Duty Free olarak yolcularımızın
ihtiyaçlarını ve isteklerini önceden bilerek
en iyi müşteri deneyimini yaşatmak üzere
hareket ediyoruz. Markalı içeriğin trend olduğu ve dijitalleşen dünyada yolcularımız
ile dijital kanallardan iletişime geçmek için
Uçar Ailesi’ni yarattık” dedi.

T U RK EY

‘Uçar family’ loving to fly
ATU Duty Free, the leading name of custom free
operators, making several firsts in the industry,
launched another novelty. The series broadcast
only on the digital platform got started and the
first episode was released. The spectators will
follow the adventures of Uçar Family (Flying
Family) at ATU Duty Free in each episode of the
series consisting of 6 episodes. The shootings of
the series take place at ATU Duty Free Shops at the
Istanbul Ataturk Airport and Korel Cezayirli, Zeynep
Ender Ige, Feriha Eyüpoğlu, Demir Parscan, Alisa Sezen
Sever and Sezgi Deniz are among the players of the series.
“As ATU Duty Free, we take care of the needs and demands of our passengers and we
act to offer the best customer experience. In the digitalized world where the branded
content is trend, we created Uçar Family to get in touch with our customers via the digital
platform” ATU Duty Free General Manager Ersan Arcan tells.
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2020’de en ucuz enerji

YENİLENEBİLİR

Teknoloji ile birlikte yenilenebilir enerji yatırımlarının maliyetindeki düşüş
yatırımcıların iştahını artırıyor. Morgan Stanley’nin raporuna göre çok değil 2-3 yıl
sonra dünya genelinde en ucuz enerji üretimi yenilenebilirden sağlanacak.

The cheapest energy in 2020
THE RENEWABLE ENERGY
The cost decrease in the renewable energy investments
thanks to the technology, triggers the appetite of the
investors. According to the report of Morgan Stanley, the
cheapest energy will be produced from the renewable
soon, in 2-3 years across the world.

News / HABER
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İR DÖNEM pahalı olduğu için
uzak durulan yenilenebilir
enerji, teknolojideki gelişmelerin etkisi ile artık enerji
yatırımlarında liderliğe koşuyor. Arka arkaya yenilenebilir enerjideki
büyüme,beklenti ve hedefleri içeren raporlar yayınlanırken hemen hepsinde bundan
sonra dünyadaki en büyük yatırımın bu alana
yapılacağının altı çiziliyor. Aslında son yıllarda gelen rakamlar bu beklentilerin hiç de boş
olmadığını gösteriyor.
Son olarak ABD’li yatırım şirketi Morgan
Stanley’nin hazırladığı rapor, bu alana yatırım yapmayı planlayanların iştahını daha da
artıracak gibi görünüyor. Söz konusu rapora
göre, Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan
birkaç ülke dışında dünyanın tüm ülkelerinde yenilenebilir enerji 2020 yılına kadar
enerji üretiminin en ucuz şekli olacak.
Morgan Stanley’nin analistleri, “2020
yılına kadar yeni enerji üretimi alanında en
ucuz yöntemin yenilenebilir olanlar olacağını tahmin ediyoruz. Tahminlerimize göre,
kamu hizmetlerindeki karbon emisyon seviyelerindeki değişikliklerin başlıca nedeni,
hükümet politikalarından ziyade yenilenebilir ekonominin tercih edilmesi olacaktır”
ifadesini kullanıyor.
Ardından da şöyle diyorlar; “Örneğin;
Amerika Birleşik Devletleri Paris İklim
Anlaşması’ndan çıkma kararı almış olsa da

B

THE RENEWABLE ENERGY, avoided for
some times for its high cost, rises now to
the top in energy investments thanks to the
developments in the technology. Reports
related to the growth, expectations and targets
follow each other and all of them underline
that the biggest investment will be made into
this field over the world in the upcoming years.
Indeed, the figures in recent years prove that
these expectations are not vain.
On the other hand, the recent report
released by US investment company Morgan
Stanley, will apparently increase further
the appetite of those planning to invest in
this field. According to the same report, the
renewable energy will be the cheapest way to
produce power across the world, except of a
few countries in the Southeast Asia, by 2020 .
“We anticipate that the renewable
alternatives will emerge as the
cheapest method in the
production of the new energy
by 2020. According to
our predictions, the
renewable economy
rather than the
government policies
will be the main reason for changes in carbon
emission levels at the public sector” Morgan
Stanley analysts tell.
Then they continue; “for example, although
US decided to withdraw from the Paris Climate
Change, we think that US will decrease the
carbon emission levels by 26-28 per cent until
2020 compared to the year 2005 and thus,
it will even outpace the standards set by the

9

790 $

2025’te güneş enerjisinde
tahmini kw başına yatırım
maliyeti
Estimated İnvestment cost per
kw in solar energy in 2025

1.370$

2025’te rüzgar enerjisinde
tahmini kw başına yatırım
maliyeti
Estimated İnvestment cost per
kw in wind energy in 2025
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ABD’nin 2005 yılına kıyasla 2020’de karbon emisyonu seviyelerini
yüzde 26-28 aralığında düşürerek Paris Anlaşması’nın amacının da
ilerisine geçebileceğini düşünüyoruz.”
Kuşkusuz bu tahminlerin altyapısı da var. Raporu hazırlayanlar
güneş panelleri fiyatlarında 2016 ve 2017 yıllarında yüzde 50 düşüş
gözlemlediklerinin altını çiziyor. Ayrıca, rüzgar türbininde bilim insanlarının elde ettiği gelişmeler sayesinde rüzgar enerjisinde etkinliğin artırıldığına da vurgu yapılıyor.
UluslararasıYenilenebilirEnerjiAjansı’nın (IRENA)geleceğeyönelik
tahminleri de Morgan Stanley analistlerini destekliyor. IRENA’nın hazırladığı rapora göre güneş enerjisinde kw başına yatırım maliyeti 2015 yılında bin
810 dolar iken, 2025 yılında bu rakamın 790 dolara inmesi bekleniyor. Rüzgar
enerjisinde ise bu rakamın bin 560 dolardan bin 370 dolara ineceği bir başka
tahmin.
DEVLERDEN YÜZDE 100 YENİLEBİLİR ENERJİ SÖZÜ
Yenilenebilir enerji yatırımları artarken dünya devleri de elektrik ihtiyaçlarının tamamını yenilenilir enerji kaynaklarından karşılayacaklarını açıklayarak, bu trende destek veriyor. Elektrik tüketimleri Polonya’nın yıllık elektrik
ihtiyacına eşit olan 100’den fazla çok uluslu şirket, RE100 insiyatifi çerçevesinde yüzde yüz yenilenebilir enerjiden üretilen elektrik kullanma hedefleri
olduğunu açıkladı.Aralarında Apple, Facebook, Google ve Ikea gibi dev şirketlerin bulunduğu şirketlerden Burberry ve Carlsberg Group yüzde yüz yenilenebilir enerji için 2022 yılı için hedeflerken, AXA 2025 yılına kadar bu sürece
adım atmayı planlıyor.
Dünya genelinde yenilenebilir enerji yatırımları artarken Türkiye de bu gelişmeden payını almış durumda. 2016 sonu itibarıyla Türkiye’deki toplam elektrik tüketiminin yüzde 67.6’sı termik santraller, yüzde 24.6’sı hidroelektrik,
yüzde 7.8’i ise yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandı. Hedef güneşte de
rüzgarda da 10 bin megavatlık kurulu güç rakamlarına ulaşmak.

TÜRKİYE’DE RÜZGAR VE GÜNEŞİN PAYI ARTIYOR
The share of wind and solar increases in Turkey
YIL /
TERMİK / HİDROLİK /
RÜZGAR + GÜNEŞ + JEOTERMAL /
Year
Thermic Hydraulic
Wind+Solar+Geothermic
2002
73,9
26,0
0,1
2007
81,0
18,7
0,3
2008
82,7
16,8
0,5
2009
80,6
18,5
1,0
2010
73,8
24,5
1,7
2011
74,8
22,8
2,4
2012
73,0
24,2
2,8
2013
71,5
24,7
3,7
2014
79,5
16,1
4,3
2015
68,5
25,7
5,8
2016
67,6
24,6
7,8
Kaynak Bazında Türkiye Elektrik Enerjisi Üretim Oranları (%)
Power production rates in turkey on the basis of source (%)

Paris Climate Change Agreement.”
These anticipations have of course a basis.
The authors of the report underline that they
observed 50 per cent decline in prices of solar
panels between 2016 and 2017. On the other
hand, thanks to the progress achieved by the
scientists in wind turbine, the wind energy got
further momentum.
The forecasts of The International
Renewable Energy Agency (IRENA) for the
future too support the analysts of Morgan
Stanley. According to the report released by
IRENA, the investment cost per kw in solar
energy which was one thousand 810 dollars in
2015, is anticipated to drop to 790 dollars in
2025. Concerning the wind energy, this figure
is predicted to decrease from one thousand
560 dollars to one thousand 370 dollars.

THE GIANTS PROMISE 100 PER CENT
RENEWABLE ENERGY
As the renewable energy investments
grow, the world giants support this trend
by declaring that they will use 100 per cent
renewable energy for their power need. More
than 100 international companies consuming
power equal to the power need of Poland
on annual basis, reported that they target to
run completely on the power generated by
the renewable energy within the framework
of RE100. Burberry and Carlsberg Group
among the other giant companies like Apple,
Facebook, Google and Ikea, set the year 2022
for the production of 100 per cent renewable
energy and AXA plans to shift to this trend by
2025.
As the investments to the renewable energy
increase across the world, Turkey too takes the
same path. By the end of 2016, 67.6 per cent
of total power consumption in Turkey were
supplied by the thermal power plants, 24.6 per
cent by the hydroelectric power plants and 7.8
per cent by the renewable energy sources. The
target is to obtain an established power of 10
thousand megawatts both in solar energy and
wind energy.
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YENİLENEBİLİR ENERJİNİN YARATTIĞI
İSTİHDAM 9.8 MİLYONA ULAŞTI
The renewable energy created jobs for
9.8 Million persons
DÜNYA yenilenebilir enerjiye yönünü dönerken, bu alanda artan yatırımlar istihdama
da büyük katkı yapıyor. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın (IRENA) Yenilenebilir Enerji ve İstihdam Yıllık 2017 Raporu’na
göre; dünya genelinde yenilenebilir enerjide
yüzde 1.1 artışla geçen yıl 9 milyon 800 bin
istihdam yaratıldı. Türkiye’de ise yaratılan
istihdam 94 bin kişiyi aştı. Temiz enerjideki
istihdam artışında bölgesel değişimler, enerji teknolojileri maliyetlerindeki düşüş, artan
talep ve rekabet ile artan çevresel duyarlılık
etkili oldu. Raporda istihdamla ilgili öne çıkan noktalar şunlar:
¬ Güneşten elektrik üretimi alanında istihdam geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde
12 arttı. Bu sektörde 3 milyon 100 bin kişi iş
buldu.
¬ Yenilenebilir enerjide ikinci sırayı 1 milyon
724 bin istihdamla sıvı biyoyakıt sektörü,
üçüncü sırayı da 1 milyon 500 istihdamla büyük ölçekli hidroelektrik santraller aldı.
¬ Yenilenebilir enerji alanında en fazla istih-

dam Çin’de gerçekleşti. Ülkede geçen yıl temiz enerji sektöründe 3 milyon 643 bin yeni
iş imkanı sağlandı.
¬ Çin’i 876 bin istihdamla Brezilya ve 777 bin
istihdamla ABD izledi.
¬ İlk defa bu yılki raporda Türkiye’deki yenilenebilir enerji sektöründe çalışan personel
sayısına ilişkin rakamlara da yer verildi. Buna

göre, Türkiye’de temiz enerji sektörü geçen
yıl 94 bin 400 kişiye iş kapısı yarattı.
¬ Raporda, Türkiye’deki ana temiz enerji
sektörlerinden güneş enerjisinde ısıtma ve
soğutma alanında 16 bin 600 ve fotovoltaik
alanında da 12 bin 700 kişinin çalıştığı belirtildi. Rüzgar enerjisi sektöründe ise 53 bin
çalışanın görev yaptığı kaydedildi.

Güneş enerjisi üretiminde 3.1 milyon kişi çalışıyor - bu, sektördeki en yüksek istihdam
Solar PV employs 3.1 million people - more than in any other renewable
Güneş Fotovoltaik
Solar Photovoltaic
Sıvı Biyo Yakıt
Liquid Biofuels
Hidroelektrik (büyük)
Hydropower(Large)
Rüzgar enerjisi
Wind Energy
Güneş ısıtma/soğutma
Solar Heating/ Cooling
Katı Biyokütle
Solid Biomas
Biyogaz
Biogas
Hidroelektrik (küçük)
Hydropower (Small)
Jeotermal Enerji
Geothermal Energy

Yaratılan istihdam
Jobs Created

THE WORLD shifts to the renewable
energy and the investments growing in
this field enhance the employment as well.
According to the Renewable Energy and
Employment Annual Report 2017 released
by the International Renewable Energy
Agency, 9 million 800 thousand jobs were
created last year with 1.1 per cent increase
in the renewable energy across the world.

by 12 per cent on yearly basis. 3 million

industry took the second place with 1

According to the report, the clean energy

In Turkey, more than 94 thousand jobs were

million 724 thousand jobs and the big scale

industry created jobs for 94 thousand 400

created. The regional changes, the falling

hydroelectric plants took the third rank with

persons last year.

costs of the energy technology, the growing

1 million 500 jobs.

Konsantre Güneş Enerjisi
CSP

jobs and US with 777 thousand jobs.

100 thousand persons found jobs in this

¬ For the first time this year, the report

industry.

covered also the figures related to the

¬ In the renewable energy, the liquid biofuel

employment in renewable energy in Turkey.

¬ The report states that 16 thousand 600

demand and the environmental sensitivity

¬ In the renewable energy, China created

had an impact on the employment growth

the highest number of jobs. In the country, 3

energy which is one the main clean energy

in clean energy. The main points about

million 643 thousand new job opportunities

industries in Turkey and 12 thousand 700

employment in the report are as follow:

were offered in the clean energy last year.

persons work in photovoltaic. 53 thousand

¬ The employment in solar energy rose

¬ Brazil followed China with 876 thousand

persons work in heating and cooling in solar

persons work in the wind energy.
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Sonbahara doğru ekonomide
sorunlar yer değiştiriyor
Finans sektörünün duayen yazarlarından Abdurrahman Yıldırım, yılın son çeyreğindeki beklentileri ve
2018’i Strategy için değerlendirdi. Yıldırım’a göre ABD’de faizlerin gerilemesi, doların değer kaybetmesi,
küresel risk iştahını besliyor. Tüm bunların da etkisi ile Türkiye’yi altın değerinde bir yıl bekliyor.

The problems in the economy are replaced
by others towards autumn
Abdurrahman Yıldırım, a doyen among authors in the finance sector, comments on the forecasts for the last
quarter of the year and assesses the year 2018 for Strategy. According to Yıldırım, the lowering interest rates
in US and the depreciation of dollar spur the global risk appetite. With the impact of all these notions,
a golden year lies ahead of Turkey.
Abdurrahman YILDIRIM
Habertürk Ekonomi Yazarı
Columnist, Habertürk

Y

AKIN DÖNEMDE Türkiye ekonomisinin
konjoktürel sorunu düşük büyümeydi.
Geleceğe yönelik beklentilerin bozulması,
siyasi belirsizliklerin artması, ihracat pazarlarında yaşanan jeopolitik sorunların
dış satımı düşürmesi, büyük kentlerdeki
büyük terör olaylarının turizm sektörünü
vurması, Rusya’nın uçak düşürme olayı sonrasında Türkiye’ye koyduğu ekonomik ambargo ve nihayetinde darbe
girişimi üst üste geldi. Turizmden başlayarak ihracatı, büyümeyi ve istihdamı negatif etkiledi. 2016 yılı büyümesi yüzde
3.1’e indi. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde ise büyüme yerini
yüzde 0.8 daralmaya dahi bıraktı.

THE CONJUNTURAL problem of Turkey was the
low economic growth until recently. All troubles like the
deterioration of the expectations for the future, the growing
political uncertainty, the export decline resulting from the
geopolitical problems in export markets, the tourism industry
hit by the terror attacks in cities and the embargo imposed to
Turkey by Russia following the plane crisis and finally, the putsch
attempt poured out. These headaches weighed first on the
tourism and then on the growth and employment. The economic
growth in 2016 declined to 3,1 per cent. And last year, the growth
in the third quarter was replaced by 0,8 per cent contraction.

ITS COST IS 1 PER CENT OF GDP
The government chose to dope the economy in order to reorder

MALİYETİ GSYH’NIN YÜZDE 1’İ KADAR
Hükümet işleri toparlamak için ekonomiye doping yapmayı
tercih etti. Bunu da maliye politikalarını gevşeterek ve bütçe
disiplininden ödün vererek yaptı. Vergi indirimleri ve ertelemeleri, kredi teşvikleri, borç ertelemelerinin bütçeye toplam yükü, milli gelirin yüzde 1’i düzeyine vardı.
Bütçe açığının GSMH’ya oranı yüzde 1 hedeflenmişken
son yapılan açıklamalar bunun yüzde 2 dolayında gerçekleşmesinin beklendiği yönünde. Artan açık doğal olarak borçlanmayla finanse ediliyor. Bu nedenledir ki, Hazine’nin borç
çevirme oranı 2001 sonrasında ilk kez yüzde 120 düzeyine
çıkarıldı. Bu yılın sonu için de yüzde 125’e yükselmesi hedeflendi.

the affairs. And it made it by loosening the fiscal policies and
making concession on the budgetary discipline. The total burden
of tax rebates and tax deferrals, loan incentives, debt relief
surged to 1 per cent of the national income.
While the target for the ratio of the budget deficit to GDP
was announced to be 1 per cent, the recent statements indicate
that it’s revised to 2 per cent. Eventually, the growing deficit
is financed by borrowing. Consequently, The Treasury’s Debt
Service Coverage Ratio surged to 120 per cent for the first time
since the year 2001. And the year end target is increased to 125
per cent.

AGAIN AN INDEBTED COUNTRY
Not only the domestic debt of Turkey but its external debt too

YENİDEN BORÇLU ÜLKE
Türkiye’nin sadece iç borcu değil aynı zamanda dış borcu da

are on the rise. The growing external debts of the private sector
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yükseliyor. Özel sektör eliyle büyüyen dış borçlar yılın ilk
çeyreğinde 412.4 milyar dolarla 2001 krizinden bu yana en
yüksek düzeyine çıktı. Dış borçların GSYH’ye oranı 2002
yılında yüzde 54.8 iken, 2008 yılında yüzde 36.2’ye kadar
indi. Küresel kriz sonrasında ise artışa geçerek yüzde 49.1’e
kadar çıktı. Yeniden artık borçlu ülkeler sınıfındayız. Büyüme sorunumuzu kamu harcamalarını artırarak çözdük ama
bu kez de bütçe açığı, iç borçlanma ve dış borçlanma tarafını
büyüttük. Sorunlar yer değiştirdi.
Milli gelirin yüzde 50’si kadar bir dış borç stoku gelişmiş
ülkelere göre düşük, hatta onların yarısı düzeyinde. Konuya
bu açıdan bakınca sorun yok denilebilir. Ancak içinde olduğumuz gelişmekte olan ülkeler grubunun dış borçluluk oranı ortalama olarak bizden düşük ve GSMH’nın yüzde 33’ü
düzeyinde. Bizim borçluluğumuz yaklaşık yüzde 50 daha
yüksek.

surged to the highest level with 412,4 billion dollars in the first
quarter of the year since the crisis in 2001. The ratio of external
debts to GDP which was 54,8 per cent in 2002, dropped to 36,2
per cent in 2008. And it rose to 49,1 per cent following the global
crisis. So, we are again in the category of indebted countries. We
solved our problem of growth by increasing the public spending
but this time, we inflated the deficit gap, the internal and
external debts. The problems were replaced by others.
The external debt stock equal to 50 per cent of the national
income, is low compared to the developed countries and even,
it’s half of them. From this perspective, one can conclude that
there’s no problem. However, the external debt ratio of the
category of developing countries which we are involved in, is
lower than our country’s and the ratio is around 33 per cent to
GDP. Our indebtedness is approximately 50 per cent higher .

A NEED FOR AN EXTERNAL SOURCE OF 200 BILLION
DOLLARS EACH YEAR

HER YIL 200 MİLYAR DOLAR DIŞ KAYNAK İHTİYACI
Ayrıca gelişen ülkeler içinde en yüksek cari açık veren ekoamong the developing countries. Therefore, we are bound to
nomiyiz. Bu da bizi yabancı kaynağa bağımlı kılıyor. Borç
the external finance. We need for an external source of 200
ödemesi ve cari açık finansmanı olarak her yıl ihtiyacımız
billion dollars each year to pay the external debt and to finance
olan dış kaynak tutarı 200 milyar dolar. Dışarıdan bu kaynathe current account deficit. No problem as long as the foreign
ğı bulduğumuz sürece sorun yok. Ancak bulamadığımız veya
sources keep pumping this money. However, our economy
uygun maliyetle bulamadığımız zaman ister istemez ekonowill inevitably contract when
mide küçülmeye gideceğiz.
we cannot get this source or we
Küresel
konjonktürün
cannot get at affordable cost.
yanımızda
olmaya
devam
Dolar/TL kurunun yılbaşından bu yana seyri
We are lucky as the global
etmesi bu konudaki şansıconjuncture continues to favor
mız. Parasal genişlemeyi
us. FED deciding to halt the
durdurmaya karar veren
monetary expansion, couldn’t
ABD Merkez Bankası FED
implement yet the second phase
4 yıldır hala parasal daralma
which is the monetary tightening.
aşaması olan ikinci hamleye
The interest rate hikes are
geçemedi. Faiz artırımları
shelved as the political future of
da Başkan Donald Trump’ın
Trump remains uncertain.
siyasi geleceğiyle birlikte
suya düştü.
A GOLDEN YEAR FOR
TURKEY
TÜRKİYE’YE ALTIN
The lowering interest rates
DEĞERİNDE BİR YIL
in US and the depreciation of
ABD faizlerinin gerilemesi,
dollar spur the global risk appetite. Several fields, markets
doların değer kaybetmesi, küresel risk iştahını besliyor. Bu
and countries benefit from this situation. But mostly, Turkey
durumun yaradığı pek çok alan, piyasa ve ülke var. Ama en
takes opportunity from this picture as a country with a high
çok da küresel sermaye akımlarına ihtiyacı yüksek ekononeed for the global capital. The opinion is that FED will not rise
mi olarak Türkiye’nin işine yarıyor. FED’in faizleri ABD’de
the interest rates until November 2018 when the mid-term
ara seçimlerin yapılacağı Kasım 2018’e kadar artıramayaelections will be held in US. If we don’t face any global crisis
cağı yönündeki görüş giderek daha da kuvvetleniyor. Eğer o
arising from US or another country and expanding to the world,
zamana kadar ABD’den veya başka bir ülkeden çıkarak başka
Turkey will have gained a golden year.
ülkelere yayılacak bir küresel krizle karşı karşıya kalmazsak,
We are solving the conjunctural problems but the structural
Türkiye altın değerinde bir yıl kazanmış olacak.
problems of the economy remain there. And in order to
Çünkü Türkiye olarak konjoktürel sorunları çözüyoruz
concentrate on these issues, we need a five-year execution
da ekonominin yapısal sorunları duruyor. Bu sorunları maperiod without elections.
saya yatırmak için de seçimsiz bir beş yıllık icraat dönemine
ihtiyaç var.
Our economy has also the highest current account deficit
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ŞEHRİN SAĞLIĞI
DÜNYAYA YAYILACAK

Sağlıkta yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülen şehir hastanelerinde
başarılı projelere imza atan şirketler dünyaya açılmayı planlıyor. Akfen İnşaat
Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın, “Sağlık Bakanlığı’nın Suudi Arabistan,
Pakistan, Katar gibi ülkelerle görüşmeleri var. Yakın takipteyiz” diyor.

THE URBAN HEALTH WILL SPREAD
TO THE WORLD
The companies realizing successful projects at the city hospitals, considered as
the beginning of a new era in healthcare, plan to open to the world. “The Ministry
of Health is talking with the countries like Saudi Arabia, Pakistan and Qatar. We are
following closely” Akfen Construction Chairman Selim Akın tells.

ÜRKIYE’NIN dev gruplarının son yıllardaki en gözde yatırımı şehir hastaneleri
oldu. Kamuya ait yatırımların özel sektör
tarafından yapılması ve 25 yıl süreyle devlete kiralanması yönteminin uygulandığı
Kamu Özel İşbirliği- PPP (Public Private
Partneship) projesinde yakalanan başarı
gözleri yurtdışına çevirdi.
Isparta Şehir Hastanesi’ni 1 milyar 150 milyon liralık yatırımla 12 ay 12 gün gibi kısa bir sürede tamamlayan ve 24
Mart 2017’de resmi açılışını yapan Akfen İnşaat, Eskişehir ve
Tekirdağ’daki yatırımlarına da devam ediyor. Yeni şehir hastanelerinin ihale süreçleri de radarında olan Akfen İnşaat’ın
Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın ile bu alanda attıkları
adımları ve planları üzerine konuştuk:

T

THE MOST FAVORITE investment of
Turkey’s conglomerates in recent years has
been ‘city hospitals’. The attention is turned
now to the foreign countries following the
success of PPP (Public Private Partnership)
project based on a model in which the public
investment is made by the private sector and
leased to the state for a period of 25 years.
Akfen Construction, finishing the Isparta City
Hospital in just 12 months and 12 days which
is a quite short period for such a project, with
an investment of 1 billion 150 million liras
and inaugurating it on 24th March 2017,
continues to invest in Eskişehir and Tekirdağ.
We talked with Selim Akın, Chairman of Akfen
Construction, in the follow up of the tender
courses of the new city hospitals as well,
about the steps taken in this area and their
plans:

Akfen İnşaat’ın şehir hastaneleri sürecinde yer almasında neler etkili oldu?
Hastane yatırımları yap-işlet-kirala sistemi ile gelişiyor. Biz bu
süreçte yatırımcı olarak varız. Anılan yatırımlar bizim yatırımcı
kimliğimizi güçlendiriyor. Bu alanda olmaya devam edeceğiz.

Why did Akfen Construction choose to be
engaged in the course of city hospitals?
The hospital investments develop with
build-operate-lease system. We are involved
as investor in this course. The related investments enhance our investor identity. We’ll
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Hastaneler konusunda 25 yıl sürecek üst
kullanım hakkımız mevcut. Bakanlığın bir
vizyonu var. Her yıl belli bütçeyi bu hastaneleri yenilemek için kullanıyorlar. “Ben
artık bu harcamayı yapmayayım. 25 sene
sonra bu bütçeyi sadece kira harcaması
için kullanayım. Geri kalan açığı da hastanenin döner sermayesi ile kapatırım” diye
düşünüyorlar. Genel anlamda bu doğru.
Artık hastanelerin yenilenme ihtiyacı kalmayacak, çünkü bunun bütün sorumluluğu bizde.
Hangi şehir hastanelerinin yatırım
sürecinde varsınız? Toplam yatırım
tutarınız ne olacak?
Akfen İnşaat olarak Kamu-Özel İşbirliği
(PPP) modeli ile bugüne kadar Isparta, Eskişehir ve Tekirdağ Şehir Hastaneleri projelerinin yatırımlarını üstlendik. Toplam
2 bin 316 yatak kapasitesine sahip 3 şehir
hastanesi projesi için 3.9 milyar TL yatırım planladık. Isparta Şehir Hastanesi’ni
geçtiğimiz mart ayında hizmete açarak, Sağlık Bakanlığı’na
teslim ettik. Mart 2017’de hizmete açılan Isparta Şehir Hastanesi Türkiye’nin en hızlı bitirilen ilk şehir hastanelerinden
biri olma özelliğini taşıyor. Eskişehir Şehir Hastanesi’nin inşaatına 2016 yılında başlandı; 333 bin metrekarelik kullanım
alanı, 981 yataklı Ana Hastane ve 100 yataklı Yüksek Güvenlikli Psikiyatri Hastanesi (YGAP) toplam bin 81 yatak kapasitesi,
264 polikliniği, 36 ameliyathanesi ve sahip olacağı dünya standartlarındaki ileri teknoloji medikal ekipmanları ile bölgesinin
sayılı hastaneleri arasında yer alacak. Eskişehir Şehir Hastanesi’ni 2017 yılı sonuna kadar tamamlayarak Sağlık Bakanlığı’na
teslim etmeyi planlıyoruz. Tekirdağ Şehir Hastanesi ise 169
bin metrekarelik kullanım alanı 369 yatak genel hastane, 64
yatak yoğun bakım, 32 yatak yeni doğan yoğun bakımı, 8 yatak
mahkûm servisi, 2 yatak yanık birimi 5 doğumhane yatağı ve 12
ameliyathanesi olmak üzere toplam 480 yatak kapasiteli olarak inşa edilecek. 2018 yılında proje bitmiş olacak.
Sağlık Bakanlığı ne kadar süreyle kiracı olacak hastanelerde? Hastane inşaatı dışında ne gibi görevleriniz var?
Kamu hastanesi statüsünde vatandaşlara ücretsiz sağlık hizmet veren bu hastanelerde Sağlık Bakanlığı kiracı oluyor.
Sağlık personeli de Sağlık Bakanlığı’nın sorumluluğunda. Biz
Isparta Şehir Hastanesi’ni açtık. Tesiste bilgi işlem, güvenlik, temizlik, yemekhane ve otopark gibi sağlık personelinin
sorumluluğu dışındaki hizmetler bizim tarafımızdan karşılanıyor. Hastanelerde yönetmelikler gereği farklı standartları
sağlamak zorundayız. Mesela mutfaktan alıyorsunuz hastanın yemeğini, 23 derecelik yemek hasta odasına aynı sıcaklıkta
gitmek zorunda. Bu nedenle özel ısıtmalı arabalarda taşıyoruz.
Her şeyin bıçağı ve çatalı ayrı. Güvenlikte de bebekler bir bölgeden diğerine anne izni olmadan gidemiyor. Biz de bunları sağla-

continue to be present in this segment. We are given the top
usage right for 25 years. The Ministry has a vision. Each year,
they allocate some budget to renovate these hospitals. “I
don’t want to make this spending any more. I can use this budget only for rent after 25 years. And I can close the remaining
deficit with the revolving capital” they think. In general sense,
that’s right. There will be no need any more for the renovation
of the hospitals because we’ll be in charge of it.

Which city hospitals did you invest in? What will be the
total investment amount?
As Akfen Construction, we have been in charge of the investments for the projects of Isparta, Eskişehir and Tekirdağ City
Hospitals until now, based on Public-Private Partnership (PPP)
model. We planned an investment of 3,9 billion liras for 3 city
hospitals with a total capacity of 2 thousand 316 beds. We inaugurated the Isparta City Hospital last march and delivered to
the Ministry of Health. This hospital, opened on March 2017, is
one of the first city hospitals built rapidly in Turkey.
The construction of Eskişehir City Hospital began in 2016;
this hospital will take place among the leading hospitals in its
region, provided with the world-scale high tech medical equipment and with a usage area spreading over 333 thousand sqm,
including a total capacity of 1081 beds consisting of the Main
Hospital with 981 beds and Psychiatry Hospital with High Security provided with 100 beds, 264 outpatient clinics, 36 surgery
rooms. We plan to finish the Eskişehir City Hospital by the end
of 2017 and to deliver to the Ministry of Health. And the Tekirdağ City Hospital spreading over a usage area of 169 thousand
sqm, will be built with a total capacity of 480 beds including
369 beds in the general hospital, 64 beds in the intensive care,
32 beds in the newborn intensive care, 8 beds in the prisoner
unit, 2 beds in the burn service unit, 5 in the delivery room and
12 surgery rooms. The project will be finished in 2018.
How long will the Ministry of Health remain the tenant at
the hospitals? What kind of duties do you have out of the
hospital?
The Ministry of Health is the tenant at the hospitals, with public hospital status, where it offers ‘free’ healthcare service to
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Akın told that
3,9 billion liras will be
invested to the city
hospitals to be built in
Isparta, Eskişehir and
Tekirdağ
the citizens. The healthcare staff too is under the responsibility of the Ministry of Health. We opened the Isparta City Hospital. At the facility, we provide the services like IT, security,
cleaning, cafeteria and car parking which are out of the scope
of the healthcare staff. We should offer different standards as
the regulations of the hospitals require. For example, you take
the patient’s meal from the kitchen; this meal at 23 degrees
should maintain the same temperature until served to the
patient. Therefore, we carry it in the specially heated trolleys.
Everything has a different knife and fork. At the security too,
babies cannot go from one area to another without the permission of their mothers. We are obliged to provide all these
notions. The Ministry is the control authority for this organization. If the standards are not met, penal sanctions are applied.
Therefore, we are sensitive for these issues.

How many persons will be employed through these investments? What do you expect to change in the healthcare
with the urban hospitalization?
We created job opportunities to 940 persons at the Isparta
City Hospital. We target to reach similar figures at the other
hospitals too. Works are done to attract patients from abroad
within the scope of health tourism as well. The healthcare
staff should be high quality so that our hospitals can be
preferred over the hospitals in London. In our hospitals, we
provide guidance in foreign languages. All these notions are
taken into account in these hospitals.
Are you interested with the city hospital projects abroad?
In which countries do you see opportunities?
TAV Construction is concentrated on the airport construction
and contracting business. I think about taking our know-how
in this business to the foreign countries and we are working in
this regard. The Ministry of Health is in touch with the countries like Saudi Arabia, Pakistan and Qatar. We are following
them closely. We built a solid background in recent years. And
the ministry is working to open it abroad.

WE WILL INVEST ANOTHER 2,7 BILLION LIRAS

In which regions, new city hospital tenders will be held
next?
The offer period is still open for the city hospitals in Samsun
and Denizli. Besides them, we know that the tenders of Izmir,
Aydın, Antalya and Diyarbakır City Hospitals with a total capacity of 3 thousand 900 beds will come next.
How much do you plan to invest to the city hospitals?
We completed the Isparta City Hospital with an investment
of 1 billion 150 billion liras. Isparta is one of the projects tendered late but we opened the hospital to the service in a very
short period of 12 months 12 days. We will invest 2 billion 750
liras additionally to the hospitals in Eskişehir and Tekirdağ.
This model can be applied to the schools and prisons too in
the future. With the public-private partnership model, the old
investments too possessed by the public can be renovated.
The total investment amount will be clear according to the
following tenders.
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Akın; Isparta, Eskişehir
ve Tekirdağ’daki şehir
hastanelerine toplam
3.9 milyar TL’lik yatırım
yapılacağını açıkladı
makla yükümlüyüz. Bakanlığın bunlarla ilgili denetim özelliği
var. Alt standarda ceza yaptırımı bulunuyor. Dolayısıyla biz de
bu konuda hassas davranıyoruz.
Şehir hastaneleri yatırımları ile toplam kaç kişiye istihdam yaratmış olacaksınız? Şehir hastaneciliği ile sağlık
sektöründe nelerin değişmesine bekliyorsunuz?
Isparta Şehir Hastanesi’nde 940 kişiye istihdam yarattık. Diğer
hastanelerimizde de benzer rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz.
Şehir hastanelerine yurt dışından sağlık turizmi kapsamında
hasta çekmek için bazı çalışmalar mevcut. Bizim hastanelerimizin Londra’daki hastanelere tercih edilmesi için sağlık personeli kalitesinin de iyi olması lazım. Biz kendi hastanelerimizde yabancı dilde yönlendirmeler yapıyoruz. Bu hastanelerde
bunların hepsi düşünüldü.
Yurt dışındaki şehir hastaneleri projeleriyle de ilgileniyor musunuz? Hangi ülkelerde fırsat görüyorsunuz?
TAV İnşaat’ın konsantresi havalimanı inşaatı ve taahhüt işleri. Ben burada kazandığımız know-how’ı yurt dışına taşıyabilir
miyiz diye düşünüyor, çalışmalar yapıyorum. Sağlık Bakanlığı’nın Suudi Arabistan, Pakistan, Katar gibi ülkelerle görüşmeleri var. Bunları yakından izliyoruz. Bunlar sadece Çin’de
ve çok küçük olarak Avusturya’da var. Bizde son yıllarda önemli
ölçüde birikim sağlandı. Bakanlık da bunun dışarıya açılması
için önayak olmaya çalışıyor.
2.7 MILYAR LIRALIK DAHA YATIRIM YAPACAĞIZ
Önümüzdeki dönemde hangi bölgelerde yeni şehir hastaneleri ihaleleri açılacak?
Samsun ve Denizli Şehir Hastaneleri’nin teklif süreci devam
ediyor. Bunun dışında gelecek dönemde toplam 3 bin 900 yataklık İzmir, Aydın, Antalya ve Diyarbakır Şehir Hastaneleri’nin ihalesinin yapılacağını biliyoruz.
Şehir hastanelerine toplam ne kadar yatırım yapmayı
planlıyorsunuz?
1 milyar 150 milyar TL yatırımla Isparta Şehir Hastanesi’ni
tamamladık. Biz bu işi öğrendik. Isparta en son ihale edilen işlerden bir tanesi, ancak biz 12 ay 12 gün gibi çok kısa bir sürede
hastaneyi hizmete açtık. Eskişehir ve Tekirdağ Hastaneleri ile
2 milyar 750 liralık yatırım daha yapacağız. Bu model gelecekte
okullar ve hapishanelerde de uygulanabilir. Kamu-Özel ortaklığı ile modeliyle kamunun elindeki eski yatırımlar da yenilenebilir. Bundan sonraki ihalelere göre de toplam yatırım tutarı
belli olacak.
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Şehir hastaneleri 43 bin yatağa ulaşacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘En büyük aşkım’ dediği şehir hastanelerinin 4’ü devreye girdi. Hedef
yıl sonuna kadar bu sayıyı 7’ye çıkarmak. Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü verilerine göre ihalesi
yapılacak olanlarla birlikte 31 şehir hastanesi, toplam 43 bin yatakla hizmet verecek.

TÜRKIYE’DE sağlık sektöründe büyük bir dönüşüm başlatan şehir hastaneleri teker teker kapılarını açmaya başladı. Yozgat, Mersin, Isparta ve
Adana’dan sonra yıl içinde hizmete giren 4 şehir
hastanesini sayısının yıl sonuna kadar 7’ye ulaşması bekleniyor. Yatırımcılar Ankara Bilkent,
Eskişehir ve Kayseri Şehir Hastaneleri’nde, 2017
bitmeden hasta kabulüne başlanması için yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.
Kamu Özel İşbirliği-PPP projesi ile yapılan şehir hastanelerinden 21’nin ihalesi tamamlanmış
durumda. Toplam 31 binden fazla yatak kapasitesine sahip olan bu hastaneleri yeni ihaleler de
takip edecek. Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü
verilerine göre toplam şehir hastanesi sayısı 31’e,
yatak sayısı ise 43 bine ulaşacak.
Kamuya ait yatırımların özel sektör tarafından
yapılması ve 25 yıl süreyle devlete kiralanması
yönteminin uygulandığı PPP modelinde kira
süresi boyunca özel sektör, kamunun arzu ettiği
bazı hizmetleri sağlamakla da yükümlü oluyor.
Tıbbi hizmet yine devlet tarafından verilirken
tüm doktor ve hemşire kadrosu da devlet tarafından sağlanıyor. Dünyadaki örnekleri 15 yıldan 30
yıla kadar uzanan bu işbirliği modelinde Türkiye’deki projeler için ise süre 25 yıl olarak belirlenmiş bulunuyor.

The city hospitals will have
43 thousand beds
Three of city hospitals defined as ‘my biggest love’ by the President
Erdoğan, have been opened to service. The target is to increase
this number to 7 by year end. According to the figures of the Health
Investments General Directorate, 31 city hospitals including those to be
tendered, will serve with a total capacity of 43 thousand beds.
THE CITY HOSPITALS starting a big transformation in the health industry,
began to serve. The number of 4 city hospitals opened in Yozgat, Mersin,
Isparta and Adana within the year, is expected to rise to 7 by the end of
the year. The investors continue to invest so that the hospitals in Ankara
Bilkent, Eskişehir and Kayseri begin to admit patients.
The tenders for 21 among the city hospitals built according to the PublicPrivate Partnership have been completed. New tenders will follow these
hospitals having more than 31 thousand beds. According to the figures
of the Health Investments General Directorate, the total number of city
hospitals will rise to 31 and the number of beds will rise to 43 thousands.
At PPP model foreseeing the public investments to be made by the
private sector and then leased to the state for a term of 25 years, the private
sector is also obliged to provide some services assumed by the public
during this leasing period. The medical service is again provided by the
state which is also in charge of the medical staff consisting of physicians
and nurses. The examples in the world for this partnership model extends
from 15 years to 30 years and the term for the projects in Turkey is set to be
25 years.
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Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığı Projeleri
PPP department projects
SÖZLEŞMESI İMZALANAN PROJELER / THE SIGNED PROJECTS
Şehir hastanesi - City hospital
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi / City Hospital
Ankara Etlik Şehir Hastanesi / City Hospital
Şehir Hastanesi / City Hospital
İstanbul İkitelli Şehir Hastanesi / City Hospital
Yozgat Şehir Hastanesi / City Hospital
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu & Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz
Kurumu Kampüsü / Turkey Public Health Institution & Turkey
Pharmaceuticals and Medical Device Institution Campus
Adana Şehir Hastanesi / City Hospital
Elazığ Şehir Hastanesi / City Hospital
Gaziantep Şehir Hastanesi / City Hospital
Manisa Şehir Hastanesi / City Hospital
Mersin Şehir Hastanesi / City Hospital
İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi / City Hospital
Isparta Şehir Hastanesi / City Hospital
Kocaeli Şehir Hastanesi / City Hospital
Konya Şehir Hastanesi / City Hospital
FTR & YGAP & PH Paketi / PTRR & YGAP & PH Package
Bursa Şehir Hastanesi / City Hospital
Eskişehir Şehir Hastanesi / City Hospital
Tekirdağ Şehir Hastanesi / City Hospital
Şanlıurfa Şehir Hastanesi / City Hospital
Kütahya Şehir Hastanesi / City Hospital

Yatak sayısı /
Number of beds

Yatırımcı grup / Investor

Mevcut durum / Opening date

3.660
3.566
1.584
2.682
475

DIA Holding/CNN sağlık - DIA Holding/CNN Health
Astaldi-Türkerler
YDA Group
Rönesans
Rönesans
DIA Hold/CNN Sağlık
DIA Holding/CNN Health

2017 sonunda / at the end of 2017
2018 sonunda/ at the end of 2018
2017’nin sonunda / at the end of 2017
2020
Nisan / April 2017
Aralık / December 2019

1.550
1.040
1.875
560
1.250
2.060
755
1.180
1.250

Rönesans
Rönesans

Eylül / September 2017.

Samsung
YDA Group
DIA Hold/CNN Sağlık - DIA Holding/CNN Health
Gama/Türkerler
Akfen İnşaat - Construction
Gama/Türkerler
YDA Group

2.400 Yatak (beds)*
1.355
1.081
480
1.700

Rönesans
Akfen İnşaat- Construction
Akfen İnşaat- Construction
YDA Group

600

Güriş

2019
2019
Ocak / January 2018
Şubat / February 2017
2018
Mart / March 2017
2018
2019
2019
2017 sonunda / at the end of 2017
Nisan / April 2018
2019’da hizmete girmesi bekleniyor
Anticipated to open at the end of 2019
2019’da hizmete girmesi bekleniyor
Anticipated to open at the end of 2019

*Kamu Özel işbirliği modeli ile gerçekleştirilecek olan proje kapsamındaki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Psikiyatri ve Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastaneleri
paketi çerçevesinde Afyon, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul-Bakırköy, Malatya, Samsun ve Trabzon’da ayrı ayrı yatırım yapılıyor.
Within the framework of the package including the Physical Treatment and Rehabilitation, Psychiatry and Forensic Psychiatry Hospital with High Security within the scope of the project
based on PPP model, separate investments are made in Afyon, Diyarbakır, Erzurum, Istanbul-Bakırköy, Malatya, Samsun and Trabzon.

NIHAI TEKLIF SÜRECINDE OLAN PROJELER / PROJECTS IN THE FINAL TENDER PHASE
900 Yatak / beds
1000 Yatak/ beds

Samsun Şehir Hastanesi / City Hospital
Denizli Şehir Hastanesi / City Hospital

İhale hazırlık süreci devam eden projeler / Projects to be tendered
İzmir Yenişehir (Tepecik) Şehir Hastanesi / City Hospital
Aydın Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi / Physical Treatment and Rehabilitation Hospital
Antalya Şehir Hastanesi / City Hospital
Diyarbakır Şehir Hastanesi / City Hospital
Aydın Şehir Hastanesi / City Hospital

1.200 Yatak/ beds
150 Yatak/ beds
1.000 Yatak/ beds
750 Yatak/ beds
800 Yatak/ beds

Yüksek Planlama Kurulu’nda onay bekleyen projeler / Projects waiting for approval
İstanbul Sancaktepe Şehir Hastanesi / City Hospital
Ordu Şehir Hastanesi / City Hospital

4.200 Yatak/ beds
900 Yatak/ beds

Ön fizibilite çalışması devam eden projeler / Projects within the stage of prefeasibility analysis
Trabzon Şehir Hastanesi / City Hospital

1.100 Yatak/ beds

VERGIDE SÖZ
SAVUNMANIN
TAX REVENUES WILL SUPPLY DEFENSE

STRATEGY

ABD Başkanı Trump’ın ateşlediği
kurumlar vergisindeki global rekabetin
ardından Türkiye’de de ‘indirim
beklentisi’ hakimdi. Ancak Suriye ve
Kuzey Irak’ın etkisiyle artan savunma
harcamalarına kaynak ihtiyacı,
indirim yerine yeni vergiler getirdi.
Orta Vadeli Program’la gündeme gelen;
ardından ‘torba’ yasa ile hızla TBMM’ye
sunulan pakette, MTV’ye yüzde 25 zam,
Kurumlar Vergisi’ne 2 puanlık artışın
da içinde bulunduğu hepimizin hayatını
etkileyecek düzenlemeler bulunuyor.
RAHIM AK

Following the global competition in corporate
taxes triggered by US President Trump, a cut
was expected in Turkey too. However, the need
to pump money to the defense budget because
of Syria and Northern Iraq conflicts, new taxes
instead of tax rebates began to be talked.
Included within the Medium Term Programme
and forwarded rapidly with ‘omnibus’ law to the
Turkish Great National Assembly, the package
offers several arrangements to have impact on
our life, such as 25 per cent rise of motor vehicles
taxes and 2 points rise at Corporate Tax.

T

ÜRKIYE’DE UZUN SÜREDIR vergilerde bir değişiklik beklentisi hâkim.
Hatırlarsınız geçtiğimiz aylarda Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın kurumlar
vergisinde indirim olabileceği sinyali ve KDV’de İngiliz Modeli’nin incelendiği yönündeki sözleri üzerine vergi gündemi yeniden canlanmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Kurumlar Vergisi oranlarını aşağıya
çekeceğini açıklaması, dünya genelinde bu kalemde yaşanan rekabet
doğal olarak beklentileri artırdı. Anımsanacağı üzere Bakan Ağbal da,
“Trump’ın bir anda kurumlar vergisini düşürmesi tesadüf değil. Biz 2006 yılında kurumlar vergisi oranını yüzde 33’den yüzde 20’ye indirdik. Ama şimdi bizden daha aşağı olan ülkeler var. Bence
tartışmamız lazım. Bazı ülkelerde, mesela İrlanda’da yüzde 12, farklı farklı oranlar var” demişti.
Bu açıklamanın ardından ulaştırma, bilişim, sağlık ve enerji alanlarında bir vergi indirimi konu-
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TURKEY WAITS for revisions in taxation
since long. As you remember, the tax debates
were revived following the Ministry of Finance
Naci Ağbal’s statement, in recent months,
implying a possible cut in corporate taxes
and the examination of the British model
and thus, the tax debate was revived. US
President Donald Trump’s declaration about
a cut in corporate taxes and the worldwide
competition increased eventually the
expectations. Indeed, “Trump’s sudden
decision to cut the corporate tax is not a
coincidence. In 2006, we cut the corporate tax
rate from 33 per cent to 20 per cent. However,
some countries have now corporate taxes
lower than ours. I think we should discuss
this issue. In some countries, for example in
Ireland, various rates are applied” Minister
Ağbal had said.
Following this statement, tax cuts in IT,
health and energy began to be debated.
(however, despite all these facts, there are still
expectations that various rates will be applied
in these areas.) Amid these predictions, the
new Medium Term Programme covering the
period 2018-2020 was unveiled. Actually,
no one was anticipating ‘a new cut for the
finance industry’ but a rise by 2 per cent has
been a surprise. The Corporate Taxes were
announced to be increased from 20 per cent
to 22 per cent in the finance industry criticized
since long for its ‘profits’ and ‘high interest
rates’ still not lowered. Another tax increase
is set for the automotive industry growing
without losing momentum in all circumstances. The Motor Vehicles Tax to be paid for cars
in 2018 was increased by 40 per cent.

THE PRESIDENCY INTERFERED,
MOTOR VEHICLES TAX IS DECREASED
However, with the interference of President
Erdoğan, the decrease of motor vehicles tax
came on the agenda and the omnibus law
has been amended. The motor vehicles tax
planned to be 40 per cent for the old vehicles was cut to 15-25 per cent and the motor
vehicles tax up to 68 per cent, was cut to
around 50s per cent. Meanwhile although the
increase about 2 points was only foreseen
for the finance industry initially, all corporate
taxes were increased from 20 per cent to 22
per cent. As for the Income Tax planned to be
increased by 3 per cent, was maintained again
at 27 per cent. The reason for these tax increases is explained as follows: “Both our army
and police forces struggle against terror and
conducts operations in Iraq and Syria at the
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şulur oldu.(Gerçi her şeye rağmen bu alanlarda önümüzdeki dönemde farklı oranların uygulanacağı beklentisi
değişmiş değil.) İşte bu beklentiler devam
ederken 2018-2020 dönemini kapsayan
yeni Orta Vadeli Program açıklandı. Gerçi
kimse‘finanssektörüneyönelikbirindirim
beklemiyordu’ ama 2 puanlık artış sürpriz
oldu. Uzun süredir ‘kârları’ ve bir türlü
‘düşmeyen faizler’ nedeniyle eleştiriler
alan finans sektöründe Kurumlar Vergisi’nin yüzde 20’den yüzde 22’ye çıkarılacağı açıklandı. Bir diğer vergi artış ise her şeye
rağmen hız kesmeden büyüyen otomotivde
yaşandı. 2018 yılında binek otomobiller için
ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi yüzde 40
artırıldı.

%22

CUMHURBAŞKANI DEVREYE GİRDİ MTV ZAMMI
DÜŞTÜ
Ancak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın devreye girmesi ile
3 yıl boyunca kurumlar
MTV zam oranın düşürülmesi gündeme geldi ve torba tasarıvergisinin yeni oranı
da değişikliğe gidildi. Eski araçlarda yüzde 40 olarak planlanan
New corporate tax rate for the
MTV zammı yüzde 15-25’lere çekilirken, yeni araçlarda yüzde
next three years.
68’e kadar ulaşan MTV zammı da yüzde 50’lere indirildi. Bu sırada başlangıçta sadece finans sektöründe 2 puanlık artış öngörülürken tüm kurumlar vergisi oranları yüzde 20’den yüzde
22’ye çıkarıldı. Yüzde 3 artırılması planlanan Gelir Vergisi ise
MTV’de ortalama
yine %27 seviyesinde bırakıldı.
artış oranı
Average increase of motor
Taslakta vergi artışlarına neden olarak ise , “Gerek silahlı kuvvehicle tax rate
vetlerimiz gerek emniyet güçlerimiz hem terörle mücadele
ediyor hem de Irak ve Suriye’ye yönelik operasyonlar yürütüyor. Bu çerçevede artan ihtiyaçları karşılamak üzere Savunma
Sanayi Müsteşarlığı bünyesinde olan savunma sanayi fonuna
Telekom sektöründe
yeni kaynaklar oluşturmak üzere söz konusu düzenlemeler
vergi oranı
yapıldı” denildi.
Tax rate in telecom
Orta Vadeli Programla birlikte yaklaşık 28 milyar liralık bir
industry
kaynak sağlanması hedefleniyor. Maliye Bakanlığı, Savunma
Sanayi Fonu’na ilave gelir olmak üzere Savunma Sanayi Fonu’na bütçeden aktarılacak
paylara ilişkin da yasal düzenleme hazırlığı içine girerken, bu çerçevede Savunma Sanayi Fonu’na 8 milyar lira ilave gelir sağlanması bekleniyor. Nitekim 2018 yılı bütçesinde
savunma ve güvenlik birimlerinin ihtiyacı olan modernizasyon harcamaları için ilave
18.7 milyar lira kaynak ayrılması 2018’de savunmanın ağırlığını ortaya koyuyor.
Maliye Bakanlığı’nın taslağı Meclis’e giderken, Orta Vadeli Program’da kamu
gelirlerinin artırılması için ise şu maddeler sıralanıyor:
¬ Vergisel düzenlemelere ekonomik, sosyal ve mali etkileriyle birlikte yapılacak
değerlendirmeler sonucunda karar verilecek.
¬ Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Katma
Değer Vergisi Kanunu, yatırım, üretim, istihdam, ihracat, verimlik ve rekabetçiliği
artıracak şekilde reforma tabi tutulacak.
¬ Vergilemede teknolojik imkanlardan daha fazla faydalanılacak, vergi kayıp ve
kaçağını önlemek amacıyla yeni bir risk analiz merkezi kurulacak.
¬ Mahalli idarelerin öz gelirlerini artıracak tedbirler alınacak.
¬ Emlak vergisi sistemi yeniden düzenlenecek.
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same time. Within this framework, in order to meet
the growing demands, necessary arrangements were
made with the purpose of generating new sources to
the defense industry fund.”
The goal is to generate a source of 28 billion liras
with the introduction of Medium Term Programme.
On the other hand, the Minister of Finance began to
draft a legal arrangement about the share to be transferred to the Defense Industry Fund to be used as an
additional revenue to supply the Defense Industry
Fund and an additional income is thus anticipated
to obtain for the Defense Industry Fund. Indeed, the
allocation of 18.7 billion liras for the modernization
expenditures needed by the defense and security
forces in the budget for the year 2018, shows the
growing share of defense in 2018.

REFORM IS PLANNED FOR ALL TAX LAWS
As the bill of the Ministry of Finance is sent to the
Assembly, the following items are stated to increase
the public revenues in the Medium Term Programme:
¬ The taxation arrangements will be decided
following a thorough assessment including the economic, social and financial dimensions.
¬ The Income Tax Law, the Corporate Tax Law, the
Tax Procedure Law and the Value Added Tax Law
will be subject to reform to increase the investment,
production, employment, export, productivity and
competition.
¬ In taxation, more benefits are anticipated to be
taken from the technological developments, a new
risk analysis center will be established to prevent tax
evasion and losses.
¬ Measures will be taken to rise the income of the
regional administrations.
¬ The real estate tax system will be revised.

STRATEGY

Report / RAPOR

23

ABD’de kurumlar
vergisi yüzde 20’ye
indiriliyor

TÜRKİYE’DE KURUMLAR VERGİSİ GÖRELİ DÜŞÜK
Türkiye yüzde 20’lik oranla Kurumlar Vergisi’nin göreli düşük olduğu ülkeler
arasında yer alıyor. Keza dünya ortalaması yüzde 26 seviyesinde. Avrupa Birliği (AB)
ülkelerinde de genelde Kurumlar Vergisi yüksek seyrediyor. AB ortalaması yüzde 21.5
iken, sonradan eklenen Bulgaristan, Romanya gibi ülkeler çıkarıldığında oran çok
daha yükseliyor.

Corporate Tax in US
cut to 20 per cent
THE CORPORATE TAX cut was one of the most important promises during the election
campaign of US President Donald Trump. Trump declared that he will cut the Corporate
Tax rates form 40 per cent to 15 per cent. However, the tax reform plan unveiled by the
House Speaker Paul Ryan foresees to revise this figure to 20 per cent. Ryan stated that
the Corporate Tax is planned to be cut to 20 per cent and the goal is to boost growth and
investment. He added that US companies operating overseas or keeping their income
overseas will be asked to pay one-off tax but he didn’t give details about its percentage.
The income tax slices are also planned to be reduced from seven to three and these slices
will be respectively 12 per cent, 25 per cent and 35 per cent, Ryan continued. If Trump’s tax
reform plan is approved by US Congress, it’s anticipated to come into force before the year
end.

CORPORATE TAXES ARE RELATIVELY LOW IN TURKEY
Turkey, with Corporate Tax at 20 per cent, ranks among the countries implementing low
corporate taxes. Indeed, the global average stands around 26 per cent. In the European
Union too, the Corporate Tax rates are generally high. While EU average is 21.5 per cent,
this rate goes higher when the countries like Romania, Bulgaria are excluded.

EN YÜKSEK ORAN BAE'DE
THE HIGHEST RATE IS IN UAE
Planlanan
Kurumlar Kurumlar
Ülke
Vergisi (%) Vergisi (%)
Planned
Corporate corporate
Country
tax (%)
tax (%)
0
Bahamalar / Bahamas
0
Bahreyn / Bahrain
0
Cayman Adaları / Cayman Islands
12,5
İrlanda / Ireland
16
Romanya / Romania
17
Singapur / Singapore
19
Çek Cumhuriyeti / Czech Republic
19
Polonya / Poland
19
17***
İngiltere / Britain
20
Rusya / Russia
20
Türkiye / Turkey
21
Portekiz / Portugal
24
İtalya / Italy
24
23**
İsrail / Israel
25
Avusturya / Austria
25
Çin / China
25
Endonezya / Indonesia
25
İspanya / Spain
29
Yunanistan / Greece
30,8
Japonya / Japan
33,3
28**
Fransa / France
34
20*
Belçika / Belgium
40
15
ABD / US
BAE* / UAE*
55
*Sadece petrol ve doğalgaz şirketlerine uygulanan oran.
*Rate applied only to the oil and natural gas companies

Kaynak: OECD (*) 2020'ye kadar (**) 2018'e kadar (***) 2026'ya kadar.
Source: OECD (*) until 2020 (**) until 2018 (***) until 2026.

ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanyasında en önemli
vaatlerinden biri Kurumlar Vergisi’nde indirim yapma sözüydü. Trump
yaklaşık yüzde 40’larda olan Kurumlar Vergisi oranını yüzde 15’e
çekeceğini duyurdu. Ancak Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan’ın
detaylarını paylaştığı vergi reform tasarısında bu rakamın yüzde 20’ye
ineceği görüldü. Ryan, ülkede Kurumlar Vergisi oranının yüzde 20’ye
indirilmesinin planlandığını, hedefin büyüme ve yatırım olduğunu belirtti.
Vergi reformu sayesinde yurt dışında faaliyet gösteren veya gelirlerini yurt
dışında tutan ABD’li şirketlerden bir defaya mahsus vergi alınacağını kaydeden
Ryan, bu oranın ne kadar olacağı hakkında ise bilgi vermedi.
Gelir vergisi alanında vergi dilimi sayısının yediden üçe düşürülmesinin
planlandığını aktaran Ryan, söz konusu üç vergi diliminin yüzde 12, yüzde 25 ve
yüzde 35 oranlarında olacağını açıkladı. Trump’ın vergi reformu teklifinin ABD
Kongresi’nden geçmesi halinde bu yıl sona ermeden yasalaşması öngörülüyor.

24

RAPOR / Report

STRATEGY

2018’de hayatımızda neler değişecek?
Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı yeni ‘torba’ yasa TBMM’ye sunuldu. Taslağın bu
şekilde çıkması halinde 2018 yılında hayatımızda neler değişecek? İşte yanıtı:

What will change in our life in 2018
The new ‘omnibus’ law drafted by the Ministry of Finance, was forwarded to the Turkish Great National
Assembly. If the bill is approved without any amendment, what will change in our life in 2018? Here is
the answer:
KURUMLAR VERGİSİ ÜÇ YIL BOYUNCA YÜZDE 22
¬ Tüm kurumlar için 2018, 2019 ve 2020 yılları için Kurumlar
Vergisi oranı yüzde 20’den yüzde 22’ye çıkarıldı. Maliye Bakanı
Ağbal, söz konusu düzenlemenin kalıcı değil geçici olduğunu
belirterek, “Mali alanımız olduğu anda o vergi artışından
vazgeçeceğiz” dedi. Geçici madde olarak yasaya eklenmesi
planlanan değişiklikte Bakanlar Kurulu’na indirim yetkisi
verilmesi planlanıyor.
DAĞITILMAYAN KÂRA YÜZDE 1 VERGİ
¬ Şirketlerin elde ettikleri karlardan ortaklarına dağıtmadıkları
kısım için hali hazırda gelir vergisi kesinti yapılmamakta. Yapılan
düzenleme ile sermayeye eklenen kar payları hariç, dağıtılmayan
karlardan yüzde 1 oranında gelir vergisi stopajı yapılması öngörülüyor.
İSTİSNA ORANI YÜZDE 50’YE DÜŞÜRÜLECEK
¬ Şirketler, aktiflerinde 2 yıldan fazla tuttukları gayrimenkulleri

CORPORATE TAX TO REMAIN AT 22 PER CENT FOR THREE
YEARS

¬ For all corporations, the Corporate Tax is increased from
20 per cent to 22 per cent for the years 2018, 2019 and 2020.
Minister of Finance Ağbal stated that the arrangement is
temporary and not permanent; “we will give up this tax increase as soon as we have a financial space” he said. With the
amendment planned to be added as a temporary clause to the
law, it’s anticipated to authorize the Minister Council to make
discount.
1 PER CENT TAX TO THE UNDISTRIBUTED PROFIT

¬ Corporate tax cut is not applied currently to the profit share that the companies don’t distribute to their partners. The
arrangement foresees 1 per cent income tax deduction form
the undistributed profits, except of the profit shares added to
the capital.
THE EXEMPTION RATE WILL BE REDUCED TO 50 PER CENT

¬ In case the companies sell off the real estate that they hold in
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their assets for more than 2 years, 75 per cent of the earning
is exempt from the corporate tax. With the arrangement, the
exemption rate is reduced to 50 per cent.

elden çıkarmaları halinde elde edilen kazancın yüzde 75’i kurumlar vergisinden istisna. Yapılan düzenleme ile istisna oranı yüzde
50’ye indiriliyor.

LUMP SUM EXPENSE RATE FOR RENT INCOME IS 15 PER
CENT

KİRA GELİRİNDE GÖTÜRÜ GİDER ORANI YÜZDE 15
¬ Kira geliri elde edenler, elde ettikleri geliri beyan ederken yıl
içindeyaptıklarıgiderlerekarşılıkgelirlerinin%25’ioranındagötürü gider indiriminden yararlanabiliyorlar. Yapılan düzenleme
ile bu oran %15’e düşürülüyor. Kira geliri elde edenlerin gerçek
gideri daha fazla ise her halükarda gider olarak indirmeye devam
edebilecekler.

MOTOR VEHICLES TAX RISES BY 25 PER CENT

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ YÜZDE 25 ARTIYOR
¬ Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde artış oranı mevcut araçlar için silindir hacmi 1300 cm3’ün üzerinde olanlarda yüzde 25, 1300’ün
altındakiler için yüzde 15 olarak belirlendi.
¬ 1 Ocak 2018’den itibaren satın alınacak yeni araçlarda MTV oranı yüzde 50’ye kadar çıkacak.
¬ Yeni torba yasaya göre 1300 cc ve altındaki 1-3 yaş araçların
vergisi 743 liraya, 1300 cc-1600 cc arası 1293.75 liraya, 1601 cc1800 cc arası 2283.75 liraya, 1801-2000 cc arası ise 3 bin 597 liraya
yükselecek.

¬ When declaring their income, those getting rent income can
benefit from lump sum expense rate discount up to 25 per cent
of their earning to offset their spendings within the year. The
new amendment cuts this rate to 15 per cent. If the real spending of those getting rent income is higher, they are allowed to
continue to make discounts in any case.
¬ The increase rate for the Motor Vehicles Tax is 25 per cent for
the existing vehicles and with an engine cylinder volume over
1300 cm3 and it’s 15 per cent for the engine cylinder volume
lower than 1300 cm3.
¬Forthenewcarstobeboughtasof1stJanuary2018,themotor
vehicle tax rate will rise to 50 per cent.
¬ According to the new omnibus law, the taxes will be respectively: 743 liras for 1-3 year old cars and 1300 cc, 1293.75 liras for
1300 cc-1600 cc , 2283.75 liras for 1601-1800 cc and 3 thousand
597 liras for 1801-2000 cc.
NEW TAX TO THE LOTTERY

¬ Concerning the taxation of earnings from lotteries and
draws, the inheritance tax and transfer tax rate is increased to
20 per cent.
25 PER CENT SPECIAL CONSUMPTION TAX TO THE
BEVERAGES AND ENERGY DRINKS

¬ The special consumption tax of 25 per cent applied on cola
will also be collected for the beverages and energy drinks as of
the new year. This arrangement is foreseen to generate a revenue of 500 million liras for the budget.
CIGARETTE PAPER TOO IS WITHIN THE SCOPE OF SPECIAL
CONSUMPTION TAX

¬ The cigarette paper is included within the scope of the special
consumption tax and a special consumption tax of 2,12 liras
will be applied for 20 papers.
THE MINIMUM WAGE WILL NOT BE LOWER THAN 1,404
LIRAS

¬ The bill also clarifies the claims that the minimum wage will
decreasebecauseofthetaxshareincrease,somethingdebated
in the bill since long. The bill states that “ a legal arrangement
will be made so that the basic income doesn’t fall below the level of 1.404 liras because of the tax shares increase in 2017” and
adds: “The borrowing authorization, given to the Undersecretary of Treasury with the Central Administration Budget Law
for the year 2017, will be increased by 37 billion liras within
the framework of Budget-Treasury cash balance revised by
the New Medium Term Programme.”
“CEILING” TO THE REAL ESTATE TAX

¬ In 2017, all municipalities revised the values of their lands
subject to the real estate tax through the commissions. These
values set will be valid for the real estate taxes to be paid by the
citizens next year. In order to avoid the excessive, astronomic
values, a legal arrangement will be made for the year 2018 to
limit the value increase with 50 per cent of the land value set
for the year 2017.

ŞANS OYUNLARINA YENİ VERGİ
¬ Çekilişlerden ve şans oyunlarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde yüzde 10 olan veraset ve intikal vergisi oranı
yüzde 20’ye çıkarılıyor
GAZOZ VE ENERJİ İÇECEKLERİNE YÜZDE 25 ÖTV
¬ Kola üzerinden yüzde 25 oranında alınan özel tüketim vergisi
yılbaşından itibaren meyveli gazozlar ile enerji içeceklerinden
de alınmaya başlanacak. Bu düzenleme sonucunda bütçeye 500
milyon lira gelir sağlanması bekleniyor.
SİGARA KAĞIDI DA ÖTV KAPSAMINA GİRDİ
¬Makaron(sigarakağıdı),özeltüketimvergisikapsamınaalınıyor
ve 20 adet makaron için 2,12 TL özel tüketim vergisi getiriliyor.
ASGARİ ÜCRET 1.404 TL’NİN ALTINI DÜŞMEYECEK
¬ Taslakta uzun zamandır tartışılan vergi dilimindeki artış nedeniyle asgari ücretin düşeceği konusuna netlik getirilmiş durumda. “2017 yılında vergi dilimlerindeki artış nedeniyle asgari
ücretin 1.404 liranın altına düşmemesi için yasal düzenleme yapılacak” ifadesinin yer aldığı taslakta ayrıca, “2017 yılı Merkezi
Yönetim Bütçe Kanunu ile Hazine’ye verilen borçlanma yetkisi
Yeni OVP ile revize edilen Bütçe-Hazine nakit dengesi hedefleri
çerçevesinde 37 milyar lira yukarı çekilecek” deniliyor.
EMLAK VERGİSİNE ‘TAVAN’ GÖRÜNDÜ
¬ 2017 yılında bütün belediyeler arsa ve arazilerin emlak vergisine esas kıymetlerini komisyonlar vasıtasıyla yeniden belirlendi.
Belirlenen bu kıymetler gelecek sene vatandaşların ödeyeceği
emlak vergisinin hesabında kullanılacak. Aşırı, astronomik olarak belirlenen kıymetlerin önüne geçmek için 2017 yılında arsa
veya arazi değeri neyse 2018 yılı için yapılacak değer artışı hiçbir
şekilde bu değerin yüzde 50’sini geçemeyecek şekilde yasal düzenleme yapılacak.
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TELEKOMDA ÖTV YÜZDE 7.5 İLE TEK ORANDA BİRLEŞTİ
¬ Telekom sektörünün kamuya olan yükümlülükleri ile ilgili köklü
değişikliklere gidiliyor. Cep telefonu görüşmelerinden yüzde 25,
sabit telefon görüşmelerinden yüzde 15 ve data ve internet hizmetlerinden yüzde 5 oranında alınan özel iletişim vergisi, şüzde 7,5 olarak tek oranda yeniden düzenleniyor.
¬ Halihazırda Telekom Operatörleri kurdukları TrX cihazların
adedine bağlı olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na
telsiz ücreti ödüyor. Yapılan değişiklikle cihaz başına alınan telsiz
ücreti yerine operatörlerin aylık net hasılatları üzerinden yüzde 5
oranında telsiz ücreti alınması sağlanıyor.
¬ Yurtdışında gerçekleşen telefon konuşmaları ve data hizmetleri
için yurtdışındaki operatöre ödenen bedeller üzerinden KDV ve

A COMMON RATE OF 7.5 PER CENT IN TELECOMMUNICATION

¬ Radical changes are on the agenda about the obligations of the
telecommunication for the public sector. The special communication taxes being respectively 25 per cent for the mobile phone
communications, 15 per cent for the fixed line phone and 5 per
cent for data and internet services, is readjusted at a common rate
of 7,5 per cent covering all.
¬ Currently the Telecommunication Operators pay wireless fee
to the Information and Communication Technologies Authority
depending on the number of TrX devices they establish. The new
amendment foresees to collect a wireless fee of 5 per cent from
the monthly net income of the operators instead of charging fee
per device.
¬ For the phone calls made abroad and data services, VAT and the
Special Communication Tax will not be collected from the pay-
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Özel İletişim Vergisi alınmayacak.
¬ Telefon operatörlerinden alınan Hazine payının takip ve tahsil
yetkisi, Hazine Müsteşarlığından alınarak Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumuna veriliyor. Eksik ödenen Hazine payı tutarı üzerinden hesaplanan 3 kat ceza 1 kata indiriliyor.
¬ Makineler arası iletişim sağlanması amacıyla tesis ettirilen Telekom aboneliğinde telsiz ücretine muafiyet getiriliyor.
GÜMRÜK VERGİSİNDE MUAFİYETLER KALDIRILIYOR
¬ Gümrük vergisinden muaf olan ürünler için muafiyetler kalkarken bunun yerine vergi had ve nispetleri sıfır olarak belirleniyor.
Dış ticaret politikasının gerekleri çerçevesinde Bakanlar Kurulu’na bu ürünler için de vergi getirme imkanı sağlanıyor.

ments made to the operator in the foreign country.
¬ The authorization to follow and to collect the Treasury share
collected from the phone operators is removed from the Undersecretary of Treasury and given to the Information Technologies
and Communication Authority. The three-fold fine calculated
from the Treasury share paid not fully will be reduced to one fold.
¬ Exemption is offered for the wireless fee at Telekom subscription asked for providing inter machines communication.
EXEMPTIONS ARE REMOVED AT THE CUSTOMS DUTY

¬ The exemptions are removed for the goods exempt from the
customs duty and instead, the tax limits and rates are set to zero.
Within the framework of the obligations of the foreign trade policy, the Council of Ministers is allowed to apply taxes for these
goods too.
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Yurtdışından e-ticarete ‘vergi’ zorunluluğu
‘Tax’ obligation to e-commerce from abroad
MALIYE BAKANLIĞI’NIN Türkiye Büyük
Millet Meclisi’ne gönderdiği torba yasa
taslağında kayıt dışılık ile mücadele ve
tahsilat etkinliğinin artırılması için de düzenlemeler mevcut:
¬ Vergi borcu yoktur uygulamasının
yapıldığı kamu kurumlarının kapsamı
genişletilmekte.
¬ Elektronik ticarette vergi güvenliğini
sağlamak amacıyla; internet ortamında
yürütülen ticari faaliyetlere ilişkin bu
işleri yürütenler tarafından Gelir İdaresi
Başkanlığına bildirimde bulunma
yükümlülüğü getirilmekte.
¬ Elektronik ortamda yurtdışından
Türkiye’deki nihai tüketicilere hizmet
sunanlara KDV bakımından Türkiye’de
vergi mükellefi olma zorunluluğu
getiriliyor.
¬ Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kayıt
dışı ekonomi ile mücadele ve tahsilat

etkinliğini artırmak amacıyla çeşitli
kaynaklardan veri toplaması ve bunu
risk analizine tabi tutabilmesi imkânı
sağlanıyor.
¬ Gelir İdaresi Başkanlığı ile SGK’nın
mükelleflere yapacakları iade sırasında
diğer idarenin alacağı varsa yapılacak
iadeden mahsup edilmesi öngörülüyor.
Yapılan düzenlemelere göre;
¬ Vergi daireleri tarafından mükellefle
yapılan her türlü işlemin elektronik
ortamda yapılmasına imkân veren
yetki düzenlemesi yapılmakta.
Mükellefler vergi dairesine gitmeden
bütün işlemlerini elektronik ortamda
yürütebilecekler. Böylece Maliye
Bakanlığı e-devlet uygulamalarında
yeni dönemin öncüsü sayılabilecek bir

uygulamayı başlatıyor.
¬ Yurtdışında düzenlenmiş banka
kartlarının vergi borçlarının
ödenmesinde kullanılması halinde
bankaların bu ödemeler üzerinden
komisyon almasına imkân sağlanmakta.
¬ Gerçek kişiler için ikametgâh adresi
olarak MERNİS adresinin tebligat
adresi olarak kullanılmasına imkân
sağlanmakta.
¬ Vergi borçlarını süresinde ödemeyen
mükelleflere yapılan ödeme emri
tebligatlarında ödeme veya mal
bildiriminde bulunma için öngörülen
7 günlük süre 15 güne çıkarılmakta.
İhtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk
uygulamalarında, bu işlemlere karşı dava
açma süreleri 7 günden 15 güne uzuyor.

to report to the Revenue Administration.

return to be made.

banks allowed to charge commissions on these

¬ Those offering service from abroad to the end

According to the arrangements:

payments.

users in Turkey are requested to be tax payers in

¬ The authorization is arranged to allow to

¬ The real persons will be allowed to use MERNIS

Turkey in terms of VAT.

do each kind of transaction between the Tax

(The Central Census Bureau Systems) address as

¬ In order to reinforce the struggle of the

offices and the tax payer in online medium.

the domicile address for notification.

Revenue Administration against the black

The tax payers will be allowed to do all

¬ The payment order notifications sent to the

economy and their ability of tax collection, they

transactions in the electronic medium without

tax payers who don’t pay their tax debts in time,

are offered the opportunity of collecting data

going to the tax offices. Thus, the Ministry of

extend the 7-day period allowed for payment

from various sources and making risk analysis.

Finance launches an application which can be

or declaration of property to 15 days. In case

¬ Concerning the tax returns by the Revenue

considered as the pioneer of a new era in e-state

of provisional seizure or provisional legal

Administration and the Social Security to

implementations.

arrangements, the period allowed for filing

the tax payers, if money is owed to the other

¬ In case the bank cards issued in foreign

counter claim is extended from 7 days to 15

administration, it will be deducted from the tax

countries are used for the tax payments, the

days.

The draft omnibus law sent by the Ministry of
Finance to the Turkish Great National Assembly
includes also arrangements for struggle against
black economy and to improve tax collection:

¬ The scope of public corporations dealing with
the applications of tax clearance is widened.

¬ In order to strengthen tax security in
e-commerce, those engaged in commercial
operations on the web will be under obligation
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BÜYÜME YÜZDE 5.5’E SABİTLENDİ
The growth fixed at 5.5 Per cent
2018-2020 Orta Vadeli Program’da(OVP) dört yıl boyunca yüzde 5.5’lik büyüme öngörülüyor. Başbakan Yardımcısı Mehmet
Şimşek’in “Türkiye’ye sınıf atlatacak” dediği yeni OVP’de kişi
başına düşen gelir de 2020’de 13 bin dolara çıkacak gibi görünüyor. Söz konusu rakam Dünya Bankası’nın yüksek gelir oranı
sınırının üzerine denk geliyor. İşsizlikte ise OVP’nin temkinli
tavrı dikkat çekiyor. İşsizlik oranında tek hane 2019’dan sonra
mümkün olacak.

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GELİR 2020’DE 13 BİN DOLAR
PER CAPITA INCOME IS $13.000 IN 2020
Hedefler
Targets

2016

2017

2018

2019

2020

863

847

923

988

1.074

Kişi başına gelir ($)
Per capita income ($)

10.883

10.579

11.409

12.100

13.024

İhracat (Milyar $)
Export ($ Billion)

142.5

156.5

169.0

182.0

195.0

İthalat (milyar $)
Import ($Billion)

198.6

222.0

237.0

253.0

272.0

GSYH (Milyar $)
GDP ($Billion)

MERKEZI YÖNETIM 762 MİLYAR HARCAYACAK
THE CENTRAL GOVERNMENT WILL SPEND 762 BILLION LIRAS

The Medium Term Programme 2018-2020 foresees 5.5 per cent
growth during three years. Per capita income will apparently rise to
13 thousand dollars in 2020 in the new Medium Term Programme
which “will upgrade Turkey” according to the Deputy Prime
Minister Mehmet Şimşek. This figure is above the high income limit
set by the World Bank. As for unemployment, the Medium Term
Programme is more cautious. The one digit unemployment rate will
be possible after 2019.

İşsizlik oranı (%)
Unemployment rate

Cari Açık/GSYH (%)
Current account deficit/GDP

Milyar TL
Billion TL

2016

2017

2018

2019

2020

Toplam harcamalar
Total spending

584.1

673.7

762.8

838.5

912.9

¬Faiz dışı harcamalar
Non-interest expenses

533.8

616.2

691.1

753.5

816.9

¬Faiz harcamaları
Interest expenses

50.2

57,5

71.7

85.0

96.0

Toplam gelirler
Total income

554.1

612.0

696.8

765.3

842.3

¬Vergi gelirleri
Tax income

459.0

520.5

599.4

663.9

730.5

¬Diğer gelirler
Other incomes

95.1

91.6

97.4

101.4

111.8

Bütçe dengesi
Budget balance

-29.9

-61.7

-65.9

-73.2

-70.5

2018’DE 1.1 TRİLYON TL VERGİ GELİRİ HEDEFLENİYOR
A TAX REVENUE OF 1.1 TRILLION LIRA TARGETED IN 2018
Genel devlet dengesi / General state balance

Büyüme (%)
Growth

Enflasyon (%)
Inflation

Milyar TL
Billion TL

2016

2017

2018

2019

2020

Vergiler
Taxes

904.3

1.011

1.131

1.237

1.359

Özelleştirme geliri
Privatization revenue

9.6

6.0

10.0

8.5

8.9

Harcamalar
Expenses

939

1.085

1.198

1.310

1414

Genel devlet dengesi
General state balance

-35.1

-74.3

-67.2

-72.1

-54.7
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Türkiye ekonomisi dealer’lara
bırakılmayacak kadar büyük
Eski Hazine Müsteşar Yardımcısı Hakan Özyıldız, “Gittikçe daha çok finansallaşan dünyada günlük 5-6 trilyon dolar
döviz işlemi yapan dealer’lar uzun vadeli yatırımla, üretken fabrika yatırımlarına kredi vermekle ilgilenmez” derken,
Türkiye’nin dealer’lara bırakılmayacak kadar büyük bir ekonomi olduğunun altını çiziyor.

Turkey is a big economy not to be
at the mercy of dealers
In a world more and more financialized, the “dealers” (specialized in short-term financial operations)
trading 5-6 trillion dollars of foreign currency every day, are not interested with the long term investments.
Lending to the productive factory investments, evaluating projects are not their business.
But Turkey is a big economy not to be at the mercy of dealers.
Hakan ÖZYILDIZ

Eski Hazine Müsteşar Yardımcısı
Former Deputy Undersecretary of Treasury

A

LMANYA ILE başlayan son siyasi krizin
doğrudan yabancı sermaye girişlerini
olumsuz etkileyeceği söyleniyor.
Özetlemekgerekirse,yabancıyatırımcılar için iki tür piyasa vardır: Yatırım piyasası(Investingmarket)uzunvadelidoğrudan
yatırıma uygun piyasa. Yani fabrika yatırımına ağırlık verilebilir ekonomiler. Örneğin, Çin, G. Kore gibi.
Kısa vadeli işlem piyasası (Trading market) deyimi ise Londra ve New York’taki uluslararası dev yatırım bankalarının “dealing room”larında (günlük işlem odalarında) kullanılan bir
deyim. Uluslararası finansal piyasalarda kısa vadeli işlem yapan
yatırımcıların geliştirdikleri tanımlardan biri.
Gittikçe daha fazla finansallaşan dünyada, günlük 5-6 trilyon dolarlık döviz işlemi yapan “dealer”lar, (kısa vadeli finansal
işlem uzmanla) uzun vadeli yatırımlarla ilgilenmezler. Onlar,
üretken fabrika yatırımlarına kredi vermek, proje değerlendirmek gibi işlerden hiç anlamazlar. Emtia, döviz ve sermaye
piyasalarında anlık işlemler yaparak para kazanırlar. Günlük
mesailerinin çoğunu kur, hisse, enflasyon, faiz, CDS, hedge gibi
kavramlarla geçirirler. Önlerinde dört-beş tane işlem ekranı,
yakınlarında bir televizyon, üzerlerinde anlık hızlı ve doğru karar alabilmenin baskısıyla hayatları geçer.
En çok sevdikleri piyasalar fazla inişi, çıkışı olmayan, durağan ekonomilerdir. Kısa vadeli tahminler yaparak, işlemlerinin
büyük çoğunluğunu hedge (sigorta) ederek, ücretlerinin üstüne bonus kazanmanın sevdasıyla iş yaparlar. Orta vadeli bakışla
pek uğraşmazlar.
Bilindiği gibi, özellikle 2009 Küresel Krizinden sonraki dönemde, büyük merkez bankaları piyasaları bol ve ucuz dövize

THE RECENT political crisis with Germany is said to be
weighing on the direct foreign investment to Turkey.
To summarize it, there are two types of market for the
foreign investors: The investing market is suitable for the
long term direct investment. In other words, the economies
favorable for the factory investment. For example, China,
South Korea…
As for the expression of trading market, it’s used in the
“dealing rooms” of the international big investment banks in
London and New York. This is one of the definitions invented
by investors engaged in short-term trading.
In a world more and more financialized, the “dealers”
(specialized in short-term financial operations) trading 5-6
trillion dollars of foreign currency every day, are not interested
with the long term investments. Lending to the productive
factory investments, evaluating projects are not their business.
They make money through instant tradings on the commodity,
foreign currency and capital markets. They spend most of
their working hours with the concepts like currency exchange,
stocks, inflation, interest rate, CDS, hedge. They spend their
lives with four or five trading screens before them, a TV placed
nearby and under the pressure of making rapidly instant and
right decisions.
They like mostly the stable economies offering markets
with few ups and downs. They make short-term forecasting,
hedge most of their tradings and they are lured with gaining
bonus in addition to their payment. They are not preoccupied
with the mid-term approaches.
As we know, mainly in the aftermath of the global crisis in
2009, the big central banks poured a large amount of cheap
foreign currency to the markets. For example, FED’s balance
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sheet equal to 6 per cent of the national income in 2007,
surged to 25 per cent by the end of 2015. Similarly, the ratio
of the balance sheet of the European Central which was 13
per cent in 2007 climbed to 38 per cent this year. The balance
sheets of the two central banks grew higher than 7 trillion
dollars. Thus the “dealers” have been specialized in making
money on short term tradings not only in the conventional
markets but also in remote places over the world.
And when arranging their balance sheets, the bank
executives amazed by the high returns from these tradings,
preferred the hot money instead of encouraging the direct
investments at the emerging markets presenting higher
risks.
TURKEY CANNOT BE LEFT TO THE DEALERS’ INTEREST/
EXCHANGE RATE TRADINGS
To give one example from Turkey which is one of the most
vulnerable countries to such foreign currency exchange
volatilities, the total stock and bond investments of foreigners
being 46 billion dollars in 2004
broke record with 193 billion
dollars in 2014. The last figure is
around 164 billion dollars.
On the other hand, more
importantly, those influenced
by “dealers” don’t talk any more
about a productive investment,
employment, education, the
supremacy of law, growth and
development in their economic
assessments.
The unemployment is not on
the agenda except one day in a
month. Those losing their hope
of finding a job are forgotten
and most of the unemployed
people are underestimated.
Thousands of university graduates close to the age of 30 are
unemployed and most of the economists (!) are preoccupied
with the foreign currency exchange and interest rates.
Talking about the productive industrial investments is a
boring issue. Because they are not profitable in short-term.
On the other hand, who will invest to the economies with
high long-term geopolitical risks? Let alone the foreigners,
even the local people shifted from the industry to the
construction. When talking about interest rates, the first
thing coming to mind is the mortgage interest rate.
Turkey should immediately get rid of this mood. We should
begin to think about how to make new productive investments
embracing the new technology, helping to reduce the
import and increasing the employment and to manufacture
accordingly. We must immediately remove all economic,
political, legal and sociological obstacles in order to turn the
“trading market” approach of foreigners to the “investing
market”
Because Turkey has big economy not to be at the mercy of
interest rate/exchange rate tradings of “dealers”.
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boğdu. Örneğin, 2007 yılında milli gelirin yüzde 6’sı kadar
olan FED’in bilançosu, 2015 sonunda yüzde 25’e çıktı. Aynı
şekilde, AMB’nin bilanço büyüklüğünün milli gelire oranı,
2007’deki yüzde 13 iken bu yıl içinde yüzde 38’e tırmandı. İki
merkez bankasının bilançosu 7 trilyon dolardan fazla büyüdü. Bu sayede “Dealer”lar sadece bilinen piyasalarda değil,
dünyanın en ücra köşelerinde kısa vadeli işlemlerle para kazanma konusunda uzmanlaştılar.
Bu işlemlerden elde ettikleri yüksek getirilerin iştahına
kapılan banka yöneticileri de bütçe hazırlarken, risk oynaklığı yüksek olan yükselen piyasa ekonomilerinde, doğrudan
yatırımları desteklemekten daha çok, sıcak para getirmeyi
tercih ettiler.
TÜRKİYE, DEALER’LARIN FAİZ / KUR İŞLEMLERİNE
BIRAKILAMAZ
Böylesi döviz hareketlerinden en çok etkilenen ülkelerden birisi olan Türkiye’den bir örnek
vermek gerekirse; yabancıların,
2004 yılında 46 milyar dolar
kadar olan hisse senedi ve tahvil
yatırımları toplamı, 2014 yılında 193 milyar dolarla zirve yaptı.
En son rakam 164 milyar dolar
civarında.
Ama bundan daha önemlisi, “dealer”ların etkisinde
kalanlar, ekonomik değerlendirmelerinde; üretken yatırım,
istihdam, eğitim, hukukun
üstünlüğü, büyüme, kalkınma
gibi kavramların gündemden
çıkmasına neden oldular.
Artık, ayda bir gün hariç, işsizlik konuşmuyoruz. İş bulma umudu olmayanlar unutuldu
bir tanım çıkarıldı, işsizlerin çoğu kenara kondu. Dahası yaşı
30’lara dayanmış binlerce üniversite mezunu işsiz gezerken,
çoğu iktisatçı (!) kur ne oldu, faiz nereye çıkar derdine düştü.
Üretken sanayi yatırımlarından konuşmak sıkıcı hale geldi.
Çünkü kısa vadede para kazandırmıyorlar.
Bir de uzun vadeli jeopolitik risklerin yüksek olduğu ekonomilere kim yatırım yapacak? Bırakın yabancıyı yerliler bile
sanayicilikten inşaatçılığa döndü. Faiz deyince ilk akla gelen
konut kredileri faizleri.
Türkiyebuhaletiruhiyedenivedilikleçıkmakzorunda.Üretken, ithalatın azalmasına katkı sağlayan, istihdamı artıracak,
teknolojisi yeni yatırımları nasıl yapacağız diye düşünmeye ve
proje üretmeye başlamalıyız. Böylelikle yabancıların “trading
market” yaklaşımını “investing market”e (doğrudan yatırım
yapılabilir ülke) çevirebilmek için, tüm ekonomik, siyasi, yasal
ve sosyolojik engelleri ivedilikle ortadan kaldırmalıyız.
Çünkü Türkiye ekonomisi “dealer”ların faiz/kur işlemlerine bırakılmayacak büyük bir ekonomi.
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Otomobil sevdası

‘elektrik’lendi

Dünyada elektrikli otomobil sayısı 1.2 milyonu aşarken, Türkiye’de bu rakam henüz
binlerle ifade ediliyor. Ancak yerli otomobilin elektrikli olacağı beklentisi ve 20 yıl
içerisinde dünyada elektrikli araç sayısının 100 milyonu bulacağı tahmini iştahı
artırıyor. Türkiye Elektrikli Araçlar Derneği Başkanı Bayram, “Avrupa’nın dizel
otomobil pazarı mı olacağız yoksa trendi mi yakalayacağız, karar vermeliyiz” diyor.

LOVE FOR CAR IS
‘ELECTRIFIED’

While there are more than 1.2 million electric
cars worldwide, this number is expressed
yet in thousands in Turkey. Nevertheless
the expectation that the local car will be
electric and the number of electric cars will
surge to 100 million worldwide during the
next 20 years, increases the appetite.”We
should decide whether we will be the diesel
car market of Europe or we will catch the
trend” says Bayram, Head of the Electric Cars
Association of Turkey.

Avrupa ülkelerinde uygulanan teşviklerin benzerlerinin
Türkiye’de de uygulanması gerektiğini dile getiren
Bayram, “Şehir merkezlerine havayı kirleten dizel
otomobil ve otobüslerin girişine yasak getirilmeli,
elektrikli otomobiller için otopark ve köprü geçişleri
ücretsiz olmalı” önerisi getiriyor.
Telling that the incentives similar to those implemented in
Europe should also come into force in Turkey, “the diesel
cars and buses polluting the air should be banned from
entering to the city centers; parking and passage on the
bridges should be free for the electric cars” Bayram states.
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lektrik dağıtım ve perakende
sektörü oyuncuları, altyapı ve
teknoloji yatırımları ile kendilerini geleceğe hazırlarken bir
yandan da gözünü ‘yol’dan alamıyor. Çünkü dünyada sayısı 1.2 milyonu aşan
elektrikli otomobiller elektrik dağıtım ve perakende sektörü şirketlerinin en iyi müşterileri
olmaya aday.
Nitekim BP’nin Enerji Görünümü 2017 Raporu’na göre dünyada trafikteki elektrikli otomobil sayısı 2035 yılında 100 milyonu bulacak.
Rapordaki tahminler tutarsa 20 yıl sonra yollardaki her bin otomobilden 55’i elektriklenmiş olacak.
Yine 2016 sonunda yapılan C40 zirvesinde
Paris, Madrid, Atina ve Meksiko City Belediye
Başkanları’nın 2025’ten sonra bu kentlerde
fosil yakıtlı araçlara izin verilmeyeceğini açıklamaları da aslında dünya tarihinde 150 yıla varan geçmişi bulanan elektrikli araçları yeniden
konuşmamıza neden oluyor.
Peki Türkiye’de elektrikli araç sayısı hangi
noktada, geleceğe yönelik beklentiler neler?
Bu konuyu 2011 yılında kurulan Türkiye Elektrikli ve Hibrit Araçlar Derneği (TEHAD) Başkanı Berkan Bayram ile konuştuk.

As the players in the power distribution and
retail industry prepare themselves for the
future with investments to the infrastructure
and technology, they are also watching the
‘road’. Because more than 1.2 million electric
cars worldwide are candidates to be the best
customers of the power distribution and
retail industry companies.
Indeed according to BP’s Energy Outlook
2017 Report, the electric cars in circulation
will surge to 100 million by the year 2035
over the world. If the anticipations come true,
55 in every one thousand cars on the roads
will run on electricity in 20 years.
Again at C40 summit held at the end of
2016, the mayors of Paris, Madrid, Athens
and Mexico City announced that the vehicles
running on fossil fuels will be banned from
traffic in their respective cities after the year
2025 and this declaration brings again the
issue of electric cars, actually with a past of
some 150 years in the global history, on the
agenda.
Well, what is the number of electric cars in
Turkey and what are the expectations for the
future? We talked with Berkan Bayram, Head
of the Electric and Hybrid Cars Association of
Turkey (TEHAD), about this issue.
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ne de devlet politikasına bağlı. Ülkemizde
bu sektörün geleceğini tamamen markaların politikaları belirleyecektir diye düşünüyorum. Son 5 yıllık dünya satış rakamlarındaki artışın ülkemiz açısından hissedilir
bir yansımaya sahip olmayışının altında
Türk otomotiv sektöründe yer alan marka ve STK’ların da büyük rolü var aslında.
Yetersiz pazarlama teknikleri, doğru anlatılmayan teknoloji, sektörü temsil eden

STK’ların dünyadaki gelişmelerin halen
farkında olmayışı gibi kritik başlıklar, farkın daha da açılmasına sebep oluyor. Bu
yüzden işte, teknoloji üreten değil sürekli
tüketen tarafta kalıyoruz.

Minister of Industry Faruk Özlü stated that
the local car may come to the market in 2019.
How does a local car running on electricity
affect the competition?
This is a very important step. The most
important notion to remember is that we are
independent in design and patent ownership
in electric cars. Today, when you attempt
to manufacture a Made in Turkey car fueled
by gasoline, you cannot act independently
from the 14 brands dominating on the global
automotive industry. However, you don’t
have to ask for permission to anyone to
manufacture electric cars. When we look at
the sales figures of the electric cars in 2016,
we see that they rose over 100 thousand units
in the European market. Only in China, 361
thousand electric cars were sold last year. I
hope that these sales figures tell something
to us.

the roads of Turkey is around one thousand.
When we look from the perspective of the
Turkish market, the future of electric car
depends neither on the consumer nor on the
state policy. I think that in our country, the
future of this industry will totally be shaped
by the policies of the brands. The fact that the
rise in the global sales during the past 5 years
didn’t have a big influence for our country can
also be explained by the substantial role of
the brands and non-profitable organizations
engaged in the Turkish automotive
industry. The critical matters such as poor
marketing methods, failure of explaining the
technology correctly and the non-profitable
organizations, representing the industry, still
unaware of the developments in the world,
widen the gap. Therefore, we are always on
the side of consuming, not on the side of
developing technology.

troubles; what can you say about it?
Yes, you are right, the electric vehicle industry
is still full of uncertainties. This picture results
from the fact that people see the electric car
as something similar to the toy cars running on
batteries, our awareness is low and we don’t
have thorough information about the industry.
However, our state took a radical decision in
2011 and cut the electric car tax to 3 per cent.
Despite this big difference in taxation, the
fear of stopping on the road or the belief that
these cars have low performance because of
the bad models on the market in the past, is
not logical. We couldn’t yet develop the local
electric car but we produced the local electric
bus and minibus. Now our unique need is to
open a suitable market for these models. To do
that, our local administrations should assume
missions.

In 2016, only 44 electric cars were sold in
Turkey. Today, how many electric cars are on
the roads in Turkey?
Today, the total number of electric cars on

Are the car drivers informed about the
incentives and driving benefits for the
electric cars? There is a perception that the
electric car may stop on the road and cause

Sanayi Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobili 2019 yılında görebileceğimizi açıkladı. Yerli otomobilin elektrikli olması
rekabet sürecini nasıl etkiler?
Bu çok önemli bir adım. Unutmamamız gereken en önemli nokta elektrikli otomobilde patent ve tasarım bağımsızlığına sahip
olduğumuz. Bugün Türk Malı bir benzinli
otomobil üretmek istediğinizde, dünya
otomotiv sektörünü elinde bulunduran
14 markadan bağımsız hareket edemezsiniz. Fakat elektrikli otomobil üretmek için
kimseden izin almak zorunluluğunuz yok.
2016 yılı elektrikli otomobil satış rakamlarına baktığımızda, Avrupa pazarında 100
bin adetin üzerine çıktığını görüyoruz.
Sadece Çin’de geçtiğimiz yıl 361 bin adet
elektrikli otomobil satıldı. Umarım bu satış
rakamları bizlere bir şeyler anlatıyordur.
2016’da Türkiye’de sadece 44 tane
elektrikli otomobil satıldı. Bugün Türkiye’de yollarda kaç elektrikli araç var?
Bugün Türkiye’nin yollarındaki elektrikli
otomobil sayısı toplam bin adet civarında.
Türkiye pazarı açısından baktığımızda,
elektrikli otomobilin geleceği ne tüketiciye

Otomobil kullanıcıları elektrikli araçlardaki teşvik ve kullanım kolaylıkları
hakkında bilgi sahibi mi? “Elektrikli otomobil alsam yolda kalırım” gibi bir algı
var, ne diyorsunuz?
Haklısınız, özellikle son tüketici açısından elektrikli otomobil sektörü halen
bilinmezliklerle dolu. Bu, halen elektrikli otomobilin pilli oyuncak araba
muamelesi görmesi, farkındalığımızın
düşük olması ve sektörü tam olarak bilmiyor
oluşumuzdan
kaynaklanıyor.
Oysa ki devletimiz 2011 yılında aldığı radikal bir karar alarak elektrikli otomobilin vergisini (ÖTV) yüzde 3’e düşürdü. Bu
denli vergisel ciddi farka rağmen geçmişte
pazarda yer alan kötü modeller yüzünden
halen “Ya yolda kalırsam” korkusu veya düşük performanslı olduğu görüşünün hâkim
olması, anlaşılır bir durum değil açıkçası.
Belki yerli elektrikli otomobili henüz üre-

What notions should a person buying a car pay
attention to?
According to me, a car driver not doing over 20
thousand km a year, should not choose diesel.
He should choose an electric car. Today, the
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temedik ama yerli elektrikli otobüs ve minibüsü üretmiş durumdayız. Artık tek ihtiyacımız bu modellerimiz için uygun pazar
ortamı açabilmemiz. Bunun için de yerel
yönetimlerimize büyük görevler düşüyor.
Otomobil alacak olan bir kişi seçim yaparken nelere dikkat etmeli?
Bana göre yılda 20 bin km’den fazla yol
yapmayan bir otomobil kullanıcısının dizel
otomobil tercihi yanlış. Tercih edilmesi gereken araç türü elektrikli olmalı. Günümüz
elektrikli otomobil modelleri ortalama 300
km üzerinde bir menzile sahip. Hafta sonu
yapılacak bir şehir dışı gezisi, güzergah üzerindeki şarj noktaları ile gayet mümkün ve
daha az maliyetli olur. Elektrikli otomobilde yakıt maliyeti, benzer konvansiyonel
otomobile göre 10’da 1 oranındadır.
Yıllık bakım maliyeti, MTV gibi harcamalarının olmayışı, ortalama 4 yıl sonunda
size 2’nci el bir otomobil farkı kadar maliyeti
azaltır. Ev elektriği fiyatının gece tarifesinin
0,26 TL olduğu düşünüldüğünde benzin ve
motorine göre avantajlı olduğu zaten ortada. Ülkemizde elektrikli otomobil pazar payının yüzde 1’e dahi ulaşmamış olması veya

electric car models have an average range
over 300 km. A weekend journey out of town
is possible with the charging stations located
along the itinerary and is less costly. The fuel
cost of the electric cars is one tenth of the
similar conventional car.
The absence of expenditures like the
annual maintenance cost and motor vehicle
tax, reduces the cost up to the price of a
second hand car. Given that the night tariff
of the house electricity price is 0,26 liras,
the advantage is already obvious compared
to gasoline and diesel. Considering that the
market share of the electric cars is not even 1

yılda 100 adet dahi satılmıyor oluşu, dünya
pazarları için de geçerlidir diyemeyiz. Örneğin Norveç’te elektrikli otomobil pazar payı
yüzde 30’lara ulaşmış durumda. Çin’de ise
durum çok daha hızlı gelişiyor. ABD ve Japonya için de aynı gelişme söz konusu. Tüm
bu gelişmeler karşısında Avrupa’nın dizel
otomobillerinin pazarı mı olacağız, yoksa
biz de bu trende ayak uydurabilecek miyiz,
hızlı karar vermek zorundayız.

per cent or the number of electric cars sold in
a year is below 100, it doesn’t mean that the
same is valid for the global markets too. For
example, the market share of electric cars in
Norway is defined with 30 something per cent.
As for China, this country goes faster than
others. The same can be said for US and Japan
too. Under these circumstances, we should
decide quickly whether we’ll be the market of
diesel cars of Europe or we’ll keep pace with
this trend.
Well, is the number of charge stations really
enough? Is the fuel cost more affordable
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Peki gerçekten yeterli şarj istasyonu
var mı? Elektrikli otomobilde yakıt
maliyeti dizele göre cazip mi?
Kesinlikle şarj istasyonları altyapımız,
elektrikli otomobil satış rakamlarına oranla çok daha iyi durumda. Bugün ülkemizde
halka açık toplam istasyon sayısı 400 adedi
geçti, bireysel ve özel kullanım olarak ise
toplam bin adede ulaştı. İstanbul’da yaklaşık 150 adet şarj noktası mevcut. Elektrikli
otomobilkullanıcısınınİstanbuliçerisinde
şarj sıkıntısı çekmesi olası değil. Farkında
olmasak da otomobilimiz ile gün sonunda
yaptığımız toplam kilometre ortalama 60
km. Ayrıca aracı kullanma süremiz de yaklaşık 4 saat. Yani sabah evden çıkıp 2 saatlik
bir sürede iş yerimize gidiyor, akşam 6’ya
kadar otoparkta yatan aracımız ile tekrar
evimize dönüyoruz. Aracımız bir 8 saatte
evimizin önünde sabaha kadar bekliyor.
İşte bu rutine en uygun ulaşım aracı bir
dizel değil, elektrikli otomobil. Otomobilimiz ile günde sadece 60 km yol yapıyor ve
sadece 4 saat kullandığımız gerçeğini tüm
dünya fark etmiş ve biz halen görmüyorsak,
işte burada daha fazla farkındalık çalışmasının yapılması gerektiği ortaya çıkıyor.

compared to diesel?
Our infrastructure of charge stations is
absolutely better than the sales figures of
electric cars. Today, there are more than
400 charge stations open to the public in
our country and the total number of stations
for personal and private use reached to one
thousand. There are some 150 charge stations
in Istanbul. The driver of electric car cannot
have charge problems within Istanbul. Even
if we don’t notice, we drive approximately
60 km. with our car in a day. And we drive an
average of 4 hours in a day. In other words, we
go out in the morning and drive to our work
which takes about 2 hours and our vehicle
remains in the parking area until 6.00 p.m.
when we take again our car to return home
after work. Our car waits again for 8 hours
until morning outside the house. And the best
transportation vehicle for this routine is not
diesel but electric car. If we drive only 60 km a
day and we use our car only for 4 hours and if
the whole world, except of us, is aware of this
reality, it becomes obvious that more actions
should be taken to raise the awareness.
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2035’TE DÜNYADA ELEKTRİKLİ OTOMOBİL
SAYISI 100 MİLYONU AŞACAK
BP’nin Enerji Görünümü 2017 Raporu’na göre 2035 yılına kadar enerjide
en büyük talep artışı elektrikte yaşanacak. Tahminlere göre 18-20 yıl sonra
her bin otomobilden 55’i elektrikli olacak.
Enerji sektörünün gelecek trendleri hakkında önemli veriler içeren BP Enerji Görünümü 2017 Raporu, önümüzdeki 18-20 yılda
enerji piyasasında en büyük talep artışının
elektrikte yaşanacağını ortaya koydu.Teknolojik ürünlerin gelişmesi nedeniyle dünyanın hemen her yerinde elektrik kullanımı
yaygınlaşacak. En çarpıcı gelişme elektrikli
araçlarda olacak.
¬Raporda yer alan bilgilere göre, 2015 yılı itibariyle dünyada 900 milyon adet otomobil
kullanılıyor ve bunların sadece 1.2 milyonu
elektrikle çalışıyor. 2035 yılına gelindiğinde, yani 20 yıl sonra dünyadaki otomobil
sayısı 1.8 milyar adete çıkacak

¬2035’te trafikteki elektrikli otomobil sayısı
100 milyon adete ulaşacak.
¬Trafikteki araç sayısı 2 kat artarken elektrikli otomobil sayısı 20 yılda tam 100 kat
artmış olacak.
¬Hesaplamalar halen dünyadaki her bin
otomobilden 1.1’inin elektrikle çalıştığını
gösteriyor.
¬Rapordaki tahminlerin tutması halinde
2035 yılında dünyadaki her bin otomobilden 55’i, diğer bir ifadeyle her 10 bin otomobilden 550 tanesi elektrikle çalışıyor olacak.
¬Rapora göre, önümüzdeki 20 yıl içinde
enerji çeşidi içerisinde en yüksek talep artışı
elektrikte yaşanacak.

¬Rüzgâr ve güneş başta olmak üzere yenilenebilir enerjinin payı artacak.
¬Kömüre olan talep azalırken doğalgaz talebi çok hızlı artacak.
¬Petrole olan talep yine yüksek seyredecek.
Üretimde maliyet düşecek, üretim normal
seyredecek, bu da fiyata olumlu yansıyacak.
¬Rapora göre, karbon salınımları, geçtiğimiz 20 yılda görülen oranın (yüzde 2,1) üçte
birinden daha az oranda artacak.
¬Başarılı olunması halinde, 1965’ten bu yana
en yavaş emisyon artışı oranı görülecek.
Yine de bu dönemde temel enerji kaynaklarının kullanımından oluşan karbon emisyonu yüzde 13 artacak.

The number of electric cars will rise over 100 million worldwide by 2035
According to BP Energy Outlook 2017 Report, the highest demand in the energy will be for electricity
by the year 2035. 55 in every one thousand cars are anticipated to be electric in 18-20 years.
BP Energy Outlook 2017 Report, providing
important data about the future trends of the
energy industry, unveiled that the highest
demand will be for the electricity in the
upcoming 18-20 years. The electricity usage
will expand in every part across the world
because of the advance of the technological
products. The most striking progress will be
seen in electric cars.
¬According to the informations in the
report, 900 million cars are used worldwide
and only 1.2 million of them run on electricity
in 2015. By 2035 in other words 20 years
later, the number of cars will rise to 1.8 billion
worldwide.
¬In 2035, the number of electric cars in

circulation will reach up to 100 million.
¬While the number of vehicles in circulation
will double, the number of electric cars will
increase 100 folds in 20 years.
¬The calculations indicate that currently 1.1
in every one thousand cars over the world run
on electricity.
¬If the anticipations in the report come true,
55 in every one thousand cars in other words,
550 in every 10 thousand cars will run on
electricity.
¬According to the report, the highest
demand will be for electricity among the
varieties of energy in the future 20 years.
¬The share of renewable and mainly the
share of wind and solar energy will increase.

¬The demand for coal will decrease
whereas the demand for natural gas will rise
very fast.
¬The demand for oil will remain high. The
production cost will decrease, the production
will be at normal pace and these factors will
have a positive impact on the prices.
¬The report states that the carbon
emissions will increase less than one third of
the rate observed over the past 20 years (2,1
per cent).
¬If successful, this will be the slowest
emission rise since the year 1965. Still, the
carbon emission occurring from the use of
basic energy sources will increase by 13 per
cent in this period.
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Yapay zekaya karşı
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EVRENSEL ASGARI GELIR
Yapay zeka ve otomasyon milyonlarca kişinin işini
elinden alacak gibi görünüyor. Bazılarına göre çözüm;
herkese hayatlarını sürdürebilecek bir ‘evrensel asgari
gelir’ sağlamakta. Facebook’un kurucusu Zuckerberg
böylece herkesin yeni fikirleri denemek için destek
alabileceğini söylerken, Silikon Vadisi’nde start-up
hızlandırıcısı Y Combinator’ün araştırma birimi 100
haneye yılda 12 bin ila 18 bin dolar ödenecek pilot
programı başlattı bile. Amaç, evrensel asgari gelirin
uzun vadeli olumlu etki yaratıp
yaratmayacağını ortaya koymak.
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Against the artificial intelligence

UNIVERSAL BASIC INCOME
The artificial intelligence and automation will apparently
leave millions of people unemployed. According to some, the
solution is to provide a ‘universal basic income’ to these people
so that they can afford their life. Facebook founder Zuckerberg
says that everyone can thus have a cushion to try new ideas.
Silicon Valley startup accelerator Y Combinator’ research arm
has already launched a pliot programme in which up to 100
recipient households will get $12,000 to $18,000. The idea is to
see whether the universal basic income will be successful in the
long term.
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acebook’un eski üretim müdürlerinden Antonio Garcia
Martinez Silikon Vadisi’nde
bir süre çalıştıktan sonra,
dehşete kapılarak her şeyi bırakıp bir adada inzivaya çekildi. Ardından da
budavranışınınnedenini,“Çokkısasüreiçinde dünyanın neye benzeyeceğini gördüm ve
bu bana yetti” sözleriyle açıkladı.
Martinez’e göre, Silikon Vadisi’nde geliştirilen yapay zeka ve robot teknolojileri sanılandan çok daha kısa sürede küresel ekonomik dengeleri alt üst edecek ve gelecek 30 yıl
içinde dünya nüfusunun yarısı işsiz olacak.
Üstelik bu sadece işsizliğe yol açmayacak,
medeniyetin çöküşüne de yol açabilecek.
Fortune Türkiye, eylül sayısında medeniyetlerin çöküşüne yol açabileceği iddia
edilen bu tehlikeye karşı gündeme gelen
‘evrensel asgari gelir’ konusunu işledi. Söz
konusu sistem insanlara belli bir standart
ücret ödenmesini öngörüyor. Üstelik bunun
için belli koşullar da dayatılmıyor. İsteyen
bu parayı seyahate, eğlenceye harcayabildiği gibi isteyen iş kurmak için sermaye olarak
kullanabiliyor.
Fortune Dergisi’nde yer alan habere göre,
Silikon Vadisi’nde startup hızlandırıcısı Y

F
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Combinator’un 31 yaşındaki CEO’su Sam
Altman, ekonomik trendlerin mevcut yolda
ilerlemesi halinde hesabınızdaki varsayımsal paranın, geleceğinizin önemli bir unsuruna dönüşebileceğine dikkat çekiyor. Airbnb,
ZenefitsveDropboxgibiyıldızlarınkurulmasına yardımcı olan yatırımcı Altman evrensel
asgari gelirin bu tür eleştirilere karşı durup
duramayacağını anlamak için gerçek dünyadaki deneylerden yararlanıyor.
HERHANGİ BİR ŞEY YAPMALARI
GEREKMİYOR
Y Combinator’ün araştırma birimi yaklaşık
100 kadar haneye bu yıl ayda bin 500 dolar
yani yılda yaklaşık 12 bin-18 bin dolar arası
bir ödeme yapmayı öngören pilot programı
hayata geçirdi; bu parayı alabilmek için deneklerin herhangi bir şey yapmaları da gerek-

miyor. Denekler, yalnızca belli zamanlarda
anketlere katılacaklar, ancak bunu yapmadıkları takdirde de kendilerine herhangi bir
ceza verilmeyecek. Buradaki ana fikir insanlara ön koşulsuz belli bir miktar para vermek
ve neler yapacaklarını gözlemlemek. Pilot
uygulama başarılı olursa, Y Combinator pek
çok eyalette binlerce haneyi kapsayan beş yıllık bir deney gibi, çok daha geniş kapsamlı bir
çalışma başlatacak.
Altman birkaç yıl içinde ekibinin şimdiye kadar kanıtlanması zor olan bir sonuç elde etmesini umuyor: evrensel asgari gelirin uzun
vadeli olumlu bir etkiye sahip olup olamayacağını ortaya koymak.
Altman “Politikacıların ne yapmalarını gerektiğini söylemek bana düşmez ve ayrıca
en iyi politikanın ne olacağını ben bilemem”
diyor. Ancak tahminlerin ötesinde bir altüst

Antonio Garcia Martinez, one of the former
product managers of Facebook, who worked in
Silicon Valley for many years, left desperately
everything and escaped to an island. To explain
the reason of his attitude, “I’ve seen what the
world will look like in a few years and that was
enough for me” he said.
According to Martinez, the artificial
intelligence and robotic technologies
developed in Silicon Valley will deteriorate the
global economic balances in a much shorter
time than anticipated and half of the global
population will remain unemployed over the
next 30 years. Furthermore, this outlook will not
only cause unemployment but will open the way
to the collapse of civilization as well.
Fortune Turkey September issue features the
issue of ‘universal basic income’ proposed as a
cushion against this threat seen as a potential
leading to the collapse of the civilization. This
system foresees to make a standard payment
to people. And what’s more, it doesn’t attach
this compensation to some conditions. Some
may choose to spend this money on holiday,
entertainment and some others may invest it to

entrepreneurial skills. Sam Altman, the 31-yearold CEO of Silicon Valley startup accelerator
Y Combinator, believes that if economic
trends continue on their current trajectory,
that hypothetical deposit in your account may
prove a critical part of your future. Altman, the
precocious investor whose firm helped launch
stars like Airbnb, Zenefits and Dropbox, is using
real-world experimentation to learn whether
UBI can stand up to such critiques.

THEY DON’T NEED TO DO ANYTHING
Y Combinator’s research arm has launched
a pilot program in which up to 100 recipient
households will get $12,000 to $18,000 this
year in exchange for nothing. They’re asked

to submit to occasional surveys but there’s
no penalty for failing to do so. The idea is to
give people money without preconditions and
observe what they choose to do. If the pilot is
successful, Y Combinator will launch a much
larger study , likely a five-year experiment
involving thousands of households in multiple
states. Within a few years, Altman hopes his
team will have something that has far proved
elusive: Proof of whether UBI can have a longterm positive impact.
“It’s not for me to tell policymakers what to do
and I don’t know what the best policy is” Altman
says. But in a time of unprecedented disruption,
it’s time to find out; after all, he adds, “people can
smell automation on the horizon.”
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oluşun yaşandığı bir süreçte, bunu keşfetmenin zamanı gelmiş bulunuyor; sonuç olarak,
Altman“İnsanlarotomasyonunufuktabelirdiğinin kokusunu alıyor” diyor.
SAATİ 20 DOLARIN ALTINDAKİ
İŞLERİN % 83’Ü TEHDİT ALTINDA
2013 tarihli Oxford Üniversitesi’nin araştırmasının tahminlerine göre, yapay zeka ve
otomasyondaki ilerlemeler nedeniyle gelecek 20 yılda ABD’deki işlerin yüzde 47’si risk
altında.
Geçen yıl, Beyaz Saray Ekonomi Danışmanları Konseyi, saati 20 doların altında kazanç
sağlayan işlerde çalışanların işlerini robotlara kaptırma olasılığının yüzde 83 olduğunu
belirledi. Çalışanların eğitim ve gelir seviyesi yükseldikçe, robotlar tarafından ikame
edilme olasılığı azalıyor. Ancak yazılım akıllı
hale geldikçe, bu noktada da bir değişim yolda
gözüküyor: Şirketler, uzun süre teknolojinin
ele geçirmesinden muaf olduğu düşünülen
işleri bile ortadan kaldırabilecekler.
İşte Altman’ın bin 500 doları da bu noktada devreye giriyor. Otomasyonun etkisini
azaltmaya yönelik formüllerden biri her bir
kişiye-ister çalışsın ister çalışmasın- gelirinden ya da diğer benzer faktörlerden bağımsız

olarak ömrü boyunca asgari bir gelir sağlamak. Evrensel asgari gelir, işini kaybetmiş
çalışanların yoksulluğa sürüklenmelerini
önleyerek, derin ve acılı bir ekonomik geçiş
sürecinde toplumsal huzursuzluğun önüne
set çekebilir. Teorik olarak, inovasyonu tetikleyebilir ve insanları girişim riski almaya
yöneltebilir. Ayrıca ödemeyi, insanların hiçbir şey yapmamak seçeneği de dahil, zamanlarını değerlendirmek için istediklerini yapmalarına bağlayarak “çalışma”nın tanımını
da hemen hemen değiştirmiş olacaklar.
Ekonomistlerin ve siyasi teorisyenlerin
yıllarca tartıştıkları evrensel asgari gelir konusu şimdilerde yeni bir önem kazanıyor.
Özellikle de, distopik bir gelecek korkusunu
körükleyen Silikon Vadisi’ndeki teknolojileri geliştiren girişimcilerin büyük bir bölümü
evrensel asgari gelir fikrini potansiyel bir
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çözüm olarak görüyor. Hem gelişmiş hem de
gelişmekte olan ülkelerdeki hükümetler de
bu konsepte sıcak baktıklarından bir dizi pilot projeyi hayata geçirdiler. Bu projenin aynı
zamanda “sol” bir çağrışım yapması da liberal
vemuhafazakarçevrelercegittikçedahafazla
desteklenmesini, özellikle de geleneksel refah mekanizmasını yetersiz, müsrif ve aşırı
şişirilmiş bulan çevrelerin ilgi odağı olmasını
sağlıyor. Kuşkusuz, bu gittikçe büyüyen destek evrensel asgari geliri daha da makul hale
getiriyor.
Ancak karşı çıkanlar da yok değil tabii ki; o
kesimin argümanları ise şu: Üretkenliği zayıflatıyor, tembelliğe prim veriyor. Bu uygulamanın astronomik derecede pahalı olacağı
su götürmez bir gerçek.
Bu konsept aynı zamanda, teknolojik devrimin daha öncekilerden farklı olarak, bugün

83 % OF JOBS BELOW $20 AN HOUR
WOULD DISAPPEAR
A University of Oxford study from 2013
estimated that 47% of US jobs may be at
risk within the next two decades because
of advances in artificial intelligence and
automation. Last year, the White House Council
of Economic Advisers estimated that workers
making below $20 an hour would have 83%
chance of losing their jobs to robots in that span.
Those odds dropped as workers’ education and
income levels grew. But as software gets smarter
that too is subject to change: Companies will
eliminate even jobs that were long considered
immune from technological displacement.
That’s where Altman’s $1,500 comes in.
One potential means of blunting the impact of
automation involves providing each personworking or not-with a minimum payment, for
life, regardless of income or other mitigating
factors. Universal basic income (UBI) would
insulate displaced workers from poverty
and quell the potential for unrest during a
profound and painful economic transition.

Mark Zuckerberg &
Sam Altman

Theoretically, it might spur innovation and
encourage people to take entrepreneurial risks.
It would almost certainly alter the definition of
“work” by attaching compensation to whatever
people choose to do with their time, including
absolutely nothing.
Floated by economists and political
theorists for decades, the notion of basic
income is enjoying new prominence today.
That’s particularly true in Silicon Valley where
several of the entrepreneurs developing the
very technologies that fuel fears of dystopian
future, have endorsed UBI as a potential fix.
Governments in developed and emerging
nations alike have warmed to the concept,
launching a bushel of pilot projects. And the

inherently “lefty” idea has drawn growing
support from libertarians and conservatives,
particularly those who view traditional
welfare mechanisms as bloated, wasteful and
inefficient.
Of course, the widening support by no
means makes UBI politically palatable.
Critics have a buffet of objections to choose
from- it undermines productivity, it rewards
laziness. There’s no doubt that it would be
unprecedentedly, astronomically expensive.
This concept also violates a core tenet of
capitalism, by assuming that this technological
revolution, unlike others before it, won’t create
better jobs tomorrow to replace the ones it
erases today.
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ortadan kaldırdığı işlerin yerine yarın daha
iyilerini yaratamayacağını varsayarak, kapitalizmin temel öğretisini tahrip ediyor.
‘GİRİŞİMCİLER İÇİN KATALİZÖR
GÖREVİ GÖRECEK’
Mayıs ayında Harvard’da son sınıf öğrencilerine hitap eden Facebook kurucusu Mark
Zuckerberg otomasyonun olumsuzluklarını
hafifletebilecek ve girişimciler için katalizör
görevini üstlenebilecek bir araçolarakevrensel asgari gelirden söz etmişti.
Zuckerberg konuşmasında, “ilerlemeyi
sadece GSYİH gibi ekonomik ölçülerle değil
aynı zamanda aramızda kaç kişinin anlamlı
bir rol üstlendiğine dair verilerle de ölçen bir
toplum oluşturmalıyız. Herkesin yeni fikirleri denemesine yardımcı olacak bir desteğe
sahip olması için evrensel asgari gelir gibi
projeleri denemeliyiz” demişti.
Bu fikir özellikle teknoloji liderleri arasında yaygınlaşıyor. Tesla ve SpaceX CEO’su
Elon Musk da yaptığı bir açıklamada, “Otomasyon nedeniyle evrensel bir asgari gelir
ortaya koyma olasılığı güçleniyor” ifadesini
kullanmıştı. Şubat ayında da, eBay kurucusu
Pierre Omidyar Kenya’da asgari gelir denemesine destek olmak amacıyla yardım kuru-

STRATEGY

luşu aracılığıyla yaklaşık yarım milyon dolarlık bir bağışta bulundu. Teknoloji elitinin bu
yeni ortaya çıkmaya başlayan kaygısı kısmen
ahlaki bir sorumluluk kısmen de çıkar gereği
olarak yorumlanabilir. Bu cenahın büyük bir
bölümü devasa miktarda konsantre servet
yaratan teknolojilerin yakında istihdam pazarını tarumar edeceğini düşünüyor. İşsizlikle boğuşan bir orta sınıfın cihaz satışlarına
da yaramayacağı aşikâr.
Eğerrobotlarınbaşıçektiğidünyadatemel
sorun ortalama çalışanın yeterli bir gelire
sahip olamaması ise, bu durumda evrensel
asgari gelirin teorik olarak, insanların bunun
altına düşemeyeceği mali bir zemin sunmak
suretiyle sorunu hafifleteceği düşünülebilir.

A CATALYST FOR ENTREPRENEURSHIP
In May, speaking to Harvard’s graduating
class, Facebook founder Mark Zuckerberg
made a case for UBI as a means to mitigate
automation’s downsides and as a catalyst for
entrepreneurship. “We should have a society
that measures progress not just by economic
metrics like GDP but by how many of us have a
role we find meaningful” Zuckerberg said. “We
should explore ideas like universal basic income,
to make sure that everyone has a cushion to try
new ideas.”
That idea is gaining currency among tech
leaders. In November, Tesla and SpaceX CEO
Elon Musk told CNBC “there’s pretty good chance
we end up with a universal basic income due
to automation.” And in February, eBay founder
Pierre Omidyar donated nearly half a million
dollars through his philanthropic organization
to support a basic income experiment in Kenya.
The tech elite’s burgeoning concern could
be described as part moral obligation, part
enlightened self interest. Many of them share
the view that technologies that have generated

Elon Musk

huge amounts of concentrated wealth will soon
be responsible for devastating labor market
upheavals. The fact that a middle class gutted
by unemployment doesn’t bode well for gadget
sales likely isn’t lost on them either.
If the core problem in a robotics-led world is
the average worker’s lack of income, the thinking
goes, then UBI could-theoretically-mitigate it by
providing a financial floor below which people
cannot fall. It’s the rare kind of societal problem
for which the solution may be to simply throw
money at it.
Of course, how much to throw, and to whom
is a point of enormous contention. In the US, a
number oft-cited by critics is $ 3.2 trillion – the
cost of giving $10,000 a year to each and every

Ancak salt para saçarak sorunu çözebileceğini sanmak fazla basite indirgemek olur.
Tabii ki, ne kadar para verileceği ve kime
verileceği ciddi bir tartışma konusu. ABD’de
bu projeye karşı çıkanlar 3,2 trilyon dolarlık
bir kaynağın gerektiğinden söz ediyorlar; bu
rakam, her yıl her vatandaşa 10 bin dolar ödemenin toplam maliyeti. Bu da, GSYİH’nin
yaklaşık yüzde 19’una denk düşüyor.
Evrensel asgari geliri savunanlar ise buna
karşılık olarak paranın büyük bir bölümünün mevcut refah ve Sosyal Güvenlik gibi
programlardan elde edilebileceği görüşünde. Ancak böyle yapılsa bile, “evrensel” yaftasını alabilen her program için oluşacak yeni
maliyeti trilyon dolarlar olarak hesaplamak
gerekiyor.
Altman ise robotlar işleri ortadan kaldırsa
bile, tahminlerin çok ötesinde üretkenlik ve
servet sağlamak suretiyle-hatta belki de GSYİH’yi ikiye katlayarak-maliyet sorununu
çözebileceklerine inanıyor. Evrensel asgari
gelirle ilgili olarak, “Eğer buna ihtiyacımız
varsa, kaynağını yaratabiliriz” diyor.
Ancak şu an odaklandığı nokta maliyet
değil: Y Combinator ekibi, evrensel asgari
gelirin insanların yeni işlerde anlam bulabilmelerini sağlayacak bir istikrar oluşturup

citizen. That’s about %19 of GDP.
Advocates of UBI counter that much of that
money could be recovered by rolling up existing
social programs like welfare and Social Security.
Even so, new costs could be measured in trillions
for any program that could earn the label
“universal”.
Altman believes that robots are likely to solve
the cost problem, even as they eliminate jobs,
by creating unprecedented productivity and
wealth-perhaps even doubling GDP.”If we need
it, we’ll be able to afford it,” he says of UBI.
But cost isn’t where he’s focusing now: The
Y Combinator team is far more concerned with
collecting conclusive data about whether UBI
can create the stability to allow people to find
meaning in new kind of works-the kind of data
that could persuade policymakers to make a
trillion-dollar bet.

EXPERIMENTS ARE IN THE WORKS IN
SEVERAL COUNTRIES
However, they are not the only ones looking.
Experiments are in the works in at least a dozen
countries including Spain, the Netherlands,

Story / DOSYA

STRATEGY

oluşturamayacağıyla ilgili nihai verileri elde
edebilmekle meşgul; o derece ki, bu veriler
politikacıların bir trilyon dolarlık bir bahis
oynamasını sağlayabilir.
BİRÇOK ÜLKEDE DENEYLER
YAPILIYOR
Ancak bu proje yalnızca onların gündeminde
değil. Aralarında İspanya, Hollanda, Kenya,
Uganda ve Hindistan’ın da yer aldığı en az
bir düzine ülkede deneyler yapılıyor. İngiltere’deki ilk evrensel asgari gelir pilot uygulaması için İskoçya’nın Glasgow şehrinde
fizibilite çalışması yapıldı.
Finlandiyalı sosyal hizmet kuruluşu Kela
işsizlik maaşı alan 2 bin deneğin seçildiği bir
program lanse etti ve bunlara, ekstra olarak
aylık560dolarödedi.BuyazKanada’dakiOntario bölgeside 4binaileyikapsayanbirasgari
ücret programı başlattı. İsviçre ise geçen yıl
ulusal asgari gelir fikrini referanduma götürdü. Ancak referandum sonucu olumsuz çıktı.
Benzer bir pilot uygulama-büyük ölçüde
eBay’den Omidyar tarafından fonlananEkim ayında Kenya’da başladı. Proje kapsamında 40 köyde 6 bin kişiye 12 yıl boyunca
ayda 2 bin 280 şiling -yaklaşık 22 dolar-ödenecek (ilaveten 80 köydeki 11 bin 500 kişi,

Kenya, Uganda and India. The city of Glasgow
in Scotland has undertaken a feasibility study
for the first UBI pilot in the UK. In January, the
Finnish social services agency Kela launched a
program that selected 2,000 citizens who were
already receiving unemployment benefits and
offered them an extra 560 euros monthly. This
summer the Canadian province of Ontario will
begin a basic income trial involving up to 4,000
families. And Switzerland last year voted on the
idea of a national basic income in a referendum
but it lost.
A similar pilot-the one funded in large part
by Omidyar of eBay-began in October in Kenya.
It will give 6,000 people in across 40 villages
2,280 shillings per month-about $22-for a
full 12 years (another 11,500 people across
an additional 80 villages will participate in
a short trial). The Kenya effort aims to be the
largest, most extensive basic income trial to
date. . While it’s too new to have produced
conclusions, there’s already evidence
that recipients have used the cash to buy
motorbikes, livestock, fishing nets and other
vehicles of economic empowerment.
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daha kısa bir deneye katılacak). Kenya’daki
girişimin şimdiye kadarki en kapsamlı, en geniş deney olması bekleniyor. Çıkarsamalara
varmak için henüz çok erken olsa da, ödeme
yapılan insanların ekonomik durumlarını
iyileştirmek amacıyla motosiklet, et üretimi
içinhayvan,balıkağıyadabaşkaaraçlaraldıkları gözlendi.
Y Combinator ekibi de aylık bin 500 doların Oakland’da neler satın alabileceğini
araştırıyor. Bu tutar, çoğu insana bedava bir
gezinti sağlayamıyor. Bay Area’da (Körfez
Bölgesi) yaşamanın artan maliyeti buranın
yakın zamana kadar bütçeye en uygun nadir
yaşam alanlarından biri olma özelliğini ortadan kaldırdı: Oakland’daki ortalama kiralar
aylık 3 bin dolara doğru tırmanırken, burayı ülkenin en pahalı pazarlarından birine
dönüştürdü. Ancak bu para bölgede ikamet
edenlerin ücretlerdeki durgunlukla baş etmelerini sağlayabilir. Altman ve müttefikleri
için ise bu para insan davranışıyla ilgili veri-

lerin yönlendirdiği bir bakış açısı sunması
açısından önemli. Oakland’dakiler yan gelip
yatacaklar mı yoksa kendi kendilerine kod
yazmayı mı öğrenecekler? Yeni bir hamle mi
yoksa atalet mi? Bu sorulara verilecek olan
cevaplar evrensel asgari gelire meşruiyet sağlayabilir; uygulanamaz veya siyasi olarak elle
tutulamaz ya da ikisi birden olduğu düşünülen bir fikrin ciddiye alınmasına yol açabilir.
Yollardaki otonom araçlar, borsada otomatik brokerler ve içindeki insanların geçmişte kaldığı fabrikalar. Bu tablodan devasa
yararlar elde edilebilir ama bu gelecek-yapay
zekanın bir zamanlar bize ait olan işleri yaptığı zaman dilimi-aynı zamanda evrensel asgari geliri de anlamlı kılabilecek. Altman, “Pek
çok insan, özellikle de politikacı yalan söyleyecek, işlerin ortadan kalkmayacağını ileri
sürecek” diyor ve ekliyor: “Ama öyle olmayacak. Teknoloji gelecek. İşler değişikliğe uğrayacak. Bu dünyanın herkes için nasıl işlevsel
hale getirileceğini kestirmek istiyorum.”

Y Combinator team too is exploring what
$1,500 a month can buy in Oakland. For most,
is doesn’t buy a free ride. The rising cost of
living in the Bay Area has spilled over into what
was until recently one of its rare affordable
enclaves: Median rents in Oakland have crept
toward $3,000, ranking it among the nation’s
most expensive markets. But the money can
still help residents cope with stagnant wage
growth. And for Altman and his allies, it buys
data-driven insight into human behavior. Will
Oaklanders be more likely to become couch
potatoes or self-taught coders? To retrain
or tune out? The answers might help buy
legitimacy for UBI –serious consideration of an

idea long dismissed as practically unfeasible,
politically untenable, or both.
Autonomous vehicles on the streets,
automated traders on the floor and factories
where people are a distant memory. The
benefits could be enormous but this futurewith artificial intelligence performing the
business functions once reserved to us-is
where basic income might make sense. “A lot
of people, politicians especially, will lie and say
they are going to stop jobs from going away”
Altman says. “That’s not going to happen.
Technology is going to come. Jobs are going to
change. I want to figure out how to make this
new world work for everybody.”
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YAPAY ZEKANIN GÖZÜ
ÇAĞRI MERKEZİNDE
Teknoloji devlerinin patronları yapay zeka tartışmasını gündeme taşıdı. Tesla’nın kurucusu Elon Musk’ın yapay zekanın ‘şeytani’
olabileceğini söylemesinin ardından Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg de Musk’ı kast ederek korku tüccarlığı yapılmaması
gerektiğini dile getirdi. Zaman zaman insanların işini elinden alacağı teorileriyle gündem olan yapay zekayla ilgili Oxford
Üniversitesi’nin araştırmasına göre, yapay zeka insani iletişim ve etkileşim gerektiren işler hariç diğer alanlarda insanların yerine
geçebilecek.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE
TURNS TO CALL CENTER

%85

The bosses of the technology giants brought the artificial
intelligence to the agenda. Following Tesla’s founder Elon Musk
defining the artificial intelligence as something potentially
‘diabolic’, Facebook founder Mark Zuckerberg criticized him saying
that there is no room to spread fear. According to Oxford University
study about the artificial intelligence, sometimes subject to
debates that it will cause unemployment, the artificial intelligence
would replace humans in a broad range of jobs except of those
necessitating human communication and interaction.

2020’de yapılacak insansız müşteri ilişkilerinde
yapay zekanın oranı
(Rate of artificial intelligence in customer relations
without humans planned for 2020.)

%16

%32

2020 yılında yapay zekanın
ABD’de yerine geçeceği
istihdam

En çok kullanılan
yapay zeka ürünü
ses tanıma

(Employment share that artificial intelligence will replace in
US in 2020)

(Voice recognition, the most
used artificial intelligence
product)

300 milyon $

2.4 milyar $

Yapay zeka start-up’larına yapılan yatırım

Yapay zeka pazar büyüklüğü

Investment made to artificial intelligence startups

The artificial intelligence market size

$300 million

$2.4 billion
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Çağ rı me rkezi / Call center
K red i d anı şmanı / Loan consultant
S i gorta danışmanı / Insurance consul tant
A şç ı / Cook
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Maki ne o pe ratör ü / Machine operato r
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Bi l g i saya r tamircisi / C omputer techni ci an
Otob üs şoför ü / Bus driver
Ga rdi yan / Warden
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RİSKLİ İŞ SAHALARI

Robotun yerine geçme ihtimali yüksek meslekler
JOBS UNDER RISK OF DISAPPEARING
Jobs supposed to be replaced by robotics
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Karaköy’ün en yenisi:

Mürver

İstanbul’un en canlı noktalarından Karaköy’de arka
arkaya yeni mekânlar açılıyor. En yenilerinden biri de
tarihi yarımada manzaralı terası ile Mürver.

The newest in Karaköy: Mürver
New venues open successively in Karaköy, one of the hot spots of Istanbul.
And the latest one among them is Mürver with a terrace giving onto the view
of the historical peninsula.
TÜRKIYE’NIN kültür ve turizm başkenti
İstanbul’un gözde yerlerinden biri olan Karaköy, Haziran sonunda yeni bir mekana kavuştu. Novotel İstanbul Bosphorus’un üst katında muhteşem manzarası ile kapılarını açan
Mürver’in mutfağında tütsüleme dahil farklı
pişirme teknikleri öne çıkıyor.
Mürver’in menüsünde, Anadolu’dan yerel
üreticilerden mevsimine uygun alınan ürünler ile odun fırınında veya odun ızgarasında
pişmiş, mangalın üstünde asılarak dinlendirilmiş, tütsü fırınında tütsülenmiş yemekler, sürdürülebilir deniz ürünleri, el yapımı
kurutulmuş dinlendirilmiş etler, sucuklar,
sosislerin yanı sıra vejetaryenlerin rahatlıkla
tercih edebileceği çeşitli yemekler ve mezeler
bulunuyor.
Mürver, farklı öğle ve akşam menüleri ile
her yaştan yemek meraklılarının özel ilgi gösterdikleri bir mekan olduğu kadar, iş yemekleri, grup yemekleri, kutlamalar ve özel top-

lantı odası ile de tercih edilebilen bir restoran
olarak hizmet veriyor. Nero Picasso mermer
kullanılarak tasarlanan etkileyici açık mutfak
tezgâhında, şef ile içiçe, canlı ateş sıcaklığını
hissederek özel tabaklar eşliğinde, eşsiz bir
tecrübe yaşanabiliyor.
Canlı DJ performansının da bulunduğu
restoranda, hareketli, rahat, ferah kullanıma
sahip iç ve dış barlar bulunuyor. Odak noktası
Türk şaraplarında olan yerli, yabancı zengin
seçenekleri bulunan şarap, rakı ve kokteyl menüleri ve ayaküstü atıştırmalıklarla, iş çıkışı,
öğle arası, yemek öncesi veya sonrası için rahatlatıcı, eğlenceli bir bar deneyimi sunuyor.
Topkapı Sarayı ve deniz manzaralı açık hava
terasında, keyifli bir pergola sistemi kurgulanan ve Akfen GYO’nun yatırımı ile AccorHotels’in işletmesini yaptığı mekana, Mehmet Gürs’ün kurucu ortağı olduğu İstanbul
Yiyecek İçecek Grubu danışmanlık hizmeti
veriyor.
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KARAKÖY, one of the hot
spots of Istanbul which is the
capital city of culture and tourism
of Turkey, had a new venue by
the end of June. The cuisine of
Mürver, offering an exceptional
view on the top floor of Novotel
Istanbul Bosphorus, catches
attention with various cooking
methods including smoking.
The menu of Mürver includes
various foods and snacks
prepared with the seasonal
products bought from the local
producers of Anatolia and
cooked in wood oven or on wood
barbecue, rested by hanging over
the barbecue or smoked in the
oven of smoking, the sustainable
sea foods, hand-made dried
and rested meats, sausages and
a variety of foods and snacks
special for vegetarians.
Mürver, as much as being a
venue luring food enthusiasts
of any age with different lunch
and dinner menus, serves also
as a restaurant provided with
a meeting room suitable for
celebrations. At the spectacular
open kitchen counter designed
by using Nero Picasso
marble, one can live a unique
experience close to the chef and
accompanied with special dishes
by feeling the heat of live-fire
cooking.
The restaurant where live DJ
music is performed, is provided
with vibrant, comfortable and
spacious inside and outside
bars. The wine menu is mostly
consisting of Turkish wines but
it also offers a rich selection of
foreign wines, raki and cocktail
menus and snacks within the
atmosphere of an entertaining
bar during lunch breaks, after
office hours, before or after
dinner. You can enjoy the pergola
system on the open air terrace
giving onto the Topkapi Palace
and the sea view; the venue is
established with the investment
of Akfen GYO and operated by
AccorHotels and the consultancy
service is provided by the
Istanbul Food and Drink Group
having Mehmet Gürs as founding
partner.
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YENİ DÜNYAYI ANLAMAK

CNN Türk’ün ünlü yapımcı ve sunucusu Emin Çapa, Strategy için ‘Yeni Dünya’yı kaleme aldı.
“Tarihin kırıldığı zamanlardan birini yaşıyoruz” diyen Çapa, dünyada bir güç kayması yaşandığını
ifade ediyor. Çapa’ya göre, yeni dünyada bilim kaynaklı bir teknoloji patlaması sözkonusu.

UNDERSTANDING THE NEW WORLD
Emin Çapa, the famous producer and presenter for CNN Türk, wrote about ‘the New World’ for Strategy. “We are
going through times marked by breakthrough in history” states Çapa pointing out that a power shift is observed
over the world. According to Çapa, a technology boom is happening fueled by science in the new world.

Emin ÇAPA

CNN Türk Dünyanın Binbir Hali Programı Yapımcısı
Producer of the programme ‘Dünyanın Binbir Hali’, CNN Türk

T

ARIHLE ILGILENENLER BILIR . Tarih ba-

zen aşırı hızlanır, birçok olay kısa bir süre
içerisinde gerçekleşir. Bazen de uzun yıllar boyunca önemli bir olay olmaz. Fakat
ilginç olan şudur ki, devrimsel değişimin
yaşandığı dönemlerde insanların büyük
kısmı bunun farkına varmaz. Değişimler
birikimli yaşanır. O yüzden sanki bir şey
olmuyormuş, dünden çok da farkı yokmuş gibi yaşarız.
İşte içinde bulunduğumuz zaman da böyle bir zaman.
Tarihin kırıldığı zamanlardan birini yaşıyoruz. Bunun bir
yönü ekonomik. Ekonomik olarak yıllardır konuştuğumuz
çok ciddi bir güç kayması var. Güç Atlantik’ten Pasifik’e
kayıyor. Hepimiz Çin’in muazzam yükselişini görüyor ve
hissediyoruz. Ama önümüzdeki yıllarda Hindistan’ı da
bolca konuşacağız. Çin hız keserken Hindistan hızlanıyor.
Kore, Malezya, Endonezya, Japonya, Çin, Tayvan, Tayland,
Hindistan ve hatta Vietnam çık hızlı bir şekilde yükseliyor
gözlerimizin önünde. Bu güç kaymasının kurumsal, siyasal,
kültürel, sosyo-politik, askeri sonuçları olacak önümüzdeki yıllarda. Yükselenler daha çok söz sahibi olmak isteyecekler doğal olarak.
Öte yandan dünyada büyük de bir teknolojik dönüşüm
yaşanıyor. Aslında bunun arkasında bilimsel çalışmaların
teknolojiye uygulanmasındaki muazzam hızlanma rol oynuyor. Dünya bilim kaynaklı bir teknoloji patlaması yaşıyor. Son yıllarda özellikle kuantum mekaniğinin muazzam
olanaklarının tıptan, bilişime kadar her alanda kullanılmaya başlanması teknolojik gelişimi çığ gibi patlattı. (İtiraf
edeyim kuantumu ucundan bucağından birazcık anladığımı düşündükten beş dakika sonra aslında hiç anlamadığımı
kavrıyorum. O kadar sağduyu ve akıl dışı ki Einstein gibi bir

THOSE WHO ARE INTERESTED with the history
know that the history becomes sometimes very speedy and
several events occur in a very short time. And there are times
that nothing important happens for long years. However, the
interesting point is that the majority part of humans don’t notice
this change of revolutionary quality. The changes happen after
an accumulation. Therefore, we live as if nothing happens, as if
today is not different from yesterday.
This is just the description of the times we are going through.
We are going through times marked by breakthrough in history.
One side of this picture is economic. There is a serious power
shift in the economy which we are talking about since years.
The power shifts from Atlantic to Pacific. We all see and feel the
great rise of China. However, we will also talk a lot about India
in the upcoming years. While China lowers speed, India speeds
up. Korea, Malaysia, Indonesia, Japan, China, Taiwan, Thailand,
India and even Vietnam keep growing at a very high speed. This
power shift will have corporate, political, cultural, socio-politic
and military consequences over the next years. Those rising will
eventually require to have more say.
On the other hand, a big technological transformation
also happens in the world. Actually, the striking speed of the
implementation process of scientific works to the technology
lies behind this progress. A technology boom of scientific origin
happens in the world. In recent years, the use of huge potential
of the quantum mechanics in a wide range from medicine
to the information technology, sparked the technological
development. (I have to confess I thought that I understand
more or less the quantum but five minutes later, I realized that I
understand nothing, in fact. It’s so far from reason and common
sense that even a genius like Einstein made a crucial mistake
and couldn’t accept it.) However, we are living a transformation
not only in this field, but everywhere the digitalization is
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touching.
Though we couldn’t perceive its outcomes effectively, we
see the clues. For example, 63 per cent of the companies ranking
between 1957 and 1997 on Fortune 500, covering the world’s
largest companies, don’t exist today. They went either bankrupt
or they were acquired, merged and thus, they disappeared.
Which notion makes impossible for the big companies to
survive? Of course, the technological transformation. 63 per
cent of the companies founded 5-10 years ago, have a market
capitalization higher than the oldest companies of the world.
Today, let alone the companies like Google, Facebook, even the
appraisal for the companies like Uber, not public yet, is dazzling.
Those adopting rapidly the digitalization and succeeding to get
benefit from the digital world, runs far ahead of others.
Data production reached to such a level that the main
problem in the future will be the following: Who will process
such a pile of data and how will it be done? How will it be
arranged into something meaningful? (If you are looking for a
job for your kid, data engineering is one of the best choices.)
The data produced between 2015
and 2016 is higher than the total
number of data produced during the
human history. The data produced
every 5 days by ALMA radio telescope,
placed in the Atacama Desert in Chile,
is higher than the total number of data
produced all along the history. Who
will understand? Who will solve? Who
will turn it into something useful? We
don’t have many other choices than to
use quantum computers which can be
1 and 0 and have the quality of both up
and down spin at the same time. (Some
people put hope in live computers too.
The first Escherichia coli computer is
tested.)
Everyday news are released about
an organ produced in a 3D printer at an
advanced R&D center in some part of
the world. The transplantation of these
organs to humans will start in 5 -10 years. After staying at the
factories for a long time, the robots make a quick start in the daily
life. Pepper, one of the two robots designed for the house and
introduced to the market, began to serve as a Buddhist priest. (In
the villages and mainly at the funerals, there is lack of Buddhist
priest.) These robots are used in many hotels but the most
interesting field of work is in Belgium, I think. In a newborn ward
in Belgium, the robots began to serve as nurse so that babies get
familiarized with them as soon as they are born. However, Jibo is
not a robot in the familiar sense, in other words, it’s not walking.
It only rotates at a fix spot and talks to you. It can control all
instruments in the house, fulfills the orders. Do you need plane
ticket or will ask for a tomato sauce from the grocery? Jibo does
all of them. However, it has another superior quality as a perfect
teacher for your kid. Like the applications you download to your
mobile phone, you will be able to use it as a teacher for your kid
by loading everything from Chinese language to mathematics
etc… whatever necessary to have it serving as a teacher to
your kid. What’s more, it detects, thanks to the downloaded
algorithms, the weak points of the kid and allows to improve
them by repeating in various forms. And it’s sold at an affordable
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deha bile hayatının hatasını yapıp, kabullenememiş.) Ama
sadece burada değil, dijitalleşmenin dokunduğu her alanda
muazzam bir dönüşüm yaşıyoruz.
Bunun etkilerini tam olarak kavrayamamış olsak da,
ipuçlarını görüyoruz. Örneğin dünyanın en büyük şirketlerini sıralayan Fortune 500 listesine 1957-1997 arasında
giren şirketlerin % 63’ü bugün yok. Ya iflas etmişler, ya satın
alınmışlar, ya birleşmiş ve adları uçup gitmiş. Dünya devi
şirketlerin ayakta durmasını imkansız hale getiren nedir?
Teknolojik dönüşüm elbette. Daha 5-10 yıl önce kurulan
şirketler dünyanın en köklü şirketlerinden daha büyük
piyasa değerlerine sahip. Bugün Google, Facebook gibi
şirketleri bir kenara bırakın, henüz halka açılmamış Uber
gibi şirketlere biçilen değer bile inanılmaz. Dijitalleşmeye
hızla geçen, dijital dünyanın nimetlerinden yararlanmayı
başaranlar diğerlerine göre inanılmaz bir hızla arayı açıyor.
Veri üretimi öyle bir hale geldi ki geleceğin en büyük sorunu şu olacak; bu kadar büyük bilgiyi kim nasıl işleyecek,
anlamlı hale getirecek? (Eğer çocuğunuz için meslek arıyorsanız veri
mühendisliği en iyi seçeneklerden
biri.) 2015 ve 2016 yıllarında üretilen veri insanlık tarihindeki tüm
veriden daha fazla. Şili Atacama
Çölü’ndeki ALMA radyoteleskobu
her 5 günde bir insanlık tarihindeki tüm veri kadar veri üretiyor. Kim
anlayacak? Kim çözecek? Kim faydalı hale getirecek? Aynı anda hem
1 hem de 0 olabilen, aynı anda hem
yukarı, hem aşağı spin özelliğine
sahip kuantum bilgisayarlar dışında pek seçeneğimiz yok. (Canlı
bilgisayarlara ümit bağlayanlar da
var. Dünyanın ilk coli basili bilgisayarı test ediliyor.)
Her gün dünyanın bir başka gelişmiş araştırma merkezinden üç
boyutlu yazıcıda üretilmiş bir organın haberi geliyor. 5 ila
10 yıl içinde bu organların insanlara nakli başlayacak. Robotik uzun süre sadece fabrikalarda kaldıktan sonra gündelik hayata hızlı bir giriş yapıyor. Şu anda satışta olan iki
ev robotundan Pepper Japonya’da köylerde Budist rahip
olarak hizmet vermeye başladı. (Küçük köylerde özellikle
cenazelerde Budist rahip bulunamıyormuş.) Bir çok otelde
kullanılıyor ama en ilginç çalışma alanı Belçika’da bence.
Belçika’da bir yenidoğan ünitesinde, bebekler doğduğu
andan itibaren robotlara alışsın diye hemşire olarak çalışmaya başladı. Jibo ise bizim anladığımız anlamda bir robot
değil, yani yürümüyor. Olduğu yerde dönüp sizinle konuşabiliyor sadece. Evdeki tüm aletleri kontrol edebiliyor, talimatlarınızı yerine getiriyor. Uçak, sinema bileti mi lazım?
Markete salça siparişi mi vereceksiniz? Jibo tüm bunları yapıyor. Ama daha büyük bir özelliği var çocuğunuzun kusursuz öğretmenliği. Çince’den matematiğe kadar her alanda
cep telefonunuza aldığınız uygulamalar gibi neye ihtiyacı
varsa yükleyip çocuğunuza öğretmenlik yapmasını sağlayabileceksiniz. Üstelik yüklü algoritmalar sayesinde çocuk
nerede geri kaldıysa değişik şekillerde onu tekrar ederek
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bunu düzeltmeye olanak sağlıyor. Hem de fiyatı 499-599
dolar arası. (MIT MediaLab) Fakat sorun şu ki hem Jibo,
hem Pepper için parayı bugün yatırıp en erken 2 yıl sonra
alabiliyorsunuz, öylesine büyük bir talep var. Zaten birkaç
yıl içinde çok sayıda ev robotu piyasaya çıkacak. Öbür tarafta canlı organizmalarla bilgisayarları iletişim içine sokmak
için büyük çalışmalar yapılıyor. (Bu konuda en ileri çalışmaları yapanlardan biri Kuzey Caroline Üniversitesi’nde araştırmalar yapan Alper Bozkurt. Alper Bozkurt, 2015 yılında
Populer Science tarafından dünyanın en parlak 10 genç
beyninden biri seçilip hepimizi onurlandırmıştı.) Elbette
bunların korkutucu bir yanı da var. Bütün bu çalışmaları
askeri alana uyarlamak için de çalışılıyor. İnsan beyninin
hacklenebileceğinden bahsediliyor. Ama teknoloji biz kabul edelim ya da etmeyelim hızla gelişiyor. Korkularımızla
onu durdurmamız mümkün değil.
Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Ama ben asıl dikkatinizi başka bir konuya çekmek isterim. Dünyada milyarlarca
bizim ülkemizde milyonlarca insanın bu gelişmelere uyum
sağlayacak altyapısı yok. Ben buna “zaman uyumsuzluğu”
diyorum. Çünkü geçmişte teknolojik değişimler size uyum
için zaman tanıyordu. Kısa veya uzun eğitimlerle yeni teknolojilere uyum sağlayabiliyordunuz. Bu çağda ise bu çok
da mümkün olmayacak. Zaten Bill Gates’in “robot teknolojilerinden vergi alınsın, uyum sağlayamayanlara sosyal
destek verilsin” önerisinin nedeni de bu. Geçmiş çağla bugünün arasındaki en büyük fark burada. Geçmişte siz sanayi
devrimini yapmamış olsanız da, bir takım makineleri İngiltere’den, Almanya’dan vs alıp burada cahil halkınızı biraz
eğitip işçi haline getirebiliyor, ürettiğiniz ürünleri dünyaya
satarak para kazanabiliyordunuz. Ancak şu anda ilkokula
giden çocuklarımız iş hayatına girdiğinde böyle olmayacak.
Yeni çağın girdisi bilim, çıktısı teknoloji. Girdisi bilim, çıktısı teknoloji olan bir çağda cahil geniş kitlelerin size hiçbir
faydası olmayacak ne yazık ki.
Bu yüzden eğitim sistemimizi geçmiş odaklı halden, gelecek odaklı hale getirmemiz şart. Şirketlerimizi yeni çağda
talep görecek ürün/hizmet ve teknolojileri üretecek hale
getirmeliyiz. Ülkemizi yeni çağın liderleri arasına sokmak
istiyorsak, yeni çağın ihtiyaçlarına yanıt verecek gençler
ve şirketler yetiştirmemiz gerekiyor. Aksi takdirde sanayi
devrimini kaçırdığı için çöken imparatorluğumuz gibi, gene
kaybeden ülkeler safında yeralacağız. (Osmanlı’nın kaçırdığı sadece sanayi devrimi değildi elbette.)
Bütün bunlar dünya vatandaşı olmayı çok önemseyen
ama, ülkesini, halkını seven bir insan olarak beni, bu konuda bir şeyler yapmak zorunda hissettiriyor. Sosyal alanda
bu konuda bir çok şey yapıyorum. (Boşuna beklemeyin neler yaptığımı söylemeyeceğim. Aile terbiyem yaptıklarını
anlatanları ayıplar.) Bunun dışında konferanslarda da birebir insanlara bu yeni dünyanın ne kadar yıkıcı olacağını
anlatmaya çalışıyorum. Gene aynı nedenle CNN Türk’teki
yayınlarımı da ekonomiden bilim ve teknolojiye kaydırdım.
Dünyanın 1001 Hali’nde bilimdeki, teknolojideki, hayattaki dönüşüm ve değişimleri merak eden herkesin anlayacağı bir dille anlatmaya çalışıyorum. Bu yazıyı buraya kadar
okuyan herkesin de “ben ne yapabilirim” diye düşünmesini,
kendisi, çevresindekiler, ülkesi ve insanlığın bu dönüşümüne nasıl katkıda bulunacağını araştırmasını diliyorum.

STRATEGY

price varying between $499-599 (MIT Media Lab). However, the
problem is that you pay money today both for Jibo and Pepper
but you can have them 2 years later at the earliest; the demand
is so high. Indeed, many robots of house will be launched to the
market in a few years. On the other hand, extensive works are
under way to establish contact between live organisms and
computers. (One of the scientists working in this field is Alper
Bozkurt doing researches at the North Carolina University.
In 2015, Alper Bozkurt was selected as one of the 10 most
brilliant scientists of the word and honored us.) This progress
has of course a frightening aspect too. Works are conducted to
implement these innovations into the military area. Some argue
that even the human brain would be hacked. However, accept it
or not, technology advances very fast. We cannot stop it with our
fears.
More examples can be given about it. But I would like to put
emphasis on another issue. Billions of people over the world and
millions of people in our country don’t have the infrastructure
necessary to adopt themselves to these developments. I call it
“time discord”. Because in the past, the technological changes
were allowing time to you for adaptation. People were able to
adapt themselves to the technological novelties through short
or long trainings. That’s why Bill Gates calls “to tax on the robotic
technologies and to provide social support to those failing to
adapt themselves”. This is the biggest difference between the
past century and today. In the past, even if you didn’t realize your
industrial revolution, you would import some machines from
Britain or Germany, train more or less your ignorant people and
thus, make money by selling the products you developed in this
way. However, this will not be the case when our kids, currently
in primary school, grow up and get involved in the business
world. The input of the new world is science and the output is
technology. Unfortunately, the ignorant masses will not have
any benefit for you in an era where the input is science and the
output is technology.
Therefore, it’s a must to switch our education system from
past-focused to future-focused. We should make ready our
companies to develop products/services and technologies to
be demanded. If we want to rank our country among the leaders
of the new century, we have to train our youths and provide the
companies with the capability to meet the needs of the new era.
Otherwise, like our empire which collapsed because it missed
the industrial revolution, we will be ranking again among the
losing countries. (Of course, the industrial revolution was not the
unique notion missed by the Ottoman Empire.)
This above picture obliges me to do something in this regard
as a human giving importance to be a world citizen but also
loving his country and his people. I do several things about
this issue in the social area. (Don’t ask what I’m doing, I will not
tell it because my family moral values don’t allow me to talk
about.) Besides that, I also try at the conferences to tell people
one by one how this new world will be destructive. With the
same purpose, I also replaced the economy with science and
technology in my programme featured at CNN Türk. During my
broadcast ‘Dünyanın 1001 Hali’ (1001 States of the World), I try
to tell the transformations and changes in science, technology
and life in a simple language to those who are curious to learn.
And I wish that everyone who read this article until the end will
think about what he can do and how himself/herself, his/her
acquaintances, the country and the humanity can contribute to
this transformation.
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Brokoli
yiyen az
prim öder
Teknolojiyi ürün geliştirmede
kullanan sigorta sektörü,
kurallara uyan sürücüye az prim
çıkartacak, bileklikle müşteriyi
takip edip sağlıklı yaşayanı ucuza
sigortalayacak. Örneğin brokoli
yiyenin primi daha düşük olacak.

Those eating broccoli will pay less premium
The insurance industry using technology, will ask for less premium from the careful
drivers and offer cheaper insurance premium rates to the clients living healthy, by
following them with a wristband. Those eating broccoli will pay less premium.
TEKNOLOJININ ağırlığı her alanda
kendini hissettirirken, sigortacılık
sektörünün de çehresi değişiyor.
Özelikle Avrupalı şirketlerde trend
hızla teknolojik enstrümanların dahil olduğu ürünlere kayıyor. Böyle
olunca da birçok sigorta segmentinde oyunun kuralları yeniden belirleniyor. İşte giderek yaygınlaşan ve
Türk sigortacılık sektörünün de kapısına dayanan en çarpıcı örnekler:

İYİ SÜRÜCÜNÜN PRİMİ
YÜZDE 20 DAHA UCUZ
Otomobil sigortalarında araçlara
takılan yüksek teknolojiye sahip
cihazlar ile sürücü davranışlarına

göre sigorta primi belirlenmeye
başlandı. 2 yıl içinde üretilen
araçların yarısında bu cihazların
standart olması bekleniyor. Böylece
iyi sürücüler yüzde 20’ye kadar
daha az sigorta primi ödeyecek.
ALIŞVERİŞ FİŞİ SİGORTA
ŞİRKETİNE DE GİDECEK
Üzerinde çalışılan ve yakında hayatımıza girmesi beklenen diğer yenilikler de sağlık ve konut sigortası ağırlıklı. Örneğin sigortalıların marketten
yaptıkları alışveriş fişi, kredi kartı
vasıtasıyla veya direkt olarak sigorta şirketine gidecek. Brokoli, sebze,
süt gibi sağlıklı ürünleri tüketenler,

AS THE TECHNOLOGY begins to dominate
all areas, the insurance industry too is reshaped.
Especially the European countries begin
to shift rapidly to the products including
the technological tools. Under these new
circumstances, the rules of the game in several
insurance categories are rewritten. Here are the
most significant examples spreading more and
more and coming to the threshold of the Turkish
insurance industry too:

THE GOOD DRIVER’S PREMIUM IS 20 PER
CENT CHEAPER
In the car insurance segment, the insurance
premium is determined according to the high
tech devices mounted on the vehicles. These
devices are anticipated to become standard in
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az alkol alanlar yüksek prim ödeyecek.
EGZERSİZ ÖLÇEN BİLEKLİK
Bir bileklik ile kişinin sağlıklı uyuyup uyumadığı, egzersiz yapıp yapmadığı izlenip
ona göre prim yazılacak. Geç ve az uyuyan,
yürümeyen, koşmayan sigorta için daha
fazla para ödeyecek. Uygulama ile daha
sağlıklı yaşam teşvik edilmiş olacak.

KAZA ANINDA CEP’TEN YARDIM
Mobil uygulamalar ile kaza anında çağrı
merkezindeki müşteri temsilcisine bağlanılacak. Resimler, videolar ve kaza tespit tutanağı bile müşteri temsilcisi tarafından oluşturulacak. Herhangi bir kaza
anında cep telefonundan yardım butonu-

THE SHOPPING RECEIPT WILL
ALSO BE SENT TO THE INSURANCE
COMPANY
The other novelties, still worked out and
expected to be introduced soon, will
mostly be about health and mortgage
insurance. For example, the receipts of the
shopping made by the insured people, will
be sent via the credit card or directly to
the insurance company. Those consuming
healthy foods like broccoli, vegetables and
milk and those drinking less alcohol, will
pay higher premiums.

na tıklamak yeterli olacak.
AFETE DRONE İLE MÜDAHALE
Doğalafetdurumundaolayyerineeksperler yerine drone’ların gönderilmesi üzerinde çalışılıyor. Bu sayede hasar tespit
çalışmalarının hızlandırılması amaçlanıyor.
DİKKAT RİSKLİ BÖLGEYE
YAKLAŞTINIZ!
Bir başka örnek ise Japonya’dan. Bir sigorta şirketi müşterilerine trafik kazaları
açısından riskli bölgelere yaklaştıklarında akıllı telefonları üzerinden uyarıda
bulunuyor.

KAYBOLAN ANAHTARA ÇÖZÜM
Diğer bir yenilik konut ve otomobil anahtarında yaşanacak. Anahtarın kaybolması
halinde önceden güvenli veri tabanına
aktarılan anahtar 3D yazıcı kullanılarak
kopyalanabilecek.

half of the vehicles to be manufactured
over the next 2 years. Thus, good drivers
will pay up to 20 per cent less insurance
premium.
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WRISTBAND MEASURING EXERCISE
A wristband follows if the covered person
sleeps well and does exercises and the
premium is set accordingly. Those sleeping
late and less, smoking and not walking or
running will pay higher premiums. This
application will promote a healthier life.

SOLUTION FOR THE LOST KEY
Another novelty has to do with the house and
car keys. In case the key is lost, the key taken
previously to the secure database, will be
copied by using 3D printer.

HELP BUTTON ON MOBILE TO USE
DURING ACCIDENT
The mobile apps help to connect to the
customer representative at the call center

in case of accident. The pictures, videos and
accident reports are arranged by the customer
representative. Just press on help button on
the mobile phone during an accident.

DRONE INTERVENTION TO THE
DISASTER
Works are going on for sending drones instead
of experts to the place where the natural
disaster occurred. Thus, the purpose is to give
momentum to the damage assessment works.

WARNING, YOU’RE CLOSE TO THE
RISKY REGION!
Another example is from Japan. An insurance
company warns its customers via the mobile
phones when they drive close to the regions
presenting risks of traffic accidents.

Müşteriyi de dönüştürüyor

It transforms the customer too

Sigorta sektörünün dönüşümüne dijitalleşme damga vuruyor.
PwC’nin hazırladığı ve binden fazla yöneticiyle görüşerek hazırladığı
rapora göre, ortaya çıkacak trendler şöyle:
¬ Müşteride köklü değişiklik: Dijital ilerlemeler sayesinde sigortacılar, daha verimli operasyonlar ile her zaman ve her yerde rahatlık sağlıyor ve daha önce erişilmemiş olan segmentlere erişebiliyor.
¬ Dijitalleşme: Çoğu sigorta şirketi, dijitale yatırım yapıyor. Hatta bazıları, doğrudan dijital satışın ötesine geçerek insanların hayatlarına
dahil olmayı başarıyor.
¬ Analizler: Büyük veri analizleri, sensör teknolojisi ve iletişim ağları bir araya gelerek sigortacıların riskleri ve müşteri taleplerini daha
önce hiç olmadığı kadar büyük bir kesinlikle tahmin etmelerine olanak
tanıyor.
¬ Yeni iş modelleri: İleri görüşlü şirketler, pek çok telekom ve teknoloji
şirketinin kullandığına benzeyen, daha hızlı ve daha esnek olan, veri ile
yönlendirilen yinelemeli bir yaklaşım sergilemek için çaba gösteriyor.

Digitalization marks the transformation of the insurance
industry. Here are the new trends according to the report
released by PwC with the participation of more than one
thousand CEOs:
¬ Radical change of customer: Thanks to the digitalization, the
insurance companies offer comfort always and everywhere and
can reach out to the segments which they couldn’t have access
before.
¬ Digitalization: Many insurance companies invest to the
digitalization. And some of them go even beyond the digital
selling and manages to get involved into the life of real persons.
¬ Analyses: The combination of big data analysis, sensor
technology and communication networks allow the insurers
to determine risks and customer demands in the most precise
manner ever seen.
¬ New business models: The far-sighted companies try to adopt
a repetitive approach oriented by data, faster and more flexible
and similar to those used by several telecommunication and
technology companies.
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‘Dijitalleşme daha
az primle daha çok
teminat sağlayacak’
Digitalization will
provide more coverage
with lower premium
SIGORTA sektöründeki dijitalleşmeyi değerlendiren IBS Sigorta ve
Reasürans Brokerliği Genel Müdürü Murat Çiftçi, dijitalleşmenin
sigortacılık sektöründe diğer sektörlere göre daha yavaş ilerlediğini
belirtirken, yine de teknolojinin ayak seslerinin bazı uygulamalarda
ortaya çıktığını dile getirdi.
“İnternet ve mobil cihaz kullanımındaki artış tüketicinin değişen ihtiyaçlarına uygun online çözümler bulma konusunda bizi
cesaretlendiriyor” diyen Çiftçi, Big Data ile doğru şekilde analiz edilebilen bilgiler sayesinde müşterilerin daha az prim ödeyerek daha
fazla teminat alabilmesine olanak sağlandığını kaydetti. Çiftçi, “Örneğin varlık ve kaza teminatı veren sigorta şirketleri arasında Big
Data analiz araçlarına yatırım yapan ve bunları etkili kullananlar,
bu sayede verimliliklerini arttırabiliyor, sahtekarlık konusundaki
olası girişimleri de ortaya çıkmadan yakalayabiliyor” ifadesini kullandı. Çiftçi, sözlerine şöyle devam etti:

IBS Insurance and Reassurance Brokerage General Manager
Murat Çiftçi, assessing the digitalization in the insurance
industry, states that the digitalization advances more slowly
in the insurance industry compared to the other industries;
however, he adds that the technology emerges in some
applications.
“The increase of internet and mobile phone usage
encourages us to find online solutions conform to the changing
needs of consumers” Çiftçi says and explains that thanks to the
informations analyzed correctly with Big Data, more coverage
is offered for lower premium. “For example, the insurance
companies covering assets and accidents have the ability to
increase their efficiency if they invest to Big Data analysis
tools and thus, they can find out and prevent potential fraud
attempts” Çiftçi tells. He continues as follow:

THE NUMBER OF INSURED PERSONS WILL INCREASE
SIGORTALI SAYISINI ARTIRACAK
“Araç ve sürücü güvenliğini artıracak kara kutu ya da fiber optik ile
çalışan akıllı tabelalar gibi uygulamalar sürücü hatalarının kontrol
altında tutulmasını sağlayarak primlerin daha adil şekilde belirlenmesine kaynaklık ediyor. Bunun yanı sıra giyilebilir mobil cihazlar
ile kullanıcının sağlık durumu anlık olarak kontrol edilerek sağlıklı
yaşam reçeteleri sunulabiliyor. Bu sayede kronik hastalıkların önlenmesi, sağlık sisteminde karşılaşılan çok yüksek tazminatların
önüne geçilmesi ve daha düşük sigorta primleri ile sigortalı sayısının artırılması hedefleniyor.”
Önümüzdeki günlerde veri mühendisliğinin yaygınlaşması ile
çok daha büyük verilerin analiz edilmesinin sağlanacağını ve daha
önceden sigortalanamayacağı düşünülen risklerin de sigortalanabilir hale geleceğini dile getiren Çiftçi, ayrıca sektörde dijital dönüşümün, Bulut ve Nesnelerin İnterneti (IoT) giderek önem kazandığını kaydetti. Çiftçi, “Tüketicilerin gitgide artan bir bölümü Google
veya Amazon gibi şirketlerin kendilerine poliçe satmasına, dijital
teknolojilerin hayatlarının her alanında olmasına, robotlardan finansal tavsiyeler almaya olumlu yaklaşıyor. Bu eğilimler sıkı takip
edilip, sigorta şirketleri ve brokerler tarafından akılcı işbirlikleri
gerçekleştirilmesi gerekli” diye konuştu.

“The implementations like black box or smart boards running
on fiber optics to improve the vehicle and driver safety help to
restrain the driver mistakes and thus enable to determine the
premiums more fairly. Furthermore, the health condition of the
policy owner is controlled instantly with the wearable mobile
devices and healthy life formulas can therefore be offered.
The aim is thus to prevent the chronic illnesses and the high
indemnities claimed in healthcare and to increase the number
of insured persons thanks to the lower insurance premiums.”
Stating that the analysis of bigger data will be possible
in the upcoming days thanks to data engineering becoming
widespread and the risks anticipated unsuitable for coverage
previously, will be covered, Çiftçi emphasized that the digital
transformation, cloud and the internet of things (IoT) gain more
and more importance. “A growing number of clients approve
that the companies like Google or Amazon sell them policies
and that they have the digital technologies involved in every
part of their life, receive financial consultation from robotics.
These tendencies should be followed strictly and reasonable
cooperations should be arranged by the insurance companies
and brokers” Çiftçi states.
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RUSLARIN

dönüşü muhteşem oldu
Uçak krizi nedeniyle 2016’da Türkiye’ye gelemeyen Ruslar, normalleşme
süreci ile birlikte güney sahillerine koştu. İlk 7 ayda Türkiye’ye gelen
Rusların sayısı 2.5 milyonu aşarken, 2.1 milyon Rus’un tercihi Antalya oldu.
Alman turistte yaşanan kaybın da etkisi ile Ruslar, ilk kez zirveye oturdu.

The Return of Russians has been spectacular
Russians who stopped visiting Turkey in 2016 because of the plane crisis, rushed
to the Southern coasts following the normalization of relations. The number of
Russians visiting Turkey in the first 7 months was over 2,5 million and 2,1 million
Russians preferred Antalya. The Russians took the top spot for the first time as a
result of the falling number of German tourists.
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016 YILI turizm sektörü için oldukça

zor geçti. Yaklaşık 10 milyon yabancı ziyaretçi rotasını başka ülkelere
kırarken, turizm gelirlerindeki kayıp da 10
milyar doları buldu.
Hatırlanacağı üzere, Rusya ile yaşanan
uçak krizi sonrasında Rusya hükümetinin
arka arkaya aldığı kararların da etkisi ile 2016
yılında bu ülkeden gelen ziyaretçiler de bıçak
gibi kesilmişti. Bu durum turizm sektörünü
oldukça zora sokmuş, özellikle Rus turiste
bağımlı Antalya’daki turizm yatırımcıları ve
turizmden beslenen yan sektörlerde ciddi
sıkıntılar yaşanmasına neden olmuştu.
RUSLAR LİDERLİK KOLTUĞUNA
OTURDU
Rusya ve Türkiye arasında 2016 yılının sonuna doğru normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte ise özellikle Antalya aşığı
Ruslar’ın dönüşü de muhteşem oldu.
2016 yılının ilk 7 ayında Türkiye’ye Rusya’dan sadece 231 bin 616 turist gelirken, bu
yıl aynı dönemde söz konusu rakam yüzde
991 oranında artarak 2 milyon 527 bine ulaş-
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tı. Yani Rus turist bir döndü, ‘bin” döndü.
Evet Ruslar 2017’de özlemle Türkiye’ye
koştu, ancak bu kez de Avrupa’da sıkıntı baş
gösterdi. Almanya ile bozulan ilişkiler buradan gelen ziyaretçi sayısına da yansıdı. Yılın
ilk 7 ayında Almanya’dan gelen turist sayısı
yüzde 10 geriledi. Tüm bu yaşananlar yıllar
sonra bir ilke imza atılmasına neden oldu.
Türkiye’nin en çok turist aldığı ülke de bir
anda değişti. Yıllardır Almanya’da olan birinciliği, 2017’nin ilk 7 ayında Ruslar kaptı.
Şimdi beklenti Ruslar’ın yılsonuna kadar bu
liderliği devam ettirmesi.
Turizm Bakanlığı verilerine göre, yılın
ilk 7 ayında Türkiye’ye gelen turistler içinde Ruslar’ın payı yüzde 14.59’a yükselmiş
durumda. Böylece Ruslar, Almanlar’ı açık
arıda geride bırakmış oldu. Keza, Alman turist sayısı yılın ilk 7 ayında 1 milyon 927 bin
seviyesinde kaldı. Oysa 2016’nın ocak-temmuz ayları arasındaki döneminde Alman
turistlerin sayısı 2.1 milyonu aşmıştı.
İlk 5 milliyet /
The first 5 nationalities

Rusya / Russia

THE YEAR 2016 was quite hard for the
tourism industry. About 10 million foreign
tourists shifted their destination to the other
countries and the loss in tourism income was
calculated to be 10 billion dollars.
As we know, following the plane crisis
with Russia, the visitors stopped suddenly
coming, with the effect of decisions taken
by the Russian government. This situation
had caused serious troubles for the tourism
industry and mainly, the tourism investors in
Antalya depending on the Russian tourists and
the secondary industries fed by the tourism,
had suffered.

THE RUSSIANS TOOK THE TOP SPOT
Following the normalization of relations
between Turkey and Russia which started
towards the end of the year 2016, the return
of Russians, mainly those in love with Antalya,
has been wonderful.
During the seven months of the year 2016,
only 231 thousand tourists came from Russia
to Turkey whereas the same figure surged
by 991 per cent to 2 million 527 thousand
during the same period. In other words, the

Ocak-Temmuz
2016 (kişi)/
January-July
2016 (persons)

RUSLAR’IN YÜZDE 79’U YİNE
ANTALYA’YI TERCİH ETTİ
Sıcak denizlere akın edin Ruslar’ın Antalya
sevgisi malum. Rus turistin ilk tercihi yine
Türkiye’nin turizm başkenti Antalya oldu.
İlk 7 ayda Türkiye’ye gelen Ruslar’ın yüzde
79’u tatil için Antalya’ya koştu. Ocak-temmuz ayında Antalya’ya gelen Rus turistlerin
sayısı 2 milyon seviyesini aştı. Oysa geçen yıl
aynı dönemde bu rakam sadece ve sadece 48
bindi. Aynı dönemde Antalya’ya gelen Almanlar’ın sayısı ise yüzde 21’lik kayıpla 825
binde kaldı.
ANTALYA’YA GELEN 5 TURİSTTEN
2’Sİ RUS OLDU
Ocak-Temmuz 2017’de Türkiye’ye gelen
toplam turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artarak 14.2 milyondan 17.3
milyona çıktı. Tabii bu rakam 20 milyonları
aşan 2015 yılına göre düşük, ancak yine de
gelecek için umut veriyor.
Ocak-Temmuz Değişim oranı
2017 (kişi) / (%) / Variation
January-July
ratio (%)
2017 (persons)

Milliyet payı
(%) / Share of
nationality (%)

231.616

2.527.628

991.30

14.59

Almanya / Germany

2.163.481

1.927.360

-10.91

11.12

Gürcistan / Georgia

1.248.333

1.338.295

7.21

7.72

İran / Iran

993.905

1.260.431

26.82

7.28

Bulgaristan / Bulgaria

950.470

972.770

2.35

5.61

Russians not only returned simply but poured
in thousands.
Yes, the Russians rushed to Turkey which
they missed a lot but this time, tension arose
with Europe. The deteriorating relations with
Germany weighed on the number of visitors
coming from this country. The number of
tourists visiting Germany during the 7 months
of the year, dropped by 10 per cent. A first
occurred after so many years as a result of
these political developments. The country
sending the highest number of tourists to
Turkey, changed. Thus, the Russians toppled
Germany taking the top spot since long years
and became leader in the first 7 months of the
year. Now, the expectation is that the Russians
keep this leadership until the end of the year.
According to the figures of the Ministry of
Tourism, the share of Russians in the number
of tourists coming to Turkey in the first 7
months of the year surged to 14,59 per cent.

Thus, the Russians are well ahead of Germans.
Indeed, the number of tourists coming from
Germany was 1 million 927 thousand in the
first 7 months of the year. However between
January-July in 2016, the number of German
tourists was over 2,1 million.

79 PER CENT OF RUSSIANS CHOSE
AGAIN ANTALYA
The love of Russians-rushing to hot coastal
areas- for Antalya is well known. The first
choice of Russian tourists was again Antalya,
the capital city of tourism in Turkey. 79 per
cent of Russians coming to Turkey for holiday
in the first 7 months, rushed to Antalya. The
number of Russians visiting Antalya between
January-July, rose above 2 million. However,
during the same period last year, this number
was just 48 thousand. The number of Germans
visiting Antalya during the same period
declined by 21 per cent to 825 thousand.

Söz konusu 17 milyon yabancı ziyaretçinin 5.2 milyonu ise Antalya’yı tercih etmiş
görünüyor. Bu rakamın 2 milyonunu Ruslar’ın oluşturduğu düşünülürse Antalya’ya
gelen Rus turistin payı yüzde 38.5’lere ulaşmış durumda. Yani neredeyse Antalya’ya
gelen 5 turistten 2’si Rus. İkinci sırada ise yaşanan kayıplara rağmen yine Almanlar var.
Ruslar’ın dönüşü ile turizm sektörünün
yüzü güldüyse de halen rakamlar adeta altın
yıl olarak kabul edilebilecek 2015’in gerisinde. Ancak otellerdeki doluluk oranları yine
de sevindirici. STR Global’in Temmuz 2017
rakamlarına göre İstanbul’da Temmuzda
doluluk oranları geçen yılın aynı dönemine
göre yüzde 97 artarak yüzde 36.8’den yüzde
72.4’e yükseldi. Antalya’da ise doluluk oranlarındaki artış yüzde 25.7’i bularak, yüzde
73.8’lere ulaştı.
Dünyanın önde glen veri ve analiz şirketi STR Global’in hazırladığı ‘Temmuz 2017
Ülke Performans Raporu’ incelendiğinde
Türkiye genelinde doluluk oranın bir önceki
yılın aynı dönemine göre yüzde 64.1 artarak
yüzde 69.2’lereçıktığı görülüyor. Söz konusu oran Avrupa ülkelerindeki rakamlarla
kıyaslandığında en fazla artışa tekabül ediyor. Tabi 2016 yılında rakamların çok düşük
olması bu yüksek artışların ana nedeni.
Doluluk oranlarında da fiyatlarda da
henüz 2015 yılı rakamları yakalanabilmiş
değil.

2 OF EVERY 5 TOURISTS VISITING
ANTALYA WERE RUSSIAN
During January-July 2017, the total number
of tourists visiting Turkey surged by 21 per
cent from 14,2 million to 17,3 million. This
figure is of course, lower than the figures over
20 million but it somewhat gives hope for the
future. 5,2 million of 17 million foreign visitors
appear to have preferred Antalya. Given that 2
million of this figure consists of Russians, the
share of Russian tourists coming to Antalya
surged up to 38,5 per cent. In other words,
almost 2 of every 5 tourists coming to Antalya
are Russian. The second spot is still taken by
Germans despite loss.
Though the tourism industry recovered
more or less with the return of Russians, the
figures are still below the year 2015 which can
be considered as a golden one. Nevertheless,
the occupancy rates of the hotels are pleasing.
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TÜRKİYE’YE GELEN YABANCILAR EN ÇOK TEMMUZU SEVİYOR /
DISTRIBUTION OF FOREIGNERS VISITING TURKEY OVER THE YEARS AND MONTHS
YILLAR (kişi) / Years (persons)
AYLAR / Months

DEĞİŞİM ORANI (%)/
Change Ratıo (%)

2015

2016

2017*

2016/2015 2017/2016

Ocak / January

1.250.941

1.170.333

1.055.474

-6,44

-9,81

Şubat / February

1.383.343

1.240.633

1.159.833

-10,32

-6,51

Mart / March

1.895.940

1.652.511

1.587.007

-12,84

-3,96

Nisan / April

2 .437.263

1.753.045

2.070.322

-28,07

18,10

Mayıs / May

3.804.158

2.485.411

2.889.873

-34,67

16,27

Haziran / June

4.123.109

2.438.293

3.486.940

-40,86

43,01

Temmuz / July

5.480.502

3.468.202

5.075.961

-36,72

46,36

Ağustos / August

5.130.967

3.183.003

-37,96

Eylül / September

4.251.870

2.855.397

-32,84

Ekim / October

3.301.194

2.449.948

-25,79

Kasım / November

1.720.554

1.353.280

-21,35

Aralık / December

1.464.791

1.302.157

-11,10

Toplam / Total

36.244.632 25.352.213

-30,05

7 Aylık toplam / 7-month
total

20.375.256 14.208.428

According to the figures of STR Global for July
2017, the occupancy rate surged by 97 per cent
from 36,8 per cent to 72,4 per cent. And the
increase in the occupancy rate reached 73,8
per cent with an increase up to 25,7 per cent.
According to “the Country Performance
Report July 2017” released by STR Global,
the occupancy rate is seen to have increased

17.325.410

-30,27

21,94

by 64,1 per cent to 69,2 per cent. When this
percentage is compared with the figures in
the European countries, it’s equivalent to the
highest increase. The main reason for these
increases is of course, the fact that the figures in
2016 hit the bottom.
Neither the occupancy rates nor the prices
could caught up with the prices of the year 2015.
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Bodrum Avrupa’yı
TIR’la dolaşacak
Türkiye’nin Saint-Tropez’i Bodrum; yurt dışından daha çok ziyaretçi
çekmek üzere harekete geçti. 2017 yaz sezonu öncesinde Anadolu’yu
dolaşan Bodrum Tanıtım TIR’ı, bu kez Avrupa yollarına düşecek.

Bodrum goes to Europe
Bodrum, Saint-Tropez of Turkey, takes action to draw more visitors from abroad.
With this purpose, the long vehicle traveling across Anatolia before the summer
season 2017, will now take the road in Europe.
Yokuş başına geldiğinde
Bodrum’u göreceksin,
Sanma ki sen
Geldiğin gibi gideceksin
Senden öncekiler de
Böyleydiler
Akıllarını hep Bodrum’da
Bırakıp gittiler…
Halikarnas Balıkçısı, yani Cevat
Şakir, Bodrum’a olan aşkını bu dizelerle ifade ediyor. İlyada isimli meş-

hur eserinde Bodrum’dan bahseden
Homeros’a göre ise bu yarımada
ebedi mavilikler ülkesi. Yerli turist
için her zaman farklı bir yere sahip
olan Bodrum’a son yıllarda çifte
yıldız yağıyor. Bir yandan dünyaca
ünlü bol yıldızlı oteller arka arkaya
Bodrum’da kapılarını açarken, diğer
yandan da dünyaca ünlü sanatçılar,
top modeller kentin sokaklarında
boy gösteriyor.

When you arrive at the top of the slope
You will see Bodrum,
Don’t think that
You will be the same when going
Those before you were like
That
But they always went
Leaving their heart in Bodrum…
Halikarnas Balıkçısı, in other words Cevat
Şakir, tells his love for Bodrum with these lines.
According to Homeros talking about Bodrum
in his famous work Iliada, this peninsula is the
home of eternal blue. In recent times, double
stars pour to Bodrum which always has a special
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place in the hearts of local tourists. On one hand,
the world famous luxurious hotels possessing
several stars open their doors successively
in Bodrum and the world famous artists, top
models show up on the streets of the town,
on the other. However, despite these positive
developments, Bodrum couldn’t yet take the
place it deserves. The negative developments
deteriorating the Turkish tourism in recent
years, are eventually felt in Bodrum too. Bodrum
which is packed with local tourists during feast
holidays falling on summer months and finally,
hosting some 1,5 million local tourists during
Eid Al Adha, is now set to embrace a sustainable
tourism.
The long vehicle traveling across Anatolia to
promote Bodrum for the summer season 2017,
in cooperation between the Municipality of
Bodrum and the tourism authorities, will now
go on a tour across Europe. “We don’t have any
intention or luxury to withdraw from Europe
because tourism is stumbling, tourists don’t
come from Europe etc… Bodrum will participate
again to the 30 fairs next year. For Europe, we
also plan something similar to the long vehicle
traveling across Anatolia” Bodrum Mayor
Mehmet Kocadon tells, declaring officially that
works are started for this purpose.

NUMBER OF DUTCH AND BRITISH
TOURISTS DECLINED

Well, how was the season 2017 in Bodrum when
talking about the European tourists?
Answering to our questions Hasan Güven,
Deputy Chair of the Bodrum Hoteliers
Association (BODER), points out mainly the
losses in the British and Dutch markets. Despite
this atmosphere, Güven underlines that the
world famous hotel chains continue to come
to the region; “the investments keep going on,
something which gives hope to us. However, I
would like to advise to those willing to invest
here in the future that they find the customers
first before coming here” he tells.
When talking with Güven, we ask also
about the love of Turks for the Greek islands in
recent years and the claims that Bodrum is very
expensive. First of all, Güven rejects the idea
that Bodrum is expensive. “Everyone has his/
her own Bodrum. You can find accommodation
from 150 thousand liras to 50 liras per night
depending on your budget. This is the same in
all touristic regions across the world. Isn’t the
same in Istanbul?” he replies with a question to
our question. As for the interest of the Turks for
the Greek islands, he’s not worried at all. “The
tourists with no money go mostly to the Greek
islands,; a useless crowd” he says.
As Güven underlines, the stars keep pouring
to Bodrum with a total bed capacity of 100
thousands. Following the world famous hotels
like Hilton, Kempinski and Swiss, Mandarin Hotel
opened in Bodrum 2,5 years ago and recently,
Paramount Pictures headquartered in California,
chose the resort. In 2018, the luxurious hotel
chain brand Banyan Tree of Singapore is
announced to enter to Europe from Bodrum after
the LUX Bodrum Resort & Residences making a
pompous start by hosting Nicole Kidman. Other
luxurious chains like Fairmont, Bulgari, ShangriLa, Ritz Carlton, St. Regis and Armani too have
plans for Bodrum. The interest of all these big
chains are promising for the future of Bodrum.

Tüm bunlara rağmen Bodrum,
dünyada hak ettiği yere ulaşabilmiş
değil. Özellikle son yıllarda yaşanan
olumsuzluklar nedeniyle Türk turizminin yaşadığı kan kaybı doğal
olarak Bodrum’da da hissediliyor.
Yaz aylarına gelen bayram tatillerinde yerli turistin akınına uğrayan
ve son olarak Kurban Bayramı’nda
yaklaşık 1.5 milyon yerli turisti ağırlayan Bodrum, artık sürdürülebilir
büyüme peşinde.
Bodrum Belediyesi ve bölgedeki
turizmcilerin önderliğinde 2017 yaz
sezonu için Anadolu’ya giden Bodrum
Tanıtım
TIR’ı, bu kez
2018 sezonu için
Avrupa’yı turlayacak. Bodrum
Belediye Başkanı Mehmet
Kocadon, ‘Turizm kötü gidiyor, Avrupa’dan
turist gelmiyor
diye ayağımızı Avrupa’dan
çekme gibi bir
düşüncemiz ve
lüksümüz yok.
Önümüzdeki
yılki 30 fuara
Bodrum yine
katılacak. AnaNicole Kidman
dolu’ya çıkardığımız TIR’ın bir
örneğini de Avrupa’ya göndermeyi
düşünüyoruz” diyerek bu yönde
çalışmaların başlayacağını resmen
duyurdu.
HOLLANDALI VE İNGİLİZ
TURİSTTE KAYIP VAR
Peki, 2017 sezonu Avrupalı turist açısından Bodrum’da nasıl geçti?
Sorularımıza yanıt veren Bodrum
Otelciler Deneği (BODER) Başkan
Yardımcısı Hasan Güven, özellikle
İngiltere ve Hollanda pazarındaki
kayıplara işaret ediyor. Tüm bunlara
rağmen bölgeye dünyaca ünlü dev otel
zincirlerinin gelmeye devam ettiğine
de dikkat çeken Güven, “Yatırımlar hız
kesmeden sürüyor, bu da bize umut
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veren bir gelişme. Ancak ben bundan
sonra bölgeye yatırım yapacaklara
‘Müşterilerinizi de ayarlayın öyle
gelin’ tavsiyesinde bulunmak istiyorum” değerlendirmesinde bulunuyor.
Güven’i bulmuşken son yıllarda
Türkler’in Yunan adaları aşkını ve
‘Bodrum çok pahalı’ iddialarını da
soruyoruz. Öncelikle Güven, Bodrum’un pahalı olduğunu asla kabul
etmiyor. Ardından da, “Herkese göre
bir Bodrum var. Geceliği 150 bin liraya da, 50 liraya da yer bulunuyor. Bu
dünyanın tüm turistik bölgelerinde
böyledir. İstanbul’da da öyle değil
mi?” diye sorumuza soruyla
yanıt veriyor.
Yunan adalarına Türk akını
konusunda ise
hiç ama hiç endişeli
değil.
Güven, “Yunan
adalarına daha
çok parasız turist gidiyor, yani
kuru kalabalık”
ifadesini kullanıyor.
Güven’in de
dile
getirdiği
gibi
toplam
yatak kapasitesi
100 bini bulan
Bodrum’a yıldız
yağmuru
her
şeye rağmen kesilmiş değil. Hilton,
Kempinski ve Swiss gibi dünyaca ünlü
otel zincirlerinden sonra yaklaşık 2.5
yıl önce Mandarin Oriental’in açıldığı
Bodrum’a son olarak Kaliforniya
merkezli Paramount Pictures adım
attı.HolywoodyıldızıNicoleKidman’ı
ağırlayarak büyük ses getiren LUX
Bodrum
Resort&Residences’tan
sonra 2018 yılında da Singapurlu
lüks zincir otel markası Banyan
Tree’in Bodrum’dan Avrupa’ya giriş
yapacağı duyuruldu. Bodrum için
Fairmont, Bvlgari, Shangri-La, Ritz
Carlton, St. Regis ve Armani gibi lüks
otel zincirlerinin de adı geçiyor. Tüm
bu dev zincirlerin ilgisi Bodrum’a
gelecek vaat ediyor.
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24 daireli sitemizde
10 aile İstanbul göçmeni!
Eşi gazeteci Gülin Yıldırımkaya Çelikler ve çocuğu ile birlikte Bodrum’un yolunu tutan ve oraya
yerleşen Serdar Ali Çelikler, ‘Şubat ayında gittik evi bulduk, Martta Bodrum’a taşınmıştık bile” diyor.
Haftanın 3 günü İstanbul’d a olan Çelikler, Strategy Dergisi’ne kurdukları yeni hayatı anlattı.
SERDAR ALİ ÇELİKLER

Tabi ki birden bire olmadı.
Zaten büyük kent-gündem-medya gibi bir sektörde var olma,
var olduğun yerde kök salma, kök saldığın yerde her defasında
tatmin olma gibi yorgunluklarla boğuşan eşim bir süredir istiyordu. Küçük kızımızın ‘büyümesini’ kaçırma korkusunu da
içten içe hissediyordu. Düşünüyor ve tartışıyorduk.
Bir gün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden evimize gelirken
bir de baktık ki bin senenin Beleş Tepe’si, Şehitler Tepesi olmuş.
Zaten birkaç gün önce de Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Adliyesi’nin önünden geçmiştik. O gün dedik ki “Burası gerçekten
bizim bildiğimiz şehir mi?” Şehrin en önemli 3-4 AVM’sine özel
harekât asker ve polisleri korumasında girilebildiği günlerdi. 1.5
yaşındaki kızımın her gün gittiği parkın hemen arkasındaki ünlü
AVM de bunlardan biriydi. Karar vermiştik, kızımız bu ‘olmamış’; ‘olamamış’; ‘olamayacak’ şehirde büyümemeliydi. Daha
kaliteli bir yaşam ağı kurulabilirdi.
Peki nerede?
Aslındabusorununbirsürüdoğruyanıtıvar.KiminegöreDatça, kimine göre İzmir, kimine göre yurt dışı. Biz öyle çok ‘Aman
doğada olalım’; ‘Bahçemizde koyunlar otlasın, yumurtalarımızı
tavuklarımızın kümesinden toplayalım’ ailesi olmadığımızdan
hem şehir hayatına yakın ama şehir sıkıntılarını da yaşamayan;
hem inziva anlamına gelmeyecek ulaşım imkanlârına sahip hem
de modern yapı ve altyapı imkânları olan bir yer seçmeye karar
verdik ve ‘Bodrum’ dedik.
ÇOK DA RADİKAL BİR KARAR OLMADIĞINI GÖRDÜK
Şubat başında gittik evi bulduk, Martta taşınmıştık bile. Bodrum’da kış yaşamı ile ilgili bir sürü mecrada bir sürü bilgi bulabilirsiniz. Yalıkavak’ta küçük bir kış yaşamı komünü bulunur.
Ha keza Turgut Reis de kendi başına koca bir merkezdir ve kış
yaşamı vardır. Ama bence Eylül-Temmuz arası en güzel günlerini yaşayan Bodrum’un keyfi çıkarılmak isteniyorsa şehir merkezine yakın olmakta fayda var. Biz de öyle yaptık ve Bodrum
Milta Marina’ya 1 km uzaklıkta modern bir sitede ev tuttuk. Bir
de ne görelim bizim gibi çok sayıda aile var. Evet, İstanbul’daki
evlerini kapatıp gelmiş tam 9 aile daha. Bir Antalyalı bir de Lüksemburg’ta yaşayan Türk aile de Bodrum’da yaşamaya karar vermişler. Hepsinin gerekçesi hemen hemen aynı. 24 daireli sitede
Bodrum’a göçen 10’u İstanbullu tam 12 aile.
Bu durum bizim siteye özel sanıyorduk ki, müdavimi olduğu-

10 families are from
Istanbul in our housing with
24 apartments!
Serdar Ali Çelikler settled in Bodrum with his wife, journalist
Gülin Yıldırımkaya Çelikler and two kids; “we came to
Bodrum in February and rented a house. We moved to
Bodrum in March” he tells. Çelikler, spending 3 days a
week in Istanbul, talked about their new life to Strategy
Magazine.
Of course, it didn’t happen all at once
My wife, already exhausted of being intermingled with
metropolis-agenda-presence trio in an industry such as media,
putting down roots where she’s present and feeling overly satisfied
where she puts down roots, has been already asking for this change.
She was inwardly worried of missing the ‘growth’ of our little
daughter. We were thinking and discussing.
One day, when we were driving on 15th July Martyrs Bridge to
our home, we suddenly noticed that Beles Tepe (For Free Hill), as it’s
named since years, was turned into Martyrs Hill. And a few days ago,
we were already driving by the Martyr Judge Mehmet Selim Kiraz
Courthouse. On that day, we said “is this really the city familiar to
us?” In those days, we were entering to the top 3-4 shopping malls
through the security of special forces. The famous shopping mall
situated just behind the park where my 1,5 year old daughter was
used to go every day, is also one of them. So, we made a decision; our
daughter should not have to grow in this ‘not have been’, ‘couldn’t
have been’ and ‘ will not have been’ city. A life network of better
quality was possible.
Well, where?
This question has actually several right answers. Some say Datça,
some say Izmir and some prefer abroad. Since we were not one of
those kind of families like ‘let’s live in the nature, let’s have ships in
our garden, let’s collect our eggs from the coop of our chickens’, we
decided to choose a place both close to the urban life but at the same
time, staying away from the headaches of the city, provided with
the necessary transportation means against isolation and modern
building and infrastructure standards; thus we decided on’Bodrum’.

WE REALIZED THAT IT WAS NOT A VERY RADICAL
DECISION
In early February, we went and found the house and we moved in
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March. You are able to find informations in various fields about
the winter life in Bodrum. In Yalıkavak, there is a small winter
life community. Similarly, Turgut Reis too is a big center by itself
and has a winter life. However, I think it’s better to settle close
to the downtown if you want to enjoy Bodrum living its heydays
between July and September. So, considering this fact, we
rented a house in a modern building complex 1 km away from
Bodrum Milta Marina. There, we were surprised to see that there
were several families like us. Yes, just nine families had closed
their houses in Istanbul and they had come here. One family
from Antalya and another Turkish family from Luxembourg too
had decided to live in Bodrum. All of them had moved here with
similar reasons. At the complex with 24 apartments, 12 families
migrated from other towns and 10 of them are from Istanbul.
We presumed this picture was unique to our building
complex but we noticed that the lovely couple owning the café
we are frequenting and their friends too had similar stories.
We were more persuaded that our decision was not radical as
we saw the number of families and neighbors of our fellows
encouraging us to come to Bodrum.

PEOPLE WORKING IN MUNICH AND LIVING IN
BODRUM
I travel to Istanbul 3 days a week and come back. I spend 10
months in a year like that. Between June and August, traveling
2-3 times to Istanbul is enough. I wouldn’t exaggerate if I say
that almost all people having jobs allowing such opportunities,
are living in Bodrum. You can work in Istanbul and live in
Bodrum since there are 11 flights weekly, one to Ankara and
ten to Istanbul every day in winter and the ticket prices are very
affordable until May 19. We were very surprised and thought
our case was not unusual at all when one of our acquaintances
told us that he worked in Munich and lived in Bodrum during
four years.
Today, the population of Bodrum is 160 thousand according
to the figure marked on the entrance sign to the town but the
real number in winter is around 250 thousands. The anticipated
number of population is 750 thousand in 2023. Therefore,
both infrastructure and superstructure works are going on.
There are 6 big private schools. Besides 2 big private hospitals,
there is also a public hospital offering a good service. There
are 3 shopping malls with 2 of them very active and each of
the 3 marinas has its own shopping center. The technological
problems are almost non-existing. Except of 45 days in summer,
the traffic jam is out of question. More importantly, you enjoy
the freedom/beauty to see the sky, stars, moon and trees
without raising your head. But mostly, we should talk about
the quality of people in Bodrum. After renting the house on
February 6, when dining at the restaurant on Neyzen Tevfik
Street just across the marina, we noticed the girls/ women riding
comfortably on their scooters at night and we concluded once
again that we made a right decision.
Finally, I can tell the following to those asking ‘what
kind of job can we do there?’: Here are three fundamental
job categories which are construction, tourism and boat
construction.
When talking about boat and yacht construction, I’m referring
to the reparation, docking etc… The tour business is a part of the
tourism. On the other hand, I can say that there is a boom in the
jobs like fitness trainer, pilates trainer or breathing therapist.
There is also a good number of people who can command their
business in Izmir or Istanbul from Bodrum. If you think to come
here and to open a café/bar, this category is already saturated.
We are only one among hundreds of families leaving Istanbul,
which we think is very tiring now, to settle in Bodrum. We hope
this journey will have positive consequences for us and more
importantly, for our kid.
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muz cafe’nin sahibi tatlı çiftin ve onların arkadaşlarının da benzer hikayelerine şahit olduk. Bizi Bodrum’a gelmeye ikna etmeye
çalışan dostlarımızın aileleri ve komşularının sayısını gördükçe
çok da radikal bir karar vermediğimize daha bir ikna olduk.
MÜNİH’TE İŞ BODRUM’DA YAŞAM KURANLAR VAR
Ben haftanın 3 günü İstanbul’a gelip gidiyorum. Senenin 10 ayı
bu şekilde geçiyor. Haziran ve Ağustos arası ise İstanbul’a 2-3
defa gelmem yeterli oluyor. Benim gibi işi bu tür fırsatlar tanıyan
herkes Bodrum’a gelmiş desem yeridir. Kışın her gün 1’i Ankara
10’u İstanbul’a olmak üzere toplam 11 uçuş varken ve bilet fiyatları 19 Mayıs’a kadar süper makulken İstanbul’da iş, Bodrum’da
yaşam olabiliyor. Bir tanıdığımız 4 yıl boyunda Münih’te iş, Bodrum’da yaşam yaptığını anlattığında hem inanamadık hem de
‘Bizimki bir şey değil’ dedik.
Bugün şehir giriş tabelasında 160 bin nüfus yazsa da
Bodrum’un kışlık nüfusu 250
bin civarında. 2023 öngörüsü 750 bin nüfus. Bu nedenle
hem altyapı hem de üstyapı
çalışmaları devam ediyor. 6
tane büyük özel kolej mevcut.
2 büyük özel hastanenin yanı
sıra gayet iyi çalışan devlet
hastanesi de bulunuyor. 2’si
çok işlek 3 AVM’miz var ve 3
ayrı marinanın da kendilerine ait alışveriş merkezleri
olduğunu ekleyelim.
Teknolojik sorunlar neredeyse yok. Yazın 45 gün hariç
trafik sıkıntısı nedir bilmiyoruz. En önemlisi kafanı
kaldırmadan gökyüzünü-yıldızları-mehtabı-ağaçları görebilme özgürlüğü-güzelliği var. Ama en çok insan kalitesi iyidir
Bodrum’un. Şubat’ın 6’sında evi tuttuktan sonra gece marina
karşısındaki Neyzen Tevfik Caddesi’nde yemeğe oturduğumuzda scooterları ile rahatça dolaşan kızları-kadınları görünce
kararımızın ne kadar doğru olduğuna kanaat getirmiştik bir kez
daha…
Son olarak ‘Ne iş yaparız?’ diyenlere şunu söyleyeyim: Burada
3 temel sektör var: İnşaat – turizm ve gemicilik.
Gemicilik derken tekne ve gemilerin inşası, tamiratı tersanecilik gibi işlerden söz ediyorum. Tur kısmını turizme alıyorum.
Öte yandan spor salonları ya da pilates hocalığı hatta nefes terapistliği gibi işlerde patlama yaşanıyor desem yeridir. İstanbul ya
da İzmir’de işi varken Bodrum’dan idare edebilecek durumda
olanlar da epey bir çoğunluğu oluşturuyor. ‘Gideriz bir cafe-bar
açarız’ diye gelecekseniz o sektör çoktan dolmuş diyeyim.
Bizler artık yorucu olduğunu düşündüğümüz İstanbul’dan
göç etmiş ve Bodrum’a yerleşmiş yüzlerce ailden biriyiz. Umarız
bizim bu yolculuğumuz kendi adımıza da en önemlisi çocuğumuz adına da olumlu sonuçlanır.
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Bodrum Loft, 30 Haziran 2019’da kapılarını açıyor
Dünyaca ünlü otel zincirlerinin arka arkaya geldiği Bodrum’da Akfen Holding de 5 yıldızlı tatil köyü kuruyor. 36 villa ve
184 yatak kapasiteli bir oteli içerisinde bulunduran Bodrum Loft projesi 33.1 milyon Euro’ya mal olacak. Konsept dizaynı
Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından yapılan proje 30 Haziran 2019’da hizmete girecek.

Bodrum Loft opens on 30th June 2019
Akfen Holding builds a 5-star holiday resort in Bodrum, a hot spot nowadays for the world famous hotel chains. Bodrum
Loft, including 36 villas and a hotel with a capacity of 184 beds, will cost 33,1 million euros. Tabanlıoğlu Architecture is in
charge of the concept design of the project foreseeing to open its doors on 30th June 2019.
ÜNYA TURIZMINDE tarih ve doğası
ile öne çıkan Türkiye’ye olan ilgi turizm
yatırımlarının da hız kesmeden devam etmesini sağlıyor. Yerli ve yabancı turistin büyük ilgi
gösterdiği, her dönem Türkiye’nin tatil beldeleri arasında özel bir yere sahip olan Bodrum da
bu yatırımlardan nasibini alıyor.
Dünyaca ünlü otel zincirleri ve turizm tesislerinin kendi markalarıyla ardı ardına adımını
attıkları Bodrum, sektör temsilcileri tarafından Türkiye turizminin geleceği olarak gösteriliyor.
Dünyaca ünlü dev otel zincirlerinin akın ettiği Bodrum’da Akfen Holding de bir proje geliştirmek için kolları sıvadı. Bu kapsamda yapımına başlanılan Bodrum Loft projesi; Bodrum
merkezine 15 kilometre mesafede Kültür ve
Turizm Bakanlığı tarafından tahsis edilen arazi üzerine yapılan beş yıldızlı tatil köyü olarak
hayata geçirilecek.

D

THE INTEREST FOR TURKEY, prevailing with its history and nature
in the world tourism, boosts the tourism investments continuing without
losing momentum. Bodrum too, seducing both local and foreign tourists as
a destination always having a special position among the holiday resorts in
Turkey, takes its share from these investments.

36 VİLLA VE 184 YATAKLI OTEL
57 bin metrekarelik alan üzerinde hayata geçirilecek tesiste 2+1, 3+1 ve 4+1 konut tipindeki
36 villa ünitesinden ve ayrıca üniteler kendi
içerisinde bölünerek 6 suite, 32 Junior Suite ve
48 adet Superior olmak üzere 86 oda 184 yataklı
bir otel yapılması planlanıyor.
Konsept dizayn ve mimari için Tabanlıoğlu
Mimarlık’ın yaptığı proje 33.1 milyon Euro’luk
yatırım ile hayata geçecek. Yapı inşaat ruhsatı
Bodrum Belediyesi tarafından 30 Eylül 2016
tarihinde onaylanan projede şu anda orman
yolu ıslah çalışmaları ve mobilizasyon işlerinin ardından kazı ve betonarme imalat işleri
devam ediyor. Projenin 30 Haziran 2019 tarihinde bitirilmesi planlanıyor.

In Bodrum, where the world famous leading hotels are rushing, Akfen Holding
too is embarked on developing a project. Bodrum Loft Project, started to be
constructed on a land allocated by the Ministry of Culture and Tourism and 15 km
away from the center of Bodrum, will be realized as a five-star holiday resort.

36 VILLAS AND A HOTEL WITH 184 BEDS
At the facility to be built on an area of 57 thousand sqm, there will be 36 villas
consisting of 2+1, 3+1 and 4+1 residences and the units are planned to be
divided among them to build a hotel with 86 rooms and 184 beds, including 16
Suites, 32 Junior Suites and 48 Superior Rooms.
33,1 million euros will be invested to Tabanlıoğlu Architecture which is in
charge of the concept design and architectural works of the project. The works
related to the forest road improvement and mobilization are going on for the
project having its building license granted by the Municipality of Bodrum on
30th September 2016 and the excavation and concrete production works are
going on. The project is planned to be finished on 30th June 2019.
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80 BİN KİŞİ

SANATTA BULUŞTU
14-17 Eylül’de düzenlenen Contemporary Istanbul Çağdaş Sanat Fuarı’nda
bu yıl 73 galerinin bünyesinde bulunan toplam bin 500 sanat eseri sergilendi.

A MEETING POINT OF ART FOR 80 THOUSAND PERSONS
At the Contemporary Istanbul Art Fair organized between 14-17 September, a total
number of one thousand 500 artworks from 73 galleries were exhibited.
BU SENE 14-17 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Contemporary
Istanbul (CI) çağdaş sanat fuarı
80 binden fazla kişiyi ağırladı. 73
galerinin katıldığı ve bin 500 sanat
eserinin sergilendiği fuar, bu yıl
geçmiş yıllardan farklı olarak kasım
ayı yerine 15’inci İstanbul Bienali
ile birçok sanat kurumunun ve
galerisinin sergileriyle eş zamanlı
olarak gerçekleştirildi.
CI Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Güreli ile fuarı ve çağdaş sanata
ilgiyi konuştuk:

THE CONTEMPORARY Istanbul Art Fair
held between 14-17 September this year,
hosted more than 80 thousand persons. At the
fair participated by 73 galleries and exhibiting
one thousand 500 artworks, was held this
year simultaneously with the 15th Istanbul
Biennial and the exhibitions of several art
organizations and galleries.
We talked with CI Chairman Ali Güreli about
the fair and the interest in contemporary art.
How many galleries and arts were hosted by
CI this year?
At the 12th edition of CI, 73 galleries including
more than 20 participating for the first time,

CI bu yıl kaç galeri ve sanatçıyı
ağırladı?
CI, 12’nci edisyonunda 20’den
fazla ilk defa katılan, toplam 73
galeri ağırlandı, yaklaşık bin 500
sanat eserini sergilendi. Amerika,
İngiltere, İsviçre, İspanya, Fransa,
Romanya, İran, İsrail, Çin gibi
ülkelerden katılan galerilerin
toplam 42’si yabancı.
Fuarı kaç kişi ziyaret etti?
Geçtiğimiz 11 yıl boyunca fuara gösterilen ilginin her yıl bir önceki yıla
oranla arttığını gördük. Bu yıl fuarı
gezen kişi sayısı 80 binin üzerinde
oldu.
Galeri ve koleksiyonerlerin
Türkiye’ye ilgisi geçmiş yıllara
kıyasla nasıl?
Amacımız, “A week full of art”
çatısı altında içinde blunduğumuz

were hosted and some one thousand 500
artworks were exhibited. 42 of the galleries
participating from the countries like US,
Britain, Swiss, Spain, France, Romania, Iran,
Israel and China are foreigners.
How many persons visited the fair?
We noticed that the fair attracts more interest
every year. This year, more than 80 thousand
persons visited the fair.
What about the interest of the galleries and
collectors to Turkey compared to the past

böyle bir dönemde bütün kurumların
bir araya gelerek ortak bir fikir
çerçevesinde hareket etmeleri, bu
sayede de dünyadan daha fazla insanın
İstanbul’a gelmesini sağlamaktı.
Yaratılacak bu sinerji sayesinde
Türkiye’ye gelmeye çekinen insanları
sanat coşkusu içinde İstanbul’a
getirebilmeyi hedefledik ve bunu
başardığımıza inanıyoruz.

years?
In such an atmosphere, our intention was to
encourage all institutions to gather and to act
around a common idea under the umbrella of
“a week full of art” and therefore, to attract
more people from the world to Istanbul.
Thanks to this synergy to be created, we aimed
at bringing people, hesitating to come to
Turkey, to Istanbul through this art enthusiasm
and we believe that we succeeded.
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THE FAIR OVERFLOWED TO THE
OPEN SPACE
Which novelties caught interest in the
fair this year?
This year, the architectural concept
design of the fair was made by the
awarded architecture company
Tabanlıoğlu Architecture accomplishing
projects across the world. For this
edition, the interior space design of
Contemporary Istanbul-especially the
open air one-has been realized with
a special perspective referring to the
public spaces, as a variation of city park.
The interior venue of the fair arranged
artificially, has been also considered as
an extension of the Artists Park adjacent
to the fair area where the sculptures were
exhibited open air during the exhibition.
This novelty caught a lot of attention.
Is there any stagnation in the purchase
of artworks in Turkey? Is the ‘golden
age’ over in this sense? How far the
Turkish collectors are affected by the
economy and politics?
The economic progress achieved by
Turkey during the past 10-12 years had a
positive impact on us. The improvement
of welfare state of people and per capita
income increase had positive outcomes.
The collectors began to allocate more
time and interest to the art in time. Until
10 years ago, the collectors who were
used to buy artworks only from the local
market, opened later to the foreign
countries and became the clients of
the world’s leading art galleries. This
helped the collections to assume an
international dimension.
Will we see a new version of the
Collectors Exhibition, sparking a big
interest last year?
Following the success of the Collectors’
Stories exhibition gathering for the first
time 120 artworks from the 60 leading
contemporary art collections of Turkey
last year at CI, we realized for the first
time the project of Collectors’ Stories
Book as CI Publishing. The exhibition
book covering the artworks directly
selected by the collectors, is and will
be distributed by the top international
corporations.

FUAR AÇIK ALANA TAŞTI
Bu yıl fuarda ne tür yenilikler ilgi çekti?
Bu sene fuarın mimari konsept tasarımı, dünya çapında başarılı projelere imza
atmış, ödüllü mimarlık firması Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından kurgulandı.
Bu edisyon için Contemporary Istanbul’un iç mekan tasarımı, -özellikle açık
havada yer alan- kamusal alanlara yapılan vurguyla, bir kent parkı çeşitlemesi
olarak özgün bir anlayışla gerçekleştirildi. Yapay olarak düzenlenmiş fuar iç mekanı, aynı zamanda, etkinlik sırasında açık havada heykellerin sergileneceği fuar
alanına bitişik Sanatçılar Parkı’nın bir uzantısı olarak da ele alındı. Bu da büyük
ilgi gören bir yenilik oldu.
Türkiye’de sanat eseri alımları durgunluk yaşıyor mu?
Bu anlamda ‘altın çağ’ geride mi kaldı? Türk koleksiyonerler ekonomi ve
siyasetten ne kadar etkileniyor?
Türkiye’nin son 10-12 yıl içerisinde elde ettiği ekonomik gelişme bizi çok olumlu
anlamda etkiledi. Refah seviyesinin artması ve kişi başına düşen gelir seviyesinin yükselmesi olumlu sonuçlar doğurdu. Zaman içinde koleksiyonerlerin
sanata ayırdıkları zaman ve ilgi de arttı. Koleksiyonerler bundan 10 yıl öncesine
kadar sadece iç pazardan eser satın alırken, yurt dışına açılarak dünyanın önde
gelen sanat galerilerinin müşteri oldular. Bu da koleksiyonlarını uluslararası bir
boyuta taşımalarına olanak verdi.
Geçen sene büyük ilgi gören Koleksiyonerlerin Sergisi’nin yeni bir
versiyonu olacak mı?
Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin önde gelen 60 çağdaş sanat koleksiyonundan 120
eseri CI sırasında ilk kez bir araya getiren Collectors’ Stories sergisinin başarısı
ile beraber bu yıl CI Yayıncılık olarak bir ilke imza atarak Collectors’ Stories
Kitabı projesini hayata geçirdik. Eser seçiminin bizzat koleksiyonerler tarafından gerçekleştirildiği sergi kitabının dağıtımı uluslararası öncü sanat kurum ve
kuruluşlarına yapılıyor ve yapılacak.
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Bienalle eşzamanlı
Toplam
50 milyon $’lık
eser satışa çıktı
AKBANK’IN desteğiyle

gerçekleştirilen fuarda toplamda
55 milyon dolar (yaklaşık 195
milyon TL) değerinde eser satışa
çıktı. Fuarda sergilenen eserler
arasından 500 bin Euro’ya
satışa sunulan Victoria Miro
Galeri’den Yayoi Kusama’nın
Infinity – Nets (Sotoa), 500
bin dolara satışa sunulan
Dirimart’ın Fahrelnissa Zeid’i
alıcı buldu.

The total of artworks in
sales is $50 million
AT THE FAIR organized with
the sponsorship of Akbank, the
artworks worth 55 million dollars
(about 195 million liras) were sold.
Among the artworks exhibited at
the fair, Infinity-Nets (Sotoa) by
Yayoi Kusama from Victoria Miro
Gallery was sold at 500 thousand
euros and Fahrelnissia Zeid from
Dirimart was sold at 500 thousand
dollars.

İLGIYI ARTIRMAK için diğer sanat etkinlikleriyle eşzamanlı düzenlenen CI’un ikinci
haftası 15’inci İstanbul Bienali açılışıyla denk geldi. CI’nun ön izleme ve açılış programı;
Sakıp Sabancı Müzesi, İstanbul Modern, Pera Müzesi, Elgiz Müzesi, Akbank Sanat ve
Arter gibi sanat kurumlarının etkinlikleriyle aynı hafta gerçekleşti.

Simultaneously with Biennial
THE SECOND week of CI organized simultaneously with the other art events to fuel the
interest, coincided with the opening of the 15th Istanbul Biennial. The preview and opening
programme of CI were held simultaneously in the same week with the events like Sakip
Sabancı Museum, Istanbul Modern, Pera Museum, Elgiz Museum, Akbank Art and Arter.

‘Birlikte hareket etmeli’
ALİ GÜRELİ , 2016’nın yalnızca Türkiye açısından değil, tüm dünya için zor bir sene
olduğunu hatırlatarak, “Geçen yıl sanata dair tüm kurumların bir arada hareket etmesi
gerektiği kararını aldık. Şimdi 1 yıl önceye baktığımda Contemporary Istanbul’u Kasım
ayından Eylül’e çekme kararımızla gurur duyuyorum” dedi.

“Acting together is necessary”
ALI GÜRELI reminds that the year 2016 has been a difficult one not only for Turkey but
for the whole world as well; “we decided last year that all art corporations act together.
Now, when I look back to one year ago, I’m proud of our decision to move Contemporary
Istanbul from November to September” he said.
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60 yabancı
gazeteci

60 foreign
journalists

URUGUAYLI sanatçı Doris
Arkin, Contemporary
Istanbul fuarına Icarus adlı
eseriyle katıldı. Arkin’in
bu eseri, demir, bakır
ve saat kadranlarından
oluşuyor. Dünyanın farklı
bölgelerinden sanatçılara
evsahipliği yapan fuarı
60’a yakın yabancı basın
mensubu da takip etti.

DORIS ARKIN, the
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artist from Uruguay,
participated with the
artwork Icarus to the
Contemporary Istanbul.
This artwork of Arkin
consist of iron, copper
and clock dials. Some 60
foreign press members
followed the fair hosting
the artists from various
parts of the world.

Elif Uras’ın Lady Taurus’u
FUARA KATILAN bir diğer Türk sanatçı da Elif Uras oldu. Lady
Taurus adlı eseriyle sanatseverlerle buluşan Uras, ABD’de Columbia Üniversitesi’nden hukuk eğitim aldıktan sonra yönünü sanata kırmış bir isim. Uras aynı zamanda gazeteci Güngör
Uras’ın kızı.

Lady Taurus by Elif Uras
ANOTHER TURKISH artist participating to the fair was Elif
Uras. Exhibiting her work Lady Taurus, Uras studied law at Columbia
University in US but then, preferred to orient herself to the art. Uras
is the daughter of the journalist Güngör Uras.

Türkler de vitrinde
FUARA BOXING TURSO adlı eseriyle katılan Türk sanatçı
Emre Yusufi, 1981 doğumlu. Grafik tasarımcısı ve sanat
yönetmeni olan Yusufi, İtalyan Sanat Akademisi’nden mezun.
Contemporary Istanbul, genç Türk sanatçıların keşfi için de
sanatseverlere önemli bir fırsat sunuyor.

The Turks too are on display
The Turkish artist Emre Yusufi, participating to the fair with
her artwork Boxing Turso, was born in 1980. The art designer and
the art director Yusufi is graduated from the Italian Art Academy.
Contemporary Istanbul is also an occasion for the art lovers to discover
the young Turkish artists.
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10 yılda
1.2 milyar
‘elma’
cebe girdi
2007’de hayatımıza giren
iPhone’ların satışı 1.2 milyar
adeti aştı. Toplam gelir ise
1 trilyon dolara koşuyor.

1.2 billion ‘apples’
entered in the pocket
over the past 10 years
More than 1.2 billion iPhones have
been sold since their launch in
2007. The total revenue is close to
1 trillion dollar.
İLK IPHONE’U 2007 yılında satışa sunan
Apple, 10 yıl içerisinde inanılmaz bir rekora
imza atarak toplam 1.2 milyar iPhone sattı.
1 milyar eşiğini 2016 yazında geçen Apple,
yeni lansmanını yaptığı iPhone 8 ve iPhone X’in satışlarıyla birlikte sadece bu yıl
çeyrek milyara yakın cep telefonu satmayı
hedefliyor.
Uzmanlar, iPhone satışının bu yıl 227.5
milyona ulaşabileceğini söylerken, böylece şirketin kendi rekorunu kıracağını da
vurguluyor. Bu satış rakamına ulaşılması
Apple’ın yıllık satışlarında yüzde 5.6’lık
büyüme anlamına geliyor. Geçmişe bakıldığında ise bu rakam aşılmayacak bir rakam
olarak gözükmüyor.
10 yılda 1.2 milyarlık cep telefonu satışla
760.4 milyar dolarlık toplam gelir yakalayan Apple, eğer bu yıl için hedefini tutturursa sadece iPhone satışlarından elde ettiği toplam geliri de 1 trilyon dolara taşımış
olacak. Şirketin sadece iPhone’dan 10 yılda
elde ettiği kar ise 100 milyar dolar olarak
hesaplanıyor.

APPLE, introducing the first iPhone in
2007, broke an unbelievable record
by selling 1.2 billion iPhones over the
past 10 years. Apple which passed the
threshold of 1 billion in summer 2016,
plans to sell approximately 500 million
mobile phones only this year together
with iPhone8 and iPhoneX launched
recently.
The analysts say that iPhone sales
may reach up to 227.5 million this year
and thus, the company will break its
record. These sales number means 5.6

per cent growth in the annual sales
of Apple. When looking to the past,
reaching this number doesn’t seem to
be unrealistic.
If Apple, which generated a total
revenue of 760.4 billion dollars by
selling 1.2 billion mobile phones over
the past 10 years, hits the target set this
year alone, will increase the total sales
revenue of iPhone to 1 trillion dollar.
The profit generated merely by iPhone
over the past 10 years, is calculated to
be 100 billion dollars.
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IPHONE WILL RECOGNIZE
YOUR FACE
Apple unveiled iPhone8 and
iPhoneX at a special event
held for the 10th anniversary
of iPhone. iPhone X has no
buttons and its design is entirely
consisting of screen. Iphone
X, called also Iphone10, is
provided with face recognition
system instead of finger print
recognition system, unlike
the previous models. The face
recognition system, in other
words FaceID technology,
includes 30 thousand infrared
points to determine the identity
of the possessor of the phone.
The technology works also in
the dark. Thanks to the artificial
learning technology, FaceID
can recognize physical changes
occurring in time on your
appearance.
The 5,8-inch screen of this
model with 458 pixels per inch, is
the screen displaying the highest
number of details, ever produced.
The screen owns also OLED
technology managing for the first
time to catch iPhone standards.
Introduced to the market on 3rd
November in US, the model with
a storage capacity of 64GB is sold
at 999 dollars. And the model
with 256 GB storage capacity is
sold at one thousand 149 dollars.
SUPER POWERFUL IPHONE8
Iphone8 and Iphone8 Plus
models too, launched with
iPhoneX, catch attention with
their strong materials. The
company states that these
models, manufactured with
strong materials conform to
the standards of the aviation
industry, are provided with
super resilient screen glass and
strengthened external structure.
This model is provided with the
most resilient glass that both
front and back parts of a smart
phone ever possesses and the
phone is provided with 12MP
camera. The sales price of this
phone in US is $799. The iPhone
8 and iPhone8 Plus models use
A11 Bionic processor and the
company states that this is the
most powerful chip ever used in a
smart phone.
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IPHONE ARTIK YÜZDEN TANIYACAK
Apple, iPhone’un 10’uncu yılına özel bir etkinlikle iPhone 8 ve iPhone X’i tanıttı. iPhone X
üzerinde hiçbir tuş barındırmayan ve tamamen ekrandan oluşan bir tasarıma sahip. Aynı
zamanda iPhone 10 olarak da adlandırılan
iPhone X’te önceki modellerden farklı olarak
parmak izi tanıma sistemi yerine yüz tanıma
sistemi bulunuyor. Yüz tanıma sistemi yani
FaceID teknolojisi telefonun sahibinin kimliğini tespit için 30 bin adet kızılötesi nokta barındırıyor. Söz konusu teknoloji aynı zamanda karanlıkta da çalışabiliyor. Yapay öğrenme
teknolojisi sayesinde Face ID, görünümünüzde zamanla gerçekleşen fiziksel değişikliklere
adapte olabiliyor.
5,8 inç ekrana ve inç başına 458 piksele sahip olan bu modelin ekranı şirketin ürettiği
en fazla detay gösteren ekran. Ekran aynı zamanda iPhone standartlarına ulaşmayı ilk kez
başaran OLED teknolojisine sahip. 3 Kasım’da
ABD’de satışa sunulan iPhone X’in 64 GB hafızaya sahip modelinin fiyatı 999 dolar, 256
GB kapasiteli model ise bin 149 dolar olarak
açıklandı.
SÜPER GÜÇLÜ IPHONE 8
iPhone X ile birlikte tanıtılan iPhone 8 ve iP-

hone 8 Plus modelleri de güçlü malzemeleriyle
dikkat çekiyor. Şirketten yapılan açıklamaya
göre havacılık sektörü düzeyinde malzemelerle üretilen bu modellerde süper güçlü ekran
camı ve güçlendirilmiş çelik dış yapı yer alıyor.
Bir akıllı telefonun hem önünde hem de arkasında şimdiye kadar kullanılan en dayanıklı
cam bu modelde yer alırken, telefonda 12 MP
kamera bulunuyor. Bu modelin ABD’deki satış fiyatı 799 dolar. iPhone 8 ve iPhone 8 Plus
modellerinde A11 Bionic işlemci kullanılırken,
şirket bunun bugüne kadar bir akıllı telefonda
yer alan en güçlü çip olduğunu açıkladı.
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YATIRIMDA ‘İNCEK’ VAR

Ankara’nın yükselen yıldızı İncek’te son 5 yılda metrekare birim fiyatları yüzde 220
artarak 6 bin lira bandına ulaştı. Bölgede halen 3 bin 500 konutun yapımı devam
ederken, yeni projelerle bu rakamın 8 bini aşması bekleniyor.

Investing in ‘İNCEK’
In Incek, the rising star of Ankara, the price per square meter surged by 220 per cent to 6
thousand liras over the past five years. The construction of 3 thousand 500 houses is under
way in the region, where this number is expected to surpass 8 thousand.

ANKARA’NIN popüler gelişim alanı
İncek, birbiri ardına hayata geçirilen
konut projeleri ile birlikte Türkiye’nin
en çok değer kazanan bölgeleri arasına
girdi. İncek’te 5 yıl önce metrekaresi 2
bin 500 liraya satılan konutların değeri 6 bin liraya yükselince bölge inşaat
devlerinin akınına uğradı.
Son yıllarda markalı konut üreticilerinin eliyle Türkiye’nin önde gelen yerleşim bölgeleri arasına giren
Başkent Ankara’nın İncek bölgesinde
metrekare birim fiyatları sadece 5 yıllık dönemde yüzde 220 artış gösterdi.
Fiyatların 2 bin 500 liradan 6 bin lira
bandına geldiği bölge, merkeze göre
daha planlı yerleşim, ferah yaşam

alanları, trafiksiz hayat ve eğitim kurumlarını içinde bulundurması nedeniyle kazançlı yatırım adresi olarak
öne çıktı.
Artanilgiileyeniinşaatprojelerinin
hızla boy göstermeye başladığı bölgede şu anda sadece markalı olarak aynı
anda 3 bin 500 konutun yapımına devam ediliyor. Akfen İnşaat ve Sinpaş’ın
başını çektiği grupların ardı ardına
projeler geliştirdiği bölgede gelecek
dönemde YDA, Bayraktar ve Özdoğan
İnşaat gibi firmalarının da ellerindeki
arazileri konuta yönelik değerlendirmesi bekleniyor. Popüler bölgede konut arzının devam etmesiyle fiyatların
daha da yukarı çıkacağı ifade ediliyor.

INCEK, the popular development area of Ankara, has
been one of the most value-gaining regions of Turkey.
Since the square meter price of houses sold at 2 thousand
500 liras 5 years ago, surged to 6 thousand liras, the region was flooded by the construction conglomerates.
At Incek, classified among the top settlements of Turkey in recent years thanks to the contractors of branded
housings, the prices per sqm increased by 220 per cent in
5 years only. The region, where the prices surged from 2
thousand 500 liras to 6 thousand liras, rises as a profitable investment address thanks to its more planned settlement, comfortable living spaces, a life without traffic jam
and the presence of the educational institutions.
Owing to this growing interest, 3 thousand 500
houses-this number covers only the branded ones- are
currently under construction in the region where the new
construction projects follow each other. The groups like
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Akfen Construction and Sinpaş develop projects successively in the region where the other construction companies
like YDA, Bayraktar and Özdoğan Construction too are expected to start building houses on their lands. The prices
will likely rise further in the region as the housing supply
continues in the popular region.

STUDENT GUARANTEE FOR THE INVESTORS
Plenty of green spaces, the spacious houses newly built
and the university campuses in the area, the rising number
of hospitals and commercial areas are the key factors
encouraging investments. Incek is hosting TED College
and other leading educational institutions besides Atılım
and Ufuk Universities and therefore, the investors are not
worried about finding tenants thanks to these features of
the region.
In recent times, several branded projects rise in Incek.
In addition to 3 thousand houses already finished , the
construction of 3500 houses is under way. However, this
figure is predicted to surge to about 8 thousand in a short
time with the new projects.
Incek which is the rising star of Ankara in real estate,
catches the attention of the investor construction groups
too thanks to its features. In the area, the groups like
Besa, Ons, Özçelik-Pelit and Nata too followed Akfen
Construction and Sinpaş. Incek is expected to remain a
hot spot for the investors in the future as well. Therefore,
the other companies like YDA Construction, Bayraktar
Construction and Ozdogan Construction too will surely
develop projects in this area. As people began to settle in
newly built homes, the authorities are adding new means
of transportation from the downtown Ankara to the area of
Incek. In the region luring also the investors for commercial purpose, the shopping centers and restaurant too serve
within the housing projects or independently.

“THE INHABITANTS OF ANKARA KNOW VERY
WELL THE VALUE OF INCEK”
The dwellers began to move to Incek Loft project consisting of 1199 houses completed last year by Akfen Construction which is among the investors developing projects
in Incek. After Incek Loft, the company launching Bulvar
Loft project on the land of 37 thousand sqm owned by Iller
bank, will build 822 apartments in 6 blocks. The apartments with spaces varying between 66 and 350 sqm, are
sold at 374 thousand liras. The project will be completed
in December next year and people will begin to move
there in spring of the year 2019.
Akfen Construction Chairman Selim Akın tells that the
planned urbanization is a new concept for Ankara and
adds, the new projects seduce mostly the families.
“The inhabitants of Ankara know very well the value
of Incek. Already in 2014, we believed in the future of the
region and laid the base of Incek Loft project. We realized
the biggest project with 1199 houses. Upon the high demand, we decided to launch Bulvar Loft too” he states.

YATIRIMCILAR İÇİN ÖĞRENCİ
GARANTİSİ
Ankara’nın merkezindeki yerleşim
bölgelerine göre daha sessiz ve sakin
olan İncek’te yeşil alanların çokluğu,
yeni hayata geçirilen konutların büyüklüğü ile bölgede bulunan üniversite kampüsleri, hastaneler ve ticari
alanların sayısının artması yatırım
yapılmasının başlıca nedenlerini
oluşturuyor. Atılım ve Ufuk Üniversiteleri’nin yanı sıra TED Koleji ile
önemli eğitim kurumlarına ev sahipliği yapan İncek’in yatırımcıları bu
özelliğiyle kiracı bulmak konusunda
sıkıntı yaşamıyor.
İncek semtinde son zamanlarda birçok markalı proje yükseliyor. Yapımı
tamamlanan 3 bin konutun yanı sıra
şu anda 3 bin 500 konutun da yapımına
devam ediliyor. Ancak yeni projelerle
kısa sürede bu rakamın 8 bin civarını
bulması bekleniyor.
Gayrimenkulde Ankara’nın yükselen bölgesi olan İncek, yatırımcı inşaat
gruplarının da dikkatini çekiyor. Bölgede önce Akfen İnşaat ve Sinpaş gibi
büyük firmaların ardından Besa, Ons,
Özçelik-Pelit, Nata gibi gruplar da
ardı ardına projeler gerçekleştirdiler.
Gelecekte ise İncek’te yatırımcıların
bu ilgisinin devam etmesi bekleniyor.
Buna göre bölgede arazileri bulunan
YDA İnşaat, Bayraktar İnşaat ve Özdoğan İnşaat gibi diğer firmaların da
burada proje geliştireceğine kesin gözüyle bakılıyor.
Ardı ardına hayata geçirilen konut
projelerinin oturumcularıyla buluşmasıyla Ankara’nın merkezinden İncek bölgesine olan ulaşım olanakları
da artırılmaya başlandı. Ticari açıdan
da yatırımcıların gözdesi haline gelen
bölgede konut projelerinin içlerinde
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veya bağımsız olarak hayata geçirilen
birimlerde alışveriş ve restoran olanakları sıralanıyor.
“ANKARALI İNCEK’İN
DEĞERİNİ İYİ BİLİR”
İncek’te proje geliştiren yatırımcılar
arasında bulunan Akfen İnşaat’ın geçen yıl yapımını tamamladığı 1199 konutluk İncek Loft projesinde yaşam
başladı. İncek Loft’un ardından 37
bin metrekarelik İller Bankası arazisi
üzerinde Bulvar Loft projesine başlayan şirket, 6 blokta 822 daire hayata
geçirecek. Genişlikleri 66 ile 350 metrekare arasında olan daireler 374 bin
liradan satılıyor. Gelecek yılın aralık
ayında tamamlanacak projede yaşam
2019’un bahar aylarında başlayacak.
Planlı şehirleşmenin Ankara için
yeni bir konsept olduğunu anlatan
Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı
Selim Akın, hayata geçirilen projelerle İncek’in özellikle aileler tarafından
çok beğenildiğini ifade etti.
Akın, “Ankaralı İncek’in değerini
iyi bilir. Henüz 2014 yılında bölgenin
geleceğine inanıp İncek Loft projesinin temellerini attık. Bin 199 konut ile
en büyük projeyi hayata geçirdik. Talebi görünce Bulvar Loft’u da yapmaya
karar verdik” diye konuştu.
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2017 büyüme tahminleri
IMF, 2017 yılında ülkelerin büyüme tahminlerine ilişkin verileri açıkladı. Türkiye’nin
yüzde 5.1 büyümesinin öngörüldüğü verilere göre, gelişmiş Avrupa ülkeleri yüzde 1
ile 3 arasında büyürken, Çin ve Hindistan’da rakamlar yüzde 7’ye yaklaşıyor.
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Growth forecasts for the year 2017
IMF reported the growth forecast figures of the countries for the year 2017. According to the
data, Turkey is forecast to grow by 5.1 per cent whereas the growth rates of the developed
countries of Europe vary between 1 and 3 per cent; China and India are anticipated to grow
by 7 per cent approximately.
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Batı ABD’nin Sahibi Kim / Who Owns The West?
Federal Hükümete Ait Arazilerin Toplam Devlet Arazilerine Oranı
Federal Land as a Percentage of Total State Land Area
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Dünyanın en genç liderleri / The world’s youngest leaders
Sebastian Kurz
Avusturya - Austria

27 Ağustos 1986 - 27 August 1986

31

Enrico Carattoni
San Marino - San Marino

18 Mayıs 1985 - 18 May 1985

Kim Jong-un
Kuzey Kore - North Korea

8 Ocak 1983 - 8 January 1983

Tamim bin Hamad Al Thani
Katar - Qatar

3 Haziran 1980 - 3 June 1980

37

21 Şubat 1980 - 21 February 1980

37

Jacinda Ardern
Yeni Zelanda- New Zealand

26 Temmuz 1980 - 26 July 1980

37

Leo Varadkar
İrlanda - Ireland

18 Ocak 1979 - 18 January 1979

38

Saleh Ali al-Sammad
Yemen - Yemen

1 Ocak 1979 - 1 January 1979

38

Juri Ratas
Estonya - Estonia

2 Temmuz 1978 - 2 July 1978

39

Matteo Fiorini
San Marino - San Marino

10 Şubat 1978 - 10 February 1978

39

Volodymyr Groysman
Ukrayna - Ukraine

20 Ocak 1978 - 20 January 1978

39

21 Aralık 1977 - 21 December 1977

39

Jigme Khesar Namgyel Wangchuck
Bhutan - Bhutan

Emmanuel Macron
Fransa - France

32
34

Yaşam maliyeti endeksi / Cost of living index (Current, By City)
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TÜRKİYE’NİN KARNESİ ZAYIF
TEOG sınavının kaldırılması adımıyla bir kez daha gündeme gelen eğitim harcamalarında Türkiye’nin karnesi zayıf. Kamu ve
özel sektör toplam eğitim harcaması ilk, orta ve yüksek öğretimde toplam 12 bin 302 dolar olan Türkiye, bu miktarla pek çok
ülkenin gerisinde kalıyor. Yüksek öğretime devam edenlerin oranının az olduğu dikkate alınıp sadece ilk ve orta öğretimde yapılan
harcamalara bakıldığında da bu rakam 3 bin 375 dolara düşüyor. Dünyada en çok eğitim harcamasını Lüksemburg yaparken, onu ABD
ve İngiltere izliyor.

TURKEY’S EDUCATION
PERFORMANCE IS POOR
Turkey’s spendings in education, coming on
the agenda again following the removal of
TEOG (Transition from Primary to Secondary
School) exam, are low. Turkey, with a total
spending of 12 thousand 302 dollars in
primary, secondary and higher education
both in public and private segments, falls
behind several countries. Given that the
percentage of those continuing to higher
education is low and considering only
the spendings made in the primary and
secondary education, this figure drops
to 3 thousand 375 dollars. The highest
spendings are made by Luxembourg,
followed by US and Britain over the world.

3.375 $

8.927 $

Türkiye’de ilk ve orta
öğretimde öğrenci
başına yapılan harcama

Türkiye’deyüksek
öğrenimde öğrenci
başına harcanan miktar

(Spending per student in
primary and secondary
education in Turkey)

(Amount spent per
student in higher
education in Turkey)

X3

67.723 $
Dünyada eğitime
en çok harcamayı
Lüksemburg yapıyor

İngiltere’nin
Türkiye’ye kıyasla
yaptığı harcama
3 kat fazla.

(Luxembourg is the
highest spending country
to the education over the
world)

UK’s spending is
three-fold higher
than Turkey’s

İlk 10 ülke
Top 10 countries

KAMU VE ÖZEL
TOPLAM EĞİTİM
HARCAMASI
(DOLAR)
PUBLIC AND
PRIVATE TOTAL
EDUCATION
SPENDINGS
(DOLLAR)

İlk ve orta öğretim
Primary and secondary
education

Yüksek öğretim
Higher education

Toplam
Total

Lüksemburg Luxembourg
21,197 		
46,526 		
67,723
ABD USA			12,176 		29,328 		41,504
İngiltere UK			11,970 		24,542 		36,512
Norveç Norway			14,144 		20,962 		35,106
İsveç Sweden			10,979 		24,072 		35,051
Avusturya Austria		13,507 		16,933 		30,440
Hollanda Netherlands		10,739 		19,159 		29,898
Belçika Belgium		11,896 		16,599 		28,495
Japonya Japan			9,934 		18,022 		27,956
Almanya Germany		10,776 		17,180 		27,955
*Türkiye bu listede toplam 12.302 dolarla 29. sırada yer alıyor
*Turkey takes the rank no.29 with a spending of 12.302 dollars
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