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UYGUN ADIM MARŞ!

Hayır! Sadece bugün tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs 
salgınından bahsetmiyoruz. Çünkü kendisi henüz karşımıza çıka-
lı bir yıl oldu. Birçok alanda yaşattığı tüm belirsizliklere, zorluk-
lara ve hatta acılara rağmen bu virüs, üstesinden gelip normal ha-
yatımızı kaldığımız yerden sürdürmemize yönelik umudumuzu 
yok edemezdi. Edemeyecek de…

Bahsettiğimiz geçmişte atlattığımız ve gelecekte de (bir anda 
karşımıza çıkan salgın nedeniyle yenilerinin tipini, büyüklüğünü, 
etkisini tahmin etmek artık daha güç) karşılaşacağımız krizler.

İşte bu kriz anları mevcut düzeni ters düz ederken, beraberin-
de yeni fırsatlar ortaya çıkarıyor. Hep planlı, gelecek tehlikelere 
ve risklere kendini hazırlayan yapılar bir yana, karşılaşılan du-
rumlarda “uygun adımları” hızlı atabilmek hayat kurtarıcı oluyor.

2021 yılıyla birlikte geleneksel baskı yerine dijital tasarım ile 
kapılarını herkese açtığımız Strategy dergimizde de teknoloji 
odaklı iki önemli haberde işte bu “uygun adımları” işledik.

Bunlardan ilki; pandeminin “ittirmesiyle” hayatımızın her 
noktasında yaşadığımız dijital değişimin teknoloji şirketleri üze-
rindeki etkisi. Bu şirketlerin üretim, tedarik, tüketim ve etkileşim 
biçimlerini, attıkları adımları, yatırım ve gelişmeler anlamında 
bizi nasıl bir geleceğin beklediğini “Dijital İşbirliği” başlığıyla ko-
nunun ileri gelenleri Strategy dergisine anlattı.

Pandemi gibi ağır bir krize 280 milyar dolarlık satış rakamıyla 
alanında bir büyük olarak yakalanıp, burada günümüz startup’la-
rını andıran çeviklikle attığı “uygun adımlarla” dikkat çeken e-ti-
caret devi Amazon’un güncel hikâyesini de sayfalarımıza taşıdık.

Tüm olumsuzluklar bir yana ülkemizde geride bıraktığımız 
sene yenilenebilir enerji alanında rüzgâr ve güneşten enerji üre-
timinin yıldızı parladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve-
rilerine göre 2020 yılında yenilenebilir enerji kaynaklarından 
elektrik üretiminde rekor kırılırken, üretimin yaklaşık yüzde 60’ı 
temiz enerjiden karşılandı. Ülke olarak temiz enerjiye bu kadar 
ısınmışken, acaba Türkiye bir hidrojen hub olabilir mi? Bu Türki-
ye’ye ne katar? Yetkililere bunu sorduk ve çarpıcı cevaplar aldık.

2020 yılının son çeyreğinde açılışı gerçekleştirilen Tekirdağ 
Şehir Hastanesi Akfen İnşaat’ın Isparta ve Eskişehir’in ardından 
imzasını attığı toplam 1.1 milyar dolarlık bedele sahip 2402 yatak-
lı 3 hastaneden biri. Bu özel haberi sizin için derledik. 

Koronavirüs bizi evlerimize hapsetse de maskelerin gülüşü-
müzü gölgelemediği biri yıl diliyoruz. Ve Nazım Hikmet’in sözle-
riyle bitiriyoruz…

“Daha son sözü söylemedi hayat… Belki yarınlar, mutlu sonlar 
var…”

FORWARD, MARCH!

No! We are not just talking about the Coronavirus outbreak that 
affects the whole world today. Because it has only been one tiny 
year after it has been a part of our lives. Despite all the uncertainties, 
difficulties and even pain it inflicted on many areas, this virus could 
not destroy our hope that we will overcome and continue our normal 
life where we left off. And it will not be able to do it…

We are talking about crises that we have experienced in the 
past and that we will face in the future (it is now even more 
difficult to estimate the type, size, effect of the new ones due to 
the epidemic that suddenly appeared).

While these moments of crisis are tearing down the current 
order and they also bring new opportunities. Aside from 
structures that are always planned and prepared for future 
dangers and risks, it is life-saving to be able to take “appropriate 
steps” quickly in situations encountered.

In our Strategy magazine, where we have opened our doors 
to everyone with digital design instead of traditional printing 
by 2021, we have also handled these “appropriate steps” in two 
important technology-oriented news stories.

The first of these news stories is about the impact of digital 
change on technology companies that we experience at every point 
in our lives with the “push” of the pandemic. In terms of production, 
supply, consumption and interaction of these companies, the 
steps they have taken, and how the future awaits us in terms of 
investment and developments, the leaders of the subject told 
Strategy magazine under the title “Digital Cooperation”.

We have also brought the current story of Amazon, the 
e-commerce giant, which attracted attention with “appropriate 
steps”, which was caught as a big in its field with a sales figure 
of 280 billion dollars in a severe crisis like a pandemic, and took 
attention with its agility resembling today’s startups.

Despite all the negative events, in the year we left behind, wind 
and solar energy production in the field of renewable energy in our 
country achieved great success. According to the data of the Ministry of 
Energy and Natural Resources, while a record was broken in electricity 
production from renewable energy sources in 2020, approximately 
60 percent of the production was met from clean energy. As a country 
which has warm feelings about clean energy, we wonder if Turkey can 
be a Hydrogen hub in the future? What does this add to Turkey? We 
asked the authorities about it and got stunning answers.

Tekirdağ City Hospital we have compiled notes and features from 
the past, present and opening of Tekirdağ City Hospital, which is one 
of the 3 hospitals with a total value of 1.1 billion dollars, which was 
established by Akfen Construction after Isparta and Eskişehir City 
Hospitals.

Although the coronavirus traps us in our homes, we wish 
someone a year that the masks do not overshadow our smile. And 
we end with the words of Nazım Hikmet... 

“Life hasn’t said the final word yet… Maybe there are tomorrows, 
happy endings…”
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PREPARING ANALYTICAL data on the 
entrepreneurship ecosystem and the markets 
where this ecosystem is active, Startups Watch 
has published its new reports on the global 
FinTech and InsurTech ecosystems. The Global 
FinTech Report covers the FinTech investment 
activities of September 2020. According to the 
report, in September 2020, FinTech startups 
collected a total of $ 4.5 billion in investments 
with 154 deals. Thus, the FinTech initiatives 
have collected a total investment of 21.6 billion 
dollars with 1217 agreements in the first 9 
months of 2020. During this period, banking, 
insurance and payments were prominent areas 
for investment. While Affirm, Bright Health, 
Chime, Robinhood and Neon were the most 
invested FinTechs and Bakiyem, Tarfin and 
Fonbulucu were Turkish FinTech startups that 
received investments in September.

GIRIŞIMCILIK EKOSISTEMI ve bu 
ekosistemin aktif olduğu pazarlar ile 
alakalı analitik veriler hazırlayan Startups.
Watch, küresel FinTech ve InsurTech 
ekosistemleri ile ilgili yeni raporlarını 
yayımladı. Küresel FinTech Raporu, Eylül 
2020’nin FinTech yatırım faaliyetlerini ele 
alıyor. Rapora göre Eylül 2020’de FinTech 
girişimleri 154 anlaşmayla toplam 4,5 
milyar dolar değerinde yatırım topladı. 
Böylelikle FinTech girişimleri 2020’nin 
ilk 9 ayında 1217 anlaşmayla toplamda 
21,6 milyar dolar yatırım toplamış oldu. 
Bu dönemde bankacılık, sigortacılık ve 
ödemeler yatırım için öne çıkan alanlar 
oldu. Affirm, Bright Health, Chime, 
Robinhood ve Neon en çok yatırım alan 
FinTech’ler olurken Bakiyem, Tarfin ve 
Fonbulucu da Eylül ayında yatırım alan 
Türk FinTech girişimleri oldu.

Startups Watch 
Küresel FinTech 
Raporu/ 2020

Startups Watch Global 
FinTech Report 2020
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DIJITAL VARLIK işlem platformu 
Paribu ve Akademetre Araştırma 
Şirketi’nin yaptığı “Kripto Para Bilinirlik 
ve Algı Araştırması”nın sonuçlarına 
göre, Türkiye’de kripto parayla işlem 
yapanların oranı yüzde 0,7. 
Araştırmada ortaya çıkan diğer 
bulgular şu şekilde sıralanıyor: 
• Araştırmaya katılanların yüzde 34’ü 
kripto paraya güveniyor. 
• En çok işlem yapanlar Y Kuşağı’nın 
temsilcileri (yüzde 68,7). 
• Kripto para ile işlem yapanların yüzde 

87,3’ünü lise ve üniversite mezunu,
• Kripto para ile işlem yapanların 
yüzde 75,3’ü ücretli çalışan. 
• İşlem yapan her 5 kişiden 1’i kadın. 
• En çok Yatırım (yüzde 58,4) Al-sat 
işlemleri (yüzde 57,7) Para transferi 
(yüzde 29,9) Kullanıcılar teknolojiye 
dayalı olduğu için kripto parayı tercih 
ediyor. 
• Kripto para bilgi kaynağı tercihinde 
internet araştırması (yüzde 33,3) ve 
sosyal medya (yüzde 17,7) ilk iki sırada 
yer alıyor.

ACCORDING TO THE RESULTS of the 
cryptocurrency awareness and Perception 
Survey conducted by digital asset trading 
platform Paribu and Akademetre Research 
Company, the proportion of cryptocurrency 
traders in Turkey is 0.7 percent. The 
result showed that the figures revealed 
in the previous researches on the use of 
cryptocurrencies in Turkey are far from 
reality. Other findings of the study are 
listed as follows:

• 34 percent of the respondents trust 
crypto money.

• Generation Y members make the most 
transactions (68.7 percent).

• 87.3 percent of those who transact 
with crypto currencies are high school and 

university graduates,
• 75.3 percent of those who transact with 

crypto money are paid employees.
• 1 out of every 5 people who make a 

transaction is a woman.
• The ratios of the multiple answers 

given to the question on which purpose 
of cripto currency is used as follows: They 
prefer it most in order to make Investment 
(58.4 percent), Buy-sell transactions (57.7 
percent) and Money transfer (29.9 percent)

• Users prefer crypto money because it is 
based on technology.

• Internet research (33.3 percent) and 
social media (17.7 percent) are in the top 
two places in cryptocurrency information 
sources.

Crypto money investments increase 

Kripto para 
yatırımları artıyor
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IF YOU WERE DESIGNING a company from scratch that 
could capitalize on a global crisis, it would probably 
look a lot like Amazon. A fearsome operating machine 
that inspires equal measures of dread and admiration 
throughout the business world, the $280-billion-in-sales 
tech behemoth can react with the speed of the nimblest 
startup when challenged. Look no further than the 
company’s response this year to the coronavirus, which 
founder and CEO Jeff Bezos described to shareholders in 
late April as “the hardest time we’ve ever faced.”

Amazon’s leadership team recognized early on that the 
pandemic could be a historically disruptive event. And 
Bezos, who’d been spending one day a week at his rocket 
company, Blue Origin, quickly became more involved 
in Amazon’s operations, meeting daily with his “S” (for 
senior) team—a group of top executives, many of whom 
have been with the company for a decade or more. Almost 
overnight, Amazon ramped up its already massive online 
retail business to meet a huge surge in orders in the first 
quarter, as customers hunkered down at home and turned 
to the web for essential supplies. To bolster its response, 

EĞER KÜRESEL KRİZDEN yararlanacak bir şirketi sıfırdan 
tasarlayacak olsaydınız, muhtemelen Amazon’a çokça ben-
zerdi. İş dünyasında eşit derecede hem hayranlık hem de çe-
kingenlik yaratan bu ürkütücü işletme, 280 milyar dolarlık 
satış rakamı olan bu teknoloji devi, zorluklarla baş etmesi 
gerektiğinde en çevik startup hızıyla hareket edebiliyor. 
Bunun için fazla sağa sola bakmadan şirketin bu yılki ko-
ronavirüs krizine yanıtına odaklanmak yeterli; kurucu ve 
CEO Jeff Bezos nisan ayı sonlarında yatırımcılarla yaptığı 
toplantıda bu süreci “şimdiye kadar karşı karşıya kaldığımız 
en zor zamanlar” diye tanımlamıştı. 

Amazon’un liderlik ekibi pandeminin şimdiye kadar görül-
memiş ölçüde yıkıcı olabileceğini erken kavrayabildi. Hafta-
nın bir gününü roket kuruluşu Blue Origin’de geçiren Bezos 
da Amazon’un faaliyetlerine hemen dahil olarak, çoğunun en 
az on yıldır şirkette çalıştığı kıdemli üst düzey ekibiyle her gün 
bir araya geldi. Böylece Amazon, tüketiciler eve kapandıkları 
ve temel gereksinimleri için web’e yöneldiklerinden, zaten 
devasa boyuttaki online perakende işini bir gecede büyüterek 

CEO Jeff Bezos’un kurduğu, halen ABD’nin ikinci en büyük şirketi olan veri odaklı 
e-ticaret devi koronavirüs krizine uyum sağlayacak şekilde çok hızlı hareket etti. 
Büyük bir olasılıkla da her zamankinden daha güçlü bir şekilde ortaya çıkacak.

Led by founder and CEO Jeff Bezos, the data-driven colossus, now 
America’s second-largest company, has moved swiftly to adjust to the 

coronavirus crisis. It’s likely to emerge stronger than ever.

AMAZON WAS BUILT FOR THE PANDEMIC

PANDEMI IÇIN YARATILDI
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the company embarked on an effort to vet and hire 
175,000 additional employees. 

The rapid mobilization paid off. For the three months 
ended in March, Amazon brought in $75.4 billion in 
revenue—a 26% gain over 2019. Sales at Amazon Web 
Services, the company’s cloud-computing business, 
crossed $10 billion in a quarter for the first time, as 
customers like streaming entertainment giant Netflix, 
videoconference sensation Zoom, and workplace-
collaboration tool Slack experienced huge spikes in usage. 
Through early May, Amazon’s stock was up 25% for the 
year. And the net worth of Bezos, already the world’s 
wealthiest person, had surged to $144 billion—a leap of 
$29 billion in a matter of months. 

As is often with case with Amazon, the extraordinary 
results didn’t come without controversy. The company 
had to respond to the thousands of shadowy sellers who 
began price-gouging on its site. Then, on May 1, some 
Amazon workers participated in a nationwide “sickout” 
to protest what they described as inadequate safety 
precautions by the company in its facilities. Amazon 
terminated a handful of employees this spring who were 
outspoken in their criticism of the company’s safety 
practices. (In each case the company said the firings 

ilk çeyrekte siparişlerde büyük bir artış yaşadı. Şirket salgın 
sürecindeki bu başarılı duruşunu daha da pekiştirmek ama-
cıyla ilaveten 175 bin kişiyi mesleki eğitimden geçirip, işe aldı.

Bu hızlı davranma da meyvelerini verdi. Martta sona eren 
mali çeyrekte, Amazon 75,4 milyar dolar satış geliri elde etti; 
bu da 2019 yılına göre yüzde 26’lık bir artışa denk geliyor. 
Şirketin bulut bilişim işi olan Amazon Web Services’ın sa-
tışları ilk kez mali çeyrekte 10 milyar doları aştı; bu artışın 
başlıca parametreleri streaming eğlence devi Netflix, video 
konferansın şaşaalı ismi Zoom ve işyeri işbirliği aracı Sla-
ck gibi müşterilerin platformu kullanmalarında meydana 
gelen olağanüstü artıştı. Mayıs ayı başlarında Amazon’un 
hissesinin değeri yüzde 25 arttı. Zaten dünyanın en zengin 
kişisi unvanına sahip Bezos’un net geliri de birkaç ay içinde 
29 milyar dolar artarak 144 milyar dolara yükseldi. 

Ancak Amazon’da hep tanık olunduğu gibi, bu olağanüstü 
sonuçlar tartışmaları da beraberinde getirdi. Şirket sitesinde 
fahiş fiyat uygulayan binlerce şüpheli satıcıya karşı harekete 
geçmek zorunda kaldı. Daha sonra, 1 Mayıs’ta bazı Amazon 
çalışanları şirketin tesislerindeki güvenlik önlemlerinin 
yetersiz olduğu gerekçesiyle ülke çapında “toplu hastalık 
izni” protestosu düzenlediler. Amazon şirketin güvenlik 
uygulamalarına yönelik eleştirilerinde sözlerini sakınmayan 
birkaç çalışanla yollarını ayırdı. (Her bir işten çıkarmada da, 
gerekçenin yüksek sesle eleştiriler değil, şirket politikala-
rının ihlal edilmesiyle ilgili olduğunu bildirdi.) Amazon ilk 
mali çeyrek sonuçlarını bildirirken de, salgın sırasında ön 
saflarda çalışanların maaşlarının artırılması, koruyucu kı-
yafetler ve çalışanların korona testi gibi önlemler için ikinci 
mali çeyrekte COVID’le ilgili harcamalarının 4 milyar dolar 
ya da daha fazla olabileceğini kaydetti; bu da söz konusu dö-
nemin bütün işletme kârını silip süpürmesi için yeterli. An-
cak Amazon açısından bu miktar dikkatlerin yeniden yaptığı 
işlere yöneltilmesi için ödenmesi gereken ufak bir meblağ. 

Amazon’un hızlı teslimattaki ünü de kriz sırasında biraz 

BEZOS’LA İLGİLİ KİTAP
Bu yazı Bezonomics: How Amazon Is Changing 
Our Lives and What the World’s Best Companies 
Are Learning From It (Scribner, 12 Mayıs 2020) 
adlı kitaptan uyarlanmış bir bölümdür. Daha 
fazla bilgi için bkz; Bezonomics.com

THE BOOK ON BEZOS
This piece is an adapted excerpt from Bezonomics: 
How Amazon Is Changing Our Lives and What 
the World’s Best Companies Are Learning From It 
(Scribner, May 12, 2020). For more information, see 
Bezonomics.com.
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were because of violations of company policies, not 
in retaliation for speaking out.) In announcing its first-
quarter results, Amazon said that in the second quarter it 
would spend some $4 billion or more on COVID-related 
expenses, including increased salaries for frontline 
workers, protective gear, and employee testing—enough 
to cancel out all of its expected operating profits for the 
period. For Amazon, it’s a small price to pay in order to get 
the focus back on execution. 

Amazon’s reputation for speedy delivery has suffered 
a little during the crisis as well. Before the pandemic, 
the norm for most of the company’s Prime customers 
was one-day delivery and same-day for groceries. Since 
the pandemic hit, essential items like household staples 
and medical supplies have taken as many as four days, 
and nonessential items even longer. Amazon, which is 
relatively new to the grocery game—it bought Whole 
Foods in 2017—has been deluged with food orders, and 
in many cities the company simply hasn’t been able to 
offer enough delivery slots to fulfill demand. 

Despite those stumbles, the consensus on Wall Street 
is that Amazon will emerge from the coronavirus crisis 
bigger and stronger than ever—and with consumers even 
more reliant on its breadth of products and services. 
“No company can handle the kind of surge in demand 
that Amazon can,” says Mark Mahaney, the veteran tech 
industry analyst at RBC Capital Markets. “When the 
pandemic is really over, the physical retail competition 
will be weakened—and Amazon comes out of this a 
winner.” 

As always, Bezos is playing the long game. And it’s a 
strategy that has produced spectacular results. This year 
Amazon jumped three spots on the Fortune 500 list to 
No. 2—its highest ranking ever. Since the company first 
made the list in 2002 at No. 492, its market value has 
risen more than 22,000%—it was hovering at around 
$1.2 trillion in early May—and the company’s sales 
have grown an average of 28% annually. Studying the 
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formula behind that stunning growth trajectory is key to 
understanding just how much more powerful Amazon may 
become over time. 

SINCE THE DAY BEZOS founded Amazon in 1994, it 
has essentially been a data-driven company that just 
happened to do retailing. Over that quarter-century span, 
Bezos built perhaps the most sophisticated and successful 
data-powered corporation the world has ever seen. 
Amazon’s online retail business is powered by algorithms 
that scan buying patterns second by second and adjust 
what the company stocks in its vast warehouses, where to 
stock it, and the fastest way to deliver it. 

Well before the pandemic, Amazon was using its digital 
might to increasingly insinuate itself into our lives. Some 
150 million Prime members—a number that grew by 
50 million in less than two years—order clothing, staples, 
and electronics from the e-commerce giant, watch original 
Prime Video movies and TV shows, and listen to music on 
Amazon’s streaming media channels. Even consumers who 
don’t actively use Amazon’s website to shop spend much 
of their digital lives using services like Netflix that run on 
Amazon’s ubiquitous AWS servers. 

Now the pandemic has accelerated these trends 
more than anyone could have imagined—and America’s 
increased reliance on Amazon’s services is likely to 
stick. Some have even argued that Amazon is becoming 
a kind of corporate Red Cross, given its essential role 
in providing supplies for strapped local and state 
governments. Gene Munster, a partner at the research and 
investment firm Loup Ventures, told Fortune in a recent 
interview: “The U.S. would be in a tighter spot if it were 
not for Amazon. It is a national asset.” 

More opportunities for expansion lie ahead. While 
Amazon dominates the U.S. e-commerce market with a 
38% share, it accounts for only about 5% of total retail 
in the U.S. Pre-COVID-19, some 90% of all retail still 
occurred in brick-and-mortar stores. But until scientists 
discover an effective vaccine—and under the best-case 
scenario, that’s at least months away—many shoppers 
will be reluctant to return to malls and department stores. 
That means more will keep reaching for Amazon’s buy 
button. Even after the virus is contained, it’s easy to 
imagine that Amazon’s grocery business will continue to 
thrive. RBC predicts the segment, driven in part by online 
sales, will reach $88 billion in gross revenues by 2023—
nearly double the 2020 level.

Amazon also sees an opportunity to use the virus to 

etkilendi. Pandemiden önce şirketin Prime müşterilerinin 
çoğu için teslimat kuralı bir gün, bakkaliye ürünleri için ise 
aynı gündü. Ancak pandeminin başlamasıyla ev temel gerek-
sinimleri ve tıbbi ihtiyaçların teslimat süresi dört güne kadar 
sarkmaya başladı, temel olmayan malzemelerinki ise daha da 
uzun sürdü. 2017 yılında Whole Foods’u satın alan Amazon 
bakkaliye işinde görece yeni olduğundan adeta çığ gibi büyü-
yen gıda siparişlerinin altında kaldı ve pek çok kentte şirket 
teslimat kutularını talebi karşılayabilecek kadar dolduramadı. 

Yine de bu tökezlemelere rağmen Wall Street’teki genel 
kanı Amazon’un ürün ve hizmetlerine gittikçe daha fazla yö-
nelen tüketicilerle, koronavirüs krizinden her zamankinden 
daha büyük ve daha güçlü çıkacağı yönünde. BBC Capital Mar-
kets’ta veteran teknoloji endüstrisi analisti Mark Mahaney, 
“Hiçbir şirket talepteki bu tür bir artışı Amazon kadar iyi yöne-
temez” diyor. “Pandemi gerçekten bittiğinde fiziki perakende 
rekabeti zayıflayacak ve Amazon bu işin kazananı olacak.”

Bezos her zamanki gibi uzun vadeli bir oyun oynuyor. Ve  
bu stratejisi de mükemmel sonuçlar doğurdu. Amazon bu yıl 
Fortune 500 sıralamasında 2 no’lu sıraya yerleşerek şimdiye 
kadarki en yüksek seviyeye ulaşmış oldu. Şirket ilk kez 2002 
yılında listeye 492 no’lu sıradan girmişti; o zamandan beri 
de piyasa değeri yüzde 22,000 üzerinde arttı-mayıs ayı baş-
larında 1,2 trilyon dolar civarındaydı- ve şirketin satışları da 
yılda ortalama yüzde 28 büyüdü. Amazon’un zaman içinde 
ne kadar güçlenebileceğini anlamak için bu göz kamaştırıcı 
büyümenin arka planındaki formülü araştırmak gerekiyor. 

BEZOS’UN 1994 YILINDA Amazon’u kurduğu günden beri 
şirket yalnızca perakendeyle uğraşan, temelde veri odaklı 
bir organizasyon oldu. O zamandan beri geçen çeyrek asır-
lık sürede Bezos belki de dünyanın şimdiye kadar gördüğü, 
veriyle işleyen en başarılı ve sofistike yapıyı kurmuş oldu. 
Amazon’un online perakende işi, satın alma modellerini 
saniyesi saniyesine tarayan ve şirketin devasa depolarında 
neyi, nerede stoklayacağını ve bunu en hızlı şekilde nasıl 
teslim edeceğini düzenleyen algoritmalarla çalışıyor.  

Pandemiden çok önce Amazon hayatlarımıza daha fazla 
sızmak için dijital gücünü kullanıyordu. 150 milyon kadar 
Prime üyesi-iki yıldan daha kısa bir sürede 50 milyon artış 
kaydetti-eticaret devinden kıyafet, temel ihtiyaç maddeleri 
siparişi veriyor, orijinal Prime Video filmlerini ve TV şovlarını 
izliyor ve Amazon’un streaming video kanallarında müzik din-
liyor. Alışveriş için Amazon’un web sitesini aktif bir biçimde 

ÖN SAFLARDA ÖN SAFLARDA 
ÇALIŞANLARA ÇALIŞANLARA 
YENİ EKLENENLERYENİ EKLENENLER 
Amazon 2020 yılında 
koronavirüs krizinin online 
alışverişte yol açtığı yoğun 
talebi karşılamak amacıyla
175 bin kişiyi ilaveten işe aldı.

ADDITIONAL ADDITIONAL 
FRONTLINE FRONTLINE 
WORKERSWORKERS 
hired by Amazon so far in 
2020 to meet the surge in 
online shopping driven by 
the coronavirus crisis
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kullanmayanlar bile dijital yaşamlarının büyük bir bölümü-
nü Amazon’un her yerde var olan AWS server’ları üzerinde 
işleyen Netflix gibi hizmetlerinden yararlanarak geçiriyorlar. 

Şimdi ise pandemi bu trendleri kimsenin hayal edemeyeceği 
kadar hızlandırdı; Amerika’nın Amazon hizmetlerine gittikçe 
artan bağlılığında da muhtemelen bir değişiklik olmayacak. 
Hatta bazıları Amazon’un sıkışık durumdaki yerel idarecilere 
ve yerel yönetimlere tedarikte bulunmasındaki rolüne işaret 
ederek, bir tür kurumsal Kızılhaç’a da dönüştüğünü söylüyorlar. 
Araştırma ve yatırım kuruluşu Loup Ventures’ın ortağı Gene 
Munster kısa süre önceki bir söyleşide Fortune’a şunları anlattı: 
“Amazon olmasaydı ABD sıkışacaktı. Bu ulusal bir servet.” 

Daha da yayılmak, büyümek için fırsat var. Amazon ABD 
e-ticaret pazarına yüzde 38’lik payla hakim olurken, ABD’de 
toplam perakende içinde yalnızca yüzde 5’lik bir paya sahip. 
COVID-19 öncesi dönemde, tüm perakendenin yüzde 90 ka-
darı hâlâ fiziki mağazalarda gerçekleşiyordu. Ancak bilim in-
sanları etkili bir aşı buluncaya kadar-ve en iyi senaryoda bunun 
için aylarca beklemek gerekecek-pek çok tüketici AVM’lere ve 
katlı mağazalara dönmekte isteksiz davranacak. Bu da Ama-
zon’un satın alma butonunu tıklayanların sayısının artacağı 
anlamına geliyor. Virüsün kontrol altına alınmasından sonra 
bile Amazon’un bakkaliye işinin büyümeyi sürdüreceğini tah-
min etmek zor değil. RBC kısmen de online satışların etkisiyle, 
segmentin 2023 yılında 88 milyar dolarlık bir satışa ulaşacağını 
öngörüyor; bu da 2020 yılı seviyesinin hemen hemen iki katı. 

Öte yandan, Amazon yeni alanlara girmek için de virüsü 
fırsat olarak görüyor. Sihirli sesli yardımcısı Alexa, “Alexa, 

MARK MAHANEY,
RBC Capital Markets’ta teknoloji endüstrisi analisti
Technology industry analyst at RBC Capital Markets

“Pandemi tamamen ortadan 
kalktığında, fiziki perakende 
rekabeti zayıflayacak ve Amazon 
bundan kazançlı çıkacak.”

When the pandemic is really over, 
the physical retail competition will 
be weakened—and Amazon comes 
out of this a winner.”

KARGO HAZIRLIĞI 
Colorado, Thornton’daki bir Amazon 

tedarik merkezinde mart ayında 
işçilerden biri sevkiyat için paketleri 

hazırlıyor.

PACKING IT IN  
A worker loading outbound packages 

at an Amazon fulfillment center in 
Thornton, Colo., in March. 
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expand into new areas. Alexa, its magical voice genie, can 
now answer tens of thousands of COVID-19 questions 
such as, “Alexa, what do I do if I think I have the virus?” 
Or, “Alexa, give me tips for cleaning and disinfecting my 
home.” The company has even patented a technology that 
will enable Alexa to recognize the sound of a cough. How 
long before Amazon enters telemedicine? (It’s already 
offering its Amazon Care telehealth service to its Seattle 
employees.) 

At the same time, Bezos has jumped headlong into 
the autonomous electric-vehicle race. He has invested 
billions to build a future in which packages will be 
delivered by self-driving vans, small bots rolling through 
neighborhoods, and drones buzzing to their destinations. 
One thing all those delivery options have in common? 
They’re impervious to the coronavirus. (Though 
potentially vulnerable to a computer virus.)

HOW DID AMAZON ADAPT so quickly to the pandemic? 
One of the company’s great strengths is that it’s run 
like a federation of independent nations, each with its 
own leader and citizens. In Seattle, where the company 
is headquartered, there’s no central corporate suite for 
the heads of all the business units. The execs are spread 
throughout the city, running their own operations. Bezos, 
of course, is the leader of the federation, and his word on 
important decisions is final. But his lieutenants have more 
latitude to move quickly, make decisions and investments, 
and pursue new innovations than is typical in today’s 
corporations.

From the outside, this structure seems like a recipe 
for disaster: fiefdoms operating in separate buildings 
scattered throughout downtown Seattle. But it works. 

virüsü kaptığımdan şüpheleniyorsam ne yapmalıyım?” Ya 
da “Alexa, evi temizlemem ve dezenfekte etmem için ipu-
cu verir misin?” gibi COVID-19’la ilgili on binlerce soruyu 
yanıtlayabiliyor. Hatta şirket Alexa’nın öksürük sesini tanı-
masını sağlayacak bir teknolojinin de patentini aldı. Amazon 
ne kadar süre sonra tele tıp işine girecek? (Seattle’daki çalı-
şanlarına zaten Amazon Care tele sağlık hizmetini sunuyor.)

Bezos aynı zamanda otonom elektrikli araç yarışına da 
balıklama atladı. Paketlerin sürücüsüz kamyonetler, civar 
yerlerde dolanan küçük bot’lar ve destinasyonlarına vızır vızır 
uçan drone’lar tarafından teslim edileceği bir geleceğin inşası-
na milyarlarca yatırım yaptı. Tüm bu teslimat opsiyonlarının 
ortak noktası mı? Koronavirüse geçit vermiyorlar. (Potansiyel 
olarak bilgisayar virüsüne karşı savunmasız olsalar da.)

AMAZON PANDEMİYE bu kadar hızlı nasıl adapte olabil-
di? Şirketin en önemli güçlerinden biri bağımsız ülkeler 
federasyonu gibi yönetilmesi, her birinin kendi lideri ve 
yurttaşlarına sahip olması. Şirketin merkezinin bulundu-
ğu Seattle’da tüm iş birimlerinin başkanları için merkezi 
kurumsal bir oda yok. Tüm kente dağılmış olan yöneticiler 
kendi faaliyetlerini yürütüyorlar. Ancak tabii ki, Bezos fede-
rasyonun lideri ve önemli kararlarla ilgili son sözü o söylü-
yor. Bununla birlikte yardımcıları bugünün klasik şirketle-
rine kıyasla daha hızlı hareket etme, karar alma ve yatırım 
yapma, yenilikleri izleme gibi konularda esnekliğe sahipler. 

Dışarıdan bakıldığında, bu yapı felakete davetiye çıkarmak 
gibi gözüküyor: Seattle’ın merkezinde oraya buraya dağılmış 
ayrı ayrı binalarda faaliyet gösteren yönetim birimleri. Ama 
bu yapı işliyor. Bunun da tek bir nedeni var. Bezos işini, karar 

AMAZON’A KARŞI
Kaliforniya, Hawthorne’da 
Amazon çalışanları 
1 Mayıs 2020’de 
“toplu hastalık izni” 
protestosu düzenleyerek, 
sendikalaşma ve şirketin de 
çalışanlarını korumak için 
daha fazla yatırım yapması 
çağrısında bulundular.

MAD ABOUT AMAZON  
Amazon employees in 
Hawthorne, Calif., joined a 
national “sickout” protest 
on May 1, 2020, calling for 
unionization and for the 
company to invest more to 
protect its workers.
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And for one reason only. Bezos has inculcated his 
business with three bedrock principles that guide 
all decision-making: customer obsession, extreme 
innovation, and long-term management. Just about any 
CEO worth his or her stock options claims to follow some 
or most of these principles—so much so that they’ve 
become leadership clichés. Most, however, fail to execute 
them consistently and over long periods. Under Bezos, 
Amazon does.

Bezos’s secret is what he calls his flywheel, a 
conceptual engine that drives his three deeply seated 
values. At heart, the flywheel—a concept popularized 
by management guru Jim Collins—is a metaphor for a 
virtuous cycle. Rather than focusing on the competition, 
Amazonians spend their every working moment trying to 
make their customers’ lives better. One way is to lower 
costs. By doing that, Amazon increases the number of 
customers who visit Amazon.com. That attracts more 
independent sellers who want to reach the growing traffic 
on Amazon’s platform, which leads to more revenue for 
Amazon. That in turn leads to economies of scale, which 
help further lower prices for customers. The lower prices 
pull in still more customers. And the flywheel keeps 
turning and turning and turning.

It is this flywheel concept, which every Amazon 
manager knows by heart, that enables the giant 
corporation to operate as a federation of independent 
nations. Employees don’t have to wonder what their role 
is. Their job is to push the flywheel a little harder every 
day. 

To keep building Amazon’s momentum, Bezos 
understood that his company had to continually renew 
each element of the flywheel by innovating. This meant 
Amazonians had to think imaginatively. They had to 
ask constantly what they could do to please customers 
and to attract more third-party sellers. “We are eager to 
pioneer and invent,” Bezos said last year. “This marries 
well with customer obsession, because customers are 
always dissatisfied even if they don’t know it, even when 
they think they’re happy. They always want a better way, 
and they don’t know what that will be. I warn people that 
customer obsession is not just listening to customers, it’s 
also inventing on their behalf.” 

Every new innovation—Prime membership with one-
day free shipping, free video and audio streaming, the 
Kindle, Fire TV, the Echo smart speaker, and Alexa—is 
designed to attract new customers and keep current ones 
happy.

verme mekanizmasının bütününe yön gösteren üç temel ilke 
üzerine oturttu: Müşteriyi asla aklından çıkarmamak, sınırsız 
inovasyon ve uzun süreli yönetim. Aslında hisse opsiyonlarını 
hak eden herhangi bir CEO bu ilkelerden bazılarına ya da ço-
ğuna bağlı kalacağına dair söz verir; o derece ki, bu ilkeler lider-
lik klişelerine dönüşmüştür. Ancak çoğu bunları uzun vadede 
ve istikrarlı bir biçimde uygulamayı başaramaz. Oysa Bezos’un 
liderliğindeki Amazon’da böyle bir gevşeme söz konusu değil.

Bezos’un sırrı volan olarak adlandırdığı, derinlemesine 
yerleşmiş üç değerini yöneten kavramsal bir motor. Yönetim 
gurusu Jim Collins tarafından popülerleştirilen bir kavram 
olan volan, kısır döngüyü tanımlayan bir metafor. Amazon 
dünyası rekabete odaklanmak yerine çalıştıkları her anı müş-
terilerinin hayatlarını daha iyi hale getirmeye odaklıyor. Bunu 
gerçekleştirmenin bir yolu, maliyeti düşürmek. Amazon bunu 
yapmak suretiyle Amazon.com’u ziyaret eden müşteri sayı-
sını artırıyor. Bu da Amazon’un platformunda artan trafiğe 
erişmek isteyen daha fazla sayıda bağımsız satıcıyı mıknatıs 
gibi çekiyor ve dolayısıyla Amazon’un geliri de artıyor. Bu-
nun sonucunda düşen fiyatlar daha fazla müşteriyi çekmeye 
devam ediyor. Böylece bu volan sürekli dönüyor, dönüyor…

İşte her Amazon yöneticisi de bu volan konseptini ezbere 
biliyor ve bu da devasa şirketin bağımsız ülkeler federasyonu 
gibi işlemesini sağlıyor. Çalışanlar rollerinin ne olduğunu sor-
gulamak zorunda değil. Onların görevi bu volanı her gün biraz 
daha sıkı çevirmek. 

Amazon’un irtifa kaybetmemesi için Bezos şirketinin vola-
nın her bir unsurunu sürekli olarak yenilemesi gerektiğini an-
lamıştı. Bu da Amazoncular’ın yaratıcı düşünmeleri gerektiği 
anlamına geliyordu. Müşterilerin hoşuna gitmek ve üçüncü 
taraf satıcıları daha fazla çekmek için neler yapabileceklerini 
sürekli olarak kendilerine sormaları gerekiyordu. Bezos geçen 
yıl “Öncü olmaya ve yenilik yapmaya hazırız” demişti. “Bu da 
müşterinin takıntısıyla bağdaşan bir şey; müşteriler genellikle, 
nedenini bilmeseler ve hatta memnun olduklarını düşündük-
leri zamanlarda bile her zaman tatmin olmama gibi bir ruh ha-
lindedirler. Her zaman daha iyi bir yol olsun isterler ve bunun 
ne olacağını da bilmezler. Müşteri takıntısının yalnızca müşte-
rileri dinlemek olmadığı aynı zamanda onlar adına yeni şeyler 
yaratmaları gerektiği konusunda da uyarılarda bulunuyorum.”

Her yenilik-bir gün içinde bedava teslimatla Prime üye-
liği, bedava video ve audio akışı, Kindle, Fire TV, Echo akıllı 
hoparlör ve Alexa-yeni müşteriler çekmek ve var olanların 
da memnuniyetini sürdürmek üzere tasarlanmıştır.

AMAZON’UN  AMAZON’UN  
YILLIK GETİRİSİYILLIK GETİRİSİ 

Borsaya açıldığı 
1997 yılından 

beri hissedarlara 
kazandırdığı oran

AMAZON’S AMAZON’S 
ANNUALIZED ANNUALIZED 
RETURNRETURN 
to shareholders 
since going public 
in 1997
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As for being long-term oriented, Bezos has always 
known that building and maintaining a flywheel is a 
long, hard slog. All of Amazon’s major innovations—from 
the Kindle to AWS to the Echo—were many years in 
the making. Even when Amazon failed, as in the case 
of its late-to-market and mediocre Fire Phone, it kept 
innovating. Bezos felt deeply that failures were inevitable 
but even flops might pay off in the long run. Some of the 
learning from the failed Fire Phone, for instance, ended up 
in the Echo. 

The relentlessness of Amazon’s push for efficiency 
and dominance has drawn accusations that the company 
has at times crossed anticompetitive lines. In late April, 
the Wall Street Journal published an investigative report 
alleging that Amazon had used inside information about 
sellers on its platform to develop competing products 
and then undercut the vendors on price. That prompted 
Congress to request that Bezos testify before the House 
Judiciary Committee. Amazon has said it is cooperating 
with the committee, but it is not clear whether Bezos will 
agree to testify. In response to the Journal article, Amazon 
said that using pricing data to undercut vendors would 
violate its policies and that it has launched an internal 
investigation.

OVER THE PAST DECADE, Bezos has taken the flywheel 
concept to an even higher level. Amazon is now applying 
big data, A.I., and machine learning to the operation at 
an unprecedented rate—to make it spin even faster on 
its own. This capacity is what helped Amazon respond so 
swiftly to the pandemic. In his 2016 shareholder letter, 
Bezos explained the power of such models: “Machine 
learning drives our algorithms for demand forecasting, 
product search ranking, deals recommendations, 
merchandising placements, fraud detection, translations, 
and much more.” 

Think of this new iteration as the A.I. flywheel. The 
tens of thousands of engineers, data scientists, and 
programmers whom Bezos has hired have made the A.I. 
flywheel a learning machine, a cyber contraption with 
its own intelligence that takes all the data that Amazon 
collects on its customers and then analyzes it in minute 
detail. The machine makes decisions about what items 
to purchase, how much to charge for them, and where in 
the world to stock them. As Jeff Wilke, CEO of Amazon’s 
worldwide consumer division, explains: “In the old days 
we used data to help make decisions, but humans still 
made the ultimate decisions. Part of what we’re doing 
now with machine learning is taking some of the most 
repetitive intellectual processes and eliminating the 
requirement for human decision-making. We are able to 
close the loop so humans no longer have to decide. We 
place buy orders for millions of items automatically.” 

Even scarier for its competitors is how much smarter 
Amazon’s algorithms may get from all the pandemic-
fueled activity. Unlike businesses that are cutting budgets 
to stay afloat, Amazon is built to optimize in a crisis. It 
will almost certainly emerge on the other side delivering 
better service, at lower prices, to its customers. And the 
flywheel will keep on turning.

Bezos uzun vadeli bir plan yaptığından volan inşasının ve 
bunu sürdürmenin uzun ve meşakkatli bir süreç olduğunu 
biliyordu. Kindle’dan AWS’ye, Echo’ya, Amazon’un tüm belli 
başlı inovasyonlarının ortaya çıkışı yıllarca sürmüştü. Paza-
ra geç giren ve vasat bir ürün olan Fire Phone’la olduğu gibi, 
Amazon bazen tökezlese de inovasyona devam etti. Bezos 
başarısızlıkların kaçınılmaz olduğunun bilincindeydi ancak 
fiyaskolar bile uzun vadede yarar sağlayabilir.

Amazon’un bıkıp usanmadan yeterlik ve hakimiyet peşin-
den gitmesi, şirketin bazen rekabet kurallarını çiğnemesine 
de yol açtı. Nisan ayı sonlarında, Wall Street Journal’da ya-
yımlanan araştırmaya dayalı bir haberde, Amazon’un rakip 
ürünler geliştirmek ve daha sonra da satıcıları fiyat kırmaya 
zorlamak için platformunda yer alan satıcılarla ilgili içer-
den bilgi topladığı belirtildi. Bunun üzerine Kongre Bezos’u 
Senato Yargı Komitesi’nde ifade vermeye çağırdı. Amazon 
komiteyle işbirliği yaptığını söyledi ancak ifade vermeyi kabul 
edip etmeyeceği belli değil. Amazon Journal’daki haberle ilgili 
olarak, satıcıların fiyat kırmaları için fiyatlandırma verilerinin 
kullanılmasının kurumsal politikalarına aykırı olduğunu ve 
buna yönelik bir iç soruşturma başlattığını kaydetti. 

BEZOS SON ON YILDA volan konseptini bir üst seviyeye taşı-
dı. Amazon artık faaliyetlerine şimdiye kadar görülmemiş de-
recede büyük veri, yapay zeka ve makine öğrenimi ekleyerek, 
bu operasyonların kendi kendilerine daha hızlı gerçekleşebil-
melerini sağlıyor. Bu kapasite Amazon’un pandemi ortamın-
da süratle harekete geçebilmesinin önünü açtı. Bezos 2016 
yılında hissedarlara gönderdiği mektupta bu tür modellerin 
etkisinden söz etti: “Makine öğrenimi talep tahminleri, ürün 
arama sıralaması, anlaşma tavsiyeleri, ürün yerleştirme, hile 
saptama, çeviri vb hizmetlerde algoritmalarımızı yönetiyor.”

Bu yeni tür yinelemeyi yapay zeka volanı gibi düşünün. 
Bezos’un işe aldığı on binlerce mühendis, veri uzmanı ve prog-
ramcı yapay zeka volanını bir öğrenme makinesine, Ama-
zon’un müşterileriyle ilgili tüm verileri toplayıp daha sonra 
ayrıntılı olarak analiz ettiği, kendi zekası olan siber bir düzene-
ğe dönüştürdü. Makine hangi ürünlerin satın alınacağı, bunlar 
için ne kadar ücret belirleneceği ve dünyanın neresinde depo-
lanacağına dair kararlar veriyor. Amazon’un dünya çapındaki 
tüketici ürünleri birimi CEO’su Jeff Wilke mevcut düzeni şöyle 
açıklıyor: “Eski günlerde karar almaya yardımcı olması için 
verileri kullanırdık ama nihai kararlar yine insana aitti. Şu an 
makine öğrenimiyle yaptığımız ise kısmen, en çok tekrarlayan 
zihinsel işlemlerin bazılarını alıp, insanın karar verme gereksi-
nimini ortadan kaldırmak. Boşluğu kapatabilecek durumdayız 
ve insanlar da artık karar vermek zorunda değil. Milyonlarca 
ürün için otomatik olarak satın al komutu veriyoruz.”

Amazon’un algoritmalarının tüm bu pandeminin ivme 
kazandırdığı faaliyetlerde ne kadar akıllı olabileceğini gör-
mek rakiplerini daha da ürkütüyor. Ayakta kalabilmek için 
bütçe kesintisine giden şirketlerin tersine, Amazon krizden 
optimum yarar sağlamak üzere inşa edilmiş. Müşterilerine 
daha düşük fiyatla daha iyi hizmetler sunarak yola devam 
edecek. Ve de volan dönmeyi sürdürecek.
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AKFEN RENEWABLE ENERGY General Manager Kayrıl 
Karabeyoğlu said that in 2020, they have achieved 
significant growth with new investments that they have 
commissioned, as well as the suitability of wind and solar 
weather conditions for energy production. According to data 
from the Ministry of Energy and Natural Resources, a record 
in electricity production from renewable energy sources 
was broken in 2020, while about 60 percent of total energy 
production was covered by Clean Energy. Akfen Renewable 
Energy, which continuously continues its investments in 
order to bring domestic and renewable energy sources to 
the Turkish economy, has increased electricity production by 
45 percent in 2020 from all domestic power plants. Akfen 
Renewable Energy, which creates a balanced production 
portfolio of 706 MW from wind, solar and water sources as 
the first renewable energy platform in Turkey, has increased 
its energy production from 1,193 GWh last year to 1,730 

AKFEN YENILENEBILIR ENERJI Genel Müdürü Kayrıl Ka-
rabeyoğlu, 2020 yılında rüzgâr ve güneşteki hava şartlarının 
enerji üretimine uygunluğunun yanı sıra devreye aldıkları yeni 
yatırımlar ile önemli bir büyümeye imza attıklarını ifade etti. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre 2020 yı-
lında yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminde 
rekor kırılırken, toplam enerji üretiminin yaklaşık yüzde 60’ı 
temiz enerjiden karşılandı. Yerli ve yenilenebilir enerji kay-
naklarını Türkiye ekonomisine kazandırmak üzere yatırımla-
rını aralıksız sürdüren Akfen Yenilenebilir Enerji’nin tamamı 
yerli enerji santrallerinden 2020 yılı elektrik üretimi yüzde 45 
artış gösterdi. Türkiye’nin ilk yenilenebilir enerji platformu 
olarak rüzgâr, güneş ve su kaynaklarından 706 MW’lık dengeli 

2020’de rüzgâr esti, güneş açtı, 
570 bin haneye yeşil enerji sağladı

In 2020, the wind has 
blown, the sun shone and 
570 thousand houses 
were provided with the 
green energy
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GWh in 2020, an increase of 45 percent. The inclusion of 
13 MW IOTA solar in Malatya and Sarıtepe-Demirciler wind 
power plant projects with an installed power of 80 MW 
in Osmaniye, in addition to the suitability of the weather 
conditions, especially in wind and sun, in the company’s 
portfolio were effective in the increase. Energy consumption 
of 570 thousand households is supplied by the power plants 
belonging to Akfen Renewable Energy, as green energy. 

WEATHER CONDITIONS HAD AN EFFECT ON THE 
WIND AND SOLAR POWER
600.4 GWh of Akfen Renewable Energy’s 1,730 GWh 
production stems from hydroelectric power plants (HEPP), 
182.8 GWh from solar power plants (SPP) and 946.9 GWh 
from wind power plants (WPP). Thanks to the high number 
of sunny and windy days in the regions where the company 
has investments, production in SPPs increased by 10 percent 
and production in WPPs increased by 16 percent. On the 
other hand, due to the low rainfall rates and the drought 
that increased its effect in the last quarter of the year, there 
was an 11 percent decrease in hydroelectric power plant 
production. Kayrıl Karabeyoğlu, Akfen Renewable Energy 
General Manager, said they continue to invest in renewable 
energy as Turkey’s leading renewable energy platform. 
Karabeyoğlu said, “We have produced 1,730 GWh electricity 
in 2020 with our installed power of 706 MW. The source 
of this growth is the favorable weather conditions in terms 
of wind and solar energy, as well as the new investments 
we have added to our portfolio. We are delighted to meet 
the energy needs of 570 thousand households from the 
domestic and renewable energy resources of this country”.

bir üretim portföyü oluşturan Akfen Yenilenebilir Enerji’nin 
geçen yıl 1.193 GWh olan enerji üretimi, 2020 yılında yüzde 
45’lik artışla 1.730 GWh’a çıktı. Meydana gelen artışta özellikle 
rüzgar ve güneşteki hava şartlarının uygunluğunun yanı sıra 
Malatya’daki 13 MW’lık IOTA güneş ile Osmaniye’deki 80 MW 
kurulu güce sahip Sarıtepe-Demirciler rüzgar enerji santrali 
projelerinin de şirketin portföyüne katılması etkili oldu. Akfen 
Yenilenebilir Enerji’ye ait santrallerden 570 bin hanenin yıllık 
enerji ihtiyacı kadar yeşil enerji sağlandı. 

RÜZGÂR VE GÜNEŞTEKI HAVA ŞARTLARI ETKILI OLDU
Akfen Yenilenebilir Enerji’nin 1.730 GWh’lık üretiminin 
600,4 GWh’ı hidroelektrik santralleri (HES), 182,8 GWh’ı 
güneş enerji santralleri (GES) ve 946,9 GWh’ı da rüzgâr 
enerji santrallerinden (RES) geldi. Şirketin yatırımlarının 
olduğu bölgelerde güneşli ve rüzgârlı geçen günler nede-
niyle GES’lerdeki üretim yüzde 10, RES’lerdeki üretim ise 
yüzde 16 seviyesinde arttı. Öte yandan düşük yağış oranları 
ve yılın son çeyreğinde etkisini artıran kuraklık nedeniyle 
hidroelektrik santral üretiminde yüzde 11’lik düşüş meyda-
na geldi. Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Kayrıl 
Karabeyoğlu, Türkiye’nin öncü yenilenebilir enerji platformu 
olarak yatırımlarına devam ettiklerini belirtti. Karabeyoğlu, 
“706 MW’lık kurulu gücümüz ile 2020 yılında 1,730 GWh’lik 
elektrik üretimine imza attık. Rüzgâr ve güneşteki uygun hava 
şartları ile birlikte portföyümüze eklediğimiz yeni yatırımlar 
bu büyümeyi ortaya koydu. 570 bin hanenin enerji ihtiyacını 
bu ülkenin yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından karşı-
ladığımız için mutluluk taşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından 
üretim 2020 yılında rekor kırarken, Akfen Yenilenebilir 
Enerji’ye ait güneş, rüzgâr ve hidroelektrik 
santrallerindeki yıllık yeşil enerji üretimi geçen yıla 
göre yüzde 45 artışla 1.730 GWh’e çktı. 570 bin hanenin 
enerjisi Akfen santrallerinden karşılandı.

Production from domestic 
and renewable energy 

sources in Turkey broke 
a record in 2020, while 

annual green energy 
production in solar, 

wind and hydroelectric 
power plants, owned by 

Akfen Renewable Energy, 
increased to 1,730 GWh 

by 45 percent when 
compared to last year. The 

energy comsumption of 
570 thousand households 

is supplied by Akfen 
owned power plants.
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TÜRKİYE HİDROJEN HUB OLABİLİR Mİ? 
Enerji, sürdürülebilir kalkınma hedefine 
ulaşmada oldukça önemli bir yere sahip.  
Özellikle fosil temelli yakıtların toplumların 
enerji ihtiyacını karşılamada kullanılması önemli 
ekonomik, çevresel ve sosyal sorunlara yol 
açıyor. Bu açıdan bakıldığında hidrojen enerjisi 
bu problemlerin çözümünde önemli bir alternatif 
olarak karşımıza çıkıyor. 

Energy has a very important place in achieving 
the sustainable development goal. In particular, 
the use of fossil-based fuels to meet the energy 
needs of societies leads to important economic, 
environmental and social problems. From this 
point of view, hydrogen energy is an important 
alternative to solving these problems.
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TÜRKİYE HİDROJEN HUB OLABİLİR Mİ? CAN TURKEY BE A 
HYDROGEN HUB?
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IT IS EXPECTED THAT HYDROGEN, an energy carrier, will 
have an important place in the energy scenarios of the 
future. From the industrial revolution to the present day, 
innovative energy technologies are of great importance 
in terms of technological and economic progress. Easily 
accessible electricity and thermal energy from fossil 
sources facilitate the development of the production, 
transport and communication infrastructure on which 
societies have become dependent. In the name of 
developing renewable technologies in our country, we 
are also experiencing significant developments in the 
field of wind and solar energy. For a sustainable future, it 
is necessary to create power generation solutions that do 
not lead to carbon emissions, are environmentally friendly, 
fuel-efficient and have high energy conversion efficiency. 
In this context, the use of environmentally friendly fuels 
such as hydrogen stands out in ensuring the continuity of 
renewable energy sources such as solar and wind.

Scientific researches and product designs on the 
production of hydrogen with renewable resources, its 
safe storage and conversion into electrical energy in high 
efficiency fuel cells have gained momentum all over the 
world, especially in recent years. The use of hydrogen 
powered power generation technologies has started 
to become widespread in various fields with individual 

BIR ENERJI TAŞIYICISI OLAN hidrojenin geleceğin enerji 
senaryolarında önemli bir yere sahip olması bekleniyor. 
Sanayi devriminden günümüze, yenilikçi enerji teknolojile-
ri, teknolojik ve ekonomik ilerleme açısından büyük önem 
taşıyor. Fosil kaynaklardan elde edilen, kolayca ulaşılabilir 
elektrik ve termal enerji, toplumların bağımlı hale geldiği 
üretim, ulaştırma ve iletişim altyapısının gelişmesini ko-
laylaştırıyor. Yenilenebilir teknolojilerin ülkemizde geliş-
tirilmesi adına da rüzgâr ve güneş enerjisi alanında önemli 
gelişmeler yaşıyoruz. Sürdürülebilir bir gelecek için karbon 
salımına yol açmayan, çevre dostu, yakıt tasarruflu ve yüksek 
enerji dönüşüm verimliliğine sahip güç üretim çözümlerinin 
oluşturulması gerekiyor. Bu bağlamda, güneş ve rüzgâr gibi 
yenilenebilir enerji kaynakları kaynaklarının sürekliliğinin 
sağlanmasında hidrojen gibi çevre dostu yakıtların kullanı-
mı öne çıkıyor. 

Yenilebilir kaynaklarla hidrojenin üretilmesi, güvenli 
bir şekilde depolanması ve yüksek verimli yakıt pillerinde 
elektrik enerjisine dönüştürülmesi üzerine yapılan bilim-
sel araştırmalar ve ürün tasarımları özellikle son yıllarda 
tüm dünyada ivme kazandı. Hidrojen destekli güç üretim 
teknolojilerinin kullanımı özellikle ulaşım, taşınabilir ve 
sabit güç sistemleri başta olmak üzere bireysel ve yaygın 
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• Sera etkisi, kirlilik ve asit 
yağmurları problemlerini 
çözecek,
• Temiz ve devamlı 
bir enerji sistemini 
yerleştirecek,
• İstihdam 
sağlayacak,
• Petrol ithalatını 
azaltacak,
• Yeni bir enerji teknolojisi 
için ihracat potansiyeli 
oluşturacak,
• Ticaret açığını azaltacak,
• Çevreyi koruyarak 
ekonomiye destek olacak.

• Solve the problems 
of greenhouse effect, 

pollution and acid 
rain,

• Establish a clean 
and sustainable energy 

system,
• Create new jobs,

• Reduce oil imports,
• Create export potential 

for a new energy 
technology,

• Reduce the trade deficit,
• Support the economy 

by protecting the 
environment.

Hidrojen ekonomisinin 
beklenen ekonomik, 
sosyal ve çevresel
avantajları neler 
olacak? 

What will be the 
economic, social 

and environmental 
advantages of using 

hydrogen in energy?
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and common power needs, especially in transportation, 
portable and fixed power systems, and R&D activities in 
this area continue intensively.

Sharing his views on the subject, METU Mechanical 
Engineering Department Faculty Member Prof. Dr. Iskender 
Gökalp says: “Hydrogen is seen as a means of decarbonising 
the economy, that is, saving it from carbon dioxide (CO2) 
emissions and global warming, reaching an economic system 
that does not emitting CO2 in 2050, and revitalizing the 
economic system that is currently in danger of a halt. Billions 
of dollars and euros have begun to be put on the table in 
order for the clean production of hydrogen (that is, not by 
releasing CO2 through natural gas reforming as it is today) to 
reach commercial size and to reduce the unit production cost 
to the level that the economy can afford by 2030.”

güç gereksinimi olan çeşitli alanlarda yaygınlaşmaya baş-
lamış ve bu konudaki Ar-Ge faaliyetleri yoğun bir şekilde 
devam ediyor. 

Konuyla ilgili olarak görüşlerini paylaşan ODTÜ Makina 
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İskender 
Gökalp; “Hidrojen, ekonomiyi karbonsuzlaştırma yani 
karbondioksit (CO2) salınımlarından ve küresel ısınmadan 
kurtarma, 2050 yılında CO2 salmayan ekonomik sisteme 
ulaşma ve bugün neredeyse durma tehlikesiyle karşı kar-
şıya olan ekonomik sistemi yeniden canlandırma vesilesi 
olarak görülüyor. Hidrojenin temiz üretiminin (yani bu-
gün olduğu gibi doğalgaz reformajı yoluyla CO2 salarak 
değil) ticari boyuta ulaşması ve birim üretim maliyetinin 
2030’a kadar ekonominin kaldırabileceği seviyeye düşü-

Yenilebilir kaynaklarla hidrojenin üretilmesi, 
güvenli bir şekilde depolanması ve yüksek verimli 
yakıt pillerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi 
için bilimsel araştırmaların oranı arttı. 
The rate of scientific research on the production of hydrogen 
from renewable resources, its safe storage and conversion into 
electrical energy in high efficiency fuel cells has increased.
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WHERE SHOULD TURKEY EXACTLY BE IN THIS PROCESS?
Does Turkey have the potential to become a major 
player in the global hydrogen market? Gokalp answers 
these questions by associating hydrogen with security, 
consumption areas, that is, market opportunities, 
technology and institutional issues, and continues: “In 
order for hydrogen to be included in the economy, it has 
to reach important consumer markets and it should be 
now, not 30 years later. Industry sectors dependant to 
hydrogen (refineries, chemical industry, glass industry) 
must be the first customers of clean hydrogen (then 
sectors that have to free their production processes 
such as cement and iron and steel from CO2 emissions) 
.If we expand the market of clean hydrogen as soon as 
possible, hydrogen production and use technologies are 
continuously improved through learning by doing and the 
unit production cost of hydrogen is reduced.”

Barış Sanli, a researcher at the Bilkent Center for 
Energy Policy speaks out about whether Turkey can be a 
hydrogen hub in the future or not, her says that in practice 
all countries can be a hub and adds: “there are dozens of 
countries in the world with terminal status. Lets take oil 
as an example. When we talk about oil today, we think of 
either Brent or WTI. Can Turkey be a hydrogen hub? Of 
course it can be. But the question of “what kind of a hub 
it should be” is very important. This requires liquidity, 
physical, financial products, infrastructures, and large-
scale production or consumption, and the creation of a 
hydrogen market in reality is essential.”

Sanli points out that almost most of the hydrogen 
consumption and production in Turkey is done in refineries 
and chemical plants and shares the following information: 
“it may be an important policy step to say that the 
hydrogen that these plants will use is green hydrogen, and 
that it will be 100 percent green hydrogen in 2030, for 
example, with rates that extend over the years.”

GAZBİR Chairman Yasar Arslan says that in Turkey and 
European countries, studies are being carried out on the 
injection of hydrogen into the natural gas distribution 
network. In a total of more than 50 projects in many 
European countries, especially Germany, it is aimed to 
mix natural gas with hydrogen and deliver it to the final 
consumer, and applications are carried out in pilot regions. 
Arslan says that studies on the integration of hydrogen 
into the natural gas distribution network are continuing 
at GAZMER’s R&D center in Konya, which is the technical 
center of GAZBIR. And he continues his words as: “The aim 
of the project is to reduce the carbon emission values of 
natural gas to the lowest level as a result of mixing natural 
gas with hydrogen in the following years and to reduce the 
import of natural gas thanks to the hydrogen obtained by 
domestic resources. The injection of hydrogen obtained by 
wind and solar energy into natural gas at a rate of up to 10% 
in the Phase-1 phase and 15% in the Phase-2 phase was 
successfully completed. Considering the economic effects of 
the project, as a result of mixing natural gas with hydrogen 
with a rate of 10%, natural gas imports of about US $ 2 
billion per year can be prevented. Thanks to this project, the 
natural gas bill, which is about 12-13 billion US dollars per 
year, may decrease by about 15% in the coming years.”

rülmesi için milyarlarca dolar ve euro masaya konulmaya 
başlandı” diyor. 

TÜRKIYE BU SÜRECIN NERESINDE OLMALI? 
Türkiye’nin küresel hidrojen pazarında önemli bir oyuncu 
olma potansiyeli var mı? Bu sorulara, hidrojeni güvenlik, tü-
ketim alanları yani pazar imkanları, teknoloji ve kurumsallık 
konularıyla ilişkilendirerek cevap veren Gökalp sözlerini 
şöyle sürdürüyor: “Hidrojenin ekonomiye dahil olabilmesi 
için önemli tüketim pazarlarına ulaşması gerekiyor, 30 sene 
sonra değil, şimdiden. Dolayısıyla bugün eli hidrojene mec-
bur olan sanayi sektörleri (rafineriler, kimya sanayii, cam 
sanayii) temiz hidrojenin ilk müşterileri olmalılar (daha 
sonra da çimento ve demir çelik gibi üretim süreçlerini CO2 
salınımından kurtarmak zorunda olan sektörler). Temiz 
hidrojenin pazarını bir an önce büyütürsek, hidrojen üretim 
ve kullanım teknolojilerinin “learning by doing” yoluyla sü-
rekli iyileştirilmeleri ve hidrojenin birim üretim maliyetinin 
düşürülmesi sağlanır.”

Bilkent Enerji Politikaları Merkezi Araştırmacısı Barış 
Sanlı ise Türkiye’nin hidrojen HUB olup olmamasıyla ilgili 
olarak pratikte tüm ülkelerin HUB olabileceğini ve söylüyor 
ve şöyle devam ediyor: “Dünyada terminal statüsünde onlar-
ca ülke var. Ama örneğin petrolde ya Brent ya WTI aklımıza 
geliyor. Türkiye hidrojen HUB’ı olabilir mi? Tabii ki. Ama 
nasıl bir HUB olmalı sorusu önemli. Bunun için de likidite, 
fiziksel, finansal ürünler, altyapılar ve büyük ölçekli üretim 
veya tüketim gerekiyor, gerçekte bir hidrojen piyasası ku-
rulması gerekiyor” diyor. 

Sanlı, rafineri ve kimyasal tesislerle Türkiye’deki hidrojen 
tüketiminin ve üretiminin hemen hemen büyük kısmının 
yapıldığına dikkat çekiyor ve şu bilgiyi paylaşıyor: “Bu tesis-
lerin kullanacakları hidrojenin yeşil hidrojen olması ve bunun 
yıllara uzanan oranlar ile örneğin 2030’da yüzde 100 yeşil 
hidrojen olacak denmesi önemli bir politika adımı olabilir.”

Türkiye ve Avrupa ülkelerinde hidrojenin doğal gaz da-
ğıtım şebekesine enjeksiyonu konusunda çalışmalar yü-
rütüldüğünü söyleyen GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan da 
başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde top-
lam 50’nin üzerinde projede doğalgazın hidrojen ile karış-
tırılarak nihai tüketiciye ulaştırılmasını hedeflediklerini  ve 
pilot bölgelerde uygulamalar yapıldığını söylüyor. Hidro-
jenin doğalgaz dağıtım şebekesine entegrasyonuna ilişkin 
çalışmalar GAZBİR’in teknik merkezi olan GAZMER’in 
Konya’daki Ar-Ge merkezinde devam ediyor. Arslan, “Pro-
jeyle ulaşılmak istenen hedef, ilerleyen yıllarda doğalgazın, 
hidrojen ile karıştırılması sonucu doğalgazın karbon salım 
değerlerinin en düşük seviyeye çekilmesi ve yerli kaynak-
larla elde edilen hidrojen sayesinde doğalgaz ithalatının 
azaltılması. Projenin ekonomik etkilerine bakıldığında 
yüzde 10 oranında hidrojenin doğal gaz ile karıştırılması 
sonucu yıllık 2 milyar dolar civarında doğalgaz ithalatının 
önüne geçilebilir. Yıllık 12-13 milyar dolar civarında olan 
doğalgaz faturası önümüzdeki yıllarda bu projeyle yüzde 
15 civarında azalabilir” diyor. 
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“HIDROJEN’IN 
ADINI modern kimya 
biliminin kurucusu 
sayılan Antoine Laurent 
Lavoisier koymuştur. 
Çeşitli bilim ve teknoloji 
alanlarına katkılarına 
rağmen, Fransız devrimi 
öncesinde Orléans 
bölgesinde kral adına 
vergi toplayıcısı olduğu 
için, Fransız Devrimi’ni 
izleyen Terör (Terreur) 
döneminde, 1794 yılında 
Lavoisier’nin boynu 
vurulmuştur. Lavoisier 
hidrojen kelimesini eski Yunanca 
“hydro” ve “gennan” kelimelerinden 
“su üreten” anlamında tanımlamıştır. 
Bugün hidrojen kelimesi birçok lisana 
yerleşmiştir; ama, Almanca “wasserstoff”, 
Rusça “vodorod”, Çince “tç’ing-tç’I”, 
Japonca “sui-so” kelimelerini türetmiştir 
ki hepsi Lavoisier’nin önerdiği anlamı 
verir. Osmanlıca da, aynı anlama gelen, 
“müvellidülma” kelimesini üretmiştir. 
Türkçesi yoktur. 

Hidrojen, ekonomiyi 
karbonsuzlaştırma yani karbondioksit 
(CO2) salınımlarından ve küresel 
ısınmadan kurtarma, 2050 yılında CO2 
salmayan ekonomik sisteme ulaşma 
ve bugün pandemi yüzünden nerdeyse 
durma tehlikesiyle karşı karşıya olan 
ekonomik sistemi yeniden canlandırma 
vesilesi olarak görülüyor. Hidrojenin 
temiz üretiminin (yani bugün olduğu 
gibi doğalgaz reformajı yoluyla CO2 
salarak değil) ticari boyuta ulaşması ve 
birim üretim maliyetinin 2030’a kadar 
ekonominin kaldırabileceği seviyeye 
düşürülmesi için milyarlarca dolar ve 
euro masaya konulmaya başlandı.

Hidrojenin Türkiye’nin enerji 
arz güvenliğine ve küresel ısınmayı 
azaltmaya katkısı olacağı açık. Temiz 

hidrojen üretmek için 
Türkiye’nin gereken suyu 
ve yenilenebilir enerjisi 
var. Ayrıca organik atıkları 
bertaraf ederek hidrojen 
üretme potansiyeli de 
var. Bir de, Türkiye, hafif 
metallerin hidrolizi 
yoluyla hidrojen eldesi 
için en uygun metal olan, 
bor rezervlerine sahip. 
Ama güvenlik konusu 
bunlarla sınırlı değil. 
Fiziksel, kimyasal ve ısısal 
özelliklerinden dolayı, 
hidrojenin doğalgaza göre 

güvenlik (yangın, patlama) riskleri çok 
daha fazla. Bu riskler bilhassa hidrojenin 
iletimi, depolanması ve kullanılması 
safhalarında ortaya çıkıyor. Üstelik, 
hidrojen, bugün olduğu gibi sadece 
mühendislerin ve teknisyenlerin 
kullandığı bir malzeme olmaktan çıkıp, 
halkın, son kullanıcı olarak, ulaşımda, 
ev ve işyerlerinde kullanacağı genel 
bir malzeme kimliğine bürünürse, 
kaş yaparken göz çıkarma riski bence 
yüksek. Dolayısıyla, Türkiye bu riskleri 
en aza indirecek teknolojiler üzerine, 
yani kullanma yerinde, istenildiği kadar 
ve istenildiği zaman hidrojen üretimini 
sağlayacak teknolojilere odaklanabilir. 

Aynı şekilde, organik atıkların bertarafı 
ile hidrojen üretimini entegre edebilen 
teknolojik çözümler de Türkiye’ye özgün 
bir yaklaşım kazandırabilir.

  Hidrojenin ekonomiye dahil 
olabilmesi için önemli tüketim 
pazarlarına ulaşması gerekiyor, 30 
sene sonra değil, şimdiden. Dolayısıyla 
bugün eli hidrojene mecbur olan sanayi 
sektörleri (rafineriler, kimya sanayi, cam 
sanayi) temiz hidrojenin ilk müşterileri 
olmalılar (daha sonra da çimento ve 
demir çelik gibi üretim süreçlerini CO2 
salınımından kurtarmak zorunda olan 
sektörler). Temiz hidrojenin pazarını bir 
an önce büyütürsek, hidrojen üretim ve 
kullanım teknolojilerinin “learning by 
doing” yoluyla sürekli iyileştirilmeleri 
ve hidrojenin birim üretim maliyetinin 
düşürülmesi sağlanır. Aynı zamanda, 
Avrupa Birliği’nin 2023 yılında yürürlüğe 
sokmayı öngördüğü “Green Deal carbon 
border adjustment mechanism” gibi 
düzenlemelerle getireceği “CO2 yoğun 
ürünlerin” ihracat yasaklamalarına 
karşı önlem alınmış olunur. Bu 
konuda ilerleyebilmek için gereken 
düzenlemelerin Türkiye’de kanun 
koyucu tarafından vakit kaybetmeden 
gündeme getirilmesi gerekmektedir. 

Türkiye’nin bu yeni alanlara vakit 
kaybetmeden girmesi ve küresel 
oyuncu olma seferberliği ilan etmesi 
gerekmektedir. Dikkat edilecek bir nokta, 
seferberliğe konu olacak teknolojilerin 
dışa bağımlılığı artırmaması tersine 
azaltmasıdır. Burada Üniversite-
Kamu-Sanayi iş birliğinin önemi açıkça 
görülmektedir. “Türkiye Temiz Hidrojen 
İttifakı”nın bütün ilgili kamu ve özel 
paydaşlarla milli ve yerli seferberlik 
anlayışı ile kurulması, Türkiye’nin 
hidrojen dünyasında yer almasının 
ilk ve gerekli adımıdır. Aynı zamanda, 
kurumsallık kişisellik hastalığının 
panzehiridir.

“Turkey must take action in hydrogen energy technologies as 
soon as possible in order  to become a global player”

‘Türkiye, hidrojen teknolojilerinde  küresel 
oyuncu seferberliği ilan etmeli’
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Hidrojenin 
ekonomiye dahil 
olabilmesi için 
önemli tüketim 
pazarlarına ulaşması 
gerekiyor, 30 
sene sonra değil, 
şimdiden.
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“THE NAME OF HYDROGEN was given 
by Antoine Laurent Lavoisier, the founder 
of modern chemistry. He was however 
beheaded in 1794 during the Terreur period 
following the French Revolution for being 
a tax collector on behalf of the king in the 
Orléans region prior to the revolution. 
Lavoisier derived the word hydrogen as 
“water generator” from the ancient Greek 
words “hydro” and “gennan”. Today the word 
hydrogen is accepted in many languages, 
but the words “wasserstoff” in German, 
“vodorod” in Russian, “tc’ing-tc’I” in Chinese, 
“sui-so” in Japanese give the same meaning 
Lavoisier suggested. In Ottoman, there is 
the word “müvellidülma” which means the 
same. There is no Turkish equivalent for the 
word hydrogen. 

Hydrogen is today seen as a means of 
decarbonising the economy, that is, saving 
it from carbon dioxide (CO2) emissions and 
global warming, reaching an economic 
system that does not emit CO2 in 2050, and 
revitalizing the economic system that is 
currently in danger of a halt because of the 
pandemic situation. Billions of dollars and 
euros are put on the table to develop clean 
or green hydrogen production technologies 
(that is, avoiding releasing CO2 by  natural 
gas reforming technology and  generating 
the so called “grey hydrogen”, as it is today) 
to reach commercial scales and to reduce 
green hydrogen production costs to the level 
that the economy can afford by 2030.

It is very clear that hydrogen may 
contribute to the energy supply security 
of Turkey and to reduce global warming. 
Turkey has enough sources to produce 
clean hydrogen by water electrolysis using 
renewable electricity. Turkey also has 
the potential to generate hydrogen from 

organic waste streams  using appropriate 
technologies. Furthermore, Turkey possesses 
important Boron reserves, which is the most 
suitable metal for generating hydrogen by 
the hydrolysis of light metals. But we should 
remember that the security issue is larger 
than the only supply security. Due to its 
physical, chemical and thermal properties, 
the safety (fire, explosions) risks of hydrogen 
are much higher than natural gas. These risks 
arise especially during the transmission, 
storage and use of hydrogen. If hydrogen 
becomes an energy vector to be used by the 
general public in transportation, homes and 
workplaces, and not  only by engineers and 
technicians in large scale industries, as it is 
today, I think there is a risk of making things 
worse while trying to be helpful. Therefore, 
Turkey may focus on technologies that 
minimize such risks, for example, developing 
technologies that will ensure “on demand 
and in situ” production and use of hydrogen 
In a similar vein, technological solutions 
that integrate organic waste disposal and 
hydrogen production may also provide a 
unique approach to Turkey. 

In order for hydrogen to be included in 
the Turkish economy, it has to reach large 

consumer markets and this should be now, 
not 30 years later. Industrial sectors in strong 
need of hydrogen (refineries, chemical 
industries such as fertilizer production, 
glass industry, being the main ones) must 
be the first customers of clean hydrogen 
(and later sectors that have to free their 
production processes from CO2 emissions, 
such as cement and iron & steel). If we 
expand the market of clean hydrogen as 
soon as possible, hydrogen production 
and use technologies will be continuously 
improved through learning by doing and 
the unit production cost of hydrogen will be 
reduced. At the same time, Turkey  would 
be prepared against export prohibitions of 
“CO2 intensive products” to be imposed from 
2023 by the European Union with  through 
policies such as the “Green Deal - Carbon 
Border Adjustment Mechanisms. Regulations 
necessary to promote the development of 
hydrogen technologies should be rapidly 
introduced by the legislator in Turkey. 

Turkey should enter these new areas 
without delay and a mobilization should 
be declared to become a global player in 
the hydrogen world. One important point 
to note is that technologies that will be 
the subject of such a mobilization should 
not increase Turkish foreign dependency, 
but reduce it. Here, the importance of 
University-Government-Industry cooperation 
is clearly seen. The establishment of a 
‘Clean Hydrogen Alliance of Turkey’ with 
all relevant public and private stakeholders 
having a strong understanding of the 
national mobilization necessity, is the first 
and necessary step for Turkey to have a place 
in the hydrogen world. At the same time, 
institutions are the best antidote to prevent 
selfish behaviors.

In order for hydrogen 
to be included in the 
Turkish economy, 
it has to reach large 
consumer markets 
and this should be 
now, not 30 years later. 
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“TÜRKIYE HIDROJENDE HUB OLABILIR MI? 
sorusunun cevabı pek de bir anlam 
ifade etmeyebilir. Ama bize kapı açacağı 
başka sorular sebebiyle düşünülmeyi 
ve tartışmayı hak ediyor. İlk soru 
hidrojenin gelecekte hayatımızdaki yeri 
ne olacak? Hidrojenin hayatımızdaki 
yerini maliyetler belirleyecek. Gerçekten 
küresel bir hidrojen yatırım artışı 
olacak ise, hidrojenin ölçeği yakalaması 
için önünde 5-10 sene var. Maliyetleri 
ise iki şey belirleyecek, elektrik 
fiyatı ve otomasyon. Bugün yapılan 
elektrolizörlerin önemli kısmı el yapımı, 
bu şekilde ölçek oluşturulması imkansız. 
İkinci soru, enerji kaynaklarında çok 
daha temel bir soru: Arz mı talebi 
doğurur, talep mi arzı doğurur? Geçmiş 
örneklerde gördüğümüz kadarı ile 
öncü ekonomilerde arz talebi doğurur, 
arkadan gelen ekonomilerde ise talep arzı 
doğurur. AB de bu sebeple arz üzerine 
eğiliyor. Bir sürü elektrolizör vaadi var. 
Hidrojen stratejisinin temelinde suyu 
hidrojen ve oksijene ayıracak hidrojen 
vaatleri var. Fakat atlanan bir nokta var. 
Bu da bizi üçüncü soruya getiriyor. Bu 
kadar elektrolizör ile üretilen hidrojen 
nereye satılacak? Bu soruya “piyasa 
oluşturulması” sorusu diyoruz. 

AB stratejileri bu sebeple biraz garip, 
daha çok sanayi sektör lobilerinin, 
hazır parayı kendi aralarında paylaşma 
heveslerinin bir kısım bürokratlarca 
-ne kadar terbiye edilebilirse- terbiye 
edilme çalışmaları. AB hidrojene çok hızlı 
girecek, yeşil hidrojenden başka birşey 
kabul etmeyecek diyenler var. Fakat 9 
Aralık’ta Euractiv’e konuşan kıdemli bir 
AB yetkilisi mavi hidrojen (doğalgazdan 
karbonu tutulmuş hidrojen) olmadan 
piyasanın oluşmayacağını söyledi. Ana 

politika söylemi daha ilk istasyona 
varmadan, içeriden ilk çatlak ses 
geldi. Dördüncü soru ise hidrojende 
en ekonomik yol ne? Latince “Festina 
lente”, yani yavaş yavaş koşmak. 
Ekonomik dediğimizde son dönemde 
AB’de ve dünyanın diğer taraflarında 
görülen temel bir sorun herkesi yanlış 
yönlendiriyor olabilir. Nature dergisinin 
son sayılarında da yer alan “modelleme 
problemi”, mühendislik olarak çok zorlu 
adaptasyonları bir Excel hücresinde 
yüzde 3-5 oranı ile bir anda mümkün 
kılıyor. Mesela cevherden yeşil hidrojenle 
demir üretimi, modellemeciye göre 
bir sayı, ama demir-çelik üreticilerine 
göre yepyeni bir yatırım ve mühendislik 
hizmeti, yeni güvenlik ve istihdam 
politikası. Bir zaman meselesi. 

En ekonomik yol, Türkiye’nin doğalgaza 
hidrojen karıştırarak yola çıkmasıdır. 
Bunun bir çok avantajı var. Sıfırdan 
bir sektör oluşturmak yerine yakın 
sektörlerden bir güncelleme yapılması 
hem ekonomik, hem daha güvenlidir. 
Bu ayrıca ithalat bağımlılığına da faydalı 
olacaktır. Fakat sorunlar yok değildir. 
Örneğin metal borularda ne kadar 
hidrojen taşınabilir, ne kadarı teknik 
olarak iyileştirilmelidir, bu iyileşme nasıl 
yapılacaktır önemli sorular. Doğalgaz-
hidrojen karışımının en önemli noktası 
bunun mevcut CCGT yani kombine 
çevrim doğalgaz santrallerinde de 
yüzde 3’e yakın karışım oranları ile 
sorunsuz-değişimsiz yakılabilmesidir. 
Eğer doğru karbon fiyatlaması yapılır ve 
elektrik piyasasında esneklik yeterince 
ödüllendirilirse bu çok akılcı bir yol 
olabilir. Bu sayede Türkiye arz ve piyasa 
oluşturulması sorunlarını  çözebilir. 
Türkiye’nin ikinci en önemli hedefi ise 

elektrik ve doğalgaz altyapılarını birlikte 
kullanabilmek olmalıdır. Zaten ikisi de 
kullanılıyor ama iki altyapıyı birbirine 
bağlayan tek şey gaz ve hidro santralleri. 
Tabi soğuk havaları da unutmamak 
gerekiyor. Ama ya Türkiye’nin doğu batı 
enerji akışının bir kısmını doğuda hidrojen 
üretip, batıya bu şekilde aktarabilsek? 
Hatta Türkiye kurulu gücü kadar güneş 
yapıp bununla da hidrojen üreterek mesela 
Tuz gölünde depolasak ve esneklik lazım 
olduğunda gaz türbinlerine sunabilsek? 

Bu aşamaya gelene kadar bir önemli 
aşama daha var ki bu da mevcutta 
hidrojen tüketen tesislerin geleceğini 
ilgilendiriyor. Rafineri ve kimyasal tesisler 
Türkiye’deki hidrojen tüketiminin ve 
üretiminin hemen hemen en büyük 
kısmını yapıyorlar. Bu tesislerin 
kullanacakları hidrojenin yeşil hidrojen 
olması ve bunun yıllara uzanan oranlar 
ile örneğin 2030’da yüzde 100 yeşil 
hidrojen olacak denmesi önemli bir 
politika adımı olabilir. Eğer bir defa boru 
hatları ile taşıma işine başlarsak, bu 
Avrupa ile enerji alışverişimize de etki 
edecektir. Şimdi elektrik-gaz ticaretimiz 
var elektrik hatları ve boru hatlarından. 
Fakat AB’nin çok hırslı yeşil hidrojen 
hedeflerini tek başına başarabileceğini 
sanmıyorum. Bu sebeple çevre 
ülkelerden hidrojen ithalatı da gündemde 
olacaktır. AB’nin mevcut altyapılarının 
hidrojene entegrasyonu çok önemli 
olacaktır. Türkiye’de hidrojenin önünde 
uzun bir ömür var bence, ama bugün 
yaşamaya başlamazsak, korkularımızla 
yüzleşmezsek, tecrübelerle olgunlaşmayı 
kabul etmezsek zamanla bir diğer “hub/
terminal oluruz. Orası kesin. Ama gerçek 
bir terminal olmak için artık kapıdan çıkıp 
adım atmamız ve yola koyulmamız gerek.”

“Energy policies are planned with imagination and visions 
and lived with realities”

“Enerji politikaları hayal gücü ve vizyonlarla 
planlanır, realitelerle yaşanır”

BARIŞ SANLI 
Bilkent Enerji Politikaları Merkezi Araştırmacısı (Researcher at the Bilkent Center for Energy Policy)
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“THE ANSWER TO THE QUESTION OF 
‘Can Turkey become a hub of hydrogen?’ 
may not make much sense. But it deserves 
to be considered and discussed because 
it will bring us to other questions that will 
allow us to get the right answers. The first 
question is what will hydrogen’s place be in 
our lives in the future? Costs will determine 
the place of hydrogen in our lives. Indeed, 
if there is going to be a global increase in 
hydrogen investment, it needs 5-10 years 
for hydrogen to catch up with the scale. 
The costs will be determined by two things: 
electricity price and automation. Most 
of the electrolysers produced today are 
handmade. So, it is impossible to create a 
scale in this way. The second question is a 
much more fundamental question in energy 
resources: Does supply breed demand, or 
demand breeds supply? As we have seen in 
past examples, supply generates demand 
in pioneering economies, and demand 
generates supply in subsequent economies. 
For this reason, the EU is focusing on 
supply. They have given a lot of electrolyzer 
promises. At the heart of the hydrogen 
strategy is the promise that they will split 
water into hydrogen and oxygen. But there 
is a missed point here. This brings us to the 
third question. Where will the hydrogen 
produced with so many electrolyzers be 
sold? We call this question the “market 
creation” question.

For this reason, EU strategies are a bit 
strange because they mostly carry the 
efforts of some bureaucrats to educate the 
lobbies of the industry sector on sharing 
the ready money among themselves. 
There are those who say that the EU will 
enter hydrogen business very quickly and 
will accept nothing but green hydrogen. 
But a senior EU official who spoke to 
Euractiv on December 9 said that without 
blue hydrogen (hydrogen obtained by 
carbon capture methods), the market 
would not exist. The first crack voice came 
from internal experts before the main 
policy discourse reached the first station. 

The fourth question is, what is the most 
economical way to use hydrogen? There 
is a latin phrase “festina lente” for these 
situations meaning “make haste slowly”. 
A fundamental problem in the EU and 
other parts of the world regarding the 
expression of the economic situation may 
be misleading everyone. The “modeling 
problem”, which is also included in the 
latest issues of Nature magazine, makes very 
difficult engineering adaptations possible in 
an Excel cell at a rate of 3-5% at a time. For 
example, the production of iron with green 
hydrogen from ore is just a number for the 
modeler, but it is a brand new investment 
and engineering service, new security and 
employment policy for the iron and steel 
producers. It’s a matter of time.

The most economical way for Turkey to 
involve the process is mixing hydrogen 
gas at the beginning level. This has many 
advantages. It is both economical and safer 
to make an update from nearby sectors 
instead of creating a sector from scratch. 
This will also be a solution to import 
dependency. But there are still problems. 

For example, how much hydrogen can be 
transported in metal pipes, how much 
should be improved technically, how this 
improvement will be made are some of the 
important questions. The most important 
point of the natural gas-hydrogen mixture is 
that it can be burned without any problems 
or changes in existing CCGT, ie combined 
cycle natural gas power plants, with a 
mixture ratio of close to 3%. If correct 
carbon pricing is done and flexibility in the 
electricity market is sufficiently rewarded, 
this can be a very rational way. Thus, 
Turkey can solve the problems of supply 
and market creation. Turkey’s second most 
important goal should be to use electricity 
and natural gas infrastructures together. 
Both are already in use, but the only thing 
that connects the two infrastructures is 
gas and hydro plants. Of course, we should 
not forget the cold weather. When we talk 
about the east-west energy flow of Turkey, 
what if we can produce hydrogen in the 
East and transfer it to the West in this way? 
What if Turkey uses as much solar energy as 
its installed power and produces hydrogen 
using this energy, then store it in the Salt 
Lake and can offer it to gas turbines when 
flexibility is needed?

Until this stage is reached, there is 
another important stage, which concerns 
the future of plants that currently consume 
hydrogen. Refineries and chemical plants 
are doing almost the largest part of the 
hydrogen consumption and production 
in Turkey. Taking a legal decision that the 
hydrogen to be used by these facilities 
shall be green hydrogen and it is gradually 
increased over the years and determined 
as a legal procedure, such as it shall be 
100% green hydrogen in 2030 may 
be an important policy step. If we start 
transportation with pipelines once, it 
will also affect our energy exchange with 
Europe. Now we have a electricity and gas 
trade over power lines and pipelines. But 
I don’t think the EU alone can achieve its 
very ambitious green hydrogen targets. 
For this reason, hydrogen import from 
neighboring countries will also be on the 
agenda. Integration of the EU’s existing 
infrastructures to hydrogen will be very 
important. I think there is a long way in 
front of hydrogen in Turkey, but if we do 
not give a start today or do not face our 
fears and don’t agree to get lessons from 
our experiences we may be another hubs/
terminal by time. This is quite sure. But if 
we want to become a real terminal, we need 
to step out of the door and hit the road.”

Türkiye’nin ikinci en önemli hedefi, 
elektrik ve doğalgaz altyapılarını 
birlikte kullanabilmek olmalıdır.

The second most important goals of 
Turkey, together with the use of electricity 
and natural gas infrastructure should be.



D
ÜNYA’DA ARTAN NÜFUSA yönelik 
olarak üretim ihtiyacı ve teknolojik 
gelişmeler ile enerjiye olan talep her 
geçen gün artmaktadır. Buna bağlı ola-
rak ülkeler enerji ihtiyaçlarını verimi 
yüksek, düşük maliyetli ve çevre dostu 
kaynaklar ile karşılamayı hedeflemek-

tedir. Ülkelerin enerji politikaları doğrultusunda doğal gaz 
ve yenilenebilir kaynaklara olan talep ilerleyen dönemde 
beklenildiği gibi artış gösterecektir. Türkiye bölgesinde 
enerjide merkez ülkelerden bir tanesi olma amacıyla yatı-
rımlarına devam etmektedir. Doğal gaz sektör temsilcileri 
bu hedef doğrultusunda sürekli büyüyen ve yenilikleri 
Türkiye’ye getiren bir sektör olmayı hedeflemektedir.

‘TÜRKİYE DOĞAL GAZ DAĞITIM SEKTÖRÜ 
AVRUPA’DA ÖRNEK ALINAN BİR KONUMDADIR’
2003 yılı sonrası kamu desteği ve özel sektör yatırımları ile 
doğal gaz dağıtım sektörü hızlı bir büyüme ile 2018 yıl sonu 
itibariyle Türkiye’nin tüm illerinde faaliyet göstermeye 
başlamıştır. 81 il ve 561 yerleşim yerinde faaliyet gösteren 
doğal gaz dağıtım şirketleri yaklaşık 15 bin çalışanıyla ke-
sintisiz ve güvenli bir şekilde tüketicilere doğal gaz hizmeti 
vermektedir. Düşük kayıp-kaçak oranı ve son teknolojile-
rin kullanıldığı şebekesi ile Türkiye özellikle Doğu ve Orta 
Avrupa ülkelerinin örnek aldığı bir konumdadır.

Dağıtım şirketleri, 154 bin kilometre uzunluğundaki şebe-
ke ile bugün 17 milyonun üzerinde aboneye hizmet verirken, 
2023 yılı itibariyle 19 milyonun üzerinde doğal gaz abonesi 
hedeflenmektedir.  Abone penetrasyonu açısından değer-
lendirildiğinde Türkiye’de doğal gaz kullanım oranı yüzde 
65 ile birçok Avrupa ülkesinin önündedir. Son 5 yılda abone 

THE DEMAND FOR ENERGY is increasing every day with 
the new technological developments and production 
needs for the growing population in the world. Accordingly, 
countries aim to meet their energy needs with high 
efficient, low cost and environmentally friendly resources. 
In line with the energy policies of the countries, demand 
for natural gas and renewable resources will increase as 
expected in the following period. Turkey continues its 
investments in order to become one of the core countries in 
energy in its region. In line with this goal, representatives of 
the natural gas sector aim to be a sector that is constantly 
growing and brings innovations to Turkey.

‘THE NATURAL GAS DISTRIBUTION SECTOR IN 
TURKEY IS AN EXEMPLARY POSITION IN EUROPE’
Thanks to government supports and private sector 
investments made after 2003, the natural gas distribution 
sector has shown rapid growth and has started to operate 
in all provinces of Turkey as of the end of 2018. Natural 
gas distribution companies operating in 81 provinces 
and 561 settlements provide natural gas services to 
consumers without interruption and safely with about 
15 thousand employees. Turkey, with its low loss-to-
leakage network using state-of-the-art technologies, is in 
a position that is especially exemplified by Eastern and 
Central European countries.

Distribution companies serve more than 17 million 
subscribers today using a natural gas network with a length 
of 154 thousand kilometers, while the goal for 2023 is 
to reach more than 19 million natural gas subscribers. In 
terms of subscriber penetration, the natural gas utilization 
rate in Turkey is ahead of many European countries with 
65%. In the last 5 years, the number of subscribers has 

Türkiye’nin enerji denklemi
Türkiye ve Avrupa ülkelerinde hidrojenin doğalgaz dağıtım şebekesine enjeksiyonu konusunda çalışmalar yürütülüyor. 

Avrupa ülkelerinde 50’nin üzerinde projede doğalgazın hidrojen ile karıştırılarak nihai tüketiciye ulaştırılması 
hedefleniyor. GAZBİR olarak gelecek dönemde, doğalgazın hidrojen ile karıştırılması sonucu, karbon salım değerlerinin 

en düşük seviyeye çekilmesi ve doğalgaz ithalatının azaltılması üzerine çalışmalarımıza odaklanacağız.

Turkey and executing studies concerning the injection of hydrogen to natural gas distribution networks in 
European countries. In more than 50 projects in European countries, it is aimed to mix natural gas with hydrogen 

and deliver it to the final consumer. As GAZBIR, in the upcoming period, we will focus on our efforts to reduce 
carbon emission values and reduce natural gas imports as a result of mixing natural gas with hydrogen.

The place of Turkey in the energy equation

Yaşar ASLAN  
GAZBİR Başkanı
GAZBİR President
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grown by an average of 8% per year, and with this growth 
rate, we are one of the countries with the highest growth rate 
among EU member states. With the studies to be carried out 
in the coming years, we aim to provide natural gas comfort 
to 3.5 million potential subscribers who do not use or cannot 
use natural gas for various reasons, even though natural gas 
comes to their door.

In recent years, about 92% of the natural gas consumed 
in Turkey has been delivered to the final consumer by 
natural gas distribution companies, while despite the 
difficulties experienced during the pandemic period, thanks 
to investments made in 2020, this figure is estimated to 
reach around 94%.

‘HYDROGEN WILL BE ON THE ENERGY AGENDA BOTH 
IN THE WORLD AND IN TURKEY’
In Turkey and European countries, studies are being carried 
out on the injection of hydrogen into the natural gas 
distribution network. In a total of more than 50 projects in 
many European countries, especially Germany, it is aimed 
to mix natural gas with hydrogen and deliver it to the final 
consumer, and applications are carried out in pilot regions. 
Studies on the integration of hydrogen into the natural 
gas distribution network are continuing at GAZMER’s R&D 
center in Konya, which is the technical center of GAZBIR. 
The aim of the project is to reduce the carbon emission 
values of natural gas to the lowest level as a result of mixing 
natural gas with hydrogen in the following years and to 
reduce the import of natural gas thanks to the hydrogen 
obtained by domestic resources. The injection of hydrogen 
obtained by wind and solar energy into natural gas at a 
rate of up to 10% in the Phase-1 phase and 15% in the 
Phase-2 phase was successfully completed. Considering the 
economic effects of the project, as a result of mixing natural 
gas with hydrogen with a rate of 10%, natural gas imports 
of about US $ 2 billion per year can be prevented. Thanks 
to this project, the natural gas bill, which is about 12-13 
billion US dollars per year, may decrease by about 15% in 
the coming years. 

‘IN THE NEXT 5 YEARS, TURKEY’S PLACE IN THE 
ENERGY EQUATION MAY CHANGE’
In the current situation, our external dependence rate 
on natural gas is around 99%. With approximately 405 
billion cubic meters of natural gas discovered in the Black 
Sea in recent months, the rate of meeting energy demand 
with domestic resources will increase in the coming years. 
Considering the production capacity of similar natural gas 
fields, it seems that 10-15 billion cubic meters of natural 
gas will be produced annually from the region. Almost 
all housing demand will be able to be met with domestic 
resources. As a result of ongoing research, the discovery 
of new reserves will open the way for Turkey to meet the 
demand for natural gas in the domestic market by its own 
resources, as well as to export natural gas to neighboring 
and regional countries. Thus, we can say that Turkey can 
become a bigger player in the energy markets in the next 
5-10 years.

sayısı yıllık ortalama yüzde 8 büyürken, bu büyüme oranı 
ile AB üye ülkeleri arasında en yüksek büyüme oranına 
sahip ülkelerin başında gelmekteyiz. Yapılan yatırımlar 
sonucu doğal gazın ulaştığı fakat çeşitli sebeplerle doğal 
gaz kullanmayan veya kullanamayan 3,5 milyon potansiyel 
abonenin önümüzdeki yıllarda yürütülecek çalışmalar ile 
doğal gaz konforuna ulaşmasını amaçlıyoruz.

Türkiye’de tüketilen doğal gazın geçtiğimiz yıllarda 
yaklaşık yüzde 92’si doğal gaz dağıtım şirketleri tara-
fından nihai tüketiciye ulaştırılırken, bu oranın 2020 
yılında pandemi döneminde yaşanan zorluklara rağmen 
yapılan yatırımlar ile yüzde 94 civarına gelecektir.

‘HİDROJEN, HEM DÜNYADA HEM TÜRKİYE’DE 
ENERJİ GÜNDEMİNDE YER ALACAK’
Türkiye ve Avrupa ülkelerinde hidrojenin doğal gaz dağıtım 
şebekesine enjeksiyonu konusunda çalışmalar yürütülmek-
tedir. Başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde 
toplam 50’nin üzerinde projede doğal gazın hidrojen ile ka-
rıştırılarak nihai tüketiciye ulaştırılması hedeflenmekte ve 
pilot bölgelerde uygulamalar yapılmaktadır. Hidrojenin do-
ğal gaz dağıtım şebekesine entegrasyonuna ilişkin çalışmalar 
GAZBİR’in teknik merkezi olan GAZMER’in Konya’daki 
Ar-Ge merkezinde devam etmektedir. Proje ile ulaşılmak 
istenen hedef, ilerleyen yıllarda doğal gazın, hidrojen ile ka-
rıştırılması sonucu doğal gazın karbon salım değerlerinin en 
düşük seviyeye çekilmesi ve yerli kaynaklarla elde edilen hid-
rojen sayesinde doğal gaz ithalatının azaltılmasıdır. Rüzgâr 
ve güneş enerjisi ile elde edilen hidrojenin, Faz-1 aşamasında 
yüzde 10’a kadar, Faz-2 aşamasında ise yüzde 15 oranında 
doğal gaza enjeksiyonu başarı ile tamamlanmıştır. Projenin 
ekonomik etkilerine bakıldığında yüzde 10 oranında hidro-
jenin doğal gaz ile karıştırılması sonucu yıllık 2 milyar dolar 
civarında doğal gaz ithalatının önüne geçilebilir. Yıllık 12-13 
milyar dolar civarında olan doğal gaz faturası önümüzdeki 
yıllarda bu proje ile yüzde 15 civarında azalabilir. 

‘ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILLIK SÜREÇTE TÜRKİYE’NİN 
ENERJİ DENKLEMİNDEKİ YERİ DEĞİŞEBİLİR’
Mevcut durumda doğal gazda dışa bağımlılık oranımız 
yüzde 99 civarındadır. Geçtiğimiz aylarda Karadeniz’de 
keşfedilen yaklaşık 405 milyar metreküp doğal gaz ile 
önümüzdeki yıllarda enerji talebinin yerli kaynaklar 
ile karşılanma oranı artacaktır. Benzer özellikteki doğal 
gaz sahalarının üretim kapasiteleri göz önünde bulun-
durulduğunda bölgeden yıllık 10-15 milyar metreküp 
doğal gaz üretileceği görülüyor. Yerli kaynaklar ile konut 
talebinin neredeyse tamamı karşılanabilecek duruma 
gelecektir. Devam eden çalışmalar sonucu yeni rezerv-
lerin bulunması ile Türkiye’nin iç pazardaki doğal gaz 
talebini kendi kaynakları ile karşılamasının yanı sıra 
komşu ve bölge ülkelere doğal gaz ihraç etmesinin önü 
açılacaktır. Böylelikle, Türkiye’nin enerji piyasalarında 
önümüzdeki 5-10 yıllık süreçte daha önemli bir oyuncu 
haline gelebileceğini söyleyebiliriz.
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DİJİTAL İŞBİRLİĞİ ÇAĞI 
THE ERA OF DIGITAL COOPERATION
Teknoloji, 21. yüzyılın rekabet kurallarını yeniden belirliyor.  
Şirketler üretim, tedarik, tüketim ve etkileşim biçimlerini baştan 
sona değiştiriyor. Bu değişimi tetikleyen teknolojilerin önemi 
küresel salgın şartlarında çok daha belirginleşti. Yeni dönemin 
işletmeleri büyük veriyi anlayıp inovasyonu yöneterek geleceklerini 
şekillendirecekler. Yaşadığımız bu dönüşüm diğerlerinden farklı.

Technology is redefining the competition 
rules of the 21st century. Companies 
are completely changing the way they 
produce, supply, consume and interact. 
The importance of the technologies 
that triggered this change has become 
more evident in the global epidemic 
conditions. The businesses of the new era 
will shape their future by understanding 
big data and managing innovation. This 
transformation we are experiencing is 
different from others.
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TECHNOLOGY IS NO LONGER a field that only 
technology enthusiasts understand its details. From an 
ordinary person trying to maintain his/her daily life to 
huge businesses; everyone uses digital technologies 
everywhere. This goes beyond being a choice and 
becomes a necessity. Yes, the technology-based world 
brings its own dynamics. As new businesses emerge, 
there is also unprecedented competition. Companies 
of all sizes in every sector are looking for ways to be 
more efficient by using information technologies (IT). 
The importance of digital transformation, which rapidly 
changes traditional business models, has been clearly 
seen, especially during the pandemic period. There is 
a transformation in automotive, finance, production, 
energy, public services, in short, at every point of our 
lives. Digital transformation studies are on the agenda of 
the business world, the public, academia and education 
system. Digital transformation and smart production 
systems bring revolutionary innovations. Increasing 
customer satisfaction, collecting data about production 
or business processes, and making consistent predictions 
with these become the most important goals of digital 
transformation. 

“IT HAS GAINED A GREAT ACCELERATION” 
Boğaziçi University Management Information Systems 

EKNOLOJİ SADECE teknoloji me-
raklılarının anladığı bir alan değil 
artık. Günlük hayatını sürdürme-
ye çalışan sıradan bir insandan de-
vasa işletmelere kadar; herkes her 
yerde dijital teknolojileri kullanı-
yor. Bu bir tercih olmanın ötesine 
geçerek bir zorunluluk haline ge-
liyor. Evet, teknoloji tabanlı dünya 

kendi dinamiklerini getiriyor. Yeni yeni işletmeler ortaya 
çıkarken aynı zamanda eşi benzeri görülmemiş bir rekabet 
yaşanıyor. Her sektörde her ölçekte firmalar, bilişim tek-
nolojilerini (BT) kullanarak daha verimli olmanın yollarını 
arıyorlar. Geleneksel iş modellerini hızla değiştiren dijital 
dönüşümün önemi, özellikle pandemi sürecinde çok net bir 
şekilde görüldü. Otomotivde, finansta, üretimde, enerjide, 
kamu hizmetlerinde, kısacası hayatımızın her noktasında 
dönüşüm yaşanıyor. Dijital dönüşüm çalışmaları iş dünya-
sının, kamunun, akademinin ve eğitim sisteminin günde-
minde. Dijital dönüşüm ve akıllı üretim sistemleri devrim 
niteliğinde yenilikler getiriyor. Müşteri memnuniyetini ar-
tırmak, üretim ya da iş süreçleri hakkında veri toplamak ve 
bunlarla tutarlı kestirimlerde bulunmak dijital dönüşümün 
en önemli hedefleri haline geliyor. 
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Department Faculty Member Assoc. Dr. 
Bilgin Metin says on this subject: “The 
ever-increasing competition in the age of 
technology is like a monster who wants 
to catch up with companies and eat their 
profitability. Businesses want to feel safe 
in digital transformation, just like crossing 
a rough river”. This transformation will of 
course have a cost. This is one of his sensitive 
points. Digital transformation can be very 
costly when businesses do not determine their 
information technology strategies correctly. 
One way or another, not transforming into 
digital has a cost, such as losing competitive 
power. Stating that there is already a risk 
in the nature of change, Metin continues: 
“The positive risk opportunities here lead to 
negative risk, while the negative risk causes 
harm. How will this strategy be created before 
digital transformation? Creating an effective 
communication and management culture to 
ensure harmony between business goals and IT goals is 
the first step in this. Then a risk assessment is a must. As a 
result of this risk assessment, you can use the technology 
safely. Otherwise, the technology itself poses an extra 
risk. Then, by collecting data about production processes 
and business processes, more realistic cost calculations 
for the business, production planning and more effective 
decisions will come. In this way, in the most accurate way, 
critical business processes that we were not aware of 
before will be noticed or they will be arranged according 
to the order of importance of existing processes. As a 
result, business interruptions that may cause financial 
losses can be prevented. “ 

PRODUCTION PROCESSES ALSO CHANGE 
Digital transformation takes place with the combination 
of many physical and digital technologies. Companies 
are gaining competitive advantage by using a wide range 
of physical and digital technologies such as sensors, 
embedded systems, cloud computing, and the Internet 
of Things (IoT). It not only drives change in core business 
processes, it reveals smart and connected product 
concepts. In this way, service-based new business models 
emerge for revenue generating. Production processes are 
changing with digital transformation. At the same time, 
new business models are emerging. IT-based competition 
creates new processes and business models. These are 
IT and product integration, embedded software, sensors, 
processor and wireless connections. Smart and connected 
products acquire different capabilities. Autonomous 
product activity, coordination with other products, self-
diagnosis and maintenance are the examples. Big data, 
cyber security, augmented reality, cloud computing, 
artificial intelligence, simulation and system integration 
are the first technologies that come to mind among the 
technologies that trigger digital transformation. These 
are also the tools of the 4th revolution in the industry, 
covering today and the near future. 

“BÜYÜK BİR İVME KAZANDI” 
Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri 
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilgin Metin, 
“Teknoloji çağında sürekli artan rekabet bir ca-
navar gibi firmaları yakalayıp karlılıklarını ye-
mek istiyor. Dijital dönüşümde işletmeler, tıpkı 
zorlu bir nehri geçerek karşı kıyıda kendilerini 
güvende hissetmek istiyorlar” diyor. Bu dönü-
şümün elbette bir maliyeti olacak. Hassas nok-
talarından biri bu. 

İşletmeler bilişim teknolojileri stratejileri-
ni doğru şekilde belirlemedikleri zaman dijital 
dönüşümün oldukça ağır bir maliyetli olabili-
yor. Öyle ya da böyle “dijital dönüşmeme”nin 
de rekabet gücünü kaybetme gibi bir maliyeti 
var. Değişimin doğasında zaten riskin olduğu-
nu belirten Metin, “Buradaki pozitif risk fır-
satları negatif risk ise zarar görmeye yol açar. 
Dijital dönüşüm öncesinde bu doğru strateji 

nasıl oluşturulacak?  İş hedefleri ile BT hedefleri arasın-
da bir uyumun sağlanması için etkili iletişim ve yönetim 
kültürünün oluşturulması bunun ilk adımı. Sonra bir risk 
değerlendirilmesi yapılması şart. Bu risk değerlendirmesi 
sonucu teknolojiyi güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Aksi 
takdirde teknolojinin kendisi ekstra bir risk oluşturur. Son-
ra üretim süreçlerini, iş süreçleri hakkında veri toplayarak 
onlara dayanarak, işletme için daha gerçekçi maliyet he-
sapları, üretim planlaması ile daha etkili kararlar alınabil-
mesi gelecek. Bu şekilde en doğru şekilde belki de önceden 
farkına varmadığımız kritik iş süreçleri fark edilecek ya da 
mevcut süreçlerin önem sırasına göre dizilebilecek. Bunun 
sonucunda mali kayıpları oluşturan iş kesintilerinin önüne 
geçilebilecek” diyor. 

ÜRETİM SÜREÇLERİ DEĞİŞİYOR 
Dijital dönüşüm çok sayıda fiziksel ve dijital teknolojinin bir 
araya gelmesiyle gerçekleşiyor. Şirketler sensörler, gömülü 
sistemler, bulut bilişim ve Nesnelerin İnterneti (IoT) gibi 
çok sayıda fiziksel ve dijital teknoloji kullanarak rekabet 
avantajı sağlıyorlar. Sadece temel iş süreçlerinde değişimi 
sağlamakla kalmayıp akıllı ve bağlantılı ürün kavramlarını 
ortaya çıkarıyor. Bu sayede gelir yaratıcı, hizmet temelli 
yeni iş modelleri ortaya çıkıyor. Dijital dönüşüm ile üretim 
süreçleri değişiyor. Aynı zamanda yeni iş modelleri ortaya 
çıkıyor. IT temelli rekabet yeni süreç ve iş modelleri yara-
tıyor. Bunlar IT ve ürün bütünleşmesi, gömülü yazılımlar, 
sensörler, işlemci ve kablosuz bağlantılar olarak sıralamak 
mümkün. Akıllı ve bağlantılı ürünler, farklı yetenekler kaza-
nıyor. Otonom ürün faaliyeti, diğer ürünlerle koordinasyon, 
kendi kendine teşhis ve bakım gibi. 

Big data, siber güvenlik, artırılmış gerçeklik, bulut bilişim, 
yapay zeka, simülasyon ve sistem entegrasyonu dijital dö-
nüşümü tetikleyen teknolojilerden ilk akla gelenler. Bunlar 
aynı zamanda bugün ve yakın geleceği kapsayan endüstride 
4. devrimin araçları. 

DOÇ. DR. BİLGİN METİN
Boğaziçi Üniversitesi Yönetim 
Bilişim Sistemleri Bölümü 
Öğretim Üyesi
(Boğaziçi University Management 
Information Systems Department 
Faculty Member)
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TAILOR MADE SOLUTIONS FOR YOUR 
COMPANY 
In today’s conditions, it is not difficult to have 
an access to these technologies. However, 
the critical point starts here. Noting that the 
majority of companies make mistakes at this 
stage, ITU Industrial Engineering Department 
Head Prof. Dr. Alp Üstündağ points out that it is 
not enough to purchase these technologies for 
digital transformation. According to Üstündağ; It 
may be the best way to find unique solutions for 
your company. In other words, it is necessary to 
focus on product development solutions instead 
of ready-made products. However, technologies 
integrated into production in this way can 
work flawlessly. Üstündağ says that regardless 
of the technological tools, the main purpose 
of industrial transformations is to increase 
resource efficiency and productivity. 

DATA VIOLATIONS INCREASE 
In addition to the advantages of the current period, data 
breach possibilities become a serious problem. More data 
is produced today than ever before. Connected devices 
are growing rapidly with computing power. At the same 
speed, data are emerging. This situation becomes a huge 
responsibility for security teams. It seems that companies 
investing in cyber security automation technologies have 
more advantages in reducing the impact of data breaches. 
In the research published by IBM Security Business Unit in 
July 2020, the costs of data breaches on organizations are 
clearly seen. 

According to the research; the average cost per data 
breach in Turkey increased by 10.3 percent a year and 
reached 12.3 million TL. Data breaches, average per lost 
or stolen record to organizations in Turkey would cost 
630 TL. This average shows that the cost of violations has 
increased by 10.5 percent since 2019. According to the 
research results, the sector with the highest data breach 
per record is financial services. Service and technology 
sectors follow, respectively, financial services. There are 
interesting findings in another study by IBM published 
in October 2020. This research was carried out with the 
participation of senior executives from around the world. 
According to the research; 6 out of 10 organizations 

ŞİRKETİNİZE ÖZGÜN ÇÖZÜMLER 
Günümüz koşullarında söz konusu teknolojile-
re ulaşmak aslında zor değil. Ancak, kritik nokta 
burada başlıyor. Firmaların büyük çoğunluğu-
nun bu aşamada hata yaptığına dikkat çeken 
İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Alp Üstündağ, dijital dönüşüm için 
söz konusu teknolojileri satın almanın yeterli 
olmadığına dikkat çekiyor. Üstündağ’a göre; şir-
ketinize özgün çözümler bulmanız en doğru yol 
olabilir. Yani hazır ürünler yerine ürün geliştir-
me çözümlerine odaklanmak gerekiyor. Ancak, 
bu sayede üretime entegre edilen teknolojiler 
kusursuz çalışabilir. Üstündağ, teknolojik araç-
lar ne olursa olsun endüstriyel dönüşümlerin 
temel amacının kaynak etkinliği ve verimliliği 
artırmak olduğunu söylüyor. 

VERİ İHLALLERİ ARTIYOR 
İçinde bulunduğumuz dönemin avantajlarının yanı sıra 
veri ihlali olasılıkları ciddi bir problem haline geliyor. Gü-
nümüzde daha önce hiç olmadığı kadar fazla veri üretiliyor. 
Birbirine bağlı cihazlar, bilişim gücüyle hızla büyüyor. Aynı 
hızda veriler ortaya çıkıyor. Bu durum güvenlik ekipleri 
için büyük bir sorumluluk halini alıyor. Siber güvenlik oto-
masyon teknolojilerine yatırım yapan şirketlerin, veri ih-
lallerinin etkisini azaltma konusunda daha avantajlı olduğu 
görülüyor. IBM Güvenlik İş Birimi’nin Temmuz 2020’de 
yayınladığı araştırmasında veri ihlallerinin kuruluşlar üze-
rindeki maliyetleri çok net görülüyor. Araştırmaya göre; 
Türkiye’deki her veri ihlalinin ortalama maliyeti, bir yılda 
yüzde 10.3 oranında artış göstererek 12.3 milyon TL’ye ulaş-
tı. Veri ihlalleri, Türkiye’deki kuruluşlara kayıp veya çalıntı 
kaydı başına ortalama 630 TL’ye mal oluyor. Bu ortalama, 
ihlallerin maliyetinde 2019’dan itibaren yüzde 10.5 oranında 
bir artış olduğunu gösteriyor. Araştırma sonuçlarına göre 
kayıt başına veri ihlalinin en yüksek olduğu sektör finansal 
hizmetler. Finansal hizmetleri sırasıyla hizmet ve teknoloji 
sektörleri takip ediyor. IBM’in Ekim 2020’de yayınladığı 
başka bir araştırmasında ilgi çekici tespitler var. Bu araş-
tırma dünya çapındaki üst düzey yöneticilerin katılımıyla 

“Dijital dönüşüm için söz konusu teknolojileri 
satın almak tek başına yeterli değil. Şirketinize 
özgün çözümler bulmanız en doğru yol olabilir.”
“Buying the related technologies alone is not enough for 
transformation. The best way would be to find solutions 
specific to your company.”

PROF. DR. ALP ÜSTÜNDAĞ
İTÜ Endüstri Mühendisliği Bölüm 
Başkanı (ITU Industrial Engineering 
Department Head)
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accelerated the digital transformation process. 94 percent 
of executives surveyed say they plan to participate 
in platform-based business models by 2022. Another 
point that the research reveals is that companies will 
give 20 percent more priority to the adoption of cloud 
technologies in the next two years. “Customer interaction” 
and “marketing” are the top two functions to be moved to 
cloud technology. 

“THIS IS NOT POSSIBLE WITHOUT THE BUSINESS 
CULTURE CHANGING” 
Cavit Yantaç, Deputy General Manager of Microsoft Software 
Engineering Department, pointed out that the word “digital 
transformation”, which has been used extensively nowadays, 

gerçekleştirilmiş. Araştırmaya göre; her 10 kuruluştan 6’sı 
dijital dönüşüm sürecini hızlandırdı. Ankete katılan yöneti-
cilerin yüzde 94’ü, 2022’ye kadar platform tabanlı iş model-
lerine katılmayı planladıklarını söylüyorlar. Araştırmanın 
ortaya çıkardığı bir başka nokta ise, şirketlerin gelecek iki 
yılda bulut teknolojilerinin uyarlanmasına yüzde 20 daha 
fazla öncelik vereceği yönünde. Bulut teknolojisine taşına-
cak işlevler arasında ilk iki sırada “müşteri etkileşimi” ve 
“pazarlama” yer alıyor. 

“İŞ KÜLTÜRÜ DEĞİŞMEDEN OLMAZ” 
Gündemde olan “dijital dönüşüm” sözünün bir yanılmayı da 
beraberinde getirdiğine dikkat çeken Microsoft Yazılım Mü-

� CAVİT YANTAÇ   Microsoft Yazılım Mühendisliği Bölümü Genel Müdür Yardımcısı (Microsoft Technical Program Management Lead)

“Total transformation is risky; you should just improve 
your team’s digital competence”

“Toptan değişim riskli, ekibinizin dijital 
yetkinliğini geliştirin”

Dijital dönüşüm projelerinde 
aşamalı bir yaklaşım ortaya 
koymak kritik bir öneme sahip. 
Öncelikle sağlam bir altyapı 
kurulmalı. Daha sonra anlık 
projelerle koşmaya çalışmak 
yerine, ekip içinde dijital 
yetkinlikleri geliştirilmesine 
önem verilmeli. İş stratejilerine 
uygun projelere öncelik verilmeli. 
Hata yapmanın normal olduğunu 
kabul etmeliyiz. Hatalardan 
öğrenmeye odaklanmayı en doğru 
yaklaşım olarak görüyorum. 

Bütün bunları sağlamayan dijital yetkinlikleri kısıtlı olan bir 
kurumun, yapay zeka projesi yaparak veya teknolojide moda olan 
trendleri kullanarak dijital dönüşüm yapabilmesi çok kolay değil. 
Dijital dönüşüm, genelde önce analog süreçlerden otomasyona, sonra 
hizmet odaklı iş modellerine, oradan da akıllı süreçler geliştirilmesine 
dayalı olarak gerçekleşiyor. Bu nedenle ürünlerini, süreçlerini, 
çalışanlarını veya müşterileriyle ilişkilerini dönüştürmek isteyen 
firmalar, öncelikle dijital yetkinliklerini artırmaları (Yazılım ekipleri 
kurulması, veri mühendisliği ekipleri kurulması, çevik metodolojilerin 
adapte edilmesi gibi) üretim, dağıtım, servis gibi tüm süreçlerin 
otomatize edilmesi; bu otomasyon sonucu yüksek miktarda veri 
oluştukça bu verinin karar süreçlerinde kullanılır hale gelmesi ve 
tüm aşamalarda yatırımları teknolojinin yönlendirmesindense iş 
stratejisinin yönlendirmesi. 

It is critical to take a gradual approach in digital 
transformation projects. First of all, a solid 
infrastructure must be established. Then, instead 
of trying to run with instant projects, importance 
should be given to developing digital competencies 
within the team. Projects in line with business 
strategies should be prioritized. We have to admit 
that it is very normal to make mistakes. I consider 
focusing on learning from mistakes as the best 
approach. It is not very easy for an institution with 
limited digital competencies that does not provide 
all of these to make digital transformation by 
making an artificial intelligence project or using the 
trends that are fashionable in technology. Digital 
transformation is usually based first on automation 
from analog processes, then on service-oriented 
business models, and then on the development 
of intelligent processes. Therefore, their products, 
their processes, their employees or their customers 
who want to transform their relationships with 
companies, primarily to increase their digital 
competencies (software teams, the establishment 
of the establishment of data engineering teams, the 
adoption of agile methodologies such as production, 
distribution, and service, such as all the processes to 
be automated, this automation they are incurred as 
the result of large amounts of data and these data 
are used in decision-making processes of business 
strategy rather than technology investments at all 
stages of the orientation of the guidance required.
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has brought a misconception: “It is believed that digital 
transformation will be possible by using more computers 
and consuming more software. Of course, it is necessary to 
use computing systems for digital transformation. But alone 
is not enough. If this were the case, giant holdings, industrial 
enterprises or public institutions could easily transform with 
huge IT budgets and large human resources.” If you want to 
transform, you have to change your business culture. Do not 
be afraid that employees will make mistakes in this process. 

hendisliği Bölümü Genel Müdür Yardımcısı Cavit Yantaç, 
“Sanılıyor ki dijital dönüşüm “daha fazla bilgisayar kulla-
narak, daha fazla yazılım tüketerek mümkün olacak. Dijital 
dönüşüm için bilgi işlem sistemlerini kullanmak elbette ge-
rekli. Ancak tek başına yeterli değil. Böyle olsaydı devasa bi-
lişim bütçeleri ve büyük insan kaynaklarıyla dev holdingler, 
sanayi kuruluşları veya kamu kurumları rahatlıkla dönüşe-
bilirlerdi” diyor. Eğer dönüşmek istiyorsanız iş kültürünüzü 

� VOLKAN SÖZMEN   IBM Türkiye Genel Müdürü (IBM Turkey General Manager)

“Continuous innovation is the strongest method”
“Sürekli yenilik en güçlü yöntem”

İşletmelerin temel fonksiyonları 
ile ilgili hemen hemen her şey artık 
kodlarla oluşturulabildiğinden 
dijital dönüşüm ve değişime 
yön vermek sürekli yenilik için 
en güçlü yöntem haline geldi.  
Yoğun rekabet, hızlı teknolojik 
değişimler, regülasyonların 
çeşitliliği ve sıklıkla değişimi, 
müşterilere etkin erişim ihtiyacı, 
kullanıcı odaklı olma zorunluluğu 
gibi birçok iç ve dış neden 
işletmelerin dijital dönüşümünün 
altyapısını oluşturuyor. Bu 

sorunlar karşısında bulut teknolojilerinin, bir teknoloji uygulaması 
olarak sunduğu esneklik, maliyet avantajları, pazara erişim, güvenlik 
çözümleri gibi artılar, işletmelerin dijital dönüşüm projelerinde bulut 
teknolojilerini sadece bir araç olarak konumlamalarının ötesinde iş 
ve stratejik modelinin temeline yerleştirmelerine de neden oldu. İlk 
dönemde bulut teknolojilerine yön veren kullanıcı uygulamalarıydı; 
ancak yeni dönemde yön veren ihtiyaç ise “kritik iş yükleri” olarak göze 
çarpıyor. Bunun en önemli nedeni, bu kritik iş yüklerinin yüzde 80’lik 
kısmının hala geleneksel platformlarda tutulup buluta taşınmamış 
olması. Büyük işletmeleri ve kurumları ayakta tutan kritik misyonlu 
iş yükleri genellikle, geleneksel veri merkezlerini, özel, genel ve uçta 
(Edge) olmak üzere birden çok bulutu içeren kapsamlı BT varlıklarını 
içine alıyor. Bazı şirketler birlikte çalışabilirlik özelliği olmayan o 
kadar çok bulut çözümünü denedi ve uyguladı ki farkına varmadan 
yaratıcılığın önüne eğilip bükülemeyen, çetin bir engel diktiler. Bulut 
tabanlı iş dönüşümüne yönelik merkezileştirilmiş bir strateji yoksa 
bu durum bir işletmeyi potansiyel kesinti, güvenlik ihlali ve yükselen 
maliyet riskleriyle karşı karşıya getirebiliyor. Ancak, bu riskler doğru 
BT mimarisiyle hafifletilebilir. IBM olarak biz bunun, birden çok 
ortamda iş yükünün taşınabilirliği, düzenlenmesi ve yönetimini 
sağlayan akıllı bir mimariyle yani “hibrit bulut” mimarisiyle 
sağlanabileceğine inanıyoruz.

Since almost everything related to the basic 
functions of companies can now be created 
with codes, directing digital transformation and 
change has become the most powerful method 
for continuous innovation. Many internal and 
external reasons such as intense competition, 
rapid technological changes, diversity and frequent 
change of regulations, the need for effective access 
to customers, and the necessity to be user-oriented, 
constitute the infrastructure of digital transformation 
of businesses. In the face of these problems, the 
advantages of cloud technologies as a technology 
application such as flexibility, cost advantages, 
access to the market and security solutions have 
caused businesses to place cloud technologies as 
a tool in digital transformation projects, as well 
as to place them at the basis of their business 
and strategic model. In the first period, it was 
user applications that shaped cloud technologies; 
however, the leading need in the new era stands 
out as “critical workloads”. The most important 
reason for this is that 80 percent of these critical 
workloads are still kept on traditional platforms and 
not moved to the cloud. Mission-critical workloads 
that sustain large businesses and organizations 
often encompass traditional data centers, extensive 
IT assets that include multiple clouds - private, 
public, and edge. Some companies have tried and 
implemented so many non-interoperable cloud 
solutions that they unwittingly created a formidable 
barrier to creativity. Without a centralized strategy 
for cloud-based business transformation, this can 
expose a business to potential disruption, security 
breach, and rising cost risks. However, these risks 
can be mitigated with the right IT architecture. At 
IBM, we believe that this can be achieved with an 
intelligent architecture that enables the portability, 
organization and management of workloads across 
multiple environments, i.e. “hybrid cloud”.  
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Put your customers first in all your work. If your strategy is 
not transformation, your job is difficult. According to Yantaç, 
it might be a good idea to examine the transformation 
examples that transform the sectors. Fast, agile companies 
have achieved the digital transformation before the big 
players. 

Yantaç emphasizes that such examples must be 
examined. How did they manage to do that? How do they 
act? Do they have common features? In fact, when you 
take a closer look at these types of actors who are leading 
the transformation, a few of the most prominent common 
features immediately draw attention. For example, they 
first establish the necessary strategic framework to create 
a platform. Then they develop software accordingly. 
They care about software and data. Firms that trigger 
transformation in different sectors receive support from 
cloud service providers, instead of allocating capital for 
their own hardware, and direct their teams to software 
and data architecture. They’re constantly 
experimenting with data. One of their most 
critical features is that they learn by mistake. 

5G BRINGS NEW OPPORTUNITIES 
While digital transformation fundamentally 
changes the way all sectors and companies do 
business, communication technologies in general, 
especially mobile technology, form the basis of 
digitalization. In order for businesses to make 
the most of the opportunities brought by new 
technologies in their digitalization journey, a 
solid, flexible, secure and advanced technology 
communication infrastructure is required. With 
5G, we will step into a new generation world by 
meeting the needs in digitalization. The power 
of the combination of IoT and mobile technology 
and 5G will open up many opportunities that 

değiştirmek zorundasınız. Bu süreçte ça-
lışanların hata yapmasından korkmayın. 
Yapacağınız tüm işlerde müşterinizi ön 
planda tutun. Stratejiniz transformasyon 
değilse işiniz zor. Yantaç’a göre sektörleri 
dönüştüren transformasyon örneklerini 
incelemek iyi bir fikir olabilir. Dijital dö-
nüşümü büyük oyunculardan önce hızlı, 
çevik şirketler başardılar. Yantaç, bu tarz 
örneklerin mutlaka incelenmesi gerekti-
ğini vurguluyor. Bunu nasıl başardılar? 
Nasıl hareket ediyorlar? Ortak özellik-
leri var mı? Aslında dönüşüme liderlik 
eden bu tarz oyunculara biraz yakından 
bakınca  en belirgin birkaç ortak özellik-
leri hemen dikkat çekiyor. Örneğin, önce 
platform oluşturmak için gerekli strate-
jik çerçeveyi kuruyorlar. Sonra buna uy-
gun yazılımları geliştiriyorlar. Yazılım ve 
veriye önem veriyorlar. Farklı sektörler-
de dönüşümü tetikleyen firmalar, kendi 
donanımlarına sermaye ayırmak yerine, 

bulut hizmet sağlayıcılardan destek alıp, kendi ekiplerini 
ağırlıklı olarak yazılım ve veri mimarisine yönlendiriyorlar. 
Veri ile sürekli deney yapıyorlar. En kritik özelliklerinden 
biri de yanılarak öğrenmeleri. 

5G İLE YENİ FIRSATLAR GELİYOR 
Dijital dönüşüm tüm sektörlerin ve işletmelerin iş yapış şe-
killerini temelden değiştirirken genel olarak iletişim tekno-
lojileri, özellikle mobil teknolojisi dijitalleşmenin temelini 
oluşturuyor. İşletmelerin dijitalleşme yolculuğunda yeni 
teknolojilerin getirdiği fırsatlardan en iyi şekilde yararlana-
bilmeleri için sağlam, esnek, güvenli ve ileri teknoloji bir ileti-
şim altyapısı gerekiyor. 5G sayesinde, dijitalleşme alanındaki 
ihtiyaçları karşılayarak yeni nesil bir dünyaya adım atacağız. 
IoT ile mobil teknolojinin ve 5G’nin birleşmesinin gücü daha 
önce mümkün olmayan pek çok fırsatı ortaya çıkaracak. 

Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın, “5G’nin yapay 
zeka ve uç bilgi işlem alanındaki gelişmeler ile 
desteklenmesiyle mobil teknoloji sadece ve-
rimlilik artışı değil aynı zamanda yepyeni iş 
modelleri ve iş yapış şekilleri ortaya çıkaracak. 
Hangi sektör olursa olsun, işletmelerin tüm 
sistemlerinin, iş süreçlerinin, çalışanlarının ve 
cihazlarının birbirleriyle gerçek zamanlı bağ-
lantıda olabildiği bir dünyada, bağlantıların 
sunduğu imkanları en iyi şekilde kullanan, oto-
masyona kritik önem verilen, güvenlik riskleri-
nin minimumda olduğu bir yapı hedeflenmeli” 
diyor. 5G’nin sunacağı fırsatlarla arabamızla 
konuşan fırınımızın yemeğimizi biz eve doğ-
ru yoldayken tam vaktinde pişirmesine veya 
iş ajandamızla ve akıllı saatimizle haberleşen 
televizyonumuzun o günkü keyfimize uygun 

IŞIL YALÇIN
Ericsson Türkiye Genel Müdürü 
(Ericsson Turkey General Manager)
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were not possible before. 
Ericsson Turkey General Manager Isil Yalcin says in 

this regard: “As a result of supporting 5G technology 
with developments in artificial intelligence and edge 
computing, mobile technology will not only increase 
productivity, but also reveal brand new business models 
and ways of doing business. Regardless of the sector, in a 
world where all systems, business processes, employees 
and devices of the enterprises can be in real-time 
connection with each other, a structure that makes the 
best use of the possibilities offered by connections, 
attaches critical importance to automation and has 
minimum security risks.” With the opportunities offered 
by 5G, we will not be surprised if our oven, speaking with 
our car, bakes our food just in time while we are on the 
way home, or that our television communicating with our 
business agenda and smartwatch has already chosen a 

bir filmi bizim yerimize çoktan seçmiş olmasına şaşırmaya-
cağımız günler yakın. Farklı endüstrilere baktığımızda ise 
kendi kendine tam otomasyon ile çalışan akıllı fabrikalar, cep 
telefonumuzdan uzaktan gözlemleyebildiğiniz ve sulamayı 
kendisi yapabilen tarım alanları hiç uzakta değil. 

Gelmekte olan yeni dijital çağın sadece ekranların ve 
klavyelerin arkasında kalan data ile sınırlı kalmayacağına 
dikkat çeken, Yalçın, “Sensörler, robotlar ve otonom sis-
temler aracığılıyla siber-fiziksel alana da girecek. Dijital 
transformasyon siber güvenlik alanında hem farklı açıkları 
ortaya çıkaracak hem de bunların önlenmesi için proaktif 
çalışmaları tetikleyecek. Yeni saldırı türleri, yeni gizlilik ve 
siber güvenlik düzenlemeleri, birçok sektörü etkileyecek.

İşletmelerin siber güvenlik çabaları her zaman tehdit 
ortamı ve yeni risk faktörlerinin ilerisinde olup, bu yeni 
tehditleri dikkate alarak sürekli yenilenmelidir” diyor. 

� GÖKHAN MATARACI   KPMG Lighthouse Türkiye Koordinatörü ve Teknoloji Sektör Lideri  (KPMG Lighthouse Turkey Coordinator and Technology Sector Leader)

“Effective controls need to be re-established”
“Etkili kontroller yeniden kurulmalı”

Siber güvenlik çalışmaları teknoloji 
kullanımı artması ile birlikte 
ivmelenen ancak doğru olduğuna 
ne kadar inanmak istemesem de 
bir adım geriden gelen, takip eden 
pozisyondaydı. Fakat, pandemi 
etkisiyle birçok dijitalleşme çalışması 
beklentinin üstünde bir hızla 
yaşamımıza ve iş hayatımıza dahil 
oldu. Var olan fark daha da açıldı. 
İşletmelerin risk ekipleri, değişen 
koşullara hızlı yanıt olarak atılan 
adımların oluşturduğu bu farkın 
yaratacağı tehlikeden memnun 

değil. Tüm bunlarla birlikte, her şeyden önce işletmeler aradaki faz 
farkını azaltmak için büyük çaba gösteriyor ve yol haritaları üzerinde 
çalışıyorlar. Bu serüvende hızlandırıcı olarak şunları sıralayabilirim; 
yeni çalışma modelleri neticesinde etkili kontrollerin yeniden kurulması 
gerekir. Daha etkili e-posta ve web güvenliğini, bir dizi güncellenmiş 
yamayla uğraşmayı, uzaktan erişim için daha sağlam (ideal olarak iki 
faktörlü) kimlik doğrulamayı, bulut güvenlik yapılandırmalarımızı 
kontrol etmeyi ve kriz döneminde oluşturulan gölge BT’yi daha yakından 
gözetlemeyi gerektiriyor. Bu yakalamanın bir kısmı, güvenlik algılama ve 
dolandırıcılık kontrol algoritmalarını gözden geçirmek ve onları çalışan 
modellerin yeni gerçekliğine güncellemekten geçiyor. Tüm bunların 
ötesinde stratejik olarak, dijitalleşme yol haritaları ile siber güvenlik 
çalışmalarının bir bütün olarak ele alınması, önümüzdeki dönemde 
oluşabilecek riskleri önlememizi sağlar.

Studies on cyber security have accelerated with 
the increase in technology use, but although I 
do not want to believe that it is true, it was in 
the position that following the dangers one step 
behind. However, with the effect of the pandemic, 
many digitalization products have been included 
in our lives and business life at a speed above 
expectations. The existing difference has widened 
the gap even further. The risk assessment teams 
of companies are not satisfied with the danger 
of this gap created by the steps taken in rapid 
response to changing conditions. Along with 
all of these, first of all, companies are making 
great efforts to reduce the phase difference and 
are working on road maps. As an accelerator in 
this adventure, I can list the following: Effective 
controls need to be re-established as a result of 
new working models. It requires more effective 
email and web security, dealing with a series of 
updated patches, more robust (ideally two-factor) 
authentication for remote access, checking our 
cloud security configurations, and a closer look 
at shadow IT created during the crisis. Part of this 
capture is reviewing security detection and fraud 
control algorithms and updating them to the new 
reality of working models. Beyond all of these, 
strategically handling digitalization roadmaps 
and cyber security studies as a whole enable 
us to prevent the risks that may occur in the 
upcoming period.
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� TOLGA BİZEL   Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazarlama Bölümü Departman Müdürü
(Mitsubishi Electric Turkey Factory Automation Systems Product Management and Business Development Department Senior Manager) 

“Interest in personalized products and services will increase”
“Kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetlere ilgi artacak”

Dijital dönüşüm ve akıllı 
üretim sistemlerini tüm 
ülkeleri değiştirecek kavramlar 
olarak değerlendirebiliriz. 
Özellikle pandemi sürecinde 
dijitalleşmenin önemini 
üreticiler, markalar, bireyler, 
aslında her sektörden 
çalışan ve tüketici çok 
yakından deneyimledi. Mobil 
iletişim, giyilebilir cihazlar, 
akıllı araçlar, akıllı evler, 
Nesnelerin İnterneti, yapay 
zekâ, artırılmış gerçeklik 
gibi teknolojilerin etkisiyle 
geleneksel iş modellerinin 
değişmesi bekleniyor. 

Dijitalleşmeyle birlikte bireysel alışkanlıklarımız da değişmeye 
devam edecek. Kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetlere olan ilgi daha 
da artacak. Mitsubishi Electric’in ana alanı olan üretimden konuya 
bakacak olursak; bu yeni süreçte birbirine bağlı üretim makineleri 
ve insan etkileşimiyle birlikte yeni bir üretim anlayışı hızlanıyor. Bu 
değişim sürecinde dijital dönüşümün işletmelerin ve sanayicilerin 
olmazsa olmazı haline geleceğini söylemek mümkün. Bu alanlarda 
kendilerini geliştiren ve yatırım yapan işletmelerin de varlıklarını 
sürdüreceklerini ve alanlarında fark yaratacaklarını söyleyebiliriz. 
Artık tüm insanlığın birbirine çok derinden bağlı olduğu dünyamızda, 
hastalıktan teknolojik gelişmelere kadar hiçbir alanda bir ülkenin 
diğerinden soyutlanması mümkün değil. Türkiye’de de üreticilerin 
hem kendi sektörleri içinde rekabet edebilmeleri hem de dijitalleşen 
dünyada varlıklarını sürdürülebilmeleri için üretimde dijitalleşme 
artık bir gereklilik. Sanayicilerin rutin iş planlarının dışında kaynakları 
verimli kullanmaları çok önemli… Mitsubishi Electric olarak yalın 
üretim yapıyor ve sanayicileri bu yönde destekliyoruz. Bazı üretim 
hatlarında dönüşüm çok kolay yapılabilirken diğerlerinde çok ciddi 
yatırımlar ve değişiklikler yapmak gerekiyor. Hem insan kaynağı hem 
de makine imalatı konusunda oldukça avantajlı olan ülkemizdeki 
sanayiciler de dijital dönüşüme ayak uydurmak ve bilgi sahibi olmak 
konusunda çok istekliler. Bu potansiyel ve ilgi bizi çok mutlu ediyor, 
çünkü dünyada çok zorlu bir rekabet ortamı var ve üreticilerimizin 
global çapta başarılı olmalarını istiyoruz. Eğer fabrikalarda dijital 
dönüşüm yapılmak isteniyorsa konuyla ilgili mutlaka bir departmanın 
kurulmasını ve her ekipten bir kişinin bu süreçte yer almasını 
öneriyoruz. İşletmelerin ve sanayicilerin mutlaka bir dijitalleşme 
stratejilerinin olmasını, hatta gerekiyorsa mentorluk almalarını da 
tavsiye ediyoruz. 

We can consider digital transformation and smart 
production systems as concepts that will change 
all countries. Especially during the pandemic, 
manufacturers, brands, individuals, actually 
employees and consumers from every sector have 
experienced the importance of digitalization very 
closely. Traditional business models are expected 
to change with the effect of technologies such 
as mobile communication, wearable devices, 
smart vehicles, smart homes, Internet of Things, 
artificial intelligence, and augmented reality. With 
digitalization, our individual habits will continue 
to change. Interest in personalized products and 
services will increase even more. If we look at 
the subject from production, which is the main 
field of Mitsubishi Electric; in this new era, a 
new understanding of production accelerates 
with interconnected production machines and 
human interaction. It is possible to say that digital 
transformation will become a must for businesses 
and industrialists in this process of change. We can 
say that businesses that develop and invest in these 
areas will also continue their existence and make 
a difference in their fields. In our world, where all 
humanity is deeply connected to each other, it is not 
possible to isolate one country from another in any 
field from disease to technological developments. 
Digitization is now a necessity in production in 
Turkey as well as their industry manufacturers to 
compete in order to sustain their presence in the 
digitalized world as well. It is very important for 
industrialists to use resources efficiently, apart from 
routine business plans. As Mitsubishi Electric, we use 
lean production techniques and support industrialists 
in this direction. While some production lines can 
be transformed very easily, others require very 
serious investments and changes. Industrialists in 
our country, which is very advantageous in both 
human resources and machine manufacturing, 
are also very enthusiastic about keeping up with 
digital transformation and being informed. This 
potential and interest makes us very happy because 
there is a very tough competition in the world and 
we want our manufacturers to be successful on a 
global scale. If digital transformation is desired in 
factories, we recommend that a related department 
be established and one person from each team be 
involved in this process. We recommend companies 
and industrialists to have a digitalization strategy 
and even get mentoring if necessary. 



HABER / News42 STRATEGY

movie that suits our pleasure. When we look at different 
industries, smart factories that work with full automation 
on their own, and agricultural areas that can be monitored 
remotely from our mobile phones and irrigation 
themselves are not far away. 

Pointing out that the new digital age that is coming 
will not be limited to the data behind the screens and 
keyboards, Yalçın continues: “It will also be part of 
the cyber-physical space through sensors, robots and 
autonomous systems. Digital transformation will both 
reveal different vulnerabilities in the field of cyber security 
and trigger proactive efforts to prevent them. New types 
of attacks, new privacy and cyber security regulations will 
affect many industries. Cyber security efforts of businesses 
are always ahead of the threat environment and new risk 
factors, and should be constantly renewed by taking these 
new threats into account.” 

CYBERSECURITY IS NOW A BUSINESS ISSUE 
Cybersecurity has become a business problem today. 
Because when a cyber-attack occurs, businesses are 
negatively affected by business interruptions, ransoms 
that can be paid to cyber hackers, penalties and 
reputation losses if personal data are exposed as a result 
of cyber-attack. So, with the power of innovative digital 
technologies, what measures should be taken against this 
kind of “smart” attacks? It is recommended to act with 
a three-step strategy against threats. These are listed as 
preventive measures, rescue measures and monitoring 
measures. Preventive measures can be summarized 
as introducing effective information security policies, 
raising awareness of senior management and employee 
information security, and investing in necessary software 
and hardware solutions such as antivirus and firewall for 
information security. 

Today, target-oriented cyber-attacks, called APT as 
Advanced Persistent Attacks, have reached such a stage 
that the slightest vulnerability can reach great damage. 
Using ransomware, cyber hackers can demand ransom 
by capturing and deleting the servers that make up the 
IT systems of the business, encrypting all backups, all 
critical data, causing business interruption. Against this, 
it is recommended that they keep copies of their backups 
that are not connected to the system, even if they have 
hot backups. These are called recovery measures. Tracing 
measures are as follows: When cyber attackers enter a 

SİBER GÜVENLİK ARTIK BİR İŞLETME SORUNU 
Bugün siber güvenlik artık bir işletme sorunu haline geldi. 
Çünkü bir siber saldırı olunca iş kesintilerinden, siber kor-
sanlara ödenebilecek fidyelerden, siber saldırı sonucunda 
kişisel veriler ifşa olduysa gelebilecek cezalardan ve itibar 
kayıplarından işletmeler olumsuz şekilde etkileniyorlar. 
Peki, yenilikçi dijital teknolojilerin gücü ile yeni nesil akıllı 
saldırılara karşı nasıl tedbirler alınmalı? 

Tehditlere karşı üç aşamalı bir strateji ile hareket edilme-
si öneriliyor. Bunlar önleyici tedbirler, kurtarıcı tedbirler ve 
izleyici tedbirler olarak sıralanıyor. Önleyici tedbirler; etkili 
bilgi güvenliği politikalarının ortaya konması, üst yönetim ve 
çalışan bilgi güvenliği farkındalığının artırılması bilgi güvenliği 
için antivirüs, güvenlik duvarı gibi gerekli yazılım ve donanım 
çözümlerine yönelik yatırım yapılması olarak özetlenebilir. 
Günümüzde APT olarak adlandırılan hedef odaklı siber sal-
dırılar öyle bir aşamaya ulaştı ki en ufak bir zafiyet çok büyük 
zararlara ulaşabiliyor. Fidye zararlı yazılımları (Ransomware) 
kullanan siber korsanlar işletmeye ait BT sistemlerini oluştu-
ran sunucuları ele geçirip silerek tüm yedekleri tüm kritik veri-
leri şifreleyip iş kesintisine yol açarak fidye talep edebiliyor. Bu 
duruma karşı etkin yedek alan hatta yedeklerinin de sisteme 
bağlı olmayan kopyalarını tutmaları tavsiye ediliyor. Bunları 
kurtarıcı tedbirler olarak adlandırılıyor. Gelelim izleyici ted-
birlere... Siber saldırganlar bir sisteme girince zarar verecekleri 
doğru anı belirlemek için uzun süre içeride kalabilirler. Bu 
yüzden siber saldırganların sistemde bıraktıkları izleri takip 
edebilecek SIEM, SOAR gibi yatırımların yapılması gerekiyor.  

 
YAPAY ZEKA REKABET ORTAMINI DEĞİŞTİRİYOR 
İş süreçlerine hızla adapte edilmeye çalışılan teknolojilerden 
biri de Yapay Zeka (YZ). YZ, insan muhakemesini ve faaliyet-
lerini simüle eden bir dizi teknolojiyi kapsayan geniş bir terim 
aslında. YZ’nin işletmeler tarafından benimsenmesi hızlanıyor. 
YZ’yi iş dünyası için daha erişilebilir hale getirmeye odaklanan 
dünya devi teknoloji firmaları, bu alanda önemli çalışmalara 
imza atıyorlar. Örneğin IBM’in “Yapay Zeka Merdiveni” ola-
rak adlandırılan, tamamen müşteri iç görülerine dayalı bir 
mimarisi var. Burada; Veri Toplama, Verileri Organize Etme, 
Analiz Etme ve ardından da son olarak yapay zekayı sistemde 
uygulama üzerine kurulu dört  aşamalı bir yaklaşım sunuluyor. 

KPMG’nin Enterprise Reboot araştırmasına göre; işlet-

“Siber güvenliği artık işletmelerdeki tüm 
süreçlerin her adımında göz önünde 
bulundurmak zorundayız.”
“We should consider the cyber security at each stage of 
the operations at the companies.”
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� BURAK ÇİFTER   Bilge SGT Genel Müdürü   (Bilge SGT General Manager)

“Cybersecurity is not a forced task but a useful process”
“Siber güvenlik zoraki bir görev değil faydalı bir süreç” 

Dijital hayatımızın 
parçası ise siber 
güvenlik de artık 
vazgeçilmez bir unsuru. 
Bütün akışlarımızı, 
sözleşmelerimizi, bilgi 
varlığımızı dijitale 
taşırken siber güvenlik 
bizim için işletmenin 
kendi güvenliği haline 
geliyor. Bu sebeple 
siber güvenliği zoraki 
bir görev olarak değil, 
faydalı ve önemli 

bir süreç olarak işletmelerdeki süreçlerin her adımında 
göz önünde bulundurarak karar vermek gerekiyor. En 
basit iş ortaklıklarından tutun da, kurum içi veya kurum 
dışı sunulacak yeni dijital hizmetlerin kesintisiz ve 
sağlıklı olmasına kadar; gizlilik, doğruluk ve erişilebilirlik 
gereksinimlerinin tasarlanıp icra edilmesi gerekiyor. Dijital 
dönüşüm bir diğer anlamda siber güvenliği işletmelerin 
gündelik hayatının bir parçası haline getirmesini 
gerektiriyor. Siber güvenlik çözümleri 10-15 sene önceki gibi 
daha zor erişilebilen ve sadece çok büyük işletmelerin bütçe 
ayırabileceği çözümler değil. Özellikle dijital dönüşümün 
bulut tabanlı hizmetleri yaygınlaştırması, siber güvenlik 
çözümlerinde de etkisini gösterdi. Artık işletmeler siber 
güvenlik tedbirlerine sahip olmak ve bunları yönetmek 
için, çözümün yanı sıra ek bir altyapı yatırımı yapmak 
zorunda kalmayabiliyorlar. Özellikle robot çözümler çok 
yaygın olarak iş hayatımıza girmeye başladı. 
Rutin işleri yapmak için eğittiğiniz makine 
öğrenmesi tabanlı çözümler artık ülkemizde 
de kullanıldığını görebiliyoruz. Evrak 
doğrulama, fatura kontrolü, veri ayıklama ve 
farklı kaynaklardan gelen verilerin işlenerek 
işletmenin sistemine istenilen şekilde girilmesi 
gibi rutin ancak yine de insan gerektiren işler 
artık bu robot çözümler sayesinde hem daha 
az hata oranı hem de kesintisiz ve süreçlere 
entegre olarak çalışabiliyor. Bu alanda özellikle 
görüntü işleme teknolojilerinin gelişmesinin 
de katkısı ile üretim kalite kontrolünden 
tutun da bilgi ve belge tasnifine kadar bir çok 
süreci önümüzde beş sene içerisinde robot 
yazılımlarına devredeceğimizi kolaylıkla 
öngörebiliyoruz. 

If it is a part of our digital life, cyber security is now an 
indispensable element. While we move all our flows, contracts, 
and information assets to digital, cyber security becomes the 
security of the enterprise for us. For this reason, it is necessary 
to make a decision by considering every step of the processes 
in the enterprises as a useful and important process, not as a 
forced task. From the simplest business partnerships to the 
uninterrupted and healthy new digital services to be offered 
internally or externally; privacy, accuracy and accessibility 
requirements need to be designed and enforced. In another 
sense, digital transformation requires companies to make 
cyber security a part of their daily life.

Cyber security solutions are now more easy to access when 
compared with 10-15 years ago in which only very large 
companies could afford them. In particular, the spread of 
digital transformation to cloud-based services has also had 
its effect on cyber security solutions. Now, companies may 
not have to make an additional infrastructure investment in 
addition to the solution to own and manage cyber security 
measures. 

Robot solutions in particular have started to enter our 
business life very widely. We can see that machine learning-
based solutions that you train to do routine work are now used 
in our country. Routine but still requiring human tasks such 
as document verification, invoice control, data extraction and 
processing of data from different sources and entering the 
enterprise’s system as desired, can now work both with less 
error rate and uninterruptedly and integrated into processes 
thanks to these robot solutions. With the contribution of the 
development of image processing technologies in this field, 
we can easily foresee that we will transfer many processes 
from production quality control to information and document 
classification to robot software in the next five years.
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system, they can stay inside for a long time to determine 
the right moment to harm. Therefore, investments such 
as SIEM and SOAR that can follow the traces left by cyber 
attackers on the system must be made.  

 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE CHANGES THE 
COMPETITION ENVIRONMENT 
Artificial Intelligence (AI) is one of the technologies that 
are trying to be adapted quickly to business processes. 
AI is actually a broad term that encompasses a range 
of technologies that simulate human reasoning and 
activities. The adoption of AI by businesses is becoming 
widespread. World giant technology companies focusing 
on making AI more accessible to the business world are 
carrying out important works in this field. For example, 
IBM has an architecture that is completely based on 
customer insights, called the “Artificial Intelligence 
Ladder”. Here; A four-step approach based on Data 
Collection, Organizing and Analyzing Data and then finally 
applying artificial intelligence in the system is presented. 

According to KPMG’s Enterprise Reboot research; One 
of the areas where businesses will invest the most in the 
next year will be AI. According to KPMG, trends focus on 
a range of issues from technology delivery to governance 
and the rise of “artificial intelligence as a service.” To 
summarize: First, AI quickly moved from “technology to 
watch” to “technology to deploy” position. Until recently, 
corporate artificial intelligence was seen as a Horizon 3 
technology. Accordingly, it was something that would be 
available in three to five years. But big companies are 
now using AI. Another important subject; Automation, 
AI, analytics, and low-code platforms are getting closer 
to each other, and teams are using these technologies 
together, realizing that they are working more efficiently 
by this way. This means that more AI algorithms and 
operational solutions will be combined. The factor 
seems to be the growth of corporate demand. Many large 
businesses invest heavily in AI. The scale of the business 
and the size of the sector it covers are similar to the rate 
of AI adoption by business teams. With their demand 
increasing, new organizational capabilities are critical.

To take full advantage of AI, companies need to invest 
heavily in talent, business processes, data, and values and 
norms. The accompanying need for internal governance 
shows that the investments required to establish 
policies and procedures for AI deployment will increase. 
The move towards solutions that can replace business 
teams’ decision mechanisms has also created the need 
to control AI. AI can increase risks and ethical concerns. 
There is a growing interest and debate about what types 
of guidelines are appropriate and where they should 
be implemented, followed and done. In this field, it has 
created the necessity to establish a tracking mechanism of 
the results and actions of AI solutions. 

On the other hand, the rise of artificial intelligence as a 
service is increasing. Businesses will increasingly be able 
to take advantage of the AI as a Service (“AIaaS”) market. 
Thus, it will be easier to apply more correct solutions with 
less cost. In the light of all these developments, needs and 
results; AI can change the competitive landscape.

meler önümüzdeki bir yıl içinde en fazla yatırımı yapacağı 
alanlardan biri yapay YZ olacak. KPMG’ye göre trendler, 
teknoloji dağıtımından yönetişime ve “hizmet olarak ya-
pay zeka”nın yükselişine kadar bir dizi konuya odaklanıyor. 
Özetlemek gerekirse: İlk olarak YZ, “izlenecek teknoloji-
den”, “konuşlandırılacak teknolojiye” hızla geçti. Kısa bir 
süre önce, kurumsal yapay zeka bir Horizon 3 teknolojisi 
olarak görülüyordu. Bu üç ila beş yıl içinde kullanıma sunu-
lacak bir şeydi. Ancak büyük şirketler artık YZ’yi kullanıyor. 
Bir diğer önemli konu; otomasyon, YZ, analitik ve düşük 
kodlu platformlar birbirine yakınlaşıyor, ekipler, birlikte 
daha verimli çalıştıklarını fark ederek bu teknolojileri birlik-
te kullanıyorlar. Bu da daha fazla YZ algoritması ile operas-
yonel çözümlerin birleşeceği anlamına geliyor. Buna etken 
ise kurumsal talep büyümesi olarak görünüyor. Birçok bü-
yük işletme, YZ’ye büyük yatırımlar yapıyor. İşletmenin öl-
çeğine ve kapsadığı sektör büyüklüğü ile iş ekiplerinin YZ’yi 
benimseme oranı benzerlik gösteriyor. Talepleri artışı ile 
birlikte yeni organizasyonel yetenekler kritik önem taşıyor.

YZ’den tam olarak yararlanmak için işletmelerin yetenek, 
iş süreçleri, veriler ve değerler ve normlara büyük yatırımlar 
yapması gerekiyor. Beraberinde ortaya çıkan iç yönetişim 
ihtiyacı, YZ dağıtımı ile ilgili politikalar ve prosedürler oluş-
turmak için gereken yatırımların artacağını gösteriyor. İş 
ekiplerinin karar mekanizmaları yerini alabilecek çözümle-
re doğru ilerleyiş, YZ’yi kontrol etme ihtiyacını da doğurdu. 
YZ, riskleri ve etik kaygıları artırabilir. Hangi tür kılavuzla-
rın uygun olduğu ve bunların nerede uygulanması, izlenmesi 
ve yaptırılması gerektiğine dair artan bir ilgi ve tartışma var. 
Bu alanda YZ çözümlerinin sonuç ve aksiyonlarının takip 
mekanizmasının kurulması zorunluluğunu oluşturdu. 

Diğer yandan hizmet olarak yapay zekanın yükselişi artı-
yor. İşletmeler, hizmet olarak AI (“AIaaS”) pazarından gide-
rek daha fazla yararlanabilecek. Böylece daha az maliyetle 
daha doğru çözümlerin uygulanması kolaylaştırılacak. Tüm 
bu gelişmeler, ihtiyaçlar ve sonuçlar ışığında; YZ, rekabet 
ortamını değiştirebilir.

“Yapay zeka, işletmelerin 
önümüzdeki bir yıl içinde 
en fazla yatırım yapacağı 
alanlardan biri olacak.”
“The artificial intelligence 
will be one of the areas to 
be heavily invested by the 
companies in the year ahead.”
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ONLINE 
MÜZAYEDELER 

DÖNEMİONLINE 
AUCTIONS 

PERIOD Sanatta yeni 
dönem trendi 

online müzayede 
pazarı, 2025’te 

hacimsel olarak 
2.4 milyar dolara 

ulaşacak. 

The online auction 
market, the new 

era trend in art, will 
reach $ 2.4 billion in 

volume in 2025.
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COMPUTER ALGORITHMS are ravaging the art world, as 
well as science and health. Artworks were created with 
an artificial intelligence program and began to go on sale. 
In 2018, the work “Portrait of Edmond Belamy”, created 
by an artificial intelligence program at Christie’s auction 
house in New York, sold at the auction for $432k.

Especially the interest of new generation collectors in 
digital works is focused on further expanding the market. 
Experts say that countries are trying to stand out in the 
field of art and have a say in the world at the cultural and 
intellectual level, and consider Block-chain technology as 
one of the future trends in the art world.

On the other hand, the number of art platforms on the 
internet are increasing, existing ones are growing, and 
the sale of art on the internet is having more place year 
by year. The only reason why art exchanges have started 
to move into the virtual world is not just because people 
are too lazy to commute or fear wasting time. Art lovers 
attach importance to the return conditions when buying 
paintings and sculptures, and internet sales platforms 
where returning is easy to attract more attention. 
Moreover, buyers can quickly find what they are looking 
for online, instead of being limited to just a few galleries 
or a city and choosing among the jobs there.

VIRTUAL ART MARKET WILL GROW IN 2025
According to the 2020 Art Research conducted by Hexa, 
there is a noticeable growth in the virtual painting and 
sculpture market with the increase in internet usage. In 
2025, the volume of virtual art market in the USA alone is 
predicted to reach 2.4 billion dollars. Behind this prediction 
lies both the increasing demand for art markets abroad 
as a result of the appreciation of the USD against foreign 

BILGISAYAR ALGORITMALARI, bilim ve sağlık alanının yanı 
sıra sanat dünyasını da sarıp sarmalıyor. Sanat eserleri ya-
pay zeka programıyla yaratılıp, satışa çıkmaya başladı. 2018 
yılında New York’taki Christie’s müzayede evinde bir yapay 
zeka programı tarafından yaratılan “Edmond Belamy’nin 
Portresi” adlı eser açık artırma ile 432 bin dolara satıldı. 

Özellikle yeni nesil koleksiyoncuların dijital eserlere olan 
ilgisi pazarı daha da büyütmeye odaklı. Ülkelerin sanat ala-
nında öne çıkarak, kültürel ve entelektüel düzeyde dünyada 
söz sahibi olmaya çalıştıklarını söyleyen uzmanlar, Blockc-
hain teknolojisini sanat dünyasında geleceğin trendlerinden 
biri olarak görüyorlar. 

Öte yandan internette sanat platformları artıyor, varo-
lanlar büyüyor ve internet üzerinden sanat satışı yıldan 
yıla yükseliyor. Sanat alışverişinin sanal dünyaya taşınmaya 
başlamasının tek nedeni insanların gidip gelmeye üşenmesi 
ya da vakit kaybetme korkusu değil. Sanatseverler resim ve 
heykel alırken de geri iade koşullarına önem veriyor, geri 
iadenin kolay olduğu internet satış platformları daha çok 
ilgi görüyor. Üstelik alıcılar sadece birkaç galeriyle ya da bir 
şehirle sınırlı kalıp oradaki işler arasından seçim yapmak 
yerine internetten hızlıca aradıklarını bulabiliyorlar. 

2025’TE SANAL SANAT PIYASASI BÜYÜYECEK
Hexa’nın yaptığı 2020 Sanat Araştırması’na göre, internet kulla-
nımının artışıyla birlikte sanal resim ve heykel piyasasında gözle 
görülür bir büyüme söz konusu. 2025’te sadece ABD’deki sanal 
sanat piyasası hacminin 2.4 milyar dolara çıkacağı öngörülüyor. 
Bu tahminin arkasında hem doların yabancı para birimlerine 
karşı değer kazanması sonucu ülke dışındaki sanat pazarlarına 
artan talep hem de online müzayedeler, açık raporlama ve şef-
faflık sayesinde alıcılarda oluşan güven ortamı yatıyor.

2018 yılında 
New York’taki 
Christie’s müzayede 
evinde bir yapay 
zeka programı 
tarafından 
yaratılan “Edmond 
Belamy’nin 
Portresi” adlı eser 
açık artırma ile 432 
bin dolara satıldı. 

In 2018, the work 
“Portrait of Edmond 
Belamy”, created 
by an artificial 
intelligence program 
at Christie’s auction 
house in New York, 
sold at the auction 
for $432k.

İLK 3 SANAT PAZARI
TOP 3 COUNTRIES IN 
ART MARKET

En büyük üç pazarın 2020 yılı 
satışları toplam satışların yüzde 
84’ünü oluşturuyor

ABD
US

% 44
ÇİN

CHINA
% 19

DİĞER
OTHER

% 14

İNGİLTERE
UK

% 21

The three largest markets account 
for 84 percent of total sales
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currencies, and the environment of trust in buyers thanks to 
online auctions, open reporting and transparency. 

It is estimated that the painting segment, which 
dominates the virtual art market, will maintain this 
position for a long time. Record-breaking auctions and 
the growing interest in painting support this projection. 
Most art sales take place at fairs or online auctions. 
Online auctions allow the works to be brought together 
effortlessly and reach far more buyers. 

The reason that art fairs, galleries and museums were 
also closed for months besides live auctions restricted 
access to art only by online. 

The pandemic has sped up an ongoing process 
irreversibly. During the outbreak, sales of over 20 million 
dollars were seen in both contemporary, impressionist 
and modern art from private sales. In Islamic Works, the 
auction, which was held live in London after two months 
of delay, broke the record for the last 10 years and 
sold over 13 million GBP. It includes in so far sold most 
valuable Koran (GBP 7 million) and one of the first three 
portraits of Fatih Sultan Mehmet done by Atelier Bellini 
and attracted attention with its arrival in Turkey. 

The Islamic Works Auction became one of the most 
popular auctions of this period. All eyes were on this 
auction, which was postponed even though the catalog was 
published at the beginning of April, as it was the first live 
sale in London after the pandemic. With a sell rate of 94% 
which is a hard-to-reach and GBP 13,361,000 in total, it far 
exceeded the market performance of recent years. The Holy 
Quran from the 15th century, from the Timur or Akkoyunlu 
era, turned the expectations upside down and sold for 
almost 12 times of the starting value with the participation 
of many international collectors from the price of 600,000 
GBP. The portrait of Fatih Sultan Mehmet was brought 
to the national treasury of the country by the Istanbul 
Metropolitan Municipality for GBP 935,250 on June 25, 
with the competition of many interested parties, although 
he could not find a buyer for 600,000 GBP at the Classical 
Masters Auction in the recent past.

Sanal sanat piyasasını domine eden resim segmenti-
nin bu konumunu uzun süre koruyacağı tahmin ediliyor. 
Rekor kıran müzayedeler ve resme olan ilginin çoğalarak 
artması bu projeksiyonu destekliyor. En çok sanat satışı 
fuarlarda ya da online müzayedelerde gerçekleşiyor. On-
line müzayedeler, hem eserlerin zahmetsizce bir araya 
getirilmesini hem de çok daha fazla alıcıya ulaşmasına 
olanak sağlıyor.

Canlı müzayedelerin yanı sıra sanat fuarları, galeriler ve 
müzelerin de aylar boyunca kapalı kalması, sanata ulaşımı 
online erişimle kısıtladı. Pandemi, devam etmekte olan bir 
süreci geri dönüşü olmayacak bir şekilde hızlandırdı. 

Pandemi döneminde özel satışlardan gerek çağdaş, ge-
rekse empresyonist ve modern sanatta 20 milyon dolar üze-
rinde satış gerçekleşti. İslam Eserleri’nde de iki ay erteleme 
sonrasında canlı olarak Londra’da gerçekleşen müzayede, 
son 10 senenin rekorunu kırarak 13 milyon sterlinin üzerin-
de satış yaptı; buna bugüne kadar satılan en değerli Kur’an 
(7 milyon sterlin) ve Türkiye’ye gelişiyle dikkatleri çeken 
Bellini Atölyesi’nden çıkma, Fatih Sultan Mehmet’in ilk üç 
portresinden biri de dahil.

İslam Eserleri Müzayedesi, bu dönemin en çok konuşulan 
müzayedelerinden biri oldu. Londra’da pandemi sonrasında 
yapılan ilk canlı satış olması nedeniyle tüm gözler Nisan 
ayının başında kataloğu çıkmış olmasına rağmen ertelenen 
bu müzayededeydi. 13 milyon 361 bin sterlin ve yüzde 94 
gibi ulaşılması zor bir satış oranıyla son senelerin piyasa 
performansının çok üzerine çıktı. Timur ya da Akkoyun-
lu dönemi, 15. yüzyıldan kalma Kur’an, beklentileri alt üst 
ederek 600 bin sterlin fiyatından çıkıp uluslararası pek çok 
koleksiyonerin katılımıyla neredeyse 12 katına satıldı. Fatih 
Sultan Mehmet’in portresi, yakın geçmişte Klasik Ustalar 
Müzayedesi’nde, 600 bin sterline alıcı bulamamasına rağ-
men, 25 Haziran’da pek çok ilgilinin rekabetiyle 935 bin 250 
sterline İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ülke milli 
hazinesine kazandırıldı. 

Pandemi döneminde özel satışlardan 
gerek çağdaş, gerekse empresyonist ve 
modern sanatta 20 milyon dolar üzerinde 
satış gerçekleşti.
The pandemic has sped up an ongoing processirreversibly. 
During the outbreak, sales of over 20 million dollars were 
seen in both contemporary, impressionist and modern art 
from private sales.
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• David Zwirner, Basel Çevrimiçi’de 
15 Rooms (15 Oda) konseptiyle 15 
sanatçısını sunduğu Basel Online’da 
Jeff Koons’un Balloon Venus Lespugue 
(Red) (2013–19) heykelini 8 milyon 
dolara sattı. Zwirner’in “odalarında” 
Josef Albers, Joan Mitchell ve 
çağdaşlardan Kerry James Marshall, 
Josh Smith gibi yıldız sanatçıların 
toplam 28 milyon dolarlık işleri 
çevrimiçi satışa sunuldu.

• Zwirner’in ana rakiplerinden diğer bir 
mega-galeri Gagosian, Cecily Brown’un 
Figures in a Landscape 1 (2001) resmini 
yine çevrimiçi platformunda 5.5 milyon 
dolara sattı. Bu işle beraber, Gagosian 
çevrimiçi platformundan satış rakamı 
14 milyon dolara varan toplam 40 iş 
satmış oldu.

• Sotheby’s 22 Nisan’da Londra’da açık 
artırmada 6.4 milyon dolarlık satış 
yaparak en büyük çevrimiçi satışını 
gerçekleştirdi. George Condo’nun 
Antipodal Reunion (2005) eseri, 
tam olarak 1.035.000 sterline satıldı. 
Picasso’nun The Bathers eserinin 987 
bin dolara satıldığı müzayedede, bir 
Türk müjdesi de verelim: Fahrelnissa 
Zeid’in Lunar Chiaroscuro eseri, tahmin 
edilen fiyatını aşıp 313 bin dolara 
satılarak Sotheby’s’de ilk çıkışını yaptı. 

• Sanat piyasasını canlandıran en 
büyük alımlardan biri trilyoner Ken 
Griffin’den geldi. Griffin, Jean-Michel 
Basquiat’nın 1982 tarihli Boy and Dog in 
a Johnnypump eserini tam 100 milyon 
dolara aldı. Sanat yayınları, Griffin’in 
servetini ve koleksiyonerini bilenler için 
bunun bir sürpriz olmadığını yazdı. 

• Sotheby’s 29 Haziran 2020 akşamı 
gerçekleştirdiği global çevrimiçi 
müzayedede 363.2 milyon dolarlık 
modern ve çağdaş sanat eseri sattı.

• David Zwirner sold Jeff Koons’ 
Balloon Venus Lespugue (Red) 
(2013-19) sculpture for 8 million 
dollars in Basel Online, where 
they presented 15 artists with the 
concept of 15 Rooms. A total of 
$ 28 million worth of works from 
star artists such as Josef Albers, 
Joan Mitchell and contemporaries 
Kerry James Marshall and Josh 
Smith were put up for sale online in 
Zwirner’s “rooms”.

• Another mega-gallery Gagosian, 
one of Zwirner’s main competitors, 
sold Cecily Brown’s Figures in a 
Landscape 1 (2001) on its online 
platform for $ 5.5 million. With this 
art piece, Gagosian has sold a total 
of 40 works with sales up to $ 14 
million on the online platform.

• Sotheby’s made its largest online 
sale, selling $ 6.4 million at auction 
in London on April 22nd. George 
Condo’s Antipodal Reunion (2005) 
sold for exactly GBP 1,035,000. At 
the auction, where Picasso’s The 
Bathers was sold for $ 987,000, 
let’s give a good news for Turkish 
people: Fahrelnissa Zeid’s Lunar 
Chiaroscuro exceeded its estimated 
price and sold for $ 313,000, 
making its debut in Sotheby’s 
gallery.

• One of the biggest purchases 
to stimulate the art market came 
from billionaire Ken Griffin. 
Griffin bought Jean-Michel 
Basquiat’s 1982 Boy and Dog in 
a Johnnypump for exactly $100 
million. Art publications wrote 
that this is no surprise to those 
who know of Griffin’s wealth and 
collection.

• Sotheby’s sold $ 363.2 million of 
modern and contemporary art at a 
global online auction held on the 
evening of June 29, 2020.

Pandemi ve çevrimiçi satışlar
Pandemic and online sales

Mega-galerilerin ve müzayede evlerinin online performansı 

Online performance of mega-galleries and auction houses
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ONLINE PLATFORMS FOR THE ART WORLD
Online auctions has a solid place in the art world. In 2020, 
46% of the galleries redesigned their websites, and 21% 
started working with a social media expert. The relations 
of social media platforms and galleries are growing 
day by day. Although Facebook and Instagram were 
previously seen as simple networks, they are now seen 
as a marketing and sales tool with paid ad placements 
and interactive photo and video features. This year 
54% of the galleries experienced Instagram Stories and 
Facebook, while 47% communicated with collectors via 
social media. 

Selling online may have gained popularity, but that 
doesn’t mean it beats traditional methods completely. 
44% of the galleries state that the in-person talks were 
very helpful as a marketing channel in 2019. Again, 40% 
of the galleries state that gallery visits are the biggest 
source for the sales of the works. In addition, galleries 
still use print publications as an advertising medium. 
In 2019, 55% of the galleries chose this way. The first 
and most important of the evaluations that galleries are 
based on when choosing online platforms is the audience 
and/or user size. 

In second place is visual aesthetics. According to the 
results of the research, 27% of the galleries using online 
platforms in 2019 listed the prices of the works publicly. 
16% shared the price information on Facebook and 
Instagram. This transparency brings along issues such as 
whether taxes and other amounts can be included in the 
online listing, and the necessary negotiations with senders. 

According to the results of the research, it is revealed 
that galleries with online platforms generate more sales 
than galleries without any online channels. It is thought 
that when online sales increase compared to previous 
years, galleries will refocus their online presence. While 
31% of the galleries state that the cost of participating 
in online platforms is quite high, they also state that the 
increasing rents lead them to online platforms more. 
This year, only 14% of the galleries attended the fairs 
as an effective marketing channel. This means that the 
accessibility of the online art world is very effective in 
terms of communication and reaching new collectors. 
After the galleries meet online, they need to create 
a unique brand identity for the next year. This is very 
necessary so that they can distinguish themselves from 
other galleries and meet new collectors.

SANAT DÜNYASI IÇIN ONLINE PLATFORMLAR 
Sanat dünyasında online’ın yeri sağlam. 2020’de galerilerin 
yüzde 46’sı internet sitelerini yeniden tasarladı, yüzde 21’i 
ise bir sosyal medya uzmanı ile çalışmaya başladı. Sosyal 
medya platformları ile galerilerin ilişkileri her geçen gün 
büyüyor. Facebook ve Instagram önceden basit bir ağ olarak 
görülse de ücretli reklam yerleştirmeleri ve interaktif fotoğ-
raf ve video özellikleriyle artık birer pazarlama ve satış aracı 
olarak görülüyor. Bu yıl galerilerin yüzde 54’ü Insagram 
Stories’i ve Facebook’u deneyimlerken, yüzde 47’si kolek-
siyonerlerle sosyal medya aracılığıyla iletişimde bulundu.

Online; bir popülarite kazanmış olabilir, fakat bu gelenek-
sel yöntemleri tamamen alt ettiği anlamına gelmiyor. Gale-
rilerin yüzde 44’ü 2019’da  şahsen görüşmelerin pazarlama 
kanalı olarak oldukça yardımcı olduğunu belirtiyor. Yine, 
galerilerin yüzde 40’ı eserlerin satışlarında galeri ziyaretleri-
nin en büyük kaynak olduğunu dile getiriyor. Ayrıca galeriler 
bir reklam mecrası olarak hâlâ basılı yayınları kullanıyor. 2019 
yılında galerilerin yüzde 55’i bu yolu tercih etti. Galerilerin 
online platformları seçerken temel aldığı değerlendirmeler-
den ilki ve en önemlisi seyirci ve/veya kullanıcı büyüklüğü. 

İkinci sırada ise görsel estetik yer alıyor. Araştırma sonuçla-
rına göre 2019’da online platformları kullanan galerilerin yüz-
de 27’si eser fiyatlarını halka açık olarak listeledi. Yüzde 16’sı 
ise fiyat bilgilerini Facebook ve Instagram üzerinden paylaştı. 
Bu şeffaflık, online listelemede vergilerin ve diğer tutarların 
dâhil edilip edilemeyeceği, göndericilerle yapılması gereken 
gerekli görüşmeler gibi sorunları da beraberinde getiriyor.

Araştırma sonuçlarına göre online platforma sahip gale-
rilerin, herhangi bir online kanalı olmayan galerilere göre 
daha çok satış elde ettiği ortaya çıkıyor. Önceki yıllara göre 
online satışlarda artış gözlemlendiğinde galerilerin online 
mevcudiyetlerine yeniden odaklanacakları düşünülüyor. 
Galerilerin yüzde 31’i online platformlara katılmanın be-
delinin oldukça büyük olduğunu dile getirirken aynı za-
manda artan kiraların, onları online platformlara daha çok 
yönelttiğini belirtiyor. Bu yıl, galerilerin sadece yüzde 14’ü 
etkili pazarlama kanalı olarak fuarlara katıldı. Bu demek 
oluyor ki, online sanat dünyasının erişilebilirliği, iletişim 
ve yeni koleksiyonerlere ulaşmak açısından oldukça etkili. 
Galerilerin online ile buluşmasından sonra gelecek yıl için 
yapmaları gereken özgün bir marka kimliği oluşturabilmek. 
Diğer galerilerden kendilerine ayırabilmeleri ve yeni kolek-
siyonerlerle buluşabilmeleri için bu oldukça gerekli.

Galerilerin yüzde 40’ı, eserler satışlarında 
galeri ziyaretlerinin en büyük kaynağı. 
40 percent of the galleries are the biggest source of gallery 
visits in the sales of works.
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G
EÇEN MART AYI ITIBARI ILE Türkiye’nin 
dünya ile eş zamanlı olarak içe kapandığı 
pandemi süreci, sanat açısından diğer sek-
törlerin aksine yukarı doğru hareketlenen 
bir grafik çizdi. Bu yükseliş hem sanatın 
görünürlüğüne hem de pazar hareketlen-
mesine işaret etti. Bu dönemin sanat dün-

yasındaki en büyük atağı ise yeni teknolojik araçların kulla-
nımının artması/yaygınlaşması oldu. Böylelikle teknolojinin 
sanat dünyasındaki önemi de kavranmış oldu. İçe kapanma 
ile birlikte müzelerin ve galerilerin 3D sanal turları, çevrimiçi 
satışlar, online müzayedeler ve instagram canlı yayınları belki 
de hiç olmadığı kadar ilgi gördü ve genel satışlarda bugüne 
kadar yüzde 7’lik pay alan online işlemler bugün hatırı sayı-
lır bir orana ulaştı. Pandemi öncesi internet satışları genel 
sanat piyasasının oldukça küçük bir bölümünü kapsıyordu: 
Hiscox raporuna göre 2019 yılında, online işlemler 64,1 mil-
yar dolarlık sanat piyasasının yüzde 7’sine karşılık gelirken 
COVID-19 sanat endüstrisini online satışa yöneltti, galerileri 
fiziksel alanlardan ziyade dijital sergileme alanlarına (viewing 
room), sanat fuarları ve müzayede evlerini ya bütünüyle dijital 
ya da karma etkinliklere yöneltti. Sadece siber sigorta yetmi-
yor güvenlik için, aynı zamanda iyi bir siber güvenlik sistemi, 
satıcının olası bir güvenlik açığına karşı kendini korumak için 
olması gereken ikinci önemli kalkanıdır. Bu, sistem ihlallerine 
karşı, güvenlik duvarları (firewalls) ve yedekleme sunucuları-
na (backup servers) sahip bir yazılıma sahip olmak demektir. 
Ancak, elbette bu da yeterli değil, çünkü konuyla ilgili göste-
rilen her türlü titizliğe rağmen sistemler yine de ifşa oluyor, 
hackleniyor. Koleksiyonerler, her türlü çevrimiçi potansiyel 
satıcıya karşı dikkatli olmalılar. Siber sigortanızın neyi kap-
sadığına da iyi bakmanız gerekiyor. (Kayıpları karşılıyor mu, 

AS OF LAST MARCH, the pandemic process, in which 
Turkey closed simultaneously with the world, drew an 
upward moving chart in terms of art, unlike other sectors. 
This rise marked both the visibility of the arts and the 
market trends. The biggest trend of this period in the 
art world was the increase/spread of the use of new 
technological tools. Thus, the importance of technology 
in the art world is also understood. With the closure, 
3D virtual tours of museums and galleries, online sales, 
online auctions and Instagram live broadcasts attracted 
more attention than ever before, and online transactions, 
which have a 7% share in general sales, have reached a 
considerable rate today. 

Pandemic pre-internet global art sales covered 
a fairly small portion of the market: In 2019, online 
transactions accounted for 7% of the $ 64.1 billion art 
market, according to a report by Hiscox, while COVID-19 
led the art industry to online sales and made galleries 
prefer digital viewing rooms rather than physical spaces. 
According to Clare McAndrews, a prominent economist, 
online sales were covering 37% of galleries’ sales in 
the first half of 2020, a huge leap from the 10% slice 
in 2019. However, this leap had serious risks fort he art 
world which was caught unprepared. 

Collectors should be wary of any potential online 
sellers. You also need to take a good look at what your 
cyber insurance covers. (Does it cover the losses, does it 
cover your inventory?) The New York State has recently 
passed an act called S.H.I.E.L.D (Stop Hacks and Improve 
Electronic Data Security) as a legal shield. However, the 
cybersecurity field is still very new, almost like a cat 
and Mouse game, as art dealers and collectors seek new 

COVID-19 süreci sanat ortamını 
nasıl etkiledi? 

COVID-19 sanat endüstrisini online satışa yöneltti, galerileri fiziksel alanlardan ziyade dijital sergileme
alanlarına, sanat fuarları ve müzayede evlerine ya da dijital ve karma etkinliklere yöneltti. 

COVID-19 put the art industry online directed galleries to display digital rather than physical 
spaces areas, art fairs and auction houses, or digital and mixed events.

How COVID-19 outbreak affected the art environment? 

Sevil DOLMACI  
Sevil Dolmacı Sanat Danışmanlık Şirketinin 
Kurucusu ve Sanat Danışmanı 
Art Consultant and the Founder of Sevil Dolmacı 
Art Consultancy Company
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solutions then criminals adapt it and improve themselves. 
Collectors can prove in many ways that they are not liable 
for possible online fraud on their behalf. 

So how? Authorities list the details that need to be 
looked at as follows: When it comes to cybersecurity, 
whether there is security preventing attacks should be 
confirmed; does the second or third party provide software 
against breaches of their systems?, are there any approved 
certificates on their website? Do they only have a separate 
bank transfer account for purchases? And they add: Make 
sure you have firewalls on your computer and verify the 
links by looking at the URL from which they came before 
opening them. Never click when you have a doubt. 

The action plan called Stop Hacks and Improve 
Electronic Data Security, which came out in the 
Netherlands last January, requires a precautionary plan 
against possible security breaches in all employees’ 
computers, social networks and vendor accounts. 
Correspondence between the Rijksmuseum Twenthe 
Museum and Dickinson Gallery, based in New York and 
London, was hacked, and fraudsters pretended to be 
Dickinson Gallery, persuading the museum to transfer £ 
2.4M to a fake account for artist John Constable’s painting. 
According to the museum officials, they had taken every 
precaution regarding online security systems, there were 
no vulnerabilities, so Dickinson Gallery was responsible for 
their losses. However, Dickinson’s lawyer defended against, 
arguing that the museum should recheck the account 
before making the transfer. The court found the defense 
insufficient, and Constable is on display in the official 
museum, although Dickinson received no payment for the 
museum’s losses. 

This incident is a very important event that has 
happened recently to show the necessity of cyber security. 
One of the most common frauds nowadays, when online 
sales are increasing especially with the pandemic, is the 
situation when someone replaces someone else saying 
that the money was transferred to the wrong bank. The 
situation experienced by the Rijkmuseum is actually 
frequently experienced in every sector. The simplest 
solution is to call and check where the money is going 
before you pay, if it’s the first time you pay. 

However some security measures are useful, their 
benefits are still limited because criminals use more 
and more sophisticated methods every day. However, as 
cases increase, insurance companies update their policies 
according to changing conditions and insurers add cyber 
security policies to their systems. However, the two 
important things to look at, especially in online shopping, 
are the certificate of originality and the condition (reports) 
of the art piece.

At the end of the day, my idea is that physical spaces 
will never lose their importance in art for high-budget 
projects. I hope the art world, which is based on the 
motivation of socialization, will have the environments 
where the all art lovers can interact in real soon.

envanterinizi kapsıyor mu?) New York eyaleti yakın zaman-
da (S.H.I.E.L.D) (Gizli savunma, güvenlik ve haber alma ör-
gütü) yani kalkan isimli bir yasa geçirdi. Buna rağmen, siber 
güvenlik alanı henüz çok yeni, adeta bir kedi fare oyunu gibi, 
suçlular kendilerini geliştirdikçe sanat simsarları ve kolek-
siyonerler yeni çözüm arayışlarına giriyor. Koleksiyonerler 
kendileri adına yapılan olası çevrimiçi sahtekarlıklardan 
yükümlü olmadıklarını birçok yolla kanıtlayabilirler. Nasıl 
mı? Yetkililer; siber güvenlik söz konusu olduğunda, saldırı-
ları önleyen güvenlik olup olmadığını onaylayın; ikinci veya 
üçüncü taraf, sistemlerine yönelik ihlallere karşı yazılım 
sağlıyor mu? Web sitelerinde onaylanmış sertifikalar var 
mı? Sadece satın alımlar için ayrı bir banka havalesi hesabına 
sahipler mi?  bakmanız gereken önemli detaylar diyor… Ve 
ekliyorlar: Bilgisayarınızda güvenlik duvarları olduğundan 
emin olun ve linkleri açmadan önce geldiği URL’ye bakarak 
doğrulayın. Şüphe duyduğunuzda asla tıklamayın. 

Geçen ocak ayında çıkan Hollanda’daki Stop Hacks and 
Improve Electronic Data Security, hacki durdur, elektro-
nik bilgi güvenliğini geliştir anlamındaki bu aksiyon planı, 
tüm çalışanların bilgisayarlarında, sosyal ağlarında ve sa-
tıcı hesaplarında olası güvenlik ihlallerine karşı bir tedbir 
planını zorunlu kılıyor. Rijksmuseum Twenthe Müzesi ve 
New York ve Londra merkezli Dickinson Galeri arasındaki 
yazışmalar hacklendi ve sahtekârlar Dickinson Galeri gibi 
davranarak müzeyi sanatçı John Constable’ın resmi için 
sahte bir hesaba 2,4 M £ pound aktarmaya ikna etti. Müze 
yetkililerine göre onlar çevrimiçi güvenlik sistemleriyle ilgili 
her türlü tedbiri almışlardı, hiçbir güvenlik açığı yoktu, dola-
yısıyla kayıplarından Dickinson Galeri sorumluydu. Ancak 
Dickinson’un avukatı müzenin para aktarımını yapmadan 
önce hesabı tekrar kontrol etmesi gerektiğini savunarak 
karşı savunma yaptı. Mahkeme savunmayı yetersiz buldu 
ve müzenin kayıpları için Constable resmi Dickinson hiçbir 
ödeme almamasına rağmen müzede sergileniyor. Bu olay, 
siber güvenliğin gerekliliğini göstermek için son dönemde 
yaşanmış çok önemli bir olay. Özellikle pandemiyle birlikte 
çevrimiçi satışların arttığı günümüzde çok görülen bir sahte-
karlık, bir başkasının yerine geçen bir kişinin paranın yanlış 
bankaya aktarıldığını söylemesi durumu. Rijkmuseum’un 
yaşadığı durum aslında her sektörde sıklıkla yaşanıyor. En 
basit çözüm, ödeme yapmadan önce, eğer ilk defa ödeme 
yaptığınız bir yerse arayıp paranın nereye gittiğini kontrol 
etmeniz. Güvenlik önlemleri ne kadar işe yarasa da henüz 
faydaları sınırlı, suçlular her geçen gün daha sofistike hale 
geliyorlar. Ancak vakalar arttıkça sigorta şirketleri poliçele-
rini de değişen şartlara göre güncelliyor ve sigortacılar siber 
güvenlik poliçelerini sistemlerine ekliyor. Online alışveriş-
lerde bakılması gereken iki önemli şey orijinallik sertifikası 
ve  kondisyonu (raporları).

Günün sonunda benim fikrim yüksek bütçeli işler için 
fiziki mekanların sanatta hiçbir zaman önemini yitirmeye-
cek oluşu. Sosyalleşme motivasyonu üzerine kurulu sanat 
dünyası umarım en kısa zamanda gerçek/real etkileşime 
gireceği ortamlarına kavuşacak.
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AKFEN HOLDING YÖNETIM KURULU BAŞKANI HAMDI AKIN:

“3 şehir hastanesine 
1,1 milyar $ yatırdık, 2 bin 402 
yatağı hayata geçirdik”
Akfen İnşaat tarafından Kamu-Özel İşbirliği (PPP) modeliyle yapımı tamamlanan  
Tekirdağ İsmail Fethi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi, dün Cumhurbaşkanı  
Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı.



AKFEN HOLDING CHAIRMAN HAMDI AKIN:

“We invested $1.1 billion in 3 city hospitals 
and put 2,402 beds into service”

Tekirdağ İsmail Fethi Cumalıoğlu City Hospital, whose construction was completed 
by Akfen Construction with the Public-Private Partnership (PPP) model, was opened 

yesterday with the participation of President Recep Tayyip Erdoğan.
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APRIL 17TH, 2016 SUNDAY

Müezzinoğlu, the Minister of Health signed the 
protocol of Tekirdağ City Hospital

Mehmet Müezzinoğlu, the Minister of Health, signed the 
protocol of 480 bedded Tekirdağ City Hospital with Hamdi 
Akın, the Chairman of Akfen Holding A.Ş.

Tekirdağ Governor Enver Salihoğlu, Ministry of Health 
Investments General Manager Fuat Kantarcı, AK Party 
Tekirdağ Deputies, Akfen Holding A.Ş. Chairman Hamdi 
Akın, Akfen Construction Chairman Selim Akın, Provincial 
Health Manager Yavuz Akbulut, Public Hospitals Association 
Secretary General Seyit Ali Gümüştaş, President of Tekirdağ 
Chamber of Commerce and Industry Cengiz Günay and 
Namık Kemal University Rector Osman Şimşek attended. 
Minister Müezzinoğlu made a statement before the signing 
ceremony and said, “We will sign this protocol in order to 
overcome some health related issues in Tekirdağ.”

Minister Muezzinoglu noted that significant health 
investments will continue and said: “the total bed capacity 
of 253 hospitals that we have built as the Ministry of 
Health is 40 thousand. When the city hospitals, whose 
projects are ongoing, are completed, our bed capacity 
will reach 70 thousand. When our health investments 
are completed, Turkey will become the health center of 
the region. Turkey will become a strong country that can 
provide health care not only to its citizens, but also to 
1-1.5 billion people in the region. Tekirdag will have an 
important position and the Thrace region will have very 
different dynamics”.

Hamdi Akın, the Chairman of the Board of Directors 
of Akfen Holding, said: “We had a very big delay in that 
hospital. This delay was due to reasons that are not caused 
by us but a number of political situations. Because of 
the elections on June 7th and November 1st caused an 
instability and we have come this far. But thank God we have 
a stable government. Our investments will continue in full 
swing. After Isparta, Eskisehir and Konya, we also establish 
the new City Hospital in Tekirdag. Hopefully we will start in 
3 months. If there happen no negative events during the end 
of 2017, we will finish it. I hope it will be better”.

DECEMBER 27TH, 2017

Financing agreement of 189 million 450 thousand 
Euros between Akfen Construction and QNB 
Finansbank for Tekirdağ City Hospital, which will be 
the health base of Thrace Region.

Akfen Construction, an investor of Isparta, Eskişehir and 
Tekirdağ city hospitals in Turkey, which has come to the 
fore with its investments in the field of health in recent 
years, signed a project financing agreement with QNB 
Finansbank for Tekirdağ City Hospital with a 17-year term 
of 189 million 450 thousand euros.

Tekirdağ City Hospital, which will be the health base of 
the Thrace Region with 480 beds, 180 polyclinics and 16 
operating rooms when it is completed, will also serve the 

17 NİSAN 2016 PAZAR

Bakan Müezzinoğlu, Tekirdağ Şehir Hastanesi’nin 
protokolünü imzaladı

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 480 yataklı Tekirdağ 
Şehir Hastanesi’nin protokolünü Akfen Holding A.Ş. Yöne-
tim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ile birlikte imzaladı.

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen imza 
törenine, Tekirdağ Valisi Enver Salihoğlu, Sağlık Bakanlığı 
Yatırımlar Genel Müdürü Fuat Kantarcı, AK Parti Tekirdağ 
Milletvekilleri, Akfen Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
Hamdi Akın, Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim 
Akın, İl Sağlık Müdürü Yavuz Akbulut, Kamu Hastaneler 
Birliği Genel Sekreteri Seyit Ali Gümüştaş, Tekirdağ Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay ve Namık Kemal 
Üniversitesi Rektörü Osman Şimşek katıldı.

İmza töreni öncesi açıklamalarda bulunan Bakan Müezzi-
noğlu, “Tekirdağ’da sağlık konusunda bazı sıkıntıları aşmak 
için bu protokolü imzalayacağız” dedi.

Önemli sağlık yatırımlarının devam ettiğine dikkat çeken 
Bakan Müezzinoğlu, “Sağlık Bakanlığı olarak yaptığımız 253 
hastanenin toplam yatak kapasitesi 40 bin. Projesi devam 
eden şehir hastaneleri tamamlandığında, bu yatak kapasite-
miz 70 bine ulaşacak. Sağlık hizmetlerimiz tamamlandığında, 
Türkiye bölgenin sağlık merkezi haline gelecektir. Türkiye 
sadece kendi vatandaşlarına değil, bölgede 1-1,5 buçuk milyar 
insana, sağlık hizmeti sunabilecek güçlü bir ülke konumuna 
gelecek. Tekirdağ’ın önemli bir pozisyonu olacak, Trakya Böl-
gesi çok farklı dinamiklere sahip olacak” ifadelerini kullandı.

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın da, 
“Hastanemizde gerçekten geciktik. Elimizde olmayan ne-
denlerden, siyasi birtakım olaylardan dolayı oldu bu gecik-
me. 7 Haziran seçimleri, 1 Kasım seçimleri derken buralara 

Akfen İnşaat Yönetim 
Kurulu Başkanı Selim Akın

Akfen Construction 
Chairman Selim Akın
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surrounding provinces, and it is aimed to be delivered to 
the Ministry of Health.

Akfen Construction and QNB Finansbank made an 
important cooperation on project financing for Tekirdağ 
City Hospital, which will be Akfen’s third investment 
in Turkey, which has switched to the city hospitals 
organization with the public-private sector partnership 
(PPP) model developed by the Ministry of Health.

Accordingly, Akfen Construction will use a loan of 189 
million 450 thousand Euros from QNB Finansbank for 
Tekirdağ City Hospital, which will cost 219 million 312 
thousand 500 Euros in total. The maturity of the loan was 
determined to be 17 years later, as of January 26, 2035.

Akfen Holding Chairman Hamdi Akın, QNB Finansbank 
Chairman Ömer Aras, Akfen Construction Chairman Selim 
Akın, QNB Finansbank Vice Chairman Sinan Şahinbaş 
and officials from both institutions attended the signing 
ceremony organized for this credit agreement.

Akfen Holding Chairman Hamdi Akın, speaking at the 
ceremony, said that they are pleased to contribute to 
breakthrough at Turkey’s health services in recent years 
with the city hospitals of Isparta, Eskisehir and Tekirdag, 
which have a total value of 3.8 billion liras.

Drawing attention to the fact that citizens living in 
other provinces are in high demand for the hospital 
following the opening of Isparta City Hospital, which 
they undertook as Akfen Construction and commissioned 
in March 2017, Hamdi Akın said, “With the opening of 
Eskişehir and Tekirdağ City Hospitals, they will provide 
quality and free healthcare service for all surrounding 
regions. We are making these investments with the 
excitement that the public will have qualified healthcare 
services in these hospitals with high technology and 
strong infrastructure.”

Hamdi Akın continued his words as follows: As a 
company launched large-scale projects in Turkey such as 
construction of airports, housing, gas pipelines, schools 
and power plants, we aim to transfer Akfen Construction’s 
experience into the health industry with building City 
Hospitals in various cities.”

kadar geldik. Ama çok şükür istikrara kavuştuk. 
Yatırımlarımız tüm hızıyla devam edecek. Biz, 
Isparta, Eskişehir ve Konya’dan sonra Tekir-
dağ’da da Şehir Hastanemizi yapıyoruz. İnşallah 
3 ay içerisinde başlayacağız. 2017’nin sonunda 
olumsuz bir durum yaşanmazsa bitirmeyi düşü-
nüyoruz. İnşallah hayırlısı olur diyorum” dedi.

27 ARALIK 2017

Trakya’nın sağlık üssü olacak Tekirdağ 
Şehir Hastanesi için Akfen İnşaat ve 
QNB Finansbank’tan 189 milyon 450 bin 
Euro’luk finansman anlaşması

 
Sağlık alanında son yıllarda atağa kalkan Türki-
ye’de Isparta, Eskişehir ve Tekirdağ Şehir Has-

tanelerinin yatırımcısı olan Akfen İnşaat, Tekirdağ Şehir Has-
tanesi için QNB Finansbank ile 17 yıl vadeli olmak üzere 189 
milyon 450 bin Euro’luk proje finansmanı anlaşması imzaladı.

480 yatak, 180 poliklinik ve 16 ameliyathane ile tamam-
landığında Trakya bölgesinin sağlık üssü olacak ve çevre 
illere de hitap edecek Tekirdağ Şehir Hastanesi’nin Sağlık 
Bakanlığı’na teslim edilerek hizmete açılması hedefleniyor.

Akfen İnşaat ve QNB Finansbank, Sağlık Bakanlığı ta-
rafından geliştirilen Kamu-Özel İşbirliği (PPP) modeliyle 
şehir hastaneleri atağına kalkan Türkiye’de Akfen’in üçüncü 
yatırımı olacak Tekirdağ Şehir Hastanesi için proje finans-
manı konusunda önemli bir işbirliğine imza attı.

Buna göre Akfen İnşaat, toplam 219 milyon 312 bin 500 
Euro’ya mal olacak Tekirdağ Şehir Hastanesi için QNB Fi-
nansbank’tan 189 milyon 450 bin Euro’luk kredi kullanacak. 
Söz konusu kredinin vadesi ise 17 yıl sonrası olacak şekilde 
26 Ocak 2035 tarihi olarak belirlendi.

Konuyla ilgili düzenlenen kredi imza törenine Akfen Hol-
ding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, QNB Finansbank 
Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, Akfen İnşaat Yönetim 
Kurulu Başkanı Selim Akın, QNB Finansbank Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardımcısı Sinan Şahinbaş ve her iki kurumun 
yetkilileri katıldı.

Törende konuşan Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Hamdi Akın, Türkiye’nin son yıllardaki sağlık atılımına 3.8 
milyar lira toplam değeri olan Isparta, Eskişehir ve Tekir-
dağ Şehir Hastaneleri ile katkıda bulunmaktan memnun 
olduklarını söyledi.

Akfen İnşaat olarak yapımını üstlendikleri ve 2017 yılı-
nın Mart ayında devreye giren Isparta Şehir Hastanesi’nin 
açılmasının ardından diğer illerde yaşayan vatandaşların da 
hastaneye önemli ölçüde rağbet gösterdiğine dikkat çeken 
Hamdi Akın, “Eskişehir ve Tekirdağ Şehir Hastaneleri de 
hizmete açılmalarıyla, bulundukları bölgelere kaliteli ve 
ücretsiz sağlık hizmeti taşıyacak. Bu yatırımları halkın gü-
nümüz teknolojisinde, güçlü altyapılı hastanelerde sağlıkla 
buluşması heyecanıyla hayata geçiriyoruz” diye konuştu.



HABER / News58 STRATEGY

NOVEMBER 13TH, 2020

Tekirdağ City Hospital, the largest health facility 
in Thrace region, opened its doors with the 
participation of President Recep Tayyip Erdoğan.

Tekirdag, which stands out with the projects implemented 
recently had the City Hospital, which was completed by 
Akfen construction. Held Friday November 13, 2020 with the 
participation of President Recep Tayyip Erdogan, 566-bedded 
Tekirdag Ismail Fethi Cumalıoğlu City Hospital has 124 
outpatient clinics, 18 operating rooms and 102 intensive 
care units. In addition to medical personnel, 700 people are 
employed as service personnel at Tekirdag City Hospital, 
which has an investment cost of 1 billion 500 million TL.

Tekirdag İsmail Fethi Cumalıoğlu City Hospital, which 
was completed by Akfen Construction with the model of 
Public-Private Partnership (PPP), was opened to service 
in November 13th 2020 with a ceremony attended by 
President Recep Tayyip Erdoğan.

Apart from President Recep Tayyip Erdoğan, Health 
Minister Fahrettin Koca, Minister of Industry and 
Technology Mustafa Varank, AK Party Izmir Deputy Binali 
Yıldırım, Akfen Holding Chairman Hamdi Akın attended 
the opening ceremony of Tekirdağ City Hospital, which 
was held on Friday, November 13, 2020.

Hamdi Akın presented the painting named “Marmara” 
by the master of miniature Nasuhi Hasan Çolpan to 
President Erdoğan at the opening ceremony, and gave 
information about the facility during the hospital trip with 
the President and his delegation after the ceremony.

This 566-bedded City Hospital will turn the city of 
Tekirdağ into a center of attraction in the field of health with 
its 124 polyclinics, 18 operating rooms and 102 intensive 
care units. In Tekirdağ City Hospital, which costed 1 billion 
500 million TL, 700 people are employed as service 
personnel in addition to the regular health personnel.

TOTAL INVESTMENT OF $1.1 BILLION IN 3 CITY 
HOSPITALS
Expressing that Tekirdağ citizens are longing for the 
opening of a magnificent health facility, President Recep 
Tayyip Erdoğan said, “İsmail Fehmi Cumalıoğlu Tekirdağ 
City Hospital, which we are officially opening today, is a 
monument of health that will be a source of pride for our 
city in all respects.”

Erdogan, who wished that this magnificent work, which 
fluffed the chest of everyone who saw it, would be good 
for Tekirdag, congratulated everyone from the institutions, 
contractors, engineers to workers who worked on the 
introduction of the hospital.

In his speech after the ceremony, Akfen Holding 
Chairman Hamdi Akın stated that they are proud of 
completing Isparta and Eskişehir City Hospitals and 
making Tekirdağ City Hospital ready for service.

Akın said, “We are pleased to have a contribution in our 
nation’s free use of world-class health services by putting 
2 thousand 402 beds into service in these 3 city hospitals 
with a total value of 1.1 billion dollars.”

Hamdi Akın, sözlerine şöyle devam etti: “Havalimanları, 
konut, doğalgaz boru hatları, okullar ve enerji santralleri gibi 
Türkiye’de büyük ölçekli projelere imza atmış bir şirket ola-
rak, Şehir Hastaneleri ile Akfen İnşaat’ın yıllara dayanan de-
neyimi ve uluslararası standartlarda binalar geliştirmedeki 
uzmanlığını sağlık alanında da göstermeye devam ediyoruz.”

13 KASIM 2020

Trakya’nın en büyük sağlık tesisi Tekirdağ Şehir 
Hastanesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
katılımıyla kapılarını açtı

Son dönemde hayata geçirilen projelerle öne çıkan Tekirdağ, 
Akfen İnşaat tarafından yapımı tamamlanan Şehir Hasta-
nesi’ne kavuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
katılımıyla 13 Kasım 2020 Cuma günü gerçekleştirilen 566 
yataklı Tekirdağ İsmail Fethi Cumalıoğlu Şehir Hastane-
si’nde 124 poliklinik, 18 ameliyathane ve 102 yoğun bakım 
ünitesi yer alıyor. 1 milyar 500 milyon TL’ye mal olan Tekir-
dağ Şehir Hastanesi’nde sağlık personeli haricinde hizmet 
personeli olarak da 700 kişiye istihdam sağlanıyor. 

Akfen İnşaat tarafından Kamu-Özel İşbirliği (PPP) modeliy-
le yapımı tamamlanan Tekirdağ İsmail Fethi Cumalıoğlu Şehir 
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Pointing out that Eskişehir and Isparta City Hospitals, 
which Akfen Construction has undertaken, are in the first 
two places in the Health Quality Standards surveys, which 
are continuously measured by the Ministry of Health for 
hospitals, Hamdi Akın said, “We will also maintain this 
high level of satisfaction at Tekirdag City Hospital.”

Hamdi Akın presented the painting named “Marmara” 
by the master of miniature Nasuhi Hasan Çolpan to 
President Erdoğan at the opening ceremony, and gave 
information about the facility during the hospital trip with 
the President and his delegation after the ceremony.

IT WILL CREATE CONTINUOUS EMPLOYMENT FOR 
700 PEOPLE
Waiting in line at the queue for examination and surgery 
at the old hospital, which has been operating for many 
years, is now history thanks to Tekirdağ City Hospital, 
while the citizen obtains health service in five-star hotel 
standards free of charge.

Tekirdağ City Hospital, which will be an important 
example of city hospitals that will bring citizens together 
with the latest technological services in the field of health, 
stands out as a giant investment with a construction area 
of 159 thousand square meters. The project, which cost 
1 billion 500 million lira, will make Tekirdağ a center of 
attraction in health as the most important hospital in the 
region with its 566 beds.

The Ministry of Health will be a tenant for 25 years in 
Tekirdağ City Hospital, which will provide free health services 
to citizens under the status of a public hospital. While the 
Ministry of Health assumes the responsibility of all medical 
services in the system, other services such as information 
processing, security, cleaning, dining hall management 
and parking will be covered by Akfen Construction, which 
undertakes the construction and operation of the hospital. 
With the completion of the hospital, where 1250 jobs were 
created during the construction, 700 people will work full-
time as service personnel.

The hospital, which will make Tekirdağ a center of 
attraction in the field of health, stands out as the most 

Hastanesi, 13 Kasım 2020 Cuma günü Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılı-
mıyla gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
katılımıyla 13 Kasım 2020 Cuma günü ger-
çekleştirilen Tekirdağ Şehir Hastanesi’nin 
açılış törenine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, 
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Hamdi Akın katıldı.

Hamdi Akın açılış töreninde Cumhur-
başkanı Erdoğan’a minyatür ustası Nasuhi 
Hasan Çolpan’ın “Marmara” isimli tablosu-
nu takdim ederken, tören sonrasında Cum-
hurbaşkanı ve beraberindeki heyetle yapılan 
hastane gezisinde tesis hakkında bilgi verdi.

Tekirdağ’ı sağlık alanında da bir çekim 
merkezi haline getirecek 566 yataklı Şehir Hastanesi’nde 
124 poliklinik, 18 ameliyathane ve 102 yoğun bakım ünitesi 
yer alıyor. 1 milyar 500 milyon TL’ye mal olan Tekirdağ Şehir 
Hastanesi’nde sağlık personeli haricinde hizmet personeli 
olarak da 700 kişiye istihdam sağlanacak.

3 ŞEHİR HASTANESİNE 1,1 MİLYAR $’LIK YATIRIM
Tekirdağlı vatandaşların hasretle bekledikleri, muhteşem 
bir sağlık tesisinin açılış heyecanını yaşadıklarını dile geti-
ren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bugün resmi 
açılışını yapmakta olduğumuz İsmail Fehmi Cumalıoğlu 
Tekirdağ Şehir Hastanesi her bakımdan şehrimizin iftihar 
kaynağı olacak bir eserdir” diye konuştu.

“Gören herkesin göğsünü kabartan bu muhteşem eserin” 
Tekirdağ’a hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, hastanenin hiz-
mete girmesinde emeği geçen kurumları, yüklenici firmaları, 
mühendisinden işçisine herkesi tebrik etti.

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, 
Isparta ve Eskişehir Şehir Hastaneleri’nin ardından Tekir-
dağ Şehir Hastanesi’ni de tamamlayarak hizmete hazır hale 
getirmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Akın, “İmzamızı attığımız toplam 1,1 milyar dolarlık 
bu 3 şehir hastanesinde 2 bin 402 yatağı hayata geçirerek 
milletimizin dünya standartlarında sağlık hizmetlerinden 
ücretsiz faydalanmasına vesile olmaktan dolayı mutluyuz” 
diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı tarafından hastanelere yönelik olarak 
sürekli ölçümü gerçekleştirilen Sağlıkta Kalite Standartları 
anketlerinde Akfen İnşaat’ın yapımını üstlendiği Eskişehir 
ve Isparta Şehir Hastaneleri’nin ilk iki sırada yer aldığına 
dikkat çeken Hamdi Akın, “Bu yüksek memnuniyeti Tekir-
dağ Şehir Hastanesi’nde de devam ettireceğiz” dedi.

Hamdi Akın açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 
minyatür ustası Nasuhi Hasan Çolpan’ın “Marmara” isimli 
tablosunu takdim ederken, tören sonrasında Cumhurbaşka-
nı ve beraberindeki heyetle yapılan hastane gezisinde tesis 
hakkında bilgi verdi.
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developed integrated health facility in Thrace region, 
including Bulgaria and Greece. Hence, it is considered 
certain that the hospital will attract visitors from these 
countries in the means of health tourism in the future.

THE HOSPITAL WILL STAND OUT IN THE FIGHT OF 
COVID WITH 102 INTENSIVE CARE BED
464 of the 566 beds owned by Tekirdağ City Hospital 
were reserved as general hospital beds. This capacity is 
distributed as 88 single persons and 187 double persons. 
While 2 rooms in the hospital were reserved for the burn 
unit, 8 rooms were used as prisoners’ rooms.

Tekirdağ City Hospital also stands out in terms of 
intensive care capacity due to the Covid-19 outbreak that 
has recently affected the world. While 46 of 102 intensive 
care beds in the hospital are reserved for general 
intensive care, there are 27 newborns, 16 pediatric, 5 
CVC and 8 coronary intensive care beds. The patient 
preparation and recovery areas in the operating rooms of 
the hospital were prepared to be mechanically converted 
into the intensive care room. Single intensive care rooms 
can be converted into double rooms if needed.

THE FIRSTS IN THRACE WILL BE IN THIS HOSPITAL
Tekirdağ City Hospital, which includes 124 polyclinics and 
18 operating rooms of international standards, will also 
host many “firsts” in terms of its features at the region. 
The hospital will have 4 single beds for mother-baby and 
14 special beds in the mother hotel, which will be the 
first in the Thrace region. The IVF center, which will be an 
innovation for the region, will also be located in the hospital.

The hospital will bring innovations to the region, 
especially for cancer patients. Tekirdağ City Hospital will 
have a Pet-CT unit and a Gamma camera unit that speed up 

700 KİŞİYE DEVAMLI İSTİHDAM YARATACAK
Tekirdağ Şehir Hastanesi ile uzun yıllardan bu yana faaliyet 
gösteren eski hastanede muayene ve ameliyat için sıra bekle-
mek artık tarih olurken, vatandaş ücretsiz olarak beş yıldızlı 
otel standartlarında sağlık hizmeti ile buluşuyor.

Sağlık alanında vatandaşları en son teknolojik hizmetlerle 
buluşturacak şehir hastanelerinin önemli ayağı olacak Te-
kirdağ Şehir Hastanesi 159 bin metrekarelik inşaat alanına 
sahip dev bir yatırım olarak öne çıkıyor. 1 milyar 500 milyon 
liraya mal olan proje sahip olduğu 566 yatakla bölgenin en 
önemli hastanesi olarak Tekirdağ’ı sağlıkta da bir çekim 
merkezi haline getiriyor.

Kamu hastanesi statüsünde vatandaşlara ‘ücretsiz’ sağlık 
hizmet verecek Tekirdağ Şehir Hastanesi’nde, Sağlık Bakan-
lığı 25 yıl boyunca kiracı olarak yer alacak. Sistemde tüm 
tıbbi hizmetlerin sorumluluğu Sağlık Bakanlığı’nca, bilgi 
işlem, güvenlik, temizlik, yemekhane ve otopark gibi bütün 
hizmetler, hastanenin yapım ve işletmesini üstlenen Akfen 
İnşaat tarafından karşılanacak. İnşaat süresince 1250 kişilik 
istihdamın yaratıldığı hastanenin tamamlanmasıyla 700 kişi 
hizmet personeli olarak tam zamanlı görev yapacak.

Tekirdağ’ı sağlık alanında da bir çekim merkezi haline getire-
cek hastane Bulgaristan ve Yunanistan’ı da içine alacak şekilde 
Trakya’nın en gelişmiş entegre sağlık tesisi olarak öne çıkıyor. 
Buradan hareketle hastane gelecekte sağlık turizmi ile bu ül-
kelerden de ziyaretçi hasta çekmesine kesin gözüyle bakılıyor.

102 YOĞUN BAKIM YATAĞI İLE COVID-19 
MÜCADELESİNDE ÖNE ÇIKACAK
Tekirdağ Şehir Hastanesi’nin 566 yatağının 464’ü genel has-
tane yatak kapasitesine ayrıldı. Bu kapasite 88 tek kişilik ve 
187 adet çift kişilik olarak dağılıyor. Hastanede 2 oda yanık 
birimi için ayrılırken, 8 mahkûm odası da yer aldı. 

Tekirdağ Şehir Hastanesi son dönemde dünyayı etkisi altına 
alan COVID-19 salgını nedeniyle yoğun bakım kapasitesi ba-
kımından da öne çıkıyor. Hastanede yer alan 102 yoğun bakım 
yatağının 46’sı genel yoğun bakıma ayrılırken, 27 yeni doğan, 
16 pediatrik, 5 KVC ve 8 de koroner yoğun bakım yatağı yer 
alıyor. Hastanenin ameliyathanelerinde bulunan hasta hazır-
lık-ayılma alanları mekanik olarak yoğun bakım odasına çev-
rilecek şekilde hazırlandı. Tek kişilik hazırlanan yoğun bakım 
odaları ihtiyaç halinde çift kişilik odaya dönüştürülebiliyor.

TRAKYA’NIN İLKLERİ BU HASTANEDE OLACAK
124 poliklinik ve uluslararası standartlarda 18 ameliyatha-
nenin yer aldığı Tekirdağ Şehir Hastanesi içerdiği özellikler 
bakımından ilklerin merkezi de olacak. Hastanede Trakya böl-
gesinde ilk olacak tek kişilik anne-bebek uyumu odalarından 4 
adet, anne otelinde ise 14 adet özel yatak yer alacak. Bölge için 
bir yenilik olacak tüp bebek merkezi de hastanede yer alacak.

Hastane özellikle kanser hastaları için bölgede yenilikleri 
beraberinde getirecek. Tekirdağ Şehir Hastanesi’nde kan-
ser hastaları için tanı koyma aşamasında süreci hızlandırıp 
hayat kurtaran Pet-CT ünitesi ve Gamma kamera ünitesi 
bulunacak.
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the process of diagnosis for cancer patients and save lives.
For this service, which will be completely free of charge, 

the local people will no longer have to go to hospitals 
outside the province. A 7-bed radioactive iodine treatment 
unit will also serve. The hospital will also include the 
most advanced Linear Accelerator device in the radiation 
oncology department for the treatment of cancer patients.

Tekirdağ City Hospital, which will be among the few 
hospitals in its region with its world-class advanced 
technology medical equipment, has a device park where 
all tests can be performed in the same place in the fields 
of Biochemistry - Microbiology - Pathology - Genetics. The 
hospital also has a high-tech radiological imaging unit.

ISOLATORS WILL REDUCE THE IMPACT OF SHOCK IN 
EARTHQUAKE
This giant facility, which will be put into service in Tekirdağ, 
will also be one of the first city hospitals with earthquake 
isolators in Turkey. There are 651 earthquake insulators 
placed in each of the hospital’s carrier columns. Thanks to this 
system, the impact of a possible tremor in Tekirdağ, which 
carries the risk of a possible large earthquake, will be reduced 
and the work in the hospital will continue without a hitch.

In Tekirdağ City Hospital, built with the smart building 
concept, efficient heating and cooling with trigeneration 
was implemented. Thanks to the solar energy panels on 
the “green roof” of the building of 6 thousand square 
meters, the hot water of the hospital is met from the 
sun. There are 2 open-air children’s playgrounds in the 
hospital, which has a private landscape and green area of 
35 thousand square meters.

Tekirdağ City Hospital has 297 open and 1054 closed 
car parks for 1351 vehicles, as well as a 1-kilometer 
bicycle path, helipad and free valet service.

Tamamen ücretsiz olacak bu hizmet için yöre halkı artık 
il dışına çıkmaktan kurtulacak. Bununla birlikte 7 yataklı 
radyoaktif iyot tedavi ünitesi de hizmet verecek. Hastanede 
ayrıca kanser hastalarının tedavisi için radyasyon onkolojisi 
bölümünde en ileri teknolojiye sahip Lineer Accelerator 
cihazı da yer alacak.

Dünya standartlarındaki ileri teknoloji medikal ekipman-
ları ile bölgesinin sayılı hastaneleri arasında yer alacak Te-
kirdağ Şehir Hastanesi Biyokimya – Mikrobiyoloji – Patoloji 
– Genetik alanlarında tüm testlerin aynı yerde yapılabileceği 
cihaz parkuruna sahip. Hastanede ayrıca üstün teknolojili 
radyolojik görüntüleme ünitesi de bulunuyor.

DEPREM ANINDA İZOLATÖRLER SARSINTININ 
ETKİSİNİ AZALTACAK
Tekirdağ’da kapılarını açacak dev tesis aynı zamanda Tür-
kiye’nin öncelikli deprem izolatörlü şehir hastanelerinden 
birisi olacak. Hastanenin taşıyıcı kolonlarının her birine 
yerleştirilen tam 651 deprem izolatörü yer alıyor. Uygulanan 
bu sistem sayesinde olası büyük deprem riski taşıyan Tekir-
dağ’da olası bir sarsıntı anında etki azaltılarak, hastanedeki 
çalışmalar aksamadan devam edecek.

Akıllı bina konsepti ile inşa edilen Tekirdağ Şehir Hastane-
si’nde, trijenerasyon ile tasarruflu ısıtma ve soğutma hayata 
geçirildi. Binanın 6 bin metrekarelik ‘yeşil çatısındaki’ güneş 
enerji panelleri sayesinde hastanenin sıcak suyu güneşten 
karşılanıyor. 35 bin metrekarelik özel peyzaj ve yeşil alana 
sahip hastanede 2 adet açık hava çocuk oyun alanı yer alıyor.

Tekirdağ Şehir Hastanesi’nde 297’si açık, 1054’ü kapalı 
toplam 1351 araçlık otoparkın yanı sıra 1 kilometrelik bisik-
let yolu, helikopter pisti ve ücretsiz vale servisi de yer alıyor.

• Arsa Alanı: 114 bin metrekare
 Land Area: 114 thousand square 

meters
• İnşaat Alanı: 159 bin metrekare
 Construction Area: 159 thousand 

square meters
• Yatak Kapasitesi: 566
 Bed Capacity: 566
• Poliklinik Sayısı: 124
 Number of Polyclinics: 124
• Ameliyathane Sayısı: 18
 Operating Rooms: 18
• Yoğun Bakım Yatak Sayısı: 102
 Number of Intensive Care Beds: 

102
• Yeni Doğan Yoğun Bakım Yatak 

Sayısı: 27
 Number of New Born Intensive 

Care Beds: 27

• Pediatrik Yoğun Bakım: 16
 Pediatric Intensive Care: 16
• Ruh sağlığı yatak kapasitesi: 24
 Bed capacity for mental health 

unit: 24
• Palyatif yatak kapasitesi: 22
 Palliative bed capacity: 22
• Deprem İzolatörü: 651
 Number of Earthquake Isolators: 651
• Açık Otopark Kapasitesi: 297
 Open Parking Lot Capacity: 297
• Kapalı Otopark Kapasitesi: 1054
 Parking Lot Capacity: 1054
• İstihdam: 700
 Created New Jobs: 700
• Yatırım Bedeli: 1 milyar 500 

milyon TL
 Investment Value: 1 billion 500 

million TL

HASTANENİN ÖZELLİKLERİ
FEATURES OF THE HOSPITAL



T
URIZMDEKI GELIŞIM ülke ekonomisi-
ne çok ciddi katkıda bulunuyor. Türkiye 
2019 yılında 34,5 milyar dolar turizm ge-
liri elde etti. Turizmin ülkemize getirdiği 
bu gelir, Türkiye’nin dış ticaret açığının 
yüzde 96,6’sını tek başına kapatmış oldu. 
Dolayısıyla 2019 yılında turizm, tüm sek-

törün çabalarıyla bugün hiç olmadığı kadar iyi bir noktaya 
ulaştı. 2020 itibariyle tüm dünyada etkili olan pandemi 
nedeniyle sektör olarak çok farklı bir sınavla karşı karşıya 
kaldık. COVID-19’un küresel ölçekte en olumsuz etkilediği 
sektörlerin başında turizm geliyor. Salgının başlamasıyla 
birlikte seyahatler sona erdi ardından iptaller geldi. Yı-
lın 2. çeyreğinde neredeyse hiç turizm faaliyeti gerçek-
leşmedi. 3. çeyrekten itibaren ülkemizde hem iç turizm 
hareketi başladı hem de yabancı ziyaretçileri ağırlamaya 
başladık. Ülkemizin yurt dışında pazarlanmasında bir 
numaralı aktör olan seyahat acentaları ve tur operatör-
leri pandemiye rağmen yabancı turist getirmeyi başardı. 
Normalleşme adımları çerçevesinde haziran ayı başından 
itibaren Türkiye’de yurt içi turizm alanında yavaş da olsa 
bir hareketlenme başlarken temmuz ve ağustos ayları ile 
birlikte Ukrayna, İngiltere, Almanya, Rusya gibi kitle turiz-
mi yaptığımız önemli pazarlardan ülkemize turist gelmeye 
başladı. Pandemi sürecinde turist sayısında artıştan ziyade 
gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya, tatillerini 
sağlık, huzur ve güven içinde geçirmelerini sağlamaya 
odaklandık. Yıl henüz bitmedi ancak yaz sezonunda Ak-
deniz çanağındaki turizm ülkeleri arasında en çok yabancı 
turisti ağırlayan ülke olmayı başardık. 

2020’nin 10 aylık döneminde 11,2 milyon yabancı turist 
ülkemizi ziyaret etti. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın 

THE DEVELOPMENTS in tourism has a serious 
contribution to the country’s economy. In 2019 Turkey 
has achieved revenues of $34.5 billion thanks to tourism 
industry. This means that 96.6% of Turkey’s foreign 
trade deficit was closed by tourism revenues. Therefore, 
tourism reached a better point than ever in 2019 with 
the efforts of the whole sector. As of 2020, we faced a 
very different test due to the pandemic that affected the 
whole world. Tourism is one of the sectors most adversely 
affected by Covid 19 on a global scale. With the onset 
of the epidemic, travels ended and then cancellations 
began. Almost no tourism activity took place in the second 
quarter of the year. Since the third quarter, both domestic 
tourism has started in our country and we have started to 
host foreign visitors. Travel agencies and tour operators, 
which are the number one actors in the marketing of our 
country abroad, managed to bring foreign tourists despite 
the pandemic. Along with the normalization steps, there 
has been a slow movement in domestic tourism in Turkey 
since the beginning of June. In July and August, foreign 
tourists started to come to our country from important 
markets such as Ukraine, England, Germany and Russia 
where we have a mass tourism background. During the 
pandemic process, rather than the increase in the number 
of tourists, we focused on hosting our guests in the best 
way and ensuring that they spend their holidays in health, 
peace and security. The year is not yet over, but in the 
summer season, we have managed to become the country 
hosting the largest number of tourists among the other 
countries in the Mediterranean basin.

The number of foreign tourists visited our country in 
the first 9 months of 2020 is 9.4 million. When we add our 
citizens living and working abroad, the number of visitors 

 Turizmdeki son gelişmeler ve 
gelecek dönem beklentiler

Ülke olarak 2020’yi yaklaşık yüzde 70-75’lik kayıpla 15 milyon ziyaretçi ile 10 milyar dolar seviyesinde turizm geliri 
ile kapatacağımızı öngörüyoruz. 2021 yılının Türkiye turizmi için çok daha iyi geçeceğini düşünüyoruz. 

As a country, we anticipate that we will close 2020 with a loss of about 70-75 percent with 12-15 million 
visitors and tourism revenue of $ 10 billion. We think that 2021 will be much better for Turkish tourism.

Recent developments in the tourism industry and 
expectations for the next period 

Firuz B. BAĞLIKAYA  
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı 
TÜRSAB President
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reaches 11.9 million. Turkey became the country giving the 
best tourism services in pandemic conditions. In this way, 
it has differentiated itself positively from its rival countries 
in the Mediterranean and came to the fore. Especially since 
March, with the spread of the epidemic in Europe and the 
imposition of restrictions on international travel by closing 
the borders of many countries, there has been a sharp 
decline in tourism. As a result, world tourism shrank by 70 
percent. We can say that tourism industry in our country has 
faced a decrease at the same rate due to the pandemic.

Before the pandemic, Turkey’s 2020 goal was to reach 56 
million foreign visitors and generate more than $ 40 billion 
in tourism revenue. Unfortunately, these goals will not be 
achieved due to the pandemic. As a country, we anticipate 
that we will close 2020 with a loss of about 70-75 percent 
with 12-15 million visitors and tourism revenue of $ 10 
billion. Recent vaccination news improves the morale of 
tourism professionals. We think that 2021 will be much 
better for Turkish tourism and travel agencies. 

TÜRSAB is an institution that is in constant contact 
with tourism associations and representatives of other 
countries, especially the World Tourism Organization. On 27 
September, World Tourism Day, we called for the creation of 
a similar structure in the G20 as T20 (the first 20 countries 
in World Tourism), based on the point that problems should 
be solved together by collaborating globally to ensure 
sustainability in tourism. With T20, our aim is to set an 
example for developing countries in world tourism, to 
provide sustainability by moving forward to service and 
quality in tourism, to minimize the problems experienced, 
to prevent unfair competition and to contribute to the world 
economy by enlarging the world tourism market. 

After the pandemic, many dynamics in tourism activities 
has changed. During this period, we also saw that the sense 
of holiday making began to change. People have started to 
prefer more boutique holiday types. Adventure, caravan, 
nature, culture and alternative tourism varieties came to 
the fore. Tourism varieties that offer a holiday intertwined 
with nature, where there are few people, have become 
a new trend. Culture and Faith Destination Workshop 
was held in the first week of November, covering the 
provinces of Diyarbakır, Mardin and Şanlıurfa. As TÜRSAB, 
we participated broadly in this workshop. In this Workshop 
the decision to create different and new tour routes in 
southeastern Anatolia was made.

In the post-pandemic period, competition in the world 
tourism industry will be very intense. It’s important that we 
keep ourselves ready for this period. Protecting the travel 
agencies that promote and market Turkey’s tourism values 
around the world and take on the most important task in 
this aspect is of great importance for the future of tourism. 
A very large part of the tourists visiting Turkey come here 
thanks to the great efforts of travel agencies. In this regard, 
travel agencies need to be supported and ensure that they 
get through this difficult process. The support provided 
to our sector will be of great benefit to the growth of our 
country’s tourism in a competitive environment that will 
increase in the post-pandemic period.

ziyaretlerini de eklediğimizde gelen kişi sayısı 13,6 milyonu 
buluyor. Türkiye, pandemi şartlarında en iyi turizm hiz-
metini verdi. Bu sayede Akdeniz’de rakibi olan ülkelerden 
pozitif olarak ayrıldı ve ön plana çıktı. Özellikle mart ayın-
dan itibaren Avrupa’da salgının yayılması ve birçok ülkenin 
sınırlarını kapatarak uluslararası seyahatlere kısıtlama 
getirilmesiyle turizmde keskin bir düşüş yaşandı. Neticede 
dünya turizmi yüzde 70 oranında daraldı. Ülkemizde de 
turizm pandemi nedeniyle aynı oranda daraldı diyebiliriz. 

Pandemi öncesinde Türkiye’nin 2020 hedefi; 56 mil-
yon yabancı ziyaretçi sayısına ulaşmak ve 40 milyar do-
lardan fazla turizm geliri elde etmek olarak belirlenmişti. 
Pandemi nedeniyle bu hedeflere maalesef ulaşılamaya-
cak. Ülke olarak 2020 yılını yaklaşık yüzde 70-75’lik ka-
yıpla 15 milyon ziyaretçi ile 10 milyar dolar seviyesinde 
turizm geliri ile kapatacağımızı öngörüyoruz. Gelen aşı 
haberleri turizmcilerin moralini yükseltiyor. 2021 yılı-
nın Türkiye turizmi ve seyahat acentaları için çok daha 
iyi geçeceğini düşünüyoruz. 

TÜRSAB, başta Dünya Turizm Örgütü olmak üzere 
diğer ülkelerin turizm birlikleri ve temsilcileriyle sürekli 
iletişim halinde olan bir kurum. 27 Eylül Dünya Turizm 
Günü’nde ise turizmde sürdürülebilirliğin sağlanması 
için, global anlamda güç birliklerine gidilerek, sorunla-
rın birlikte çözülmesi gerektiği noktasından hareketle, 
G20’deki benzer bir yapının T20 (Dünya Turizminde ilk 
20 ülke) olarak oluşturulması için çağrı yaptık. T20 ile 
amacımız dünya turizminde gelişmekte olan ülkelere ör-
nek olmak, turizmde hizmet ve kaliteye ileriye taşıyarak 
sürdürülebilirliği sağlamak, yaşanan sorunları minimize 
etmek, haksız rekabeti önlemek ve dünya turizm pazarı-
nı büyüterek dünya ekonomisine katkı sağlamak. 

Pandemi turizm faaliyetlerinde birçok dinamiği değiş-
tirdi. Tatil anlayışının da değişmeye başladığını gördük. 
İnsanlar daha butik tatil türlerini tercih etmeye başladı. 
Macera, karavan, doğa, kültür ve alternatif turizm çeşit-
leri ön plana çıktı. Az insanın olduğu doğayla iç içe oldu-
ğu turizm çeşitleri trend oldu. Kasım ayının ilk haftası 
Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa illerini kapsayan Kültür 
ve İnanç Destinasyonu Çalıştayı düzenlendi. TÜRSAB 
olarak geniş katılım ile Çalıştay’a katıldık. Güneydoğu 
Anadolu’da farklı ve yeni tur rotaları oluşacak.

Pandemi sonrası dönemde dünyada turizm rekabeti 
çok yoğun olacak. Bu sürece kendimizi hazır tutmamız 
büyük önem taşıyor. Dünyanın dört bir yanında Tür-
kiye’nin turizm değerlerinin tanıtım ve pazarlamasını 
gerçekleştiren ve bu yönüyle en önemli görevi üstlenen 
seyahat acentalarına sahip çıkılması, turizmin geleceği 
açısından büyük önem taşıyor. Türkiye’ye gelen turistle-
rin çok büyük kısmı seyahat acentalarının çalışmaları sa-
yesinde gelmektedir. Bu bakımdan seyahat acentalarının 
desteklenmesi ve bu zorlu süreci atlatmalarının sağlan-
ması gerekiyor. Sektörümüze sağlanan destekler pande-
mi sonrası dönemde artacak rekabet ortamında ülkemiz 
turizminin yükselmesi için çok büyük fayda sağlayacaktır.
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GELECEĞIN SÖZSAHIBI: BLOKZINCIRI

Blokzinciri teknolojisi 2030 yılına kadar 3,1 trilyon dolarlık bir iş değeri yaratacak. 
Peki Blokzincirine gerçekten ihtiyacımız var mı? 

Blockchain technology will create $ 3.1 trillion in business value by 2030.  
So do we really need Blockchain?

WILL HAVE A DISTINGUISHED NAME IN THE FUTURE: BLOCKCHAIN
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THE “OUTLOOK AND FUTURE OF THE GLOBAL 
BLOCKCHAIN INDUSTRY” REPORT, prepared by Huobi 
Research, the special unit of Huobi, the world’s leading 
digital asset trading platform, focuses on blockchain research, 
sheds light on the development of blockchain technology. 
The report includes important global developments in the 
blockchain field in 2019. The BRICS countries, including Brazil, 
Russia, India, China and South Africa, which account for 40 
percent of the world’s population and 23 percent of global 
GDP, put forward a proposal to create a single payment and 
settlement system among themselves in 2019.

Huobi Turkey General Manager Alphan Göğüş gives 
the following information about the report to share his 
opinions: “Significant developments are taking place in our 
country regarding the adoption of Block-Chain Technology. 
Our regulators support trading in local currencies, just like 

DÜNYANIN ÖNDE GELEN dijital varlık alım satım platformu 
Huobi’nin blokzinciri araştırmalarına odaklı kolu Huobi 
Research tarafından hazırlanan “Küresel Blokzinciri Sek-
törünün Görünümü ve Geleceği” başlıklı rapor, blokzinciri 
teknolojisinin gelişimine ışık tutuyor. Raporda 2019 yılında 
blokzinciri alanında yaşanan önemli küresel gelişmelere 
yer veriliyor. Dünya nüfusunun yüzde 40’ını ve küresel GS-
YİH’nin yüzde 23’ünü oluşturan Brezilya, Rusya, Hindistan, 
Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti’ni içeren BRICS ülkeleri, 
kendi aralarında tek bir ödeme ve tasfiye sistemi oluşturma 
önerisini 2019’da gündeme aldılar.

Raporla ilgili görüşlerini paylaşan Huobi Türkiye Genel 
Müdürü Alphan Göğüş, şu bilgileri veriyor: “Blokzinciri tek-
nolojisinin benimsenmesi konusunda ülkemizde de önemli 
gelişmeler yaşanıyor. Düzenleyici kurumlarımız tıpkı BRICS 
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in the BRICS countries. The 11th Development Plan, which 
serves as a roadmap for 2019-2023, also included the 
launch of a blockchain-based digital currency by the our 
Central Bank. The digital currency project of Central Bank 
can make Turkey stand out in the global trend in this area.”

In our country, we saw a number of developments 
towards the adoption of block-chain technology in 2019. 
Block-chain was also shown among the technologies to be 
focused on in the 2023 Industry and Technology Strategy 
document, which was shared in September 2019. The 
Year 2020 Presidential Annual Program also included 
information that the Central Bank of the Republic of 
Turkey will implement digital money. Considering all these 
developments, it is quite obvious that Turkey will have a 
say in the future of Block-Chain Technology in the light of 
the national policies that will be created in our country.

The report, which contains key findings on the 
performance of the block-chain ecosystem in 2019, 
reveals that worldwide spending on block-chain in 2019 
amounted to approximately $ 2.9 billion.

Looking at the distribution of these expenditures to 
countries, the United States ranks first with a share of about 
40 percent, followed by Western Europe with 24.4 percent, 
China with 11.2 percent, the Asia-Pacific region with 8.1 
percent, and Central and Eastern Europe with 5.2 percent.

The report also includes patent applications for 
Block-Chain. According to the data, seven of the top 10 
companies filing the most patent applications in the 
field of block-chain technology are from China, followed 
by the United States with two companies. The top five 
companies in block-chain patent applications are Alibaba 
(Ant Finance-China), Ping An (China), Nchain (Antigua 
and Barbuda), 33.cn (China) and IBM (USA) are involved. 
All over the world, the number of patent applications for 
Block-Chain Technologies has exceeded 22 thousand.

Deloitte Turkey Consulting Partner on Operations and 
Finance Transformation Gökay Özdemir also shares the 
following comments about this new trend: “Block-chain 
technology was born as an experiment 20 years ago, but 
gained prevalence in the last five years, and especially with 
the emergence of pilot projects in the last 1-2 years, many 
organizations began to pay attention and be part of its 
application. Today, we can clearly say that it is preparing to 
come to the fore as a wave of change that has the potential to 
radically affect all infrastructures and ways of doing business. 
With existing insights, information and findings, it can be 
clearly said that block-chain will shape the business models 
of future and it will play an active role in many areas such as 
global digital identity, efficiency and transparency compliance, 
accounting, audit, internal control, tax and financial reporting, 
global trade and agreements etc. where trust is central and 
multilateral reconciliation is very important.”

THE BIGGEST DEVELOPMENT WILL BE IN FINANCE
Entering our lives as the technology behind Bitcoin and 
other cryptocurrencies, blockchain now has different 
applications in various industries. One of these industries, 
of course, is finance. Blockchain technology was first known 
as the technology that provided the infrastructure to this 
boom, powering cryptocurrencies such as Bitcoin and 

ülkelerinde olduğu gibi ticaretin yerel para birimleriyle ya-
pılmasını destekliyor. 2019-2023 yılları arası için yol haritası 
niteliği taşıyan 11. Kalkınma Planı’nda blokzinciri tabanlı bir 
dijital paranın Merkez Bankası tarafından piyasaya sürülmesi 
de yer almıştı. Merkez Bankası’nın dijital para projesi bu alan-
daki küresel trendde Türkiye’nin öne çıkmasını sağlayabilir.” 

Ülkemizde de 2019’da blokzinciri teknolojisinin benimsen-
mesine yönelik bir dizi gelişme yaşandı. 2019’un eylül ayında 
paylaşılan 2023 Sanayi ve Teknoloji Strateji belgesinde blok-
zinciri odaklanılacak teknolojiler arasında gösterildi. 2020 
Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda da Türkiye Cum-
huriyeti Merkez Bankası’nın dijital parasının uygulamaya 
alınacağı bilgisi yer aldı. Tüm bu gelişmeler ışığında ülkemizde 
oluşturulacak ulusal politikalar ışığında Türkiye’nin blokzin-
ciri teknolojisinin geleceğinde söz sahibi olacağını gösteriyor. 

Blokzinciri ekosisteminin 2019 yılındaki performansına 
ilişkin kilit bulgular içeren rapor, 2019 yılında dünya çapında 
blokzinciri için yapılan harcamaların yaklaşık 2,9 milyar 
dolar tutarında olduğunu ortaya koyuyor. 

Söz konusu harcamaların ülkelere dağılımında ilk sırada 
yüzde 40’a yakın payla ABD yer alırken, bu ülkeyi yüzde 24,4’le 
Batı Avrupa, yüzde 11,2 ile Çin, yüzde 8,1’le Asya-Pasifik Böl-
gesi, yüzde 5,2’lik payla ise Orta ve Doğu Avrupa takip ediyor. 

Raporda blokzincirine yönelik patent başvurularına da 
yer veriliyor. Verilere göre blokzinciri teknolojisi alanında 
en çok patent başvurusu yapan ilk 10 şirketin yedisi Çin 
menşeili olurken, bu ülkeyi iki şirketle ABD takip ediyor. 
Blokzinciri patent başvurularında ilk beş sırada yer alan 
şirketler Alibaba (Ant Finance - Çin), Ping An (Çin), Nchain 
(Antigua ve Barbuda), 33.cn (Çin) ve IBM (ABD) yer alıyor. 
Tüm dünyada blokzincir teknolojilerine yönelik patent baş-
vuru sayısı ise 22 bini aşmış durumda.

Deloitte Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Ortağı Gökay 
Özdemir de bu yeni trendle ilgili şu bilgileri paylaşıyor: “20 
yıl önce bir teknoloji deneyi olarak doğan blokzincir, ancak 
son beş yıl içinde yaygınlık kazanan kavram kanıtlama ça-
lışmalarına, geride bıraktığımız 1-2 yılda ise pilot projelere 
dönüşerek birçok kurum için uygulamalı ilgi alanı olmaya 

Verilere göre blokzinciri 
teknolojisi alanında en çok 
patent başvurusu yapan ilk 10 
şirketin yedisi Çin menşeili 
olurken, bu ülkeyi iki şirketle 
ABD takip ediyor.

According to the data, seven of the top 
10 companies filing the most patent 
applications in the field of block-chain 
technology are from China, followed by 
the United States with two companies.
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Deloitte Küresel Blok Zincir Araştırması, blokzincirin ku-
ruluşlar için deneysel, dönüştürücü bir teknolojiden gerçek 
bir stratejik önceliğe gelene kadarki etkileyici evrimini 
ortaya koyuyor. Anket, 14 ülkede yaklaşık 1.500 üst düzey 
yöneticinin katılımıyla gerçekleşti. Bu araştırma, blok 
zincirinin kullanışlılığı hakkındaki ilk şüphelerin azaldığını 
ve iş dünyası liderlerinin blok zinciri artık örgütsel yeniliğin 
ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini gösteriyor. 
Raporun öne çıkan bulguları ise şöyle:
• Global katılımcıların yüzde 39’u zaten blok zinciri üretime 
dahil etti.
• Katılımcıların yüzde 55’i blok zinciri temel stratejik önce-
lik olarak görüyor. Bu oran 2019 ve 2018 yıllarında sırasıyla 
yüzde 53 ve yüzde 43 olarak belirlenmişti.
• Ankete katılanların yaklaşık yüzde 89’u dijital varlıkların 
önümüzdeki üç yıl içinde endüstrileri için önemli olacağına 
inanıyor.
• Katılımcıların yüzde seksen ikisi, geçen yıl yüzde 73’e kı-
yasla blok zincir uzmanlığına sahip personel işe aldıklarını 
veya önümüzdeki 12 ay içinde bunu yapmayı planladıklarını 
söylüyor.
• Katılımcıların yüzde 83’ü, şirketlerinin blok zincir kullan-
mazlarsa rekabet avantajlarını kaybedeceklerini belirtiyor.
• Yüzde 70, blok zincir ve dijital varlık çözümleri konusunda 
düzenleyici çevrenin hızla değiştiğini söylüyor.

The Global Blockchain Research conducted by Deloitte 
reveals the impressive evolution of blockchain from 
an experimental, transformative technology to a real 
strategic priority for organizations. The survey was 
conducted with the participation of approximately 
1,500 senior executives from 14 countries. This research 
shows that initial doubts about the usefulness of 
blockchain have diminished and business leaders are now 
seeing blockchain as an integral part of organizational 
innovation.
The highlights of the report are as follows:
• 39% of global participants have already included 
blockchain to their production processes.
• 55% of the participants see blockchain as a fundamental 
strategic priority. This ratio was determined as 53% and 
43% in 2019 and 2018, respectively.
• Approximately 89% of respondents believe digital 
assets will be important to their industry in the next three 
years.
• 82% of respondents say they are hiring staff with 
blockchain expertise or plan to do so within the next 12 
months, compared to 73% last year.
• 83% of respondents state that their companies will lose 
their competitive advantage if they do not use blockchain.
• 70% of the respondents say the regulatory environment 
is changing rapidly when it comes to blockchain and 
digital asset solutions.

“Continuous innovation is the strongest method”
“Sürekli yenilik en güçlü yöntem”



HABER / News68 STRATEGY

Ethereum etc. But now the use of block-chain applications 
is growing in many industries. The presence of technology 
is highly felt in the financial sector, where it has gained 
great momentum, and in many different industries.

Dmitry Tokarev, CEO and Co-Founder of Copper 
Technologies says on this subject that: “This was once a 
very niche field for crypto experts and coding enthusiasts. 
Now traditional institutions and even central banks 
are exploring the blockchain when they establish the 
foundations for the next generation of financial services.”

Saying that banks like JP Morgan were very skeptical 
about cryptocurrencies 10 years ago, Tokarev points out that 
these banks now offer a crypto account. Tokarev says that 
important steps have been taken towards the adoption of 
blockchain technology in the policy area as well. In the UK, 
the Bank of England is actively researching how to implement 
its own Digital Currency (CBDC), while some countries, such 
as Lithuania, have already started cryptocurrency issuing 
trials. Tokarev continues his words as: “Blockchain technology 
is already widely used and it is accepted that it will shape 
the future of finance. The real question is how companies 
will integrate this changing infrastructure without losing 
innovation and competitive advantage. “

The financial services industry is in a serious 
transformation thanks to new players such as new generation 
banks and FinTechs. To cope with the evolving needs of 
customers, companies must adopt new technologies to 
outperform their competitors and stay relevant.

According to Ripple Vice President Marcus Treacher, 
the key battlefield in today’s payments industry is the 
improvement of cross-border transfers. He shares the 
following information on this subject: “Traditional payment 
processes are slow, costly and unreliable. Block-chain 
technology has the potential to transform the current 
inefficient model by providing faster, more transparent and 
cost-effective cross-border payments that can be processed 
in seconds, not days or weeks. If companies move quickly 
and adopt the blockchain as soon as possible, they can 
quickly innovate, meet customer demands, and gain a 
significant return on their investment.”

başardı. Günümüzde ise tüm altyapıları ve iş yapış biçimlerini 
kökten etkileme potansiyeli olan bir değişim dalgası olarak ön 
plana çıkmaya hazırlandığını açıkça söyleyebiliyoruz. Yakın 
geleceğin iş yapış modellerini; iç görü, bilgi ve bulgularıyla 
yönlendirecek olan blok zincir, küresel dijital kimlik, uyum, 
muhasebe, denetim, iç kontrol, vergi ve finansal raporlama, 
küresel ticaret ve anlaşmalar gibi güvenin merkezde ve çok 
taraflı mutabakatın etken olduğu birçok alanda, verimlilik ve 
şeffaflık noktasında etkin rol oynayacak.”

EN BÜYÜK GELİŞİM FİNANS ALANINDA OLACAK
Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin arkasındaki teknoloji 
olarak hayatımıza giren blokzinciri artık çeşitli endüstrilerde 
farklı uygulama alanına sahip. Bu endüstrilerden birisi de 
elbette ki finans. Blokzinciri teknolojisi ilk olarak Bitcoin ve 
Ethereum vb kripto para birimlerine güç veren bu patlamaya 
altyapı sağlayan teknoloji olarak biliniyordu. Ancak şimdi bir-
çok endüstride blokzinciri uygulamalarının kullanımı artıyor. 
Teknolojinin varlığı, büyük bir ivme kazandığı finans sektörü 
ve farklı birçok endüstride fazlasıyla hissediliyor. 

Copper Technologies CEO’su ve Kurucu Ortağı Dmitry 
Tokarev konuyla ilgili olarak: “Bir zamanlar kripto uzman-
ları ve kodlama meraklıları için bu çok niş bir alandı. Şimdi 
geleneksel kurumlar ve hatta merkez bankaları yeni nesil 
finansal hizmetlerin temellerini oluştururken blokzincirini 
araştırıyorlar” ifadelerini kullanıyor. 

10 yıl önce J.P. Morgan gibi bankaların kripto para birimle-
rine karşı oldukça şüpheci davrandığı söyleyen Tokarev, şimdi 
ise bu bankaların bir kripto hesabı sunduklarına dikkat çeki-
yor. Tokarev politika alanında da blokzinciri teknolojisinin 
benimsenmesi yönünde önemli adımlar atıldığını söylüyor. 
İngiltere’de Bank of England  Merkez Bankası Dijital Para 
Birimini (CBDC) nasıl uygulayacaklarını aktif olarak araştı-
rırken, Litvanya gibi bazı ülkeler halihazırda kripto para ihracı 
denemelerine başladılar. Tokarev konuya yönelik şu ifadeleri 
kullanıyor: “Blokzinciri teknolojisi halihazırda finansın gele-
ceğini şekillendirmek için yaygın olarak kullanılıyor ve kabul 
görüyor. Asıl soru, firmaların bu değişen altyapıyı inovasyon 
ve rekabet avantajını kaybetmeden nasıl entegre edecekleri.” 

Finansal hizmetler devrimi finansal hizmetler endüstrisi 
yeni nesil bankalar ve FinTech’ler gibi yeni oyuncular nede-
niyle ciddi bir dönüşümün içinde. Müşterilerin gelişen ihtiyaç-
ları ile başa çıkmak için şirketler, rakiplerini geride bırakmak 
ve konuyla ilgili kalmak için yeni teknolojiler benimsemeli. 

Ripple Başkan Yardımcısı Marcus Treacher‘a göre gü-
nümüz ödeme sektöründeki kilit savaş alanı, sınır ötesi 
transferlerin iyileştirilmesi diyor ve şu bilgileri paylaşıyor: 
“Geleneksel ödeme işlemleri yavaş, maliyetli ve güvenilir de-
ğil. Blokzinciri teknolojisi, günler veya haftalar içinde değil, 
saniyeler içinde işlenebilen daha hızlı, daha şeffaf ve uygun 
maliyetli sınır ötesi ödemeler sağlayarak mevcut verimsiz 
modeli dönüştürme potansiyeline sahip. Şirketler hızlı ha-
reket eder ve bir an önce blokzincirini benimselerse hızlı 
bir şekilde inovasyon yapabilir, müşteri taleplerini karşıla-
yabilir ve yatırımlarından önemli bir getiri elde edebilirler.” 
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7
0 VE 80’LI YILLARDA sesli iletişimin diji-
talleşmesi başlayan Dijitalleşme süreci 90’lı 
yıllarda finansal hizmetlerin dijitalleşmesi ile 
yeni bir evreye geçti. 2000’li yıllarda ise tica-
retin hızla dijitalleştiğini görmeye başladık. 
Son 10 yılda ise tüm sosyal hayat dijitalleşme 
sürecine dahil oldu ve artık günümüzde Pan-

demi sürecinin hızlandırıcı etkisi ile sadece iş dünyasında 
değil hayatın her yönünde dijital bir hayatı yaşamaya baş-
ladığımızı söylemek mümkün.

Binlerce yıldır ekonomik hayatımızın merkezinde olan 
ve devletlerin hükümranlık ifadesi olan Paranın dijital-
leşme sürecinin dışında kalması elbette düşünülemezdi. 
Ancak Para gibi hem devlet otoritesini temsil eden hem de 
ekonominin kalbinde olan bir metayı dijitalleştirmek diğer 
pek çok dijitalleşme hamlesinden çok daha zor teknik ve 
hukuki problemlerin çözülmesine ihtiyaç duyuyor.

Blockchain teknolojisi parayı dijitalleştirmek için ge-
rekli olan teknolojiyi bizlere sağlıyor. Bir para biriminin 
kabul görmesi için muhakkak gereken izlenebilirlik, yö-
netilebilirlik ve dışarıdan müdahaleye kapalılık özellikle-
rini devrim niteliğinde yeniliklerle karşılayan blockchain, 
temelindeki “dağıtık defter teknolojisi” sayesinde birçok 
yeni “dijital para biriminin” doğmasına olanak tanıdı.

Bitcoin, bunlardan sadece ilkiydi. Tek bir kişi, kurum 
ya da devletin güdümünde olmadığı için “merkeziyetsiz” 
olarak tanımlanan bu kripto para birimi, günlük hayatta 
kullanılan nakit paranın tümüyle dijitalleşebileceğinin 
kanıtı olarak yaklaşık 10 yıldır hayatımızda. Kripto para 
piyasalarını takip eden referanslara baktığımızda, 7 bini 
aşkın kripto paranın bu yolla üretildiğini görüyoruz.

Yapılan bu deneysel çalışmalar, aslında blockchain tek-

DIGITALIZATION PROCESS, which started first with 
digitalization of voice communication in the 70’s 
and 80’s, entered a new phase in the 90’s with the 
digitalization of financial services. In the 2000s, 
we began to see that commerce has been rapidly 
digitalizing. In the last 10 years, all social life has been 
included in the digitalization process, and nowadays, it is 
possible to say that we have started to live a digital life 
not only in the business world but in all aspects of it with 
the accelerating effect of the pandemic process.

Of course, it was unthinkable for money, which has 
been at the center of our economic life for thousands 
of years and the sovereign expression of states, to stay 
outside the digitalization process. However, digitizing 
a commodity like money, which represents both state 
authority and is at the heart of the economy, requires 
solving technical and legal problems much more difficult 
than many other digitization moves.

Blockchain technology provides us with the innovation 
necessary to digitize money. Blockchain, which meets 
the traceability, manageability and non-intervention 
features that are absolutely necessary for a currency to 
be accepted, with revolutionary innovations, enabled the 
emergence of many new “digital currencies” thanks to its 
“Distributed Ledger Technology”.

Bitcoin was just the first of these. This crypto currency, 
which is defined as “decentralized” because it is not 
under the control of a single person, institution or state, 
has been in our lives for about 10 years as a proof that 
the cash money used in daily life can be completely 
digitalized. When we look at the references that follow 

‘Para’nın dijitalleşmesi;  
yıkıcı bir yenilik?

Dijital para birimleri başta olmak üzere, blockchain tabanlı ödeme teknolojileri ve finansal hizmetler,  
dünya genelinde 16 milyar dolarlık ekonomik katkı sağlayacak.

Blockchain-based payment technologies and financial services, especially digital currencies, 
will make an economic contribution of $ 16 billion worldwide.

Digitalization of money. A disruptive innovation?

Serkan ÇELİK  
PayNet CEO’su 
PayNet CEO
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the crypto money markets, we see that more than 7 
thousand crypto currencies are introduced in this way.

These experimental studies have actually been a useful 
exercise to learn the limits of blockchain technology in the 
financial world. Knowing the current limits of blockchain 
also brings with it being able to estimate the development 
speed of this technology and its potential for tomorrow 
with more realistic figures. Research by PwC shows that 
the contribution of blockchain technology to the global 
economy will be nearly $1.7 trillion by 2030.

Also, blockchain-based payment technologies and 
financial services, especially digital currencies, will make 
an economic contribution of $ 16 billion worldwide. 
Moreover, in addition to financial contribution, social 
benefit should not be ignored. Digital payment systems 
developed on the security and accessibility features 
offered by Blockchain can strengthen participation in the 
financial system, enabling even people who have never 
met banking services before to send and receive payments 
through their mobile phones and even use loans thanks to 
new generation financing methods.

Blockchain technology poses a brand new question: 
Decentralized Digital Money or Digitalized Money under 
the control of Central Banks?

All currencies such as the Lira, Dollar, Euro, etc. we use 
today are centrally controlled currencies that are under 
the control of a state or community of states’ own central 
banks, who issued it and which political authority is 
behind it.

Decentralized digital currencies and other technologies 
that emerged with blockchain technology, on the other 
hand, shake this structure representing the state authority 
and prevent the money from being under the central 
control of any state or authority, thus creating a destructive 
revolution in the concept of money.

On the other hand, central banks also strive to produce 
digital versions of the currencies we use under their 
control in order to keep up with the digitalization of life 
and maintain their authority. According to the statement 
made by the BIS recently, 70 percent of central banks 
worldwide are evaluating the possibilities to issue their 
own digital currencies. The “central bank digital currency”, 
which is called CBDC (Central Bank Digital Currency) with 
its English abbreviation, stands out as a potential cash 
alternative that can be used in large-volume transactions 
between financial institutions and daily payments of the 
consumer.

Regardless of this conflict, the only certainty is that 
money cannot be separated from the digitalization of life 
and that all financial processes will shift to digital money 
in the not too distant future. It is an obligation for all 
financial institutions to take this fact into account in their 
current and new products and services and to prepare 
themselves for this in order to continue to exist in the 
future.

nolojisinin finans dünyasındaki sınırlarını öğrenmeye 
yönelik faydalı bir egzersiz oldu. Blockchain’in bugünkü 
sınırlarını biliyor olmak, aynı zamanda bu teknolojinin ge-
lişim hızını ve yarın için taşıdığı potansiyeli daha gerçekçi 
rakamlarla kestirebilmeyi beraberinde getiriyor. PwC 
tarafından yapılan araştırmalar, Blockchain teknolojisinin 
küresel ekonomiye katkısının 2030 yılına kadar 1,7 trilyon 
dolara yaklaşabileceğini gösteriyor.

Bunun yanında dijital para birimleri başta olmak üze-
re, blockchain tabanlı ödeme teknolojileri ve finansal 
hizmetler, dünya genelinde 16 milyar dolarlık ekonomik 
katkı sağlayacak. Üstelik burada maddi katkının yanı 
sıra, toplumsal faydayı göz ardı etmemek gerekiyor. Blo-
ckchain’in sunduğu güvenlik ve erişilebilirlik özellikleri 
üzerinde geliştirilen dijital ödeme sistemleri, finansal 
sisteme katılımı kuvvetlendirerek daha önce hiç ban-
kacılık hizmetleriyle tanışmamış olan insanların dahi, 
ceplerindeki telefonlar aracılığıyla ödeme gönderip al-
masını, hatta yeni nesil finansman yöntemleri sayesinde 
kredi kullanmasını sağlayabiliyor. 

Blockchain teknolojisi önümüze yepyeni bir soru ko-
yuyor: Merkeziyetsiz Dijital Para mı, Merkez Bankaları 
kontrolünde Dijitalleşmiş Para mı

Günümüzde kullandığımız, Lira, Dolar, Euro vb. tüm 
para birimleri bir devletin ya da devletler topluluğunun 
kendi merkez bankalarının kontrolünde olan, kimin çı-
kardığı ve arkasında hangi siyasi otoritenin olduğu bili-
nen merkezi kontrol altındaki para birimleridir. 

Blockchain teknolojisi ile ortaya çıkan merkeziyetsiz 
dijital paralar ve diğer teknolojiler ise devlet otoritesini 
temsil eden bu yapıyı kökünden sarsmakta ve paranın 
herhangi bir devletin ya da otoritenin merkezi kontrolü 
altında olmasını engellemekte bu yönüyle de para kav-
ramında yıkıcı bir devrim yaratmaktadır.

Buna karşılık merkez bankaları da hayatın dijitalleş-
mesine ayak uydurabilmek ve otoritelerini sürdürebil-
mek amacıyla kendi kontrolleri altında mevcut kullandı-
ğımız paraların dijital versiyonlarını çıkarmak için çaba 
göstermektedirler. BIS tarafından geçtiğimiz dönemde 
yapılan açıklamaya göre, merkez bankalarının yüzde 
70’i kendi dijital paralarını çıkarmak için olasılıkları 
değerlendiriyor. İngilizce kısaltmasıyla CBDC (Central 
Bank Digital Currency) adı verilen “merkez bankası di-
jital parası”, gerek finans kurumları arasındaki büyük 
hacimli işlemlerde gerekse tüketicinin günlük ödeme-
lerinde kullanabileceği potansiyel bir nakit alternatifi 
olarak öne çıkıyor.

Bu çatışmadan bağımsız olarak kesin olan tek şey pa-
ranın hayatın dijitalleşmesi sürecinden ayrı kalamayaca-
ğı ve çok uzak olmayan bir gelecekte tüm finansal süreç-
lerin dijital paraya kayacağıdır. Tüm finansa kurumların 
mevcut ve yeni geliştirecekleri ürün ve hizmetlerinde bu 
gerçeği göz önünde bulundurmaları ve kendilerini buna 
hazırlamaları gelecekte var olmaya devam edebilmeleri 
için zorunluluk olarak önümüzde duruyor.
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IT MAY BE A MISNOMER to call anyone in retail a 
-“winner” right now, when stay-at-home and social-
distancing measures have shut down hundreds of 
thousands of U.S. stores and threatened consumers’ 
spending for the foreseeable future. But look at the few 
chains that have managed relatively well in this chaotic 
time, and you’ll gather clues about what it will take to 
come out ahead in the industry, both now and long after 
the virus has been contained. 

Walmart’s U.S. sales reportedly jumped 20% in March 
as people stocked up on essentials—further boosted by a 
190% increase in monthly downloads of its online grocery 
app, according to data tracker App Annie. Nike kept its 
China business from stalling, thanks to a fitness app that 
helped homebound consumers do quarantine workouts. 
And Lululemon Athletica has even reopened a few North 
American stores, not to serve walk-in customers, but to use 
inventory to fill online orders more quickly. 

What these cases make clear is how central the full 
integration of stores and shopping technology has 
become to big retailers’ health. “The retailers that were 
already doing it successfully are the ones that are going to 
recover much more quickly,” says Kimberly Becker, senior 
research director with Gartner. And in a future when 
shoppers are likely to be skittish about staying long in any 
store—if they visit at all—only the tech-savvy chains will 
survive.

PANDEMİNİN EN SICAK GÜNLERİNDE izolasyon ve sosyal 
mesafe önlemlerinin ABD’de yüz binlerce mağazayı kapat-
tığı ve tüketicilerin harcamalarını da öngörülebilir gelecekte 
tehdit ettiği bir süreçte perakendede herhangi birisini “ka-
zanan” olarak adlandırmak yanlış olabilir. Ancak bu kaotik 
zamanda görece iyi bir performans sergileyen az sayıdaki 
zincir mağazaya baktığınızda hem salgın sürecinde hem 
de sonrasında sektörde ön planda olmak için ne yapılması 
gerektiği konusunda ipuçları elde edebilirsiniz.   

Veri toplayıcısı App Annie’ye göre, Walmart’ın satışları pan-
deminin başladığı mart ayında yüzde 20 artarken, online bak-
kaliye aplikasyonunun aylık indirilme oranları yüzde 190 artış 
kaydetti. Nike Çin’de, eve kapanan tüketicilerin egzersizlerini 
yapabilmelerini sağlayan fitness aplikasyonuyla işlerinin sekte-
ye uğramasını engelledi. Lululemon Athletica ise Kuzey Ameri-
ka’daki birkaç mağazasını salgının pik sürecinde yeniden açtı; 
ancak bunun nedeni müşterilere hizmet sunmak değil online 
siparişleri daha çabuk hazırlamak için envanteri doldurmaktı. 

Tüm bu örnekler mağazaların ve alışveriş teknolojisinin 
tam entegrasyonunun büyük perakendecilerin sağlıklı işle-
yişi açısından ne kadar merkezi hale geldiklerini gösteriyor. 
Gartner’da kıdemli araştırma direktörü Kimberly Becker, 
“Pandemide süreci başarılı yönetenler en hızlı toparlanan-
lar olacak” diyor. Ve de tüketicilerin herhangi bir mağazada 
çok fazla zaman harcamak istememeleri halinde gelecekte 

Even after the coronavirus crisis ends, shoppers may be reluctant to spend 
time in physical stores. The retailers who are smartest about technology 

will get the most out of their bricks and mortar. 

Koronavirüs krizi sona erdikten sonra da, tüketiciler fiziki mağazalarda 
fazla zaman harcamak istemeyebilirler. Bu durumda, teknoloji konusunda 

en akıllı olanlar fiziki mağazalarından en büyük yararı sağlayacaklar.

YENİ APLİKASYONLAR 
YENİ ENDİŞELERE KARŞI

NEXT-GEN APPS TO EASE NEW ANXIETIES



The big-box retailers proved their mettle during 
the rush on stores in March, as Americans stripped 
shelves of essentials like toilet paper and baker’s yeast. 
While lengthy waits for delivery were thwarting many 
e-commerce shoppers, Target and Walmart succeeded by 
offering drive-up retrieval for online orders through their 
apps. (This will become increasingly important now that 
both chains are limiting the number of shoppers allowed 
in stores at any one time.) And the fact that the chains 
now hold much more of their e-commerce inventory in 
stores than they once did helped them avoid shortages. 
“Because we’re using stores as local fulfillment hubs, 
we’ve been able to handle sustained, holiday-like online 
volumes,” Target chief operating officer John Mulligan 
tells Fortune. 

Crisis-related changes in shopping habits have also 
accelerated a less-is-more approach to product selection. 
To keep shelves well-stocked, retailers have worked 
closely with suppliers to limit the variety of sizes, colors, 
and flavors of all sorts of goods, focusing only on those 
most consistently in demand. Unilever, for example, 
said last month it would concentrate mostly on large 
sizes of its products, like 30-ounce jars of its Hellmann’s 
mayonnaise, to speed up production and distribution. 

Retailers like Walmart and supermarket giant Kroger 
have long been shifting in this direction, opting to devote 
more shelf space to bestsellers rather than stocking 50 

yalnızca teknoloji tutkunu zincirler ayakta kalacak.  
Mart ayında mağazalara hücum sırasında Amerikalılar raf-

ları boşaltırlarken, büyük mağazalar büyük bir azimle ön plana 
çıktılar. E-ticaret müşterileri kargo teslimatı için uzun süre 
beklemek zorunda kalırken, Target ve Walmart aplikasyonları 
aracılığıyla online siparişler için arabayla teslimat seçeneğini 
gündeme getirdiler. Nitekim bu zincirler e-ticaret envante-
rinin büyük bir bölümünü artık mağazalarda tutuyorlar; bu 
stoklar pandemide talep edilen ürünlerde sıkıntı olmamasını 
sağlamıştı. Target COO’su John Mulligan, “Mağazaları yerel te-
darik üsleri olarak kullandığımız için daha sürdürülebilir, tatil 
zamanlarınkine benzer hacimler oluşturmayı başardık” diyor.

Alışveriş alışkanlıklarında krizle bağlantılı değişiklikler 
aynı zamanda ürün seçiminde “az çoktur” yaklaşımına da 
hız verdi. Perakendeciler rafların iyice dolu olmasını sağla-
mak ve düzenli olarak talep edilene yoğunlaşmak suretiyle, 
her tür ürünün ebat, renk ve tat çeşidini sınırlandırmak için 
tedarikçilerle yakın bir şekilde çalıştılar. Örneğin, Unilever 
nisan ayında yaptığı açıklamada, üretim ve dağıtımı hızlan-
dırmak için 850 gramlık Hellmann’s mayonez kavanozları 
gibi büyük boy ürünlere odaklanacağını açıklamıştı. 

Walmart ve süpermarket devi Kroger gibi perakendeciler 
uzun zamandır bu yönde ilerliyorlar; aynı deterjanın 50 çeşi-
dini stoklamak yerine en çok satanlara daha çok yer açmaya 
çalışıyorlar. CB Insights’ta baş tüketici ve perakende analisti 
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varieties of the same detergent. “There’s been a slow 
bleed of taking out the stuff that’s just another color 
or another flavor and isn’t pulling its weight,” says 
Laura Kennedy, lead consumer and retail analyst at CB 
Insights. Increasingly, if you crave a company’s seventh-
bestselling sandwich cookie, you’ll have to find it on the 
Internet. 

Technology is helping retailers wring more revenue 
out of their inventory. Lululemon has invested heavily 
in RFID (radio-frequency identification) tech, enabling 
it to know in real time where every hoodie or sports bra 
is, whether at a distribution facility or in a store. That’s 
making it much more efficient in filling online orders 
from physical stores, at a time when e-commerce is its 
only source of income. “The race is, How much cash can 
you get out of inventory that’s stuck in stores today?” 
says Nikki Baird, vice president of innovation at retail 
tech firm Aptos. 

Stores that can precisely track inventory are also 
helping their customers: The best apps can tell shoppers 
which items are in stock in what store and where in that 
store, an appealing idea for customers who don’t want to 
linger. (Walmart and Target have made big strides in this 
arena too.)

RETAILERS’ TECH SUCCESSES aren’t focused solely on 
logistics and efficiency: They can also keep customers 
interested in a brand. After most of its 7,000 retail 
locations in China were closed, Nike made the premium 
version of its workout-on-demand Nike Training Club 
app—which is seamlessly integrated with Nike’s 
e-commerce—available for free there. As use of its apps 
surged, Nike’s digital sales rose 30% in China during 
the country’s six-week lockdown, and business in stores 
bounced back quickly once they reopened. Nike is using 
the same playbook in North America now. “We know that 
consumers need to maintain their mental and physical 
health,” says Heidi O’Neill, Nike’s president of consumer 
and marketplace. 

Still, even after the crisis has passed, no one expects 
shoppers to quickly return to their old comfort levels in 
physical stores. Some upgrades Nike has implemented, 
like self-checkout and contactless payment systems, 
seemed like nice-to-haves before the coronavirus; after 
stores reopen, they’ll be must-haves. “The investments 
you made are going to be ever more meaningful when 
customers come back,” says O’Neill.

Laura Kennedy, “Farklı renklere ya da farklı bir tada sahip 
aynı ürünler yavaş yavaş raflardan çekildi ve eksikliği de pek 
hissedilmedi” diyor.  Örneğin eğer şirketin yedinci en çok 
satan cookie’sini almak için can atıyorsanız, bunu internet 
üzerinden satın almak zorundasınız. 

Teknoloji perakendecilerin envanterlerinden daha fazla 
para kazanmalarına yardımcı oluyor. Lululemon, spor sı-
rasında giyilen kapüşonlu sweatshirt ya da sutyenin gerçek 
zamanlı olarak nerede olduğunu, dağıtım merkezinde mi 
yoksa bir mağazada mı yer aldığını bulmayı sağlayacak radyo 
frekans tanımlama (RFID) teknolojisine büyük oranda yatı-
rım yaptı. Bu düzenleme de, e-ticaretin gelir kapısı olarak ön 
plana çıktığı bir süreçte, online siparişleri fiziki mağazalardan 
temin etmeyi daha verimli hale getiriyor. Perakende teknoloji 
firması Aptos’ta inovasyon başkan yardımcısı Nikki Baird, 
“Yarış, pandemi sürecinde mağazalarda sıkışıp kalan envan-
terlerden ne kadar nakit elde edebileceğinizle ilgili” diyor.

Envanterleri kesin olarak takip edebilen mağazalar da 
müşterilerine yardımcı oluyorlar: En iyi aplikasyonlar hangi 
ürünlerin hangi mağazada ve bu mağazanın neresinde yer 
aldığını tüketicilere açıklayabiliyor; bu da mağazada çok fazla 
vakit kaybetmek istemeyen müşteriler için oldukça cazip bir 
fikir. (Walmart ve Target bu konuda da büyük adımlar attılar.)

PERAKENDECILERIN TEKNOLOJI başarıları salt lojistik ve 
verimliliğe odaklı değil; müşterilerin bir markayla ilgilenmesini 
de sağlayabilir. Nike Çin’deki salgın sırasında ülkedeki 7 bin 
perakende lokasyonunun çoğunu kapattıktan sonra, e-tica-
retiyle entegre ve evde egzersiz programı olan Nike Training 
Club aplikasyonunun premium versiyonunu hazırladı. Aplikas-
yonlarının kullanımı artarken Nike’ın Çin’deki dijital satışları 
da ülkenin altı haftalık sokağa çıkma yasağı sırasında yüzde 
30 arttı; mağazalardaki işler de tekrar açıldıktan sonra hemen 
rayına oturdu. Nike aynı uygulamayı Kuzey Amerika’da da 
denedi. Nike tüketim ve pazar sorumlusu Heidi O’Neill, “Tüke-
ticilerin fiziki ve zihinsel sağlığını korumak zorundayız” diyor.

Kriz bittikten sonra da tüketicilerin fiziki mağazalarda 
eski günlerdeki kadar rahat dolaşamayacakları biliniyor. Nike 
zaten salgından önce otomatik kasa ödemesi ve temassız öde-
me sistemleri gibi uygulamaları hayata geçirmişti. Mağazalar 
açıldıktan sonra da bunlar zorunlu olarak bulundurulacak 
yöntemlere dönüştü. O’Neill, “Müşteriler geri geldikten sonra 
yaptığınız yatırımlar daha da anlamlı hale gelecek” diyor.

ABD’DE COVID-19 
ÖNLEMLERİ KAPSAMINDA 
KAPANAN PERAKENDE 
LOKASYONLARI ORANI; 
BU RAKAM NİSAN AYI 
ORTASI İTİBARİYLE 
258.366 MAĞAZAYI 
KAPSIYORDU.

SHARE OF U.S. RETAIL 
LOCATIONS—258,366 

STORES AS OF MID-
APRIL—THAT HAVE 
CLOSED BECAUSE 

OF COVID-19 
PRECAUTIONS
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Dünya sosyal ağlar
The global social networks

Kaynak (Source): Alexa, Similar Web, 2020

Sayılarla dünyada e-ticaret
Global e-commerce figures

Kaynak (Source): E-Ticaret Bilgi Platformu (E-Commerce Information Platform)
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Dünya çapında perakende e-ticaret satışları 2019 yılında 3,53 trilyon 
dolara ulaştı. E-perakende gelirlerinin 2022 yılında 6,54 trilyon dolara 
yükselmesi öngörülüyor. 

Global e-commerce retail sales were 3,53 trillion dollars in 2019. E-retail 
sales revenues are anticipated to rise to 6,54 trillion dollars in 2022.

(*Tahmini öngörülen rakamlar)
(*Forecast figures)
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Yaş aralığına göre online alışveriş sıklığı
Online shopping frequency based on age range
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52 ve daha yaşlı
52 and older

17-22

% 17
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23-26

% 37
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Dünya internet kullanıcı sayıları (Number of global internet users)

Kaynak (Source): Statista Research Department
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The anticipated cost of the 4th quarter lockdown and real GDP growth forecasts (compared to the previous quarter, %)

Kaynak (Source): Allianz Araştırma (Allianz Research)
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Low interest rates will continue wreaking havoc on margins and 
business models.  
• Extremely strong fiscal and monetary interventions
• Low interest rate levels will endure; rising prices of sought-after asset classes 

Düşük faiz oranları marjlar ve iş modelleri üzerindeki etkilerini 
sürdürecek.
• Son derece güçlü mali ve parasal müdahaleler.
• Düşük faiz oranları gidişatında değişiklik olmayacak; yatırımcıların gözdesi 
olan varlıkların fiyatı yükselecek. 

COVID-19 will not delay—and may accelerate—the 
implementation of current and planned regulatory 
measures in many countries and regions. 
• No relevant deviations from the regulatory agenda, except 
for implementation pauses
• US position subject to change in November 2020

COVID-19 pek çok ülke ve bölgede mevcut ve 
planlanan mevzuat düzenlemelerinin uygulanmasını 
ertelemeyecek ve hatta hızlandırabilecek.
• Uygulamalara ara vermeler dışında mevzuat ajandasında 
önemli sapmalar beklenmiyor.
• ABD’nin pozisyonu Kasım 2020’de değişecek.

Continued de-globalisation will further align the 
size of financial institutions to the GDP of their 
home countries while continued offshoring will 
increase operational risk across the industry.
• New tendency towards unilateralism
• Renewed focus on nearshoring and diversification of 
offshore locations

Süregelen deglobalizasyon finans kurumlarının 
ölçeğini ilgili ülkelerin GSYİH’siyle daha fazla 
denkleştirirken, offshore’a doğru artan yönelim 
sektördeki riskleri artıracak.
• Tek taraflılığa doğru yeni bir yönelim.
• Yakın yerlere offshore hareketliliği ve offshore 
lokasyonlarının çeşitlendirilmesine yeniden odaklanma.

Alternative providers of capital are set to become an 
even more important part of the global financial system. 
• Banking systems without capacity to fully replace and 
finance the financial stimuli
• Increase of nonbank credit providers

Alternatif sermaye tedarikçileri küresel finans 
sisteminin daha da önemli bir parçası olacak.
• Finansal teşviklerin tam olarak yerini alacak ve bunları finanse 
edecek kapasiteye sahip olmayan bankacılık sistemleri.
• Banka dışı kreditörlerin sayısında artış.

The COVID-19 recession and asset impairments will reduce 
risk-bearing capacity for regulated industries to support the real 
economy as it enters the recovery stage over the next year.  
• Required rebuilding of capital buffers 
• Increased RWAs
• Realisation of credit risk

COVID-19 resesyonu ve varlık azalması, regüle sektörlerin toparlanma 
sürecine girecek reel ekonomiyi desteklemek için risk alma 
kapasitesini azaltacak.
• Sermaye tamponlarının yeniden inşası gerekiyor.
• Risk ağırlıklı varlıklarda artış.
• Kredi riski realizasyonu.

Firms face unrelenting pressure to boost 
productivity through the digitisation of the 
business and the workforce.  
• Greater leveraging of AI, analytics and 
cloud-based technologies
• Increasing use of crowdsourcing and focus on 
upskilling

Şirketler iş modelini ve iş gücünü dijitalleştirerek 
üretimi artırmak için sürekli baskıyla karşı 
karşıya.
• Yapay zeka, analitik ve bulut bazlı teknolojilerde daha 
büyük bir sıçrama.
• Crowdsourcing kullanımında artış ve beceri 
kazandırmaya odaklanma.

The client-driven shift to a platform- and 
ecosystem- based financial services 
industry will create a new wave of 
disruption and disintermediation. 
• Acceleration of digitisation and 
platform-based industry
• Advancement of digital currencies
• Shift from product- to client-centricity
• Increasing relevance of fintech and big tech

Platform ve ekosistem odaklı finansal 
hizmetlere müşteri odaklı yönelim, yeni bir 
bozulma ve aracıyı ortadan kaldırma 
dalgası yaratacak. 
• Dijitalleşme ve platform bazlı sektörde hızlanma.
• Dijital para birimlerinde ilerleme.
• Ürün odaklılıktan müşteri odaklılığına yönelim.
• Fintech ve big tech’in daha fazla önem 
kazanması.

Finans hizmetlerinde 
en büyük etkiye sahip 

makro trendler
Macro trends with the 

biggest impact on 
financial services

Kaynak (Source): PwC

COVID-19’un finans dışı hizmetler üzerindeki etkisi

Etki
Impact

Sektörler
Industry sectors

Yorumlar (örnek)
Comments (exemplary) 

COVID-19’s impact on non-financial services industries

Pozitif
Positive

Pandemi nedeniyle yüksek miktarda tüketim (örn; maskeler), dijital 
platformların daha fazla kullanımı ve sektörlerde daha fazla dijitalleşme çabası.
Increased consumption due to pandemic (e.g., of masks) and increased use of 
digital platforms and digitisation efforts across industries.

Ekonomik faaliyetlerde ve GSYİH’de genel daralma tüketimi düşürüyor. 
İstihdam sağlanması ve/ya da verimlilik riske giriyor.
Overall reduction in economic activity and GDP drives less consumption. 
Workforce availability and/or productivity are at risk.

Kapanma süresince satış noktalarının kapanması ve sipariş iptalleri; 
toparlanmanın zamanı ve gücü belirsiz.
Point-of-sale closure and order cancellations through lockdown, time frame and 
strength of recovery unclear.

Daha fazla sayıda tüketici evden çalıştığından ve seyahat sınırlaması 
olduğundan şirketten tüketiciye tüketimde durağan bir tablo.
Stable B2C consumption as more consumers work from home and travel is limited.

Kapanma ve kısıtlamalarda üretim duruyor ya da verim azalıyor; 
düzensiz toparlanma.
Production stopped or output reduced throughout lockdown, uneven recovery. 

Nötr
Neutral

Hafif 
negatif
Slightly 
negative

Negatif
Negative

Yüksek 
oranda 
negatif
Very 
negative

Dijital platformlar
Digital platforms

Tüketici ürünleri ve perakende (gıda)
Consumer goods & retail (food)

Tarım
Agriculture

Hizmetler
Services

Eğlence ve medya
Entertainment & media

Yolcu taşımacılığı, seyahat, konaklama
Passenger transportation, travel, hospitality

Otomotiv
Automotive

Tüketici ürünleri ve perakende (gıda dışı)
Consumer goods & retail (non-food)

Kimyasallar
Chemicals

Endüstriyel imalat
Industrial manufacturing

Lojistik, ulaştırma
Freight transportation

Sağlık
Healthcare

Altyapı 
hizmetleri
Utilities

İlaç ve yaşam 
bilimleri
Pharma & life 
sciences

Teknoloji ve 
yazılım
Technology & 
software

Telekomünikasyon
Telecommunications

Kaynak (Source): PwC
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