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EKONOMIDE SÜRDÜRÜLEBILIRLIK

Merhaba, Çin dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri. 
Merkezi Londra’da bulunan Ekonomi ve İş Araştırmaları Merke-
zi’nin (CEBR) raporuna göre, dünya ekonomisi GSYH’si ilk kez 
2022’de 100 trilyon doları aşacak. Çin, 2030’da ABD’yi geçerek dün-
ya ekonomisinin en büyüğü olacak. Çin aynı zamanda Kuşak ve Yol 
Girişimi ile küresel ekonomik kalkınmada yeni ve büyük bir adım 
atıyor. Çin, “Yeni İpek Yolu” olarak da bilinen bu projeyle dünya 
nüfusunun neredeyse yarısını ve dünyada milli gelirin beşte biri-
ni oluşturan ülkeleri birbirine bağlamayı, dünya çapında ticaret ve 
yatırım bağlantıları kurmayı hedefliyor. İşte böylesi stratejik bir 
öneme sahip Çin’in Türkiye ile olan iş ve ekonomi ilişkilerini ince-
ledik ve kapağımıza taşıdık. Peki gelecek dönem neleri işaret ediyor? 
Çin- Türkiye ekonomik ilişkileri nereye evrilecek? Önemli görüşler 
ışığında haberimizi ilgiyle okuyacaksınız..

Dünyanın büyük sorunlarına kısa süre önce eklenen Ukray-
na-Rusya arasındaki  savaş ise gündemdeki sıcaklığını korumaya 
devam ediyor. Savaş beraberinde birçok kirizi getirdi. Bu süreçten 
en çok etkilenen ülkelerden biri Türkiye oldu. Ekonomik ve siyasi 
anlamda etkileri ses getirecek değişimlere sahne olacak. ABD ve Av-
rupa’nın Rusya’ya yaptırımları ne anlama geliyor? Türkiye bu süreci 
nasıl değerlendirmeli ve hangi çözümleri gündeme taşımalı? Çok 
değerli ekonomistler ve piyasa uzmanları sizler için yorumladı. 

Türkiye’nin gelecekte önemli konularından biri olan yer altı zen-
ginliklerinden bakır madeni konusuna da değinmeden geçmedik. 
Dünya metalik bakır üretiminin yarısı elektrik endüstrisinde kulla-
nılıyor, bunu takiben sıra ile yapı ve makina sanayileri geliyor. Dün-
yada ve ülkemizde bakır madenciliği, Dünyada üretim miktarları ve 
bakırın kullanım alanları ve Türkiye’nin bu konudaki çalışmalarını 
sizler için araştırdık. 

Akfen Holding ailesi olarak başarıdan ilham alarak hayata geçir-
diğimiz işlerden ve aldığımız güzel bir ödülle bitirmek isteriz. Ak-
fen Holding tarafından kurulan Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim 
ve Sağlık Vakfı (TİKAV) koordinatörlüğünde, Akfen Yenilenebilir 
Enerji’ye ait santrallerin bulunduğu bölgelerde yaşayan kadınlara 
eğitimlerin verildiği “Kırsal Bölge Eğitim Seminerleri”, 5. Türkiye 
Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi’nde büyük ödüle layık görüldük. 
Akfen Yenilenebilir Enerji’ye ait 26 enerji santrali yatırımının bu-
lunduğu köylerde 2017 yılında bu yana gerçekleştirilen Evde Okullu 
Olduk, Önce Sağlık, Hijyen Sağlıktır ve Tasarruf Elimizde, Gelecek 
Evimizde projeleri ile şimdiye kadar 5 bin 770 kadına çeşitli konu-
larda yüz yüze eğitim verilmiş oldu. Projelerle dolaylı olarak ulaşılan 
kişi sayısı ise 21 bini aştı. Bu yolda aldığımız başarıyı kendi ülke insa-
nımızla doğrudan paylaştığımız için gururluyuz. 

İyi okumalar

SUSTAINABILITY IN THE ECONOMY

Hello, China is one of the fastest growing economies in the world. 
According to the report of the Center for Economics and Business 
Studies (CEBR), headquartered in London, the world economy’s GDP 
will exceed 100 trillion dollars in 2022 for the first time. China will 
overtake the United States to become the world’s largest economy 
by 2030. China is also taking a big new step in global economic 
development with its Belt and Road Initiative. With this project, also 
known as the “New Silk Road”, China aims to connect almost half of 
the world’s population and countries that make up one fifth of the 
world’s national income, and to establish trade and investment links 
around the world. Here we examined the business and economic 
relations of China, which has such a strategic importance, with Turkey 
and brought it to our cover. So what does the next period point to? 
Where will China-Turkey economic relations evolve? You will read 
our news with interest in the light of important opinions.

The war between Ukraine and Russia, which has recently been 
added to the major problems of the world, continues to maintain its 
hotness on the agenda. The war brought with it many crises. One of 
the countries most affected by this process was Turkey. It will be the 
scene of changes that will make an impact in economic and political 
terms. What do the US and European sanctions on Russia mean? How 
should Turkey evaluate this process and what solutions should it 
bring to the agenda? Very valuable economists and market experts 
commented for you.

We did not pass without mentioning the copper mine, which 
is one of the important issues in the future of Turkey, one of the 
underground riches. Half of the world’s metallic copper production 
is used in the electricity industry, followed by the building and 
machinery industries. We have researched copper mining in the 
world and in our country, the production amounts in the world and 
the usage areas of copper and Turkey’s studies on this subject for 
you.

As Akfen Holding family, we would like to conclude with a 
beautiful award we received and the works we have accomplished 
inspired by success. Under the coordination of the Turkish Human 
Resources Education and Health Foundation (TİKAV), established 
by Akfen Holding, we were deemed worthy of the grand prize at 
the “Rural Area Training Seminars”, 5th Turkey Energy and Natural 
Resources Summit, where trainings were given to women living 
in the regions where Akfen Renewable Energy’s power plants are 
located. . So far, 5,770 women have been given face-to-face training 
on various subjects with the We Have Schooled At Home projects, 
Health First, Hygiene is Health and Saving is in Our Hands, Future is 
in our hands, which have been carried out since 2017 in the villages 
where Akfen Renewable Energy has invested in 26 power plants. 
The number of people reached indirectly through the projects has 
exceeded 21 thousand. We are proud to share the success we have 
achieved on this path directly with the people of our own country.

Good reading
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2022 yılında ekonomik kriz tüm 
dünyada derinleşiyor.  Covid-19 
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zincirlerinin kırılması, kuraklık 
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In 2022, the economic crisis is deepening all 
over the world. The problems experienced after 
Covid-19 triggered many crises. The disruption 
of supply chains triggered drought price 
increases.
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ACCORDING to the results of the 
Art&Finance report prepared by Deloitte, 
the wealth that high-income people allocate 
to art and collections is increasing day by 
day, and this figure has increased to 1.44 
trillion dollars. In 2020, which was under the 
influence of COVID-19, the interest of the 
majority (86 percent) of young collectors 
under the age of 35 increased in art products 
and investments.

DELOITTE tarafından hazırlanan 
Art&Finance raporunun sonuçlarına 
göre, yüksek varlığa sahip kişilerin sanat 
ve koleksiyona ayırdıkları servet her 
geçen gün artarken, bu rakam 1,44 trilyon 
dolara yükseldi. Genç koleksiyonerlerin 
yüzde 85’i blokzinciri, yapay zeka ve 
büyük veri gibi teknolojilerin sanat 
dünyasındaki iş yapış şekillerine yön 
vereceğini düşündüğünü belirtti. 
Bunların büyük bölümü, blokzincirinin 
dışında büyük veri, analitik ve yapay zeka 
gibi teknolojilerin de sanat üzerinde 
etkisi olacağına inandığını bildirdi. 

Sanat ve 
koleksiyona 1,44 
trilyon dolar 
ayrıldı

1.44 trillion dolar 
allocated to art and 
collectibles
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TÜRKIYE TL’deki değer kaybından 
dolayı 2021 yılında uzun bir aradan 
sonra dünyanın en büyük 20 ekonomisi 
listesinden çıkmış ve GSYH büyüklüğü 
ölçütüne göre 21. sıraya gerilemişti. 
Ancak bazı gelişmiş ülkelerden de 
ileri düzeydeki dijitalleşme seviyesi 
Türkiye’nin hala en büyük 20 dijital 
ekonomiden biri olmasını sağlıyor. 
Financial Times Gazetesi ve araştırma 
kuruluşu Omdia işbirliği ile hazırlanan 
FT Omdia Dijital Ekonomiler 
Endeksi’nde 19. sırada. 2024’te bile bu 
sıranın korunacağı öngörülüyor. Sabit 
ve mobil bağlantılar, akıllı aygıtlar, 
dijital ödemeler, streaming hizmetleri, 
YouTube ve Facebook kullanıcı sayıları, 
gibi alt endekslerde Türkiye sıralarda 

daha da öne geçiyor. Kurumsal yazılım 
ve bulut harcamaları ise Türkiye’nin ilk 
20’ye giremediği tek kategori. Türkiye, 
ülkelerin 5 ana kategorideki dijital 
ekonomi sıralamaları vurgulanan 
FT-Omdia Dijital Ekonomiler 
Endeksi’nde 2021 yılı itibariyle 
eğlencede 16. aygıtlar & IoT’de 14. 
ödemelerde 13. bağlantısallıkta 13. ve 
kurumsal yazılımda 27. sırada. Dijital 
ekonomilerinin büyüklüğü açısından 
endekste en yüksek skoru alan diğer 
ülkeler ise sırasıyla şöyle: Hindistan, 
Japonya, Almanya, İngiltere, Rusya, 
Fransa, Brezilya, Endonezya, Güney 
Kore, Kanada, Meksika, İtalya, 
Avustralya, İspanya, Filipinler, 
Hollanda, Türkiye, İsviçre.

DUE TO THE DEPRECIATION of TL, Turkey 
left the list of the world’s 20 largest 
economies after a long hiatus in 2021 
and regressed to 21st place in terms of 
GDP size. However, the advanced level 
of digitalization from some developed 
countries still makes Turkey one of the 
20 largest digital economies. It is ranked 
19th in the FT Omdia Digital Economies 
Index, prepared in cooperation with 
the Financial Times Newspaper and the 
research organization Omdia. It is predicted 
that this order will be maintained even 
in 2024. In sub-indices such as fixed and 
mobile connections, smart devices, digital 
payments, streaming services, YouTube 
and Facebook user numbers, Turkey ranks 

Turkey Among The 
Top 20 Digital Economies

Türkiye, En Büyük 20 Dijital 
Ekonomi Arasında

even further. Enterprise software and 
cloud spending is the only category in 
which Turkey did not enter the top 20. 
Turkey ranks 16th in entertainment, 14th 
in devices & IoT, 13th in payments, 13th 
in connectivity, and 27th in enterprise 
software, as of 2021, in the FT-Omdia 
Digital Economies Index, which highlights 
the digital economy rankings of countries 
in 5 main categories. Other countries with 
the highest scores in the index in terms of 
the size of their digital economies are as 
follows: India, Japan, Germany, England, 
Russia, France, Brazil, Indonesia, South 
Korea, Canada, Mexico, Italy, Australia, 
Spain, Philippines, Netherlands, Turkey, 
Switzerland.





HABER / News8 STRATEGY

FATİH DÖNMEZ, Minister of Energy and Natural Resources 
of the Republic of Turkey, presented the “3rd Our Energy 
is Our Future” award within the scope of the 5th Turkey 
Energy and Natural Resources Summit, to Selim Akın, the 
Deputy Chairman and CEO of Akfen Holding. Selim Akın said, 
“We aim to increase the awareness of women, who are the 
foundation of the family, with the trainings organized.”

So far, 5,770 women have been given face-to-face training 
on various subjects with the We Have Schooled At Home 
projects, Health First, Hygiene is Health and Saving is in Our 

TÜRKIYE CUMHURIYETI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Fatih Dönmez, 5. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar 
Zirvesi kapsamındaki “3.Enerjimiz Geleceğimiz” ödülü-
nü Akfen Holding Başkanvekili ve CEO’su Selim Akın’a 

KADINLARA EĞITIM SEMINERI

Training Seminar for Women

Akfen Holding tarafından kurulan Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) 
koordinatörlüğünde, Akfen Yenilenebilir Enerji’ye ait santrallerin bulunduğu bölgelerde yaşayan 
kadınlara eğitimlerin verildiği “Kırsal Bölge Eğitim Seminerleri”, 5. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar 
Zirvesi’nde büyük ödüle layık görüldü.

Under the coordination of the Turkish Human Resources Education and Health Foundation (TİKAV), 
established by Akfen Holding, the “Rural Area Training Seminars”, where trainings are given to women 
living in the regions where Akfen Renewable Energy’s power plants are located, were deemed worthy of 
the grand prize at the 5th Turkey Energy and Natural Resources Summit. 



Hands, Future is in our hands, which have been carried out 
since 2017 in the villages where Akfen Renewable Energy 
has invested in 26 power plants. The number of people 
reached indirectly through the projects has exceeded 21 
thousand.

The “Rural Area Training Seminars” project, which has 
been held in 26 different rural regions of Turkey, where 
Akfen Renewable Energy Company has investments in 
power generation plants since 2017, under the coordination 
of the Turkish Human Resources Education and Health 
Foundation (TİKAV), founded by Akfen Holding, received an 
important award.

The project was deemed worthy of the grand prize at the 
“3rd Energy is Our Future” awards within the scope of the 
5th Turkey Energy and Natural Resources Summit, which 
was held in Istanbul on Wednesday, May 27, 2022 and is 
considered one of the leading meetings of the industry.

So far, 5,770 women have been given face-to-face training 
on various subjects with the projects We Have Schooled at 
Home, Health First, Hygiene is Health and Saving is in Our 
Hands, Future is in our hands, which have been carried out 
since 2017 in rural areas where Akfen Renewable Energy 
company’s investments are located. The number of people 
reached indirectly through the projects has exceeded 21 
thousand.

The award won by the project was presented to the 
Deputy Chairman and CEO of Akfen Holding, Selim Akın, by 
Fatih Dönmez, Minister of Energy and Natural Resources of 
the Republic of Turkey.

SELİM AKIN: WOMEN WITH TRAINING WE ARE 
RAISING THEIR AWARENESS
Akfen Holding Deputy Chairman and CEO Selim Akın stated 
that they aim to increase the awareness of women, who 
are the foundation of the family, with trainings organized 
on different subjects every year in rural areas where 
investments are located.

Explaining that in 2017, 1000 women were reached in 15 
regions on the development of children in the 0-6 age group 
with the “We Are Schooled At Home” project, Selim Akın 
said, “In 2018, the theme of which was determined as health, 
health training was given to 1500 women in 17 regions with 
the “Health First” project. In the “Hygiene is Health” project, 
which started in 2019, 2,000 women were reached at 26 
different points. Although the “Savings is in Our House, the 
Future is in Our Hands” project, which was launched in 2020, 
was suspended due to the epidemic that affected the whole 
world, it was started to be implemented again in 2022. So 
far, 1270 women have been trained in 16 studies.”

Selim Akın pointed out that with the social responsibility 
projects implemented so far, a total of 5,770 women have 
been given face-to-face training on various subjects, and 
drew attention to the fact that the number of people 
indirectly and directly reached through the projects exceeds 
21 thousand.

verdi. Selim Akın, “Düzenlenen eğitimlerle ailenin temeli 
olan kadınların farkındalıklarını arttırmayı amaçlıyoruz” 
ifadelerini kullandı.

Akfen Yenilenebilir Enerji’ye ait 26 enerji santrali 
yatırımının bulunduğu köylerde 2017 yılında bu yana 
gerçekleştirilen Evde Okullu Olduk, Önce Sağlık, Hijyen 
Sağlıktır ve Tasarruf Elimizde, Gelecek Evimizde projeleri 
ile şimdiye kadar 5 bin 770 kadına çeşitli konularda yüz 
yüze eğitim verilmiş oldu. Projelerle dolaylı olarak ulaşılan 
kişi sayısı ise 21 bini aştı.

Akfen Holding tarafından kurulan Türkiye İnsan 
Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) koordinatör-
lüğünde 2017 yılından bu yana Akfen Yenilenebilir Enerji 
şirketinin elektrik üretim santrali yatırımlarının bulun-
duğu Türkiye’nin 26 farklı kırsal bölgesinde gerçekleşti-
rilen “Kırsal Bölge Eğitim Seminerleri” projesi önemli bir 
ödülün sahibi oldu.

Proje, 27 Mayıs 2022 Çarşamba günü İstanbul’da dü-
zenlenen ve sektörün önde gelen buluşmalarından birisi 
olarak kabul edilen 5.Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar 
Zirvesi kapsamındaki “3.Enerjimiz Geleceğimiz” ödülle-
rinde büyük ödüle layık görüldü.

Akfen Yenilenebilir Enerji şirketinin yatırımlarının yer 
aldığı kırsal bölgelerde 2017 yılında bu yana gerçekleşti-
rilen Evde Okullu Olduk, Önce Sağlık, Hijyen Sağlıktır ve 
Tasarruf Elimizde, Gelecek Evimizde projeleri ile şimdiye 
kadar 5 bin 770 kadına çeşitli konularda yüz yüze eğitim 
verilmiş oldu. Projelerle dolaylı olarak ulaşılan kişi sayısı 
ise 21 bini aştı.

Projenin kazandığı ödülü Türkiye Cumhuriyeti Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akfen Holding 
Başkanvekili ve CEO’su Selim Akın’a verdi.

SELIM AKIN: EĞITIMLERLE KADINLARIN 
FARKINDALIKLARINI ARTTIRIYORUZ
Akfen Holding Başkanvekili ve CEO’su Selim Akın, yatı-
rımların bulunduğu kırsal bölgelerde her yıl farklı konu-
larda düzenlenen eğitimlerle ailenin temeli olan kadınla-
rın farkındalıklarını arttırmayı amaçladıklarını ifade etti.

2017 yılında “Evde Okullu Olduk” projesiyle 0-6 yaş 
grubu çocukların gelişimi konusunda 15 bölgede 1000 
kadına ulaşıldığını anlatan Selim Akın, “Teması sağlık 
olarak belirlenen 2018 yılında ise “Önce Sağlık” projesiyle 
17 bölgede 1500 kadına sağlık eğitimi verildi. 2019 yılıyla 
birlikte başlayan “Hijyen Sağlıktır” projesinde de 26 farklı 
noktada 2 bin kadına ulaşıldı. 2020 yılıyla başlatılan “Ta-
sarruf Evimizde, Gelecek Elimizde” projesine tüm dünyayı 
etkisi altına alan salgın nedeniyle ara verilse de, 2022 yılı 
ile birlikte yeniden uygulamaya geçildi. Şimdiye dek 16 
çalışmada 1270 kadına eğitim verildi” ifadelerini kullandı.

Selim Akın, şimdiye kadar hayata geçirilen sosyal 
sorumluluk projeleri ile toplamda 5 bin 770 kadına çeşitli 
konularda yüz yüze eğitim verildiğine dikkat çekerek, 
projelerle dolaylı ve direk olarak ulaşılan kişi sayısının ise 
21 bini aştığına dikkat çekti.
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YARININ BÜYÜME ŞAMPİYONLARI

Growth Champions of Tomorrow
Resilience and the capacity for reinvention have never been more important. In a world evolving at 
the speed of tech and roiled by the pandemic, organizations that have innovation woven into their 

DNA enjoy a distinct advantage. For a fifth consecutive year, Fortune has teamed up with management 
consulting firm BCG to produce the Future 50. The index is based on a system that analyzes dozens 
of factors to identify companies built for robust growth—and outsize market returns. Read on for this 

year’s rankings.

Dayanıklılık ve yeniden yaratma kapasitesi hiçbir zaman bu kadar önemli olmamıştı. Teknoloji 
hızında evrilen ve pandeminin etkisi altına aldığı bir dünyada, inovasyonu DNA’larına işlemiş 

olan kuruluşlar diğerleri arasında sivrilebilmeyi başarıyorlar. Fortune da yine bu yıl beşinci kez 
yönetim danışmanlık kuruluşu BCG’yle bir araya gelerek Future 50’yi belirledi. Endeks, sağlıklı ve 
güçlü bir büyüme sürecindeki ve aynı zamanda piyasa getirileri yüksek şirketleri belirleyecek bir 

dizi faktörü analiz eden bir sisteme dayanıyor. İşte bu yılki sıralama…

HABER / News10 STRATEGY
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1980’Lİ YILLARDA, üstün performans sağlayan şirketler 
sekiz ya da 10 yıl boyunca bu avantajlarını koruyabilirlerdi. 
Ancak artık üstün performansın kalıcılığı ortalama bir, iki 
yıla gerilemiş bulunuyor. Bu tür hızlı hareket eden ve öngö-
rülemez bir ortamda, geçmişteki başarı parlak bir gelecek 
için son derece zayıf bir öngörü kriteridir.  İşte bundan 
dolayı BCG ve Fortune, Future 50’yi yarattı. Beşinci defa 
hazırlanan endeksimiz, dünyanın en büyük borsa şirketle-
rinin uzun vadeli büyüme beklentilerini, gelecekteki potan-
siyelleriyle ilgili göstergelere dayanarak değerlendirmek 
suretiyle geleneksel performans ölçümleriyle tamamlıyor. 
Biz, bu büyüme potansiyeli ölçümünü şirketin “canlılığı” 
olarak adlandırıyoruz.

Endeks iki temel kaideye dayanıyor: Şirketin potansiye-
linin pazarı baz alarak yukarıdan aşağıya değerlendirilmesi 
ve büyüme sağlayabilecek kapasitesinin aşağıdan yukarıya 
analizi. Aşağıdan yukarıya değerlendirmede, uzun vade-
li büyümeyi neyin tetiklediğine dair sayısız teoriyi dört 
boyutta (strateji, teknoloji ve yatırım, insanlar ve yapı) 
belirleyip, test ediyoruz ve uzun vadeli büyümeye katkıda 
bulunan etkenleri seçip, ağırlıklarını değerlendirmede de 
makine öğreniminden yararlanıyoruz.

Analizimiz, çok geniş çaplı finansal ve finans dışı veri 
kaynaklarını içeriyor; bunlar arasında, her bir şirketin pa-
tent portföyünün büyüklüğü ve niteliği teknoloji avantajı-
nın göstergesi sayılabilir. Ayrıca, uzun vadeli odaklanmanın 
ve finansal getirilerin ötesinde daha büyük amaçlara hiz-
met eden göstergeleri ortaya koymak üzere her bir şirketin 
yıllık raporlarının analizlerini de geliştiriyoruz. 

Daha önceki sayılarda olduğu gibi, nakit akışı negatif 
olan, kırılgan şirketlerin yanı sıra saygınlıkları risk altında 
ya da ticari faaliyetlerinin sonlanması riskini taşıyan ve 
buna bağlı olarak çok yüksek belirsizliklerle karşı karşıya 
olan şirketleri eliyoruz.

FUTURE 50 NASIL BİR PERFORMANS SERGİLEDİ
Canlılığın önemi zaman içinde anlaşılır ve her zaman da 
kısa vadede görünür olmayabilir. Ancak bizim 2017, 2018 
ve 2019 yıllarındaki endekslerimiz hem büyüme hem de 
değer yaratma açısından düzenli olarak piyasanın üzerinde 
bir performans sergiledi. 

Geçen yılki Future 50 her ne kadar büyüme konusun-
da çok iyi bir karne ortaya koyduysa da, portföyün piyasa 

BACK IN THE 1980S, outperforming companies could 
typically sustain their advantage for eight to 10 years. Now, 
superior performance regresses to the mean in one to two 
years on average. In such a fast-moving and unpredictable 
environment, past success is an increasingly poor predictor 
of future performance. That’s why BCG and Fortune created 
the Future 50. Our index, now in its fifth edition, complements 
traditional performance metrics with an assessment of the 
long-term growth prospects of the world’s largest publicly 
traded companies based on indicators and signals of their future 
potential. We call this measure of growth potential a company’s 
“vitality.”

The index is based on two pillars: a top-down, market-based 
assessment of a company’s potential, and a bottom-up analysis 
of its capacity to deliver growth. For the bottom-up view, we 
have quantified and tested numerous theories about what drives 
long-term success across four dimensions (strategy, technology 
and investment, people, and structure), and we use machine 
learning to select and weight factors based on their empirical 
contribution to long-term growth.

Our analysis incorporates a wide range of financial and 
nonfinancial data sources, such as the growth and quality of 
each company’s patent portfolio as an indicator of technology 
advantage. We also leverage natural language processing 
analyses of each company’s annual reports to unearth indicators 
of long-term focus and a tendency to serve a broader purpose 
beyond financial returns.

As in previous editions, we screen out highly vulnerable 
companies with negative operating cash flow, as well as 
companies facing inordinately high uncertainties associated 
with reputational risk or discontinuity in the direction of their 
business. (For more on the methodology, go to fortune.com/
future-50.)

HOW THE FUTURE 50 HAS PERFORMED
The value of vitality plays out over time and may not always 
be apparent in the near term. But our 2017, 2018, and 2019 
indexes have consistently outperformed the market in both 
growth and value creation (the latter as measured by total 
shareholder return). 

While last year’s Future 50 has delivered richly on growth, 
the portfolio’s market performance hasn’t yet measured up. 
Through the third quarter of 2021, the 50 companies in the 

Martin Reeves & David Zuluaga Martínez

BELİRSİZ BİR DÜNYADA BÜYÜMEYİ HEDEFLEMEK

In An Unpredictable World, Bet On Growth

Pandemi teknolojik değişimi hızlandırırken, karmaşık bir dünyayı daha da zor hale getirdi. Ancak en “canlı” şirketler, bu yeni dönemin 
fırsatlarından en büyük yararı sağlayabilecek avantajlı konumdalar.

The pandemic has accelerated the pace of technological change and made a complex world even more challenging. But companies with the most “vitality” are 
best positioned to take advantage of the new set of opportunities ahead.
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index reported a total revenue gain of 28% compared with 
just 1% for the S&P 500. That’s the good news. The bad 
news is that the index’s shareholder return of 21%, since 
publication through Nov. 16, 2021, lags the gains of the 
S&P 500 (30%) and the MSCI World Index (23%) over the 
same time frame. Some of our portfolio’s underperformance 
can be chalked up to headwinds in China. Two Chinese 
companies in particular faced severe challenges over the 
past year: Beijing effectively banned the school-age tutoring 
business of TAL Education Group (down 94%), while hot pot 
restaurant chain Haidilao (down 63%) has been hit hard by 
COVID restrictions and a big drop-off in diners. 

2021: A TURBULENT YEAR
The COVID-induced downturn in 2020 was more widespread 
than any in the previous century: 93% of all economies 
faced a recession in 2020, compared with 84% during the 
Great Depression and 61% during the Great Recession. The 
effects continued to be felt throughout 2021, as businesses 
adapted to pandemic-induced shifts that are here to stay—
notably the accelerated adoption of digital technologies and 
delivery channels across industries.

An already uncertain environment has been rendered 
even more unpredictable as regulators turn their attention 
to some of the fastest-growing technology industries, such 
as gaming and e-commerce. China in particular has moved 
decisively to investigate, fine, and even outlaw entire 
markets, such as for-profit educational tutoring. As a result, 
some of the largest and most vital businesses in China 
are facing greater uncertainty and more modest growth 
prospects coming out of 2021. 

THE 2021 FUTURE 50
The disruptive effects of COVID and regulatory pressure, 
especially in China, led to higher turnover in the new 
Future 50 compared with previous editions. Only 17 
companies in this year’s index were included in 2020. 
The flip side of this is that many businesses have risen to 
the top of our growth potential assessment by seizing the 
opportunities created by the COVID crisis. In other words, 
these companies were resilient: able to buffer the shock and 
capable of adapting to changing conditions and thriving in 
new circumstances. Because vitality reflects a company’s 
ability to reinvent itself, it goes hand in hand with resilience.

The technology sector continues to dominate the 
Future 50. Companies in the information technology, 
communication services, and e-commerce industries account 
for 64% of the index. Enterprise technology companies 
are still strongly represented with companies like Workday, 
ServiceNow, Veeva, and Coupa. 

As is to be expected with the COVID-driven increase in 
remote work, digital teaming businesses like Zoom and 
Atlassian account for 10% of the index. Growing business 
reliance on digital and A.I. solutions explains strong demand 
for cloud security and monitoring services, which are also 

performansı henüz ölçülmedi. 2021 yılının üçüncü çeyreğinde, 
endeksteki 50 şirket toplamda yüzde 28 oranında bir getiri 
bildirirken, S&P 500’de bu oran yalnızca yüzde 1 oldu. Bu iyi 
haber. Kötü haber ise şu ki, endeksin 16 Kasım 2021’den ya-
yımlanmasından beri yüzde 21’lik hissedar getirisi aynı süreçte, 
S&P 500 (yüzde 30) ve MSCI World Endeksi’nin (yüzde 23) 
gerisinde kaldı. Portföydeki yetersiz performansın bir bölü-
münün Çin’deki gelişmelerden kaynaklandığı söylenebilir: 
Pekin yönetimi, okul çağındaki çocuklara özel dersler veren 
TAL Education Group’u (yüzde 94 oranında düşüş) yasakladı, 
hot pot restoran zinciri Haidilao ise (yüzde 63 oranında düşüş), 
COVID kısıtlamalarından ve dışarıda yemek yiyenlerin sayısın-
daki büyük gerilemeden ciddi bir darbe aldı. 

2021: TÜRBÜLANSLI BİR YIL
2020 yılında covıd’in ekonomide neden olduğu baş aşağı gi-
dişat geçen yüzyılda tanık olunandan çok daha hızlıydı: 2020 
yılında bütün ekonomilerin yüzde 93’ü resesyonla karşı karşıya 
kalırken, Büyük Buhran’da bu oran yalnızca yüzde 84, Büyük 
Resesyon’da ise yüzde 61 olmuştu. İş dünyası, özellikle de di-
jital teknolojilerin ve sektörlerde teslimat kanallarının hızla 
benimsenmesi gibi pandeminin tetiklediği ve kalıcı olacak de-
ğişikliklere kendisini adapte ederken, bu yeni durumun etkileri 
de 2021 yılı boyunca hissedildi. 

Yasa koyucular dikkatlerini oyun ve e-ticaret gibi bazı hızlı 
büyüyen teknoloji sektörlerine çevirdiklerinden zaten belir-
sizliklerle dolu ortam daha da kestirilemez bir hal aldı. Özel-
likle de Çin özel ders veren kurumları soruşturma, cezaya tabi 
tutma ve hatta tamamen kapatma gibi hamlelerde bulundu. 
Bunun sonucunda da, Çin’in en büyük ve kilit noktadaki şir-
ketlerinden bazıları büyük bir belirsizlikle karşı karşıya ve 
2021 yılında daha mütevazı bir büyüme beklentisi söz konusu.

2021 YILI İÇİN FUTURE 50
Covıd’in bozucu etkileri ve özellikle de Çin’deki yasal baskılar, 
daha önceki sıralamalara kıyasla Future 50’ye katılımın daha 
yüksek olmasını sağladı. Bu yılki endeksten yalnızca 17 şirket 
2020’deki endekste yer alıyordu. Bu tablonun ilginç olan yönü 
şu ki, pek çok şirket COVID krizinin yarattığı fırsatları yakala-
yarak büyüme potansiyeli değerlendirmemizde üstlerde yer 
alabildi. Başka bir ifadeyle, bu şirketler dirençliydi: Şokları 
emebildiler, yeni değişen koşullara adapte olabildiler ve yeni 
koşullarda parlak bir başarı elde edebildiler. Canlılık, şirketin 
kendisini yeniden yaratabilme becerisini yansıttığından, di-
renç ve dayanıklılıkla başat gider. 

Future 50’de teknoloji sektörünün hakimiyeti sürüyor. En-
formasyon teknolojisi, iletişim hizmetleri ve e-ticaret sek-
törlerindeki şirketler endeksin yüzde 64’ünü oluşturuyor. IT 
şirketleri halen Workday, ServiceNow, Veeva ve Coupa gibi 
kuruluşlar tarafından güçlü bir şekilde temsil ediliyor.

COVID’in uzaktan çalışma sistemini daha da yaygınlaştır-
masıyla beklenildiği üzere, Zoom ve Atlassian gibi dijital grup 
işleri endeksin yüzde 10’unu oluşturuyor. Şirketlerin dijital ve 
yapay zeka çözümlerine gittikçe daha fazla bağımlı hale gelme-
si, bulut güvenlik ve gözetim hizmetlerine olan güçlü talebin 
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nedenini açıklıyor; nitekim, bu segment CrowdStrike, Okta 
ve Zscaler gibi şirketlerle endekste yer alıyor. 

Sürdürülebilirlikle ilgili artan endişeler, Adami Green 
Energy, Xinyi Solar ve LONGi Green Energy gibi isimlerin 
de yer aldığı 2021 yılı endeksindeki yenilenebilir enerji 
şirketlerinin güçlü bir şekilde temsilini açıklıyor. 

Future 50’de ABD (geçen yılki 27 şirkete karşılık bu yıl 
26 kuruluş) ve Çin Anakarası egemenliğini sürdürüyor. 
Çin’in kazanımlarına karşı, sıralamada bu yıl Batı Avrupa 
ve gelişmiş Asya geriledi; her iki bölge de dörder şirketten 
ikiye düştü. Taramamızı ilk 200 şirketi kapsayacak şekilde 
genişletirsek, Çin’in yüzde 32’lik bir pay aldığını görüyoruz; 
bu da Çin’in kurumsal dünyasının gittikçe artan canlılığı-
nın göstergesi. 

Cinsiyet çeşitliliği ise en canlı şirketlerde önemini koru-
mayı sürdüren bir unsur. Büyük global şirketlerle karşılaş-
tırıldığında, 2021 yılı Fortune 50 sıralamasında yer alan ku-
ruluşların üst düzey yönetiminde kadınların payının daha 
yüksek (yüzde 15’e karşı yüzde 21) ve organizasyondaki tüm 
kadın yöneticilerin oranının da daha fazla olduğu (yüzde 
21’e karşı yüzde 28) görülüyor. Ancak kadın CEO sayısı hem 
Future 50’de hem de genel olarak piyasada daha düşük. 
Kısacası, bu konuda daha fazla yol kat etmek gerekiyor.

well represented in the index with companies such as 
 CrowdStrike, Okta, and Zscaler.  

The rise of sustainability concerns is reflected in the 
robust representation of renewable energy companies in the 
2021 index, including Adani Green Energy, Xinyi Solar, and 
LONGi Green Energy. 

The U.S. (26 companies this year versus 27 last year) and 
Greater China (16, up from 12) continue to dominate the 
Future 50. China’s gains came primarily at the expense of 
Western Europe and developed Asia, both of which declined 
from four companies to two in this year’s index. If we expand 
our screening to the top 200 companies, China retains a 32% 
share—a testament to the growing vitality of China’s overall 
corporate community.

Gender diversity continues to be an important attribute 
of the most vital companies. Compared with all large global 
companies, those on the 2021 Future 50 have a higher 
share of female senior executives (21% versus 15%) and 
female managers across the organization (32% versus 
28%). However, female CEOs remain rare—both among the 
Future 50 and in the market overall. Much more progress is 
needed.

Beyond the top 50, our analysis demonstrates that 
vitality is possible across geographies and industries. And 
the inclusion in this year’s Future 50 of 32 companies that 
made it into the index for the first time proves that crises are 
also extraordinary opportunities to get ahead and lay the 
foundations for robust future growth.
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SIFIRDAN YAVAŞ BİR BAŞLANGICA

Off to a slower start

İlk üç Future 50 portföyü rahatlıkla piyasanın üzerinde bir performans sergiledi. 
Ancak geçen yılki endeksin güçlü getirilere rağmen hâlâ daha yukarılara çıkması 
gerekiyor.

The first three Future 50 portfolios have easily outpaced the market. But last year’s 
index has yet to catch fire despite robust revenue gains.
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BAŞARIYI GÖSTEREN İŞARETLER

Signs Point To Success

Metodolojimiz, gelecek yıllarda gelirde ortalamanın üzerinde büyüme ve piyasa getirisi sağlamak üzere en iyi şekilde konumlanmış 50 global 
şirketi belirliyor. Aşağıda yer alan endeksin bütünü, her bir şirketin “canlılık” puanına göre sıralanmıştır.

Our proprietary methodology is designed to identify 50 global companies best positioned to produce above-average revenue growth—and market returns—in 
the years ahead. Below, the full index is ranked in order of each company’s “vitality” score.
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MODERNA İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİYOR

MODERNA SEEKS ITS SECOND ACT
The success of its cutting-edge COVID vaccine transformed the biotech startup’s financial fortunes and sent the 

stock soaring. Now Wall Street is waiting to see if its technology will translate to a host of other ailments.

COVID aşısının başarısı biyoteknoloji startup’ının finansal tablosunda müthiş bir etki yaratıp, hisse değerinin 
uçuşa geçmesini sağladı. Şimdi Wall Street, Moderna’nın teknolojisinin başka hastalıklara da çözüm olup 

olamayacağını bekliyor.

MODERNA ÜÇ YIL ÖNCE biyoteknoloji tarihinin en büyük 
halka arzını gerçekleştirerek rekor kırdı. Çok fazla reklamı 
yapılan startup, en erken 2025 yılından önce piyasaya ürün 
çıkaramayacağını öngörmesine rağmen 7,5 milyar dolarlık 
bir piyasa değeriyle 600 milyon dolar elde etti. Yatırımcı-
ları, şirketin Messenger RNA ((MRNA) platformuna ve 
bunun geri planındaki teze yani MRNA moleküllerinin 
hastalık önleme ve tedavisinde yeni olanaklara kapı açabi-
leceğine dair uzun vadeli hesaplar yapıyorlardı. 

Moderna CEO’su Stéphane Bancel Fortune’a yaptığı 
açıklamada, “Eğer bu gerçekleşirse-burada eğer’in altını 
çizelim-tıbbı derinlemesine dönüştürebilecekti” diyor. 

Daha sonra ortaya çıkan pandemi ise bu yeni teknolojiy-
le ilgili takvimi değiştiren unsur oldu. ABD yönetimi, Mass., 
Cambridge’de kurulu şirketin Warp Speed Operasyonu’na 

THREE YEARS AGO, Moderna set a record for the largest IPO 
in biotech history. The much-hyped startup raised $600 million 
with an initial market value of $7.5 billion despite the fact 
that it didn’t anticipate having a product on the market before 
2025 at the earliest. Its investors were making a long-term bet 
on the transformative potential of the company’s messenger 
RNA (mRNA) platform and the thesis behind it—that the 
manipulation of mRNA molecules could open doors to new 
possibilities in disease prevention and treatment.

“We believed that if this was possible—and it was a big if—
it would change medicine in a very profound way,” Moderna 
CEO Stéphane Bancel tells Fortune.

Then the pandemic transformed its timeline. The company, 
based in Cambridge, Mass., was tapped by the U.S. government 
to help spearhead Operation Warp Speed. And the success 
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of its COVID vaccine has both proved the efficacy of 
Moderna’s technology and radically transformed its 
financials overnight. More than 250 million people 
worldwide have received a jab of the Moderna vaccine so 
far. And after years of heavy losses, Moderna reported $7.3 
billion in earnings on sales of $11.3 billion through the first 
nine months of 2021—an impressive 65% profit margin.

Those results have helped supercharge Moderna’s stock. 
Its shares are up some 184% over the past year, the best 
return of any company selected for this year’s Fortune 
Future 50, despite a recent selloff. And the stock has 
risen more than 1,100% since its first trading day post-
IPO, giving it a market value above $100 billion. The big 
question for investors now: Is most of Moderna’s upside 
already priced in, or is it still early days for what could 
become one of the world’s leading health care companies?

WALL STREET analysts have expressed increasing 
skepticism about Moderna’s current valuation, which some 
view as bloated. The stock slid more than 30% in early 
November after the company cut its full-year revenue 
guidance, citing pressures tied to production constraints 
and its reprioritization of vaccine deliveries to lower-
income regions like Africa. And in a Nov. 4 note, J.P. Morgan 
asserted that even if Moderna raised its 2021 guidance, 
“shares would still appear overvalued.” Given that Moderna 
is currently a one-product business, any sign that demand 
for its vaccine might slow—as a result of, for instance, 
antiviral treatments for COVID— could raise alarms for 
its investors. Morgan Stanley biotech analyst Matthew 
Harrison, who has an equal-weight rating on Moderna’s 
stock, says that since COVID-19 is an endemic disease there 
could be a “long-term market” for COVID vaccines. But if 
vaccine revenues are not durable through booster shots 
there are downside risks “until you see some of their other 
products that are still in development come into play.” 
Then there is the distraction of Moderna’s ongoing patent 
dispute with the National Institutes of Health over the 
technology used in the vaccine.

Bancel says Moderna is focused on applying its approach 
to non-COVID causes. The CEO notes that one of the key 
advantages of mRNA technology is the ability to “copy 
and paste” formulas across various therapies and address 
different diseases—enabling faster drug development 
horizons. “There’s a whole slew of latent viruses for which 
there is no vaccine on the market,” says Bancel. “As a 
company, we believe we can adapt our technology to the 
complexity of these viruses to make vaccines.”

The company recently initiated Phase III clinical trials 
for a vaccine that aims to prevent CMV, a common latent 
virus that pregnant women can pass on to their babies, 
and which is the leading infectious cause of birth defects 
in the U.S. (Roughly one in every 200 babies is born with a 
congenital CMV infection, and one in five of those children 
will have long-term health problems.) The CMV vaccine 
had been projected to become Moderna’s first commercial 

(ABD’de korona pandemisiyle mücadele için gerekli aşı ve 
tedavilerin geliştirilmesi sürecinin hızlandırılması amacıyla 
gündeme getirilen kamu-özel ortaklığı) öncü olmasını talep 
etti. COVID aşısının başarısı hem Moderna’nın teknolojisinin 
etkililiğini kanıtlamış hem de finansal durumunda bir gecede 
radikal bir değişim yaratmıştı. Tüm dünyada 250 milyonu 
aşkın insan şimdiye kadar Moderna aşısından oldu. Moderna 
da yıllarca süren zararın ardından 2021 yılının ilk dokuz ayın-
da 11,3 milyar dolarlık satıştan 7,3 milyar dolar kâr bildirdi ve 
yüzde 65 gibi çarpıcı bir kâr marjına ulaştı. 

Bu sonuçlar Moderna’nın hisse fiyatını daha da şişirdi. Ge-
çen yıl yüzde 184 oranında değerlenen hisseleri, kısa süre ön-
ceki satışa rağmen Fortune’un bu yılki Future 50’sine seçilen 
şirketler arasında en iyi getiriyi sağlayan kuruluş oldu. Halka 
arz sonrası ilk işlem gününden beri de hissesi yüzde 1,100’ün 
üzerinde değerlenerek, şirketin piyasa değerini 100 milyar do-
ların üzerine taşıdı. Şimdi yatırımcılar için en önemli soru şu: 
Moderna en üst noktadan zaten fiyatlanmış durumda mı yoksa 
dünyanın önde gelen sağlık şirketlerinden birine dönüşme 
sürecinin henüz başlangıcında mı?

Wall street analistleri Moderna’nın mevcut değerlemesine 
gittikçe artan bir şüpheyle yaklaştılar; bazıları bunun şişirilmiş 
olduğunu düşündü. Şirket, üretimde yaşanan aksamalar ve 
Afrika gibi düşük gelirli ülkelere aşı tedariğine öncelik tanıma 
gibi kararlardan kaynaklanan baskıları dile getirerek yıllık 
gelir tahminini düşürünce, hissesi de yüzde 30’un üzerinde 
değer kaybına uğradı. J.P. Morgan 4 Kasım tarihli notunda, 
Moderna 2021 yılıyla ilgili tahminlerini yukarı çekse bile “his-
selerinin hâlâ aşırı değerlenmiş gözükebileceğine” dikkat çekti. 
Moderna’nın halihazırda tek ürünlü bir iş olduğu göz önüne 
alındığında, örneğin, COVID için antiviral tedavilerin bulun-
ması gibi herhangi bir seçeneğin ortaya çıkmasıyla aşıya olan 
talebin azalabileceğine dair işaretler yatırımcıları açısından 
alarm zilleri olabilir. Morgan Stanley’nin biyoteknoloji analisti 
Matthew Harrison, COVID-19’un endemik bir hastalık olduğu-
nu, dolayısıyla COVID aşıları için “uzun vadeli bir pazar” bek-
lenebileceğini kaydediyor. Ancak eğer aşı gelirleri destekleyici 
ilave dozlarla kalıcı olmazsa, gelir tablosunda aşağıya doğru 
iniş riski var; tabii eğer henüz geliştirme aşamasındaki bazı 
başka ürünleri devreye girmezse… Öte yandan, Moderna’nın 
aşıda kullanılan teknolojiyle ilgili Ulusal Sağlık Enstitüleri’yle 
süregelen patent tartışmasını da unutmamak gerekiyor. 

Bancel, Moderna’nın yaklaşımını COVID dışı vakalara uy-
gulamaya odaklandığını belirtiyor. CEO, MRNA teknolojisi-
nin başlıca avantajlarından birinin farklı tedavilere “kopyala 
yapıştır” yapılabilmesi ve farklı hastalıklarda kullanılarak ilaç 
geliştirme süreçlerini hızlandırabilmesi olduğunu belirtiyor. 
Bancel, “Henüz ortaya çıkmamış pek çok virüs var ve bunla-
rın hiçbiri için de aşı mevcut değil” diyor. “Biz şirket olarak, 
teknolojimizi bu virüslerin karmaşıklığına uyarlayıp aşı üre-
tebileceğimize inanıyoruz.” 

Şirket kısa süre önce, CMV’yi önlemeyi amaçlayan bir aşının 
Faz III klinik denemelerini başlattı; CMV, hamile kadınların 
bebeklerine bulaştırabilecekleri ve ABD’deki sakat doğumların 
başlıca enfekte nedeni olan yaygın bir gizli virüs. (Kabaca, her 
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200 bebekten biri CMV enfeksiyonuyla doğuyor ve bunlar ara-
sında her beş çocuktan biri de daha sonraki yaşlarda uzun va-
deli sağlık sorunlarına sahip oluyor.) CMV aşısı, COVID-19’dan 
önce Moderna’nın ilk ticari ürünü olması için tasarlanmıştı. 
Moderna aynı zamanda, mononükleoza yol açan HIV ve EBV 
gibi gizli virüslerin tedavileri için de ilk denemeleri başlatmıştı. 

Moderna, grip ve RSV (Respiratuvar Sinsityal Virüs) gibi 
solunum virüslerini önleyecek aşılarla ilgili denemelerin çeşitli 
evrelerinde yer alıyor; amaç, COVID-19’la bağlantılı olarak, bu 
tür hastalıklara yönelik solunum yolların bütününü kapsayıcı 
bir aşı geliştirmek. Bancel, “İnsanlara zarar veren altı ila on 
solunum yolu virüsüne yönelik bir aşı geliştirmek istiyoruz” 
diyor. “Böylece yılda bir doz almanız yeterli olacaktır.” Morgan 
Stanley’den Harrison, Moderna’nın bu tür hepsi bir arada bir 
aşı geliştirmesi halinde, bunun şirkete düzenli olarak gelir 
sağlayacak “yıllık bir pazar” oluşturabilecek büyük bir adım 
olacağını belirtiyor. 

Ayrıca MRNA yöntemlerini kanser ve ender görülen ge-
netik hastalıkların tedavisinde kullanmak gibi çok daha yüce 
amaçlar söz konusu. Moderna yakında, kişiselleştirilmiş kan-
ser aşısının Faz III denemelerine başlamayı planlıyor; ayrıca 
kardiyovasküler ve otoimmün hastalıklarla ilgili tedavilerde 
de erken evre deneylerini sürdürüyor. Son derece iddialı olan 
şirket Crispr teknolojisini takip etmeyi ve gen editleme alanına 
da girmeyi planlıyor. Kasım ayında, ciddi genetik hastalıklarla 
ilgili yeni “in vivo” tedaviler geliştirmek amacıyla Kaliforniya 
merkezli gen editleme firması Metagenomi’yle bir ortaklık 
oluşturduğunu duyurdu.

product before the onset of COVID-19. Moderna has also 
launched early-phase trials for treatments of other latent 
viruses, including HIV and EBV, the virus that causes 
mononucleosis.

Moderna is in various stages of trials for vaccines to 
prevent respiratory viruses such as influenza and RSV—
with the goal of developing a pan-respiratory vaccine that 
would address those illnesses in tandem with COVID-19. 
“We want to develop a vaccine for the six to 10 respiratory 
viruses that hurt humans,” Bancel says. “You’d get one dose 
at CVS a year, and you’re done.” Morgan Stanley’s Harrison 
notes that Moderna’s development of such an all-in-one 
shot would be a large step toward creating “an annual 
market” that would generate revenues for the company on 
a consistent basis.

And there are even loftier goals to deploy mRNA 
therapeutics to treat severe life-threatening diseases like 
cancer and rare genetic illnesses. Moderna plans to begin 
Phase II trials soon on a personalized cancer vaccine, and it’s 
also in early-stage trials on treatments for cardiovascular 
and autoimmune diseases. Just as ambitiously, the company 
is looking to follow the lead of Crispr technology and 
enter the realm of gene editing. In November it announced 
a partnership with California-based gene-editing firm 
Metagenomi, with the aim of developing new “in vivo” 
treatments for serious genetic diseases.
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ÇİN,ÇİN,
2022 yılında ekonomik kriz tüm dünyada derinleşiyor.  Covid-19 
sonrası yaşanan sıkıntılar, çok sayıda krizi tetikledi. Tedarik 
zincirlerinin kırılması, kuraklık fiyat artışlarını tetikledi. Dünya 
ekonomi, savaş ve Covid-19 kriziyle sarsılırken, Çin’in gelecek 
döneme hazırlığı ise büyük hızla devam ediyor. 

2030’DA DÜNYANIN EN BÜYÜK 2030’DA DÜNYANIN EN BÜYÜK 
EKONOMISI OLACAK…EKONOMISI OLACAK…

China Will Become The World's 
Largest Economy By 2030
In 2022, the economic crisis is deepening all over the world. The problems experienced 
after Covid-19 triggered many crises. The disruption of supply chains triggered drought 
price increases. While the world is shaken by the economy, war and the Covid-19 crisis, 
China’s preparations for the next period continue at great speed.
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CEBR yıllık Dünya Ekonomi Ligi Tablosu Raporu’nun 2022 
yılı versiyonu yayımlandı. Rapora göre, dünya ekonomisi 
2022’de ilk kez, önceki tahminlerden 2 yıl önce, cari fiyat-
larla 100 trilyon Doları aşmaya hazırlanıyor. CEBR, geçen 
yıl dünyanın GSYH’sinin ilk kez 2024’te 100 trilyon Doları 
aşacağı tahmininde bulunmuştu. Çin, 2030’da ABD’yi ge-
çerek dünya ekonomisinin en büyüğü olacak. CEBR, bir 
yıl önceki tahmininde Çin’in ABD’yi 2028’de geçeceğini 
öngörmüştü. Çin’in ekonomik büyümesi 2020’den 2025’e 
kadar olan dönemde ortalama yüzde 5,7, 2026-2030 dö-
neminde yüzde 4,7 ve 2030-2035 döneminde ise yüzde 
3,7 olacak.

CEBR’in öngörülerine göre, Hindistan, dünyanın en 
büyük 6’ncı ekonomisi Fransa’nın sıralamasını gelecek 
yıl tekrar elinden alacak ve 2031’de de, daha önce tahmin 
edilenden bir yıl sonra, 3’üncü büyük ekonomi olacak. Av-
rupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya, 2033’te Japon 
ekonomisini geçecek.

2036’da dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi sırasıyla 
Çin, ABD, Hindistan, Almanya, Japonya, İngiltere, Fransa, 
Endonezya, Brezilya ve Rusya olacak. ABD’deki Kovid-19 
sonrası hızlı ekonomik büyümeden yarar sağlayan Kana-
da 11’inci, Güney Kore 12’nci, İtalya 13’üncü, Avusturalya 
14’üncü, İspanya 15’inci, Meksika 16’ncı, Suudi Arabistan 
17’nci, Hollanda 18’inci, Türkiye 19’uncu ve Vietnam 20’nci 
sırada yer alacak.

ÇIN NASIL BAŞARDI?
Çin dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri. Yak-
laşık 45 yıl önce halkın derin yoksulluk yaşadığı bir coğraf-
yada, neler yaşandı ki, Çin ekonomik anlamda dünyanın 
en iyi ekonomisi statüsünü kazandı. Çin’in 1978 yılında 
başlattığı reformlarla önemli bir sanayi hamlesi yaparak, 

THE 2022 VERSION OF THE CEBR annual World Economic 
League Table Report has been published. According to the 
report, the world economy is preparing to exceed 100 trillion 
dollars at current prices for the first time in 2022, two years 
earlier than previous estimates. CEBR estimated last year that 
the world’s GDP will exceed $100 trillion in 2024 for the first 
time. China will overtake the United States and become the 
world’s largest economy by 2030. In its forecast a year ago, CEBR 
had predicted that China would overtake the United States in 
2028. China’s economic growth will average 5.7 percent in the 
period from 2020 to 2025, 4.7 percent in the 2026-2030 period 
and 3.7 percent in the 2030-2035 period.

According to CEBR’s projections, India will retake the rank of 
the world’s 6th largest economy from France next year, and will 
become the 3rd largest economy in 2031, one year later than 
previously predicted. Germany, the largest economy in Europe, 
will overtake the Japanese economy in 2033.

In 2036, the world’s top 10 economies will be China, USA, 
India, Germany, Japan, England, France, Indonesia, Brazil and 
Russia, respectively. Canada, which benefited from rapid 
economic growth after COVID-19 in the United States, will be 
ranked 11th, South Korea 12th, Italy 13th, Australia 14th, Spain 
15th, Mexico 16th, Saudi Arabia 17th, Netherlands 18th, Turkey 
19th and Vietnam 20th.

HOW DID CHINA SUCCEED?
China is one of the fastest growing economies in the world. How 
did China become the best in the world economically, when it 
was a country where people lived in deep poverty nearly 45 
years ago. With the reforms initiated in 1978, China made an 
important industrial move and turned its large population into 
an advantage. It has become the factory of the world with its 
cheap labor policies. In the 1990s, as foreign investors increased, 
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so did the demand for skilled workers. With the investments 
made in education during this period, the productivity of 
the employees also increased and they gained the skills to 
produce technological products.

In the 1990s and early 2000s, China became one of 
the world’s largest economies, imitating only well-known 
brands. Developed countries began to subcontract their 
manufacturing to China and the technology was transferred 
in this way. With this new knowledge gained, China was able 
to produce higher quality products and new technologies.

At the beginning of this great success story, per capita 
income, which was 156 dollars at the end of 1978, increased 
to 317 dollars in 1990, 959 dollars in 2000, and 4,550 
dollars in 2010. China’s per capita income, which rose to 
10,550 dollars last year, approached the world average 
of 10,990 dollars. This year, it is expected to exceed the 
world average for the first time. In other words, China has 
achieved an important export-oriented success story with its 
competitive exchange rate policy by focusing on production.

NEW ECONOMIC PROJECTS
At the same time, China is taking a new and big step in global 
economic development with the Belt and Road Initiative. 
With this project, also known as the “New Silk Road”, China 
aims to connect almost half of the world’s population and 
countries that make up one fifth of the world’s national 
income, and to establish trade and investment links around 
the world.

Mehmet Ali Yaşar, Vice President of Turkey-China 
Friendship Foundation, made the following statement on the 
subject: “As Turkey, we want to take an active role in the Belt 
and Road Initiative and use China’s infrastructure, technical 
and financial power more. China needs to be well explained 
to the society. First, China has a large network of high-speed 
trains. And China is more competent than Europe in many 
subjects. It has a very strong infrastructure and financial 
power within the scope of the Belt and Road project. Within 
the scope of the project, Turkey is located in the ‘middle 
corridor’ from Edirne to Kars. Turkey is trying to develop this 
line sometimes with its own and sometimes with the help 
of foreign countries. The construction of these lines requires 
a very serious financial need. At this point, we want to take 
an active role in the Belt and Road Initiative and use China’s 
infrastructure, technical and financial power more. This 
project is not a Chinese imperialist project, on the contrary, 
it is a project that unites Eurasia and allows the resources of 
the right production center countries to be shared with the 
countries on the route. As it will benefit everyone, we need 
to explain well that it is a project that will make developing 
countries more independent from the unipolar world.”

IS THE ‘ONE BELT-ONE ROAD’ A THREAT OR AN 
OPPORTUNITY FOR TURKEY?
Economist Ali Ağaoğlu makes the following assessment 
regarding China’s Belt and Road Initiative: “Surely you have 

kalabalık nüfusunu avantaja çevirdi. Bunu da ucuz iş gücü po-
litikalarıyla adeta dünyanın fabrikası oldu. 1990’lı yıllarda, 
yabancı yatırımcılar arttıkça, vasıflı çalışanlara talep de arttı. 
Bu dönem eğitime yapılan yatırımlarla, çalışanların üretkenliği 
de artıyor ve teknolojik ürünler üretme becerileri kazandı.

1990’larda ve 2000’lerin başında Çin sadece tanınmış mar-
kaları taklit ederek, dünyanın en büyük ekonomilerinden biri 
haline geldi. Gelişmiş ülkeler üretimini Çin’e taşeron olarak 
yaptırmaya başladı ve bu şekilde teknoloji transferi yapıldı. 
Çin edindiği bu yeni bilgilerle, daha yüksek kaliteli ürünler ve 
yeni teknolojiler üretmeyi başardı. 

Bu büyük başarı hikayesinin başında yani 1978 sonunda 156 
Dolar olan kişi başı gelir 1990’da 317 Dolar, 2000’de 959 Dolar, 
2010’da ise 4.550 Dolar’a yükseldi. Geçen yıl 10.550 Dolar’a 
yükselen Çin’in kişi başı geliri 10.990 Dolar’lık dünya ortala-
masına yaklaştı. Bu yıl ise ilk kez dünya ortalamasını geçmesi 
bekleniyor. Yani Çin üretimi merkeze alarak rekabetçi kur po-
litikasıyla ihracat odaklı önemli bir başarı hikayesine imza attı. 

YENI EKONOMIK PROJELER
Çin aynı zamanda Kuşak ve Yol Girişimi ile küresel ekonomik 
kalkınmada yeni ve büyük bir adım atıyor. Çin, “Yeni İpek 
Yolu” olarak da bilinen bu projeyle dünya nüfusunun nere-
deyse yarısını ve dünyada milli gelirin beşte birini oluşturan 
ülkeleri birbirine bağlamayı, dünya çapında ticaret ve yatırım 
bağlantıları kurmayı hedefliyor.

Türkiye-Çin Dostluk Vakfı Başkan Yardımcısı Mehmet Ali 
Yaşar, konuyla ilgili şu açıklamada bulunuyor: “Türkiye’nin 
Kuşak ve Yol Girişimi’nde aktif rol alıp, Çin’in altyapı, teknik 
ve finans gücünü daha fazla kullanmasını destekliyoruz. Top-
luma Çin’in iyi anlatılması gerekiyor. Birincisi Çin, hızlı tren 
konusunda büyük bir ağa sahip. Birçok konuda Avrupa’dan 
daha yetkin. Kuşak ve Yol projesi kapsamında da çok güçlü 
bir altyapı ve finans gücüne sahip. Türkiye, söz konusu proje 
kapsamında Edirne’den Kars’a kadar uzanan ‘orta koridor’ 
dediğimiz yerde bulunuyor. Türkiye bu hattı bazen kendi bazen 
de dış ülkelerin yardımıyla geliştirmeye çalışıyor. Bu hatların 
yapılması çok ciddi oranda finansman ihtiyacı gerektiriyor. Bu 
noktada Türkiye’nin Kuşak ve Yol Girişimi’nde aktif rol alıp, 
Çin’in altyapı, teknik ve finans gücünü daha fazla kullanmasını 
destekliyoruz. Bu proje Çin emperyalist projesinden ziyade, 
Avrasya’yı birleştirip, kaynakların doğru üretim merkezleri 
ve güzergâh üzerindeki ülkelerle paydaş bir projedir. Herkese 
faydası olacağı gibi, tek kutuplu dünyadan gelişmekte olan 
ülkelerin daha bağımsız hale getirecek bir proje olduğunu iyi 
anlatmamız gerekiyor.”

‘TEK YOL-TEK KUŞAK’ TÜRKIYE IÇIN TEHDIT MI 
FIRSAT MI?
Ekonomist Ali Ağaoğlu, Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi ile ilgi-
li olarak şu değerlendirmede bulunuyor: “Güney Çin Deni-
zi’ndeki Spratly Islands olarak anılan takımadaları duyanınız 
mutlaka vardır. Uzak Doğu’nun en önemli deniz ticaret yolları 
üzerinde bulunan ve yedi ülkenin (Çin, Bruney, Endonezya, 
Malezya, Filipinler, Tayvan ve Vietnam) hükümranlık talep 
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heard of the archipelago in the South China Sea, which 
is called the Spratly Islands. In this archipelago, which is 
located on the most important maritime trade routes of 
the Far East and where seven countries (China, Brunei, 
Indonesia, Malaysia, Philippines, Taiwan and Vietnam) claim 
sovereignty, China is making “artificial islands”. In this region 
where the sea is shallow and atolls and reefs approach the 
surface, the new islands “built” by China seem to provide 
great militarily advantages to China, while they can control 
maritime trade routes on the one hand. Despite being quite 
far from mainland China, they seem to set the stage for the 
continental shelf debate that will make China stand out 
among other countries.

On the one hand, the American navy’s ”Freedom of 
Navigation Operations (FONOP)” are underway with the 
thesis that the region is international waters, on the other 
hand, China has already started arming some of these 
artificial islands. If you consider that almost all of Asia’s trade 
between Europe and Africa passes through these waters, the 
importance of controlling this region becomes apparent.

China’s goal of controlling the South China Sea trade 
routes is actually part of a much larger initiative: “One Belt-
One Road” project! With this project, which was announced 
in 2013 and entered into the Chinese constitution in 2017 
and will be completed in 2049, China aims to connect Far 
Asia with Central Asia, the Middle East, Africa and Europe 
by land and sea. This initiative is planned to have one sea 
route and several land routes. With this project, which 
aims to connect nearly 70 countries to each other by sea 
and land, China aims to reach markets easily and quickly, 
while facilitating access to raw material resources. For this 

ettiği bu takımadaların olduğu bölgede Çin “suni adalar” ya-
pıyor. Denizin sığlaştığı, atol ve resiflerin yüzeye yaklaştığı bu 
ada(msı)larda Çin’in ‘inşa ettiği’ yeni adalar bir yandan deniz 
ticaret yollarını kontrol edebilirken, diğer yandan askeri olarak 
Çin’e büyük avantajlar sağlayacak görünüyor. Her ne kadar 
Çin anakarasından hayli uzak olsalar da yine de kıta sahanlığı 
tartışmalarında Çin’i diğer ülkeler açısından öne çıkaracak 
dayanağı sağlamaya adaylar. 

Bir yandan bölgenin uluslararası sular olduğu teziyle Ame-
rikan donanmasının ‘Seyir Özgürlüğü Operasyonları (Freedom 
of Navigation Operations – FONOP)” sürerken, diğer yandan 
Çin bu suni adaların bazılarını silahlandırmaya başladı bile. 
Asya’nın, Avrupa ve Afrika arasındaki ticaretinin neredeyse 
tamamının bu sular üzerinden geçtiğini düşünürseniz, bu böl-
geyi kontrol etmenin önemi ortaya çıkıyor.

Çin’in Güney Çin Deniz ticaret yollarını kontrol etme amacı 
aslında çok daha büyük bir inisiyatifin bir parçası: “Tek Yol-Tek 
Kuşak” (One Belt-One Road) projesi! 2013 yılında açıklanan, 
2017 yılında 2049 yılında tamamlanmak üzere Çin anayasasına 
giren bu proje ile Çin karadan ve denizden Uzak Asya’yı; Orta 
Asya, Orta Doğu, Afrika ve Avrupa’ya bağlamayı hedefliyor. 
Bu inisiyatifin bir deniz yolu, birkaç da kara yolu güzergahı 
olması planlanıyor. 70’e yakın ülkenin gerek deniz gerekse de 
kara yolu ile birbirine bağlanması hedeflenen bu proje ile Çin 
hammadde kaynaklarına erişim imkanlarını kolaylaştırırken, 
pazarlara da kolay ve hızlı ulaşmayı hedefliyor. Bu amaçla gü-
zergahlar üzerindeki önemli limanlara, altyapıya ve hatta ülke-
lere önemli yatırımlar yapıyor, devletleri destekliyor. 

Karayolu güzergahlarından biri Orta Asya ve Moskova üze-
rinden geçiyordu. Ukrayna ve Rusya arasında çıkan savaş bir 
yandan bu bölgedeki belirsizlikleri artırırken, diğer yandan bu 

Since the establishment of our Turkey-China Friendship Foundation, 
we have organized various activities to further the commercial and 
cultural relations between the two countries. Since the way for two 
peoples to understand each other is through language, we have 
donated thousands of Chinese books to the libraries of various 
schools in Turkey. In coordination with the Chinese Embassy, we 
provided scholarships to more than 70 students. We provided 
voluntary consultancy services to Turkish companies doing business 
in China and Chinese companies doing business in Turkey. In order 
to further tighten the relations between the two countries, learning 
Chinese should be made attractive. It is necessary to strengthen the 
necessary infrastructure of our universities. We should increase the 
number of Turkish-speaking Chinese in Turkey and Chinese-speaking 
Turks in China.

Mehmet Ali Yaşar 
Türkiye-Çin Dostluk Vakfı Başkan Yardımcısı
Vice President of Turkey-China Friendship Foundation

“ÇIN’I DOĞRU ANLAYIP, FINANS GÜCÜNDEN YARARLANMALIYIZ”
“We Must Understand China Correctly And Benefit From Its Financial Power”

Türkiye-Çin Dostluk Vaıfımız kurulduğu günden bu 
yana iki ülke arasındaki ticari ve kültürel ilişkileri ileriye 
taşıyacak çeşitli etkinlikler yaptık. İki halkın birbirini 
anlamasının yolu dilden geçtiği için Türkiye'de çeşitli 
okulların kütüphanelerine binlerce Çince kitap bağışladık. 
Çin Büyükelçiliğiyle koordineli olarak 70 küsur öğrenciye 
burs verilmesi sağladık. Çin’de iş yapan Türk firmalarına, 
Türkiye’de de iş yapan Çinli firmaları gönüllü danışmanlık 
hizmetlerini verdik. İki ülke arasındaki ilişkilerin daha da 
sıkılaştırılması için Çince öğrenmenin cazip kılınması ge-
rekiyor. Üniversitelerimizin gerekli alt yapılarını güçlen-
dirmek gerekiyor. Türkiye’de Türkçe konuşan Çinli, Çin’de 
Çince konuşan Türk sayılarını arttırmalıyız.
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purpose, it makes significant investments in important ports, 
infrastructure and even countries on the routes, supports the 
states.

One of the highway routes ran through Central Asia and 
Moscow. The war between Ukraine and Russia, on the one 
hand, increases the uncertainties in this region, on the other 
hand, it looks like it will delay the implementation of this 
route. The second planned route reaches Europe via Iran-
Azerbaijan-Turkey. While the possibility of implementing the 
northern alternative is decreasing /delaying, the alternative 
that will go through Turkey will become more important.

So, is this an opportunity for Turkey? At first glance, it can 
be seen as an opportunity for Turkey, which mainly adopts 
an export-based growth model and imports raw materials 
and semi-finished products for this purpose. When we add 
the advantages of 5G technology developed by China, we 
can say that it will make our industrialists smile even more. 
Because 5G technology will make a great contribution to the 
more widespread and reliable use of autonomous vehicles, 
so that intermediate goods can be easily and quickly brought 
to Turkey via large capacity trucks and trains, produced 

güzergahın hayata geçmesinin ertelenmesine neden olacağa 
benziyor. Planlanan ikinci güzergâh İran-Azerbaycan-Türkiye 
üzerinden Avrupa’ya ulaşıyor. Kuzey alternatifinin hayata geç-
me ihtimali azalırken/gecikirken Türkiye üzerinden gidecek 
alternatif daha büyük önem kazanacaktır. 

Peki, bu durum Türkiye için bir fırsat mıdır? Ağırlıklı olarak 
ihracata dayalı bir büyüme modeli benimsemiş ve bunun için 
de hammadde ve yarı mamul ithalatı yapan bir Türkiye için 
ilk bakışta bir fırsat olarak görülebilir. Buna Çin’in geliştirdiği 
5G teknolojisinin getireceği avantajları da eklediğimizde sa-
nayicilerimizin yüzleri daha da gülecektir diyebiliriz. Zira 5G 
teknolojisi otonom araçların daha yaygın ve güvenilir kulla-
nılmasına büyük katkı sağlayacak, böylelikle büyük kapasiteli 
TIR ve trenler ile ara mallar kolay ve hızlı olarak Türkiye’ye 
getirilip, üretimleri yapılıp, yakın Avrupa pazarlarına ihraç 
edilebilecek. Kulağa hoş geliyor değil mi?

Gelin bir de madalyonun diğer tarafından bakalım. Siz Çin 
olsanız; bunca yatırımı yapsanız, Türkiye’ye (veya yoldaki her-
hangi bir ülkeye) aramalı mı yollarsınız yoksa katma değeri 
yüksek olan nihai ürün mü? Tabii ki nihai ürün yollarsınız, 
onlar da bunu yapacaklar. Hem de bunu art arda dizdikleri 

Investments in China are now flowing entirely into R&D, 
new technologies and digitalisation. The share of the digital 
economy in China's GDP (which has reached $18 trillion), 
has increased from 14 percent in 2015 to over 36 percent 
today. In every field where it lags behind in creating original 
technology, it is now implementing investments that will fully 
connect supply chains to itself with new business models and 
patterns. The most important examples of these are hybrid 
and electric vehicles. In 2021, 3.5 million of the 26 million 
vehicles sold in China consisted of new energy-powered 
vehicles. These vehicles, which currently had a single-digit 
share in sales a few years ago, have now reached a 20 percent 
share. In this pie, new Chinese players are entering the market 
in many new areas such as mobility, electrification, advanced 
driver assistance systems, etc. or technology companies 
are emerging as OEMs. In the automotive industry, which 
is a very important market for Turkey, and in the integrated 
supply chain ecosystem, Turkey needs to capture important 
business opportunities with the help of its strong software 
infrastructure. With such new ecosystems gathered around 
TOGG, Turkey can take its export capacity to China or its 
bilateral partnerships with its Chinese partners to the next 
level with the technologies it has developed.

Doruk Keser 
İş Bankası Çin-Şanghay Temsilcisi
Representative of İş Bankası Shanghai-China

“TÜRKIYE, ÇINLI PARTNERLERIYLE IKILI ORTAKLIKLARINI BIR ÜST 
SEVIYEYE TAŞIYABILMELI”
"Turkey should be able to take its bilateral partnerships with its Chinese partners to 
the next level”

Çin’deki yatırımalar artık tamamen Ar-Ge’ye, yeni teknoloji-
lere ve dijitalleşmeye akıyor. Çin’in 18 trilyon Dolar’a ulaşan 
GDP’si içerisindeki dijital ekonominin payı 2015’de yüzde 
14’den bugün yüzde 36’nın üzerine ulaşmış durumda. Çin, 
özgün teknoloji yaratmada geri kaldığı her alanda artık yeni iş 
modelleri ve patenlerle tedarik zincirlerini tamamen kendine 
bağlayacak yatırımları da hayata geçiriyor. Bunların en önemli 
örneği hibrit ve elektrikli araçlar, 2021’de Çin’de satılan 26 mil-
yon aracın 3.5 milyonu yeni enerjiyle çalışan araçlardan oluş-
tu. Gelinen noktada ise, sadece birkaç yıl öncesinde satışlarda 
tek basamaklı pay alan bu sınıf, şu an yüzde 20’lik paya ulaştı. 
Bu pasta içinde, mobilite, elektrifikasyon, ileri sürücü destek 
sistemleri vb. birçok yeni alanda yeni Çinli oyuncular piyasaya 
giriyor veya teknoloji şirketleri OEM olarak karşımıza çıkıyor. 
Türkiye açısından çok önemli bir pazar olan otomotivde ve 
bununla bütünleşik tedarik zinciri ekosisteminde, Türkiye’nin 
güçlü olduğu yazılım altyapısını da arkasına alarak önemli iş 
imkânlarını yakalaması gereği ortaya çıkıyor. Şu an TOGG 
etrafında toplanan bu tip yeni ekosistemlerle Türkiye, geliştir-
diği teknolojilerle Çin’e ihraç kapasitesini veya Çinli partner-
leriyle ikili ortaklıklarını bir üst seviyeye taşıyabilir.
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and exported to nearby European markets. 
Sounds good, right?

Let’s take a look at the other side of the 
coin. Put yourself in China’s shoes; If you 
make all these investments, would you send 
intermediate goods to Turkey (or any other 
country on the route) or a final product with 
high added value? Of course, you send the 
final product, and that’s what they will do. 
And they will be able to do this at a speed 
that they can reach Europe in 7-8 days with 
25-30 driverless trucks lined up one after 
the other. In this case, how much will Turkey 
be able to use the advantage of proximity to 
European markets? Unfortunately, it seems 
unlikely to mention this advantage in the 
medium-long term. At best, Turkey will be 
able to function as a good “warehouse” with 
its sea and land facilities. Looking at this 
side of the coin, it can be seen that it is more 
of a threat than an opportunity.

Instead of surrendering to this initiative, which is rapidly 
becoming a threat to us, it would be useful to consider 
what can be done. First of all, it would be beneficial for us 
to increase our competitive advantages against China by 
quickly adapting to the terms of the “Green Agreement”. In 
addition to this initiative of China, we can turn the “green 
transformation”, which is a new threshold for Turkey, into an 
opportunity. We must take fast, decisive and fruitful steps 
regarding self-sufficiency in energy and agriculture, which 
is one of the things that especially the Russia-Ukraine war 
emphasizes. The faster we can make these transformations, 
the less we can circumvent the impact of China’s 
overwhelming dominance coming towards us.”

POTENTIAL BUSINESS OPPORTUNITIES BETWEEN 
TURKEY AND CHINA
While China aims to trade worldwide with its new generation 
projects and takes firm steps forward on this path, İş 
Bankası China-Shanghai Representative Doruk Keser says 
that development of economic relations between the two 
countries and potential business opportunities can be 
addressed from the point of trade and investment, and 
continues: “Despite Turkey breaking records one after 
another in exports in the Covid and post-Covid periods, 
Turkey’s trade deficit with China has increased rapidly, 
reaching the level of 30 billion dollars. The main factor in 
this is that we become more dependent on Chinese origin 
technologies and brands, especially in electronics and 
machinery equipment. This is due to the fact that China 
has shifted its foreign investment flows and domestic 
incentive planning to R&D investments with initiatives 
such as “Made in China 2025”, therefore increasing its 
comparative advantage in local technology development. In 
order to close its trade deficit, it is important for Turkey to 

25-30 tane sürücüsüz TIR ile 7-8 gün içinde Avrupa’ya ulaştı-
rabildikleri bir hızla yapabilecekler. Bu durumda Türkiye Av-
rupa pazarlarına yakınlık avantajını ne kadar kullanabilecek? 
Bu avantajından orta-uzun vadede söz etmek ne yazık ki pek 
mümkün görünmüyor. Olsa olsa deniz ve kara birlikteliğiyle 
iyi bir “antrepo” fonksiyonu görebilecektir. Madalyonun bu 
tarafından bakıldığında bir fırsattan çok, tehdit olduğu görü-
lebiliyor. 

Hızla üzerimize gelen bu inisiyatif karşısında teslim olmak 
yerine neler yapılabileceğine bakmakta fayda var. Öncelikle 
“Yeşil mutabakat” çerçevesine hızlı uyum sağlayarak, Çin’e 
karşı rekabetçi avantajlarımızı arttırmamızda fayda var. Çin’in 
bu inisiyatifinin yanı sıra Türkiye için yeni bir eşik olan “yeşil 
dönüşümü” bir fırsata çevirebiliriz. Özellikle Rusya-Ukrayna 
savaşının öğrettiklerinden biri olan enerjide ve tarımda kendi 
kendine yeterlilik konusunda hızlı, kararlı ve sonuç verecek 
adımlar atmalıyız. Bu dönüşümleri ne kadar hızlı yapabilirsek, 
Çin’in üzerimize doğru gelen ezici üstünlüğünü o denli az etki 
ile savuşturabiliriz.” 

TÜRKIYE-ÇIN ARASINDAKI POTANSIYEL 
IŞ FIRSATLARI 
Çin yeni kuşak projeleriyle, dünya çapında ticaret yapmayı 
hedeflerken ve bu yolda emin adımlarla ilerlerken, Türkiye-Çin 
arasında potansiyel iş fırsatlarının yaratılmasıyla ilgili olarak, 
İş Bankası Çin-Şanghay Temsilcisi Doruk Keser, iki ülke ara-
sındaki ekonomik ilişkilerin gelişimini ve potansiyel iş fırsat-
larını, ticaret ve yatırımlar perspektifinden ele alınabileceğini 
söylüyor ve sözlerine şöyle devam ediyor: “Türkiye’nin Çin’le 
olan ticaretindeki açığımız, Covid ve sonrasındaki dönemde 
Türkiye’nin ihracatta üst üste rekorlar kırmasına karşın, hızla 
artarak 30 milyar Dolar seviyesine geldi. Bundaki temel et-
ken, özellikle elektronik ve makine ekipmanında Çin menşeli 
teknoloji ve markalara daha fazla bağımlı hale gelmemiz. Bu 
da Çin’in yurt dışı yatırım akımlarını ve yurt içindeki teşvik 
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increase its cooperation with China in new technologies and 
to use its increasing position advantage in the region as a 
leverage within the scope of deteriorating supply chains. The 
importance of pairing free trade zones, ports and warehouses 
with cross-border production, storage and logistics zones 
with more modular and flexible transport schemes and 
creating new cooperation opportunities on capacity is also 
increasing. While evaluating this potential, new areas where 
platform economy can be used come to the forefront through 
B2B and B2C e-commerce channels between China and 
Turkey. In this context, Turkey can increase the cooperation 
in trade and investments by providing the digitalization 
momentum it has achieved in B2C, also in B2B.

Another development potential is emerging in the service 
economy. Only 1.6 percent of Turkey’s global exports are 
made to China. China is an important market for our country 
in export products such as mining, natural stone -block 
marble, precious metals -boron, chrome etc. However, it 
is seen that the opportunities in the service trade, which 
is associated with the rapid increase in the household 
spending power of China, whose per capita income reaches 
12,500 dollars, should also be evaluated.

CHINA IS IN THE FOCUS OF THE “ASIA AGAIN” 
VISION!
Kerem Köfteoğlu, the Coordinator of the Chinese Business 
Club, gives the following answer to our question, “Will the 
Chinese economy surpass the American economy in the 
next 10 years?”: “As it is known, China has been the fastest 
growing economy in the world in the last 30 years. This 
breakthrough, which economists call “miraculous”, has 
been achieved with an annual average growth rate of 10.3 
percent over the past 30 years. Experts also make optimistic 
predictions about China’s economic future. For example, 
experts at the World Bank say that China could overtake 
the United States to become the world’s largest economy 
by 2030. According to World Bank experts, if China grows 
its gross domestic product at an annual average rate of 
8 percent in the coming years, it will take the title of the 
world’s largest economy from the USA. Experts from the 
State Council Development Research Center in China also 
predict that the country’s share of the global economy will 
rise from 16.2 percent in 2019 to 18.1 percent in 2025. 
Justin Lin Yifu, professor at Beijing University and former 
chief economist of the World Bank, says China will overtake 
the United States as the world’s largest economy by 2030. 
All these statements show us that China will surpass the USA 
in 2030.”

WHAT CHINA’S 14TH FIVE-YEAR PLAN AIMS
Kerem Köfteoğlu explains what the Chinese government 
aims by increasing investments and with the help of 
advanced technology and rising domestic consumption, as 
follows: “The main goals were set in the 14th Five-Year Plan, 
which was discussed at the fifth plenary meeting of the 

planlamasını “Made in China 2025” gibi inisiyatiflerle Ar-Ge 
yatırımlarına kaydırmasından ve dolayısıyla yerel teknoloji 
geliştirmedeki mukayeseli üstünlüğünü artırmış olmasından 
kaynaklanıyor. Türkiye’nin açığını kapatması için yeni tekno-
lojilerde Çin’le olan işbirliklerini artırması ve bozulan tedarik 
zincirleri ile birlikte bölgedeki konumundan mütevellit artan 
değerini bir kaldıraç olarak kullanması önem kazanıyor. Ser-
best ticaret bölgelerinin, liman ve antrepoların daha modüler 
ve esnek taşımacılık kurgularıyla sınır ötesinde üretim, depo-
lama ve lojistik bölgeleriyle eşleştirilmesinin, kapasite konu-
sunda yeni işbirliği imkânları yaratılmasının da önemi artıyor. 
Bu potansiyeli değerlendirirken, Çin-Türkiye arasında B2B ve 
B2C e-ticaret kanalıyla platform ekonomisinin kullanılabilece-
ği yeni alanlar ön plana çıkıyor; bu çerçevede, Türkiye B2C’de 
yakaladığı dijitalleşme ivmesini, B2B’de de sağlayarak ticaret 
ve yatırımlarda işbirliklerini artırabilir. 

Bir başka gelişme potansiyeli de servis ekonomisinde önü-
müze çıkıyor. Türkiye’nin küresel ihracatının yalnızca yüzde 
1.6’sı Çin’e yapılıyor. Madencilik, doğal taş -blok mermer, de-
ğerli madenler -bor, krom vb. ihracat ürünlerinde Çin ülkemiz 
için önemli bir pazar konumunda. Ancak, kişi başı milli geliri 
12.500 Dolar seviyesine ulaşan Çin’in hane halkı harcama gü-
cünün hızlı artışıyla bağlantılı olan hizmet-servis ticaretinde 
de imkânların değerlendirilmesi gerektiği görülüyor.”

ÇIN, “YENIDEN ASYA” VIZYONUN ODAĞINDA!
Çin İş Kulübü Koordinatörü Kerem Köfteoğlu, ‘Çin ekonomi-
sinin önümüzdeki 10 yıl içinde Amerika ekonomisinin önüne 
geçecek mi?’ sorumuza şu yanıtı veriyor: “Çin, bilindiği gibi 
son 30 yılda dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi oldu. Eko-
nomistlerin ‘mucizevi’ olarak adlandırdığı atılım, geçen 30 
yılda ortalama yüzde 10,3 büyüme oranı sayesinde gerçekleşti. 
Uzmanlar Çin’in ekonomik geleceği konusunda da iyimser 
tahminler yapıyor. Örneğin Dünya Bankası’nın uzmanları, 
Çin’in 2030’da ABD’yi geçerek dünyanın en büyük ekonomisi 
olabileceğini söylüyor. Dünya Bankası uzmanlarına göre Çin, 
önümüzdeki yıllarda gayri safi yurt içi hasılasını yıllık ortalama 
yüzde 8 oranında büyütürse, dünyanın en büyük ekonomisi 
unvanını ABD’nin elinden alacak. Çin’deki Devlet Konseyi 
Geliştirme Araştırma Merkezi uzmanları da ülkenin 2019’da 
küresel ekonomide yüzde 16,2 olan payının, 2025’te yüzde 
18,1’e yükseleceğini tahmin ediyor. Peking Üniversitesi’nde 
profesör ve Dünya Bankası’nın eski baş ekonomisti Justin Lin 
Yifu da Çin’in 2030 yılına kadar dünyanın en büyük ekonomisi 
olarak ABD’yi geçeceğini söylüyor. Tüm bu açıklamalar Çin’in 
2030 yılında ABD’yi geçeceğini bize gösteriyor.”

ÇIN’IN 14. BEŞ YILLIK PLANI NELERI HEDEFLIYOR
Kerem Köfteoğlu, Çin hükümeti yatırımlarını artırıp, ileri tek-
nolojide yükselme ve yurt içi tüketim sayesinde neleri hedefle-
dikleri de şu şekilde açıklıyor: “Çin Komünist Partisi 19. Merkez 
Komitesinin beşinci genel kurulunda görüşülen, 2021-2025 
yıllarını kapsayacak olan 14. Beş Yıllık Plan’da temel hedefler 
belirlendi. İnovasyona vurgunun fazlasıyla yapıldığı Plan’daki 
hedefleri şöyle özetleyebiliriz: Çin söz konusu dönemde eko-
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19th Central Committee of the Communist Party of China, 
which will cover the years 2021-2025. We can summarize 
the objectives of the Plan, where the emphasis is heavily 
on innovation, as follows: In this period, China will take new 
steps in economic development. By taking advantage of the 
growth potentials in the country, quality and productivity 
will be improved and sustainable and healthy economic 
development will be realized.

In China, a stronger foundation for agriculture and a more 
balanced development policy between urban and rural areas 
and different regions will be pursued. New steps will be 
taken in terms of reform and foreign expansion. Significant 
results will be achieved in the green transformation of 
production and lifestyle. Support for 6G research and 
development studies will be increased. Innovation will be 
increased in strategic areas such as integrated circuits and 
artificial intelligence, thus facilitating the development of 
new business models.

In the coming years, China will follow a development 
model based on the logic of “dual circulation” in growth. 
“Dual circulation” includes the building of a strong domestic 
market, as well as a strong trading country, based on growing 
domestic and foreign markets together. Domestic circulation 
will be key to the new development model, with detailed 
measures to expand domestic consumption and smooth out 
supply chains.”

nomik kalkınmada yeni adımlar atacak. Ülkede büyüme po-
tansiyellerinden yararlanılarak, kalite ve verimlilik artırıp, sür-
dürülebilir sağlıklı bir ekonomik kalkınma gerçekleştirilecek. 

Çin’de, tarım için daha sağlam bir temel, kentsel ve kırsal 
alanlar ile farklı bölgeler arasında daha dengeli bir gelişme 
politikası izlenecek. Reform ve açılma konusunda yeni adımlar 
atılacak. Üretim ve yaşam tarzının yeşil dönüşümünde kayda 
değer sonuçlar elde edilecek. 6G araştırma ve geliştirme çalış-
malarına verilecek destekler arttırılacak. Bütünleşik devreler 
ve yapay zekâ gibi stratejik alanlarda inovasyon artırılıp, yeni 
iş modlarının geliştirilmesini kolaylaştıracak.

Çin önümüzdeki yıllarda büyümede “ikili dolaşım” mantığı-
na dayalı bir kalkınma modelini izleyecek. “İkili dolaşım” iç ve 
dış pazarları birlikte büyütmeye dayalı, güçlü bir iç pazarın yanı 
sıra, güçlü bir ticaret ülkesi inşasını içeriyor. Yurtiçi dolaşım, 
iç tüketimi genişletmek ve tedarik zincirlerini yumuşatmak 
için uygulanacak ayrıntılı tedbirlerle yeni kalkınma modelinin 
anahtarı olacak.”

ÇIN’IN BU HEDEFLERE ILIŞKIN ÇALIŞMALARI 
TÜRKIYE’YI NASIL ETKILER? 
Kerem Köfteoğlu, Çin’de harcanabilir geliri AB standartların-
da olan 400 milyonluk bir orta gelir grubunun bulunduğunu 
belirtiyor. Dünya Bankası standardına göre Çin, üst orta gelirli 
bir ekonomi olarak kabul edildiğini belirten Kerem Köfteoğlu, 
“Tsinghua Üniversitesi’nden ekonomist Li Daokui, hükümetin 

∫ 450 fairs are held annually in Shanghai, China alone. Be sure to 
research and participate in the fairs that are the most effective 
according to the product group and are government assisted.
∫ If you want to expand to China, open a representative office in 
major cities. If you’re going to invest, research and learn about 
each state’s unique rules on incentives.
∫ Check whether the Chinese company you will do business 
with is a member of CCPIT (China Council for the Promotion of 
International Trade). Get professional advice on these issues.
∫ Load our retail and other export products on a certain part of the 
export trains from China and sell them in the Asian market.
∫ Change your old approach to China in your mind, focus not only 
on buying but also on selling goods in this market.
∫ Keep in mind that in China, you can sell luxury Turkish brands to a 
group of 400 million people whose income is at EU standards.
∫ Closely monitor and evaluate the opportunities that the Belt and 
Road will bring to construction, port management, rail transport 
and related sectors.

Kerem Köfteoğlu 
Çin İş Kulübü Koordinatörü
China Business Club Coordinator

ÇIN ILE IŞ YAPARKEN BUNLARI UNUTMAYIN!
Remember these when doing business with China!

∫ Sadece Çin’in Şanghay kentinde yılda 450 fuar gerçekleştiriliyor. Ürün 
grubuna göre en etkili olan ve devlet desteği verilen fuarları araştırıp 
bunlara mutlaka katılın. 
∫ Çin’e açılmak istiyorsanız belli başlı kentlerinde bir temsilcilik ofisi 
açın. Yatırım yapacaksanız teşvik konusunda her eyaletin kendine özgü 
kurallarını araştırıp öğrenin.
∫ İş yapacağınız Çinli firmanın CCPIT’e (Çin Dış Ticareti Geliştirme 
Konseyi) üye olup olmadığını kontrol edin. Bu konularda profesyonel 
danışmanlık hizmeti alın. 
∫ Çin’den gelen ihracat trenlerinin belli bir kısmına perakende ve diğer 
ihraç ürünlerimizi de yükleyip Asya pazarında satılmasını sağlayın.
∫ Zihinlerinizdeki Çin’e yönelik eski yaklaşımınızı değiştirin, bu pazar-
dan sadece mal almaya değil, aynı zamanda satmaya da odaklanın. 
∫ Çin’de harcanabilir geliri AB standartlarında olan 400 milyonluk bir 
kesime lüks Türk markalarını satabileceğinizi aklınızdan çıkarmayın.
∫ Kuşak ve Yol’un inşaat, liman işletmeciliği, demiryolu taşımacılığı ve 
bunlara bağlı sektörlere çıkaracağı fırsatları yakından izleyip bunları 
değerlendirin.



HABER / News26 STRATEGY

HOW DOES CHINA’S WORK ON THESE GOALS 
AFFECT TURKEY?
Kerem Köfteoğlu states that there is a middle-income group 
of 400 million people in China whose spending income is 
at EU standards. Stating that according to the World Bank 
standard, China is considered an upper-middle-income 
economy, Kerem Köfteoğlu said, “Economist Li Daokui 
from Tsinghua University, the government’s effort to force 
urbanization will double the number of this population by 
2035. Thus, China will become the world’s largest consumer 
market. Therefore, the good assessment of determined 
targets and the demand that will intensify in luxury 
consumption products will create serious opportunities in 
many fields for Turkey.

Due to its strategic location, Turkey has easy and efficient 
access to raw materials and markets in Europe, the Middle 
East, North Africa and Central Asia. If this advantage of 
Turkey is combined with the production and raw material 
strength of China, there may be a situation where both 
sides will win. With partnerships with China, Turkey can 
become an important center in R&D, design, production, 
export and logistics. China is in a very good position in 
automotive and Turkey in spare parts, various cooperations 
can be established in this field. Cooperation opportunities 
may arise in the fields of construction, furniture, port 
management, rail transport, Fintech and tourism. Due to its 
experience in tourism, Turkey can also play an important 
role together with China within the scope of the Silk Road 
Tourism Project prepared by the World Tourism Organization, 
which will attract travelers who want to explore new places 
in the coming years. Our entrepreneurs will see that there 
are many products they can sell here when they change their 
old approach to China in their minds, forget the concept of 
“far away” and analyze the Asian market correctly.”

AS THE WORLD CHANGES, WHAT WILL BE THE 
PLACE OF TURKEY IN THIS NEW WORLD? 
Kerem Köfteoğlu stated that; with the redistribution 
of the cards, the world is moving from being unipolar 
to being multipolar-multilateral, and when it comes to 
multilateralism, formations and initiatives such as the Belt 
and Road Initiative, Regional Comprehensive Economic 
Partnership (RCEP), BRICS, the Shanghai Cooperation 
Organization attract attention.

Expressing that Turkey’s relations with Asia and China 
have improved within the scope of the government’s “Again 
Asia” vision, Kerem Köfteoğlu says that the Belt and Road 
Initiative has expanded to 65 countries, including Turkey, 
and continues: “These countries cover 40 percent of the 
world’s global gross domestic product (GDP) and are home 
to a total of 4.4 billion people. Therefore, the Belt and Road 
is no longer a choice, but a reality, even a necessity.

The total economic size of the RCEP (Regional 
Comprehensive Economic Partnership) member countries, 
which offer the opportunity to enjoy their blessings without 

kentleşmeyi zorlama çabası, bu kitle sayısı 2035 yılına kadar 
ikiye katlanacak. Böylece Çin dünyanın en büyük tüketim pa-
zarı haline gelecek. Dolayısıyla belirlenen hedefler ve lüks tü-
ketim ürünlerinde yoğunlaşacak talebin iyi değerlendirilmesi, 
Türkiye’nin önüne birçok alanda ciddi fırsatlar çıkaracaktır.

Türkiye stratejik konumuyla Avrupa, Orta Doğu, Kuzey 
Afrika ile Orta Asya’daki ham maddeye, pazarlara kolay ve 
verimli erişim imkânına sahip. Türkiye’nin bu avantajı Çin’in 
sahip olduğu üretim ve hammadde gücüyle birleşirse orta-
ya iki tarafın da kazanacağı bir durum çıkabilir. Türkiye, Çin 
ile yapılacak ortaklıklarla, Ar-Ge, tasarım, üretim, ihracat ve 
lojistik konularında önemli bir merkez haline gelebilir. Çin 
otomotivde, Türkiye ise yedek parça konusunda çok iyi bir ko-
numda bu alanda çeşitli iş birlikleri kurulabilir. İnşaat, mobilya, 
liman işletmeciliği, demiryolu taşımacılığı, Finceth ve turizm 
alanlarında iş birliği imkanları doğabilir. Türkiye turizmde 
elde ettiği deneyimlerden dolayı, Dünya Turizm Örgütü tara-
fından hazırlanan, önümüzdeki yıllarda yeni yerler keşfetmek 
isteyecek gezginlerin rağbet edeceği İpek Yolu Turizm Projesi 
kapsamında da Çin’le birlikte önemli bir roller üstlenebilir. 
Girişimcilerimiz zihinlerinde Çin’e yönelik eski yaklaşımlarını 
değiştirip, “uzak” kavramını da unutup Asya pazarını doğru 
tahlil ettiklerinde buraya satabilecekleri birçok ürün olduğunu 
göreceklerdir.” diyor.

DÜNYA DÜZENI DEĞIŞIRKEN BU YENIDÜNYADA 
TÜRKIYE’NIN YERI NE OLACAK? 
Dünyada kartların yeniden dağıtıldığını ifade eden Kerem 
Köfteoğlu, dünya tek kutuplu olmaktan çok kutuplu-çok ta-
raflı olmaya doğru gittiğini, çok taraflılık söz konusu olunca bu 
noktada Çin’in önderlik ettiği Kuşak ve Yol Girişimi, Bölgesel 
Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP), BRICS, Şanghay İş birli-
ği Örgütü gibi oluşum ve girişimlerin dikkat çektiğini belirtiyor. 

Türkiye’de ise hükümetin “Yeniden Asya” vizyonu kapsa-
mında Asya ve Çin’le ilişkilerinin geliştiğini dile getiren Kerem 
Köfteoğlu; Türkiye’yi de kapsayan Kuşak ve Yol Girişimi 65 
ülkeye yayıldığını dile getiriyor ve şöyle devam ediyor: “Bu 
ülkeler dünya küresel gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 
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being included in it, is 26.2 trillion dollars. These countries 
have 32.3 percent of the world GDP and cover a huge market 
with a population of 2.2 billion. The export volume of RCEP 
member countries is expected to exceed 519 billion dollars 
by 2030. The world’s largest free trade agreement removes 
customs barriers and makes it possible to export between 
countries with a single document. We must find ways to take 
advantage of this formation.

Within the scope of the Belt and Road Project, export 
trains departing from the city of Xi’an, China, reach Europe 
within 12 days using the ‘Middle Corridor’, that is, Turkey. We 
must find solutions to ensure that these trains are loaded 
with Turkish goods on their way back to China. The creation 
of a new route, not only by land, air, sea, but also by rail, 
strengthens the hand of Turkish exporters. Considering the 
difficulties experienced in the supply chain today, we should 
take the opportunities that we face here well. One way to 
strengthen our existing trade relations with the EU is the 
export trains.”

HOW SHOULD TURKEY PREPARE FOR THIS NEW 
WORLD, WHAT SHOULD IT DO OR CHANGE?
“How should Turkey prepare for this new world?” Kerem 
Köfteoğlu answers our question as follows: “Both the 
Russia-Ukraine conflict and the developments in Asia bring 
the trade between countries to be done in local currencies. 
Especially, considering the progress on Chinese digital Yuan 
and digital payment systems, we should make infrastructure 
preparations accordingly.

We must take the necessary steps to take advantage 
of China’s enormous power in e-commerce. According 
to the report published by FedEx Express, China’s 
emerging e-commerce market will reach sales volume of 
approximately 2 trillion dollars by 2025. Our companies 
should take advantage of the virtual store opportunities 
offered by the world’s e-commerce giants in China. 
Our entrepreneurs should closely follow the current 
developments in China’s intellectual property, foreign 
investment legislation, free zone, commercial law. It would 
be beneficial for them to prepare their infrastructure and 
systems according to these developments.

All of our brands and businesses need to develop an 
Asian strategy and study China especially well. While 
examining China, we should approach the subject with a 
strong marketing strategy, brand awareness, high quality 
and a comprehensive marketing strategy, by getting to 
know the Chinese consumer closely and in line with their 
expectations.

Turkey is at the intersection of regional and global trade 
routes in the Belt and Road Initiative. Let’s not forget that 
we are in the Middle Corridor, which will facilitate trade 
between East and West. Let’s keep in mind that the Belt and 
Road is an initiative that accelerates concrete opportunities 
for our country in strategic areas such as cooperation, trade, 
infrastructure, finance and technology.”

40’ını kapsıyor ve toplam 4,4 milyar insana ev sahipliği yapıyor. 
Dolayısıyla Kuşak ve Yol artık bir tercih değil, bir gerçeklik 
hatta zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor. 

İçinde yer almadan da nimetlerinden yararlanabilme imkâ-
nı sunan RCEP (Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık) üyesi 
ülkelerin toplam ekonomik büyüklüğü ise 26,2 trilyon dolara 
tekabül ediyor. Bu ülkeler dünya GSYH ’sının da yüzde 32,3’üne 
sahip ve 2,2 milyar nüfusluk dev bir pazarı kapsıyor. RCEP sa-
yesinde üye ülkelerin ihracat hacminin 2030 yılı itibarıyla 519 
milyar doları aşması bekleniyor. Dünyanın en büyük serbest 
ticaret anlaşması, gümrük duvarlarını kaldırıp ülkeler arasında 
tek belgeyle ihracatı mümkün kılıyor. Biz de bu oluşumdan 
yararlanmanın yollarını bulmalıyız.

Kuşak ve Yol Projesi kapsamında Çin’in Xi’an kentinden yola 
çıkan ihracat trenleri, ‘Orta Koridoru’ yani Türkiye’yi kullana-
rak 12 gün içinde Avrupa’ya ulaşıyor. Dolu gelen bu trenlerin 
Çin’e dönerken de Türk mallarıyla yüklü olmasını sağlaya-
cak çözümler bulmalıyız. Sadece kara yolu, hava yolu, deniz 
yolu değil, aynı zamanda demiryoluyla da yeni bir güzergahın 
oluşması Türk ihracatçısının elini güçlendiriyor. Günümüzde 
tedarik zincirinde yaşanan sıkıntıları göz önüne alıp, bura-
da karşımıza çıkan fırsatları iyi değerlendirmeliyiz. İhracat 
trenleri sayesinde AB ile mevcut ticari ilişkililerimizi daha da 
güçlendirebiliriz.” 

TÜRKIYE BU YENIDÜNYAYA NASIL 
HAZIRLANMALI, NELERI YAPMALI YA DA 
DEĞIŞTIRMELI?
“Bu yenidünyaya Türkiye nasıl hazırlanmalı?” sorumuzu ise Ke-
rem Köfteoğlu şöyle yanıtlıyor: “Gerek Rusya-Ukrayna çatışması 
gerekse de Asya’daki gelişmeler, ülkeler arasındaki ticaretin yerel 
paralarla yapılmasını gündeme getiriyor. Özellikle Çin’in dijital 
yuan ve dijital ödeme sistemlerinde geldiği noktadan hareketle 
bu sistemlere yönelik altyapı hazırlıkları yapmalıyız. 

Çin’in e-ticaretteki muazzam gücünden yararlanmak için 
gerekli adımları atmalıyız. FedEx Express tarafından yayınla-
nan rapora göre, Çin’in yükselen e-ticaret pazarı 2025 yılına 
kadar yaklaşık 2 trilyon ABD Doları tutarında satış hacmine 
ulaşacak. Şirketlerimiz Çin’in dünya devi e-ticaret devlerinin 
sunduğu sanal mağaza imkanlarından yararlanmalı. Girişimci-
lerimizin Çin’in fikri mülkiyet, yabancı yatırım mevzuatı, ser-
best bölge, ticaret hukuku gibi konulardaki güncel gelişmeleri 
yakından izlemeli. Altyapı ve sistemlerini de bu gelişmelere 
göre hazırlamalarında büyük yarar var.

Tüm marka ve işletmelerimizin, bir Asya stratejisi geliştirip, 
Çin’i özellikle iyi incelemesi gerekiyor. Çin’i incelerken de 
konuya, Çinli tüketiciyi yakından tanıyıp onun beklentisine 
uygun güçlü olduğumuz alanlar, marka bilinirliği, yüksek kalite 
ve kapsamlı bir pazarlama stratejisiyle yaklaşmalıyız. 

Türkiye Kuşak ve Yol Girişiminde bölgesel ve küresel ticaret 
yollarının kesiştiği bir konumda. Doğu ile Batı arasındaki tica-
reti kolaylaştıracak olan Orta Koridor ’da olduğumuzu unutma-
yalım. Kuşak ve Yol’un, ülkemizin önüne iş birliği, ticaret, alt-
yapı, finans ve teknoloji gibi stratejik alanlarda somut fırsatları 
hızlandırarak bir girişim olduğunu aklımızdan çıkarmayalım.” 
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Değişim Kaçınılmaz
Savaşın pek çok değişikliğe neden olacağı kesin ama öne çıkan noktalardan bir tanesi de finansal sistemin yapısı 
olacaktır. Şeytan ticaretin hangi para birimi ile yapıldığından ziyade ticaret fazlası veren ülkenin bu fazlayı nasıl 

değerlendirdiğinde gizli.

It is certain that the war will cause many changes, but one of the highlights will be the structure of the financial 
system. What currency is the devil trading in? How does the country that has a trade surplus rather than hidden 

when you evaluate it.

Change is Inevitable

RUSYA UKRAYNA SAVAŞI tıpkı Covid salgının yaptığı 
gibi bazı trendlerin altını çizgi, alçak sesle telaffuz 
edilen bazı gerçekleri gün yüzüne çıkardı. Covid salgını 
her durumda önemli izler bırakacaktı zaten ama 
dünya just-in-time stok sistemine geçmiş olmasa veya 
globalizasyon nedeni ile tedarik zincirleri dünyanın 
dört bir yanına yayılmış olmasa veya ellerimizde akıllı 
telefonlarımız, bilgisayarlarımızda Zoom vs olmasa 
bugün Covid kaynaklı olduğu iddia edilen bir değişiklik 
aslında realize olmayacaktı. Savaşın pek çok değişikliğe 
neden olacağı kesin ama öne çıkan noktalardan bir tanesi 
de finansal sistemin yapısı olacaktır. Yatırımcılarla olan 
görüşmelerimde en fazla zorlandığım konulardan bir 
tanesinin ABD dolarının rezerv para olmasının aslında 
ticarette kullanılmasından kaynaklanmadığını açıklamak 
oluyor. Şeytan ticaretin hangi para birimi ile yapıldığından 
ziyade ticaret fazlası veren ülkenin bu fazlayı nasıl 
değerlendirdiğinde gizli. Şayet Rusya ile Ruble, Çin ile 
Yuan, Türkiye ile Lira bazında ticaret yapıyor ancak 
hemen sonrasında elinizde kalan para birimini ABD 
Dolarına dönüp ABD tahvili alıyorsanız doların tahtını 
sarsmanız zor. Neden ABD tahvili alıyorsunuz? Zira diğer 
ülkelerin kuru çok volatil, tahvil piyasaları ya çok ufak veya 
sermaye kontrolleri söz konusu. Bu açıdan ABD en ideal 
merkez ve doların gücü de buradan geliyor. Ancak özelde 
ABD genelde Batı’nın bir mahkeme kararı vs olmadan 
Rusya’nın rezervlerine el koyabilmesi , finansal sisteme 
girişini engelleyip zorla iflasa sürüklemesi artık “güvenli 
liman” kavramını sarsacaktır. ABD tahvili dünyanın en 
güvenli ve popüler teminatıdır da. Böyle bir ortamda 

THE RUSSIA-UKRAINE WAR brought to light some facts 
that were underlined and pronounced in a low voice, just 
as the Covid epidemic did. The Covid epidemic would 
have left important traces in any case, but if the world 
had not switched to the just-in-time stock system, or if 
the supply chains had not spread all over the world due 
to globalization, or if we did not have smartphones in 
our hands, Zoom etc. it wouldn’t. It is certain that the 
war will cause many changes, but one of the highlights 
will be the structure of the financial system. One of the 
most difficult issues in my meetings with investors is 
explaining that the US dollar’s reserve currency is not 
actually due to its use in trade. The devil is hidden in 
how the country, which has a trade surplus, evaluates 
this surplus, rather than in which currency the trade is 
made. If you trade in Ruble with Russia, Yuan with China, 
Lira with Turkey, but if you immediately convert your 
remaining currency to the US Dollar and buy US bonds, 
it is difficult to shake the throne of the dollar. Why are 
you buying US bonds? Because the exchange rate of 
other countries is very volatile, the bond markets are 
either very small or capital controls are in question. In 
this respect, the USA is the most ideal center and the 
strength of the dollar comes from here. However, the US 
in particular, the West’s ability to seize Russia’s reserves 
without a court decision, etc., prevent its entry into the 
financial system and force it into bankruptcy will now 
shake the concept of “safe haven”. US bonds are also 
the world’s safest and most popular collateral. In such 
an environment, it is a reasonable development that 
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elinde 1 trilyon dolardan fazla ABD tahvili taşıyan Çin’in 
artık bu stratejisini sorgulaması ve zaman içinde vaz 
geçmesi makul bir gelişme. Diğer kaptan Rusya’nın dereyi 
geçerken at değiştirmesi yani ödemeleri Ruble bazında 
istemesi de artık “taraflar arası anlaşmaların” çok anlamlı 
olmadığını gösteriyor ve “karşı taraf riskini” artırıyor. 
Böyle bir ortamda değeri hukuki bir metine dayanmayan 
veya karşı taraf riski taşımayan varlıklar, mesela altın ve 
Bitcoin daha ön plana çıkacaktır.

China, which holds more than $1 trillion in US bonds, is 
now questioning this strategy and giving up over time. 
The fact that the other captain, Russia, changed horses 
while crossing the stream, that is, asking for payments 
in Rubles, shows that “agreements between parties” are 
not very meaningful anymore and increases the “counter 
party risk”. In such an environment, assets whose value 
is not based on a legal text or do not carry counterparty 
risk, such as gold and Bitcoin, will come to the fore.
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Kafanıza Girmek İstiyor
Neuralink

Elon Musk’ın şimdiye kadarki en çılgınca fikri. Düşüncelerimizi okumak için beynimize Elon Musk’ın şimdiye kadarki en çılgınca fikri. Düşüncelerimizi okumak için beynimize 
cihazlar yerleştirmek istiyor ve insanlığın geleceğinin buna bağlı olduğunu söylüyor. Daha cihazlar yerleştirmek istiyor ve insanlığın geleceğinin buna bağlı olduğunu söylüyor. Daha 

da çılgıncası: Bu görevi yerine getirmek için başlattığı gizli girişim, büyük ilerleme kaydetti. da çılgıncası: Bu görevi yerine getirmek için başlattığı gizli girişim, büyük ilerleme kaydetti. 
Peki, Neuralink niçin hem bir umut hem de bir korku kaynağı?Peki, Neuralink niçin hem bir umut hem de bir korku kaynağı?
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İLK BAKIŞTA, video çok etkileyici: Bir maymun, yalnızca 
zihnini kullanarak, zihinsel komutlarının kablosuz olarak 
iletildiği bir bilgisayarda, klasik Atari oyunu Pong’u oy-
nuyor. 5,7 milyon kez görüntülenen ve yaklaşık 120.000 
beğeni alan video, 8 Nisan 2021’de YouTube’a yüklendi.

Elon Musk da videoyu gerçekten beğenenler arasın-
da. Sebebi ise sadece maymunun oynadığı MindPong’un 
Musk’ı cezbeden bilimkurgu türünden bir şey olması de-
ğil. Çünkü videonun anlatıcısının söylediğine göre, adı 
Pager olan bu maymun Musk’ın maymunu. Ya da başka 
bir deyişle, Pager, Musk’ın 2016 yılında kurduğu şirket 
Neuralink’e ait. Neuralink, insan beynine yerleştirildi-
ğinde, günümüzde insanların bir bilgisayarda yazarak, 
düğmelere basarak, mouse veya joystick kullanarak ya-
pabildiği her şeyi, sadece istenen sonucu düşünerek, dü-
şüncelerini eyleme dönüştürmesine izin verecek bir cihaz 
geliştirmeye kendini adamış. Ayrıca Musk, bilginin bir 
bilgisayardan beyne geri ışınlanmasına da izin vereceğini 
söylüyor. Musk, gelecekte hepimizin, hızla gelişen yapay 
zekaya ayak uydurabilmemizin tek yolunun makinelerle 
cyborg tarzı bir birleşmeye olanak sağlayacak bu tür be-
yin-bilgisayar arayüzlerine veya BCI’lara ihtiyaç duyaca-
ğını söylüyor. 

Kulağa çılgınca geliyor, gerçekten de öyle. Ama, bah-
settiğimiz kişi Elon Musk. Elektrikli arabaları gerçeğe 
dönüştürmek için herkesten fazlasını yapan adam. Hem 
uyduları hem de astronotları taşıyan roketleri düzenli 
olarak uzaya fırlatan ve ardından tekrar kullanılabilsin-
ler diye itici roketleri dikey olarak Dünya’ya güvenli bir 
şekilde indiren adam.

Musk, diğerlerinin teknik olarak imkansız olduğuna 
inandığı mühendislik başarıları elde etme ve bunları gelir 
getiren işletmelere dönüştürme konusunda bir üne sa-
hip. Ancak Musk, kendi teknolojilerini gereğinden fazla 
abartması, vaat ettiği zaman hedeflerini (bkz. Tam Kendi 
Kendine Sürüş) ve üretim hedeflerini (bkz. Tesla, Model 
3) tutturamamasıyla da ünlü.

Bu da bizi Pager’a geri getiriyor. Pek çok sinirbilimci, 
Pager’ın zihin kontrolünden kesinlikle sıradan bir insa-
na göre daha az etkilenmişti, ya da tweet’lerine bakılırsa 
Musk’a göre öyleydi. Bilimin, en az 2002’den beri bir may-
munun beynine elektrotlar yerleştirme ve ona ellerini 
kullanmadan Pong benzeri bir oyun oynamayı öğretme 
yeteneğine sahip olduğu ortaya çıktı. Aslında, BCI’lar, 
maymunların robotik kolları uzaktan yönetmelerine izin 
vererek, Pager’ın Pong oynamak için ihtiyaç duyduğu ba-
sit joystick hareketlerinden çok daha karmaşık eylemler 

AT FIRST GLANCE, THE VIDEO is impressive: A monkey plays 
the classic Atari game Pong, using only its mind, its mental 
commands wirelessly transmitted to a computer. Uploaded to 
YouTube on April 8, 2021, it has been viewed 5.7 million times 
and received some 120,000 likes.

Among those who really like the clip is Elon Musk. That’s 
not just because monkey MindPong is the kind of sci-fi stuff 
that gets Musk jazzed. It’s because that monkey—it’s named 
Pager, the video’s narrator tells us—is Musk’s monkey. Or 
rather, Pager belongs to Neuralink, a company Musk founded 
in 2016. Neuralink is dedicated to developing a device that, 
once implanted in the human brain, would allow a computer to 
translate a person’s thoughts into action—eventually allowing 
the individual to do anything we do today through typing, 
pressing buttons, or manipulating a mouse or joystick—by 
simply thinking about the desired result instead. It would also, 
Musk says, allow information to be beamed from a computer 
back into the brain. Musk has said that in the future we’ll all 
need such braincomputer interfaces, or BCIs—that the only way 
to keep up with rapidly advancing artificial intelligence will be 
to merge with the machines, cyborg-style.

If that sounds bonkers, well, it is. But this is Elon Musk 
we’re talking about. The guy who has done more than anyone 
else to make electric cars a reality. The guy who regularly blasts 
rockets into space carrying both satellites and astronauts, and 
then safely lands the booster stages back on Earth—vertically—
so they can be reused.

Musk has a reputation for accomplishing engineering feats 
that others believe are technically improbable and turning 
them into revenue- generating businesses. But Musk also 
has a reputation for overhyping his technologies and missing 
promised timelines (see Full Self- Driving) and production 
targets (see Tesla, Model 3).

Which brings us back to Pager. Many neuroscientists were 
decidedly less impressed with Pager’s mind control than a 
layperson might be—or, to judge from his tweets, Musk was. It 
turns out that science has had the ability to implant electrodes 
in a monkey’s brain and teach it to play a Ponglike game, sans 
hands, since at least 2002. In fact, BCIs have allowed monkeys 
to manipulate robotic arms remotely, performing far more 
sophisticated actions than the simple joystick movements Pager 
needed for Pong. You can find this video on the internet too. But 
it has not gotten anything close to 5.7 million views and 120,000 
likes. It was not Elon Musk’s monkey.

Neuralink’s team are far from the only researchers working 
on BCIs. For many of these groups, the purpose of such devices 
is medical—to restore some agency and capability to people 

Neuralink Wants to Get Inside Your Head
It was Elon Musk’s craziest pitch yet. He wanted to implant devices in our brains to read our thoughts—and the future of humanity, 
he said, depended on it. Crazier still: The secretive startup he launched to execute the mission has made huge strides. Why 
Neuralink inspires hopes and fears.
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with spinal cord injuries and to treat conditions such as 
Parkinson’s or multiple sclerosis or schizophrenia. Musk 
also wants to help such people. But he sees that as a first 
step on the road to widespread adoption of a device that 
can bestow superpowers on the already able-bodied and 
-brained.

There have been signs, meanwhile, that all is not right 
at Neuralink. Over the past two years, most of its original 
founding team has departed—and former employees 
interviewed by Fortune describe an enterprise marked by 
internal tensions and erratic management. Last May, less 
than a month after the Pager video dropped, Max Hodak, 
the biomedical engineer who had served as Neuralink’s 
president since its founding, in charge of day-to-day 
management, announced via Twitter that he had left the 
company. He later implied that it was not a voluntary 
departure. Musk remains the company’s nominal CEO, 
but Hodak has not been replaced. The company has yet to 
receive Food and Drug Administration approval to implant 
its device in a person, a milestone that a rival startup 
achieved last year. (Musk and Neuralink did not respond to 
multiple requests for comment. Hodak declined to provide a 
statement.)

gerçekleştirdiler. Bu videoyu da internette bulabilirsiniz. An-
cak o video 5,7 milyon görüntüleme veya 120.000 beğeninin 
yakınından dahi geçmedi. Çünkü o videodaki maymun, Elon 
Musk’ın maymunu değildi.

Neuralink ekibi, BCI’lar üzerinde çalışan tek araştırma 
ekibi değil. Bu ekiplerin çoğu için, bu tür cihazların amacı, ör-
neğin omurilik yaralanması olan insanlara bir miktar hareket 
yeteneği geri kazandırmak, Parkinson, multipl skleroz veya şi-
zofreni gibi hastalıkları tedavi etmek gibi tıbbi konular. Musk 
da bu tür hastalıklardan muzdarip olan insanlara yardımcı 
olmak istiyor. Ancak bunu, zaten güçlü bir vücuda ve beyne 
sahip olanlara süper güçler verebilecek bir cihazın yaygın 
olarak benimsenmesine giden yolda ilk adım olarak görüyor.

Bu arada, Neuralink’te her şeyin yolunda olmadığına dair 
işaretler var. Geçtiğimiz iki yıl içinde, orijinal kurucu ekibi-
nin çoğu ayrıldı ve Fortune’un görüştüğü eski çalışanlar, iç 
gerilimler ve tutarsız yönetimin öne çıktığı bir işletmeden 
bahsediyorlar. Geçtiğimiz Mayıs ayında, Pager videosunun 
yayınlanmasından yaklaşık bir ay sonra, Neuralink’in kuru-
luşundan bu yana günlük yönetimden sorumlu başkanı olarak 
görev yapan biyomedikal mühendisi Max Hodak, Twitter 
aracılığıyla şirketten ayrıldığını açıkladı. Daha sonra, bunun 
gönüllü bir ayrılma olmadığını ima etti. Musk, şirketin sem-
bolik CEO’su olmaya devam ediyor, ancak Hodak’ın yeri he-
nüz doldurulmuş değil. Şirket, rakip bir girişimin geçen yıl 
elde ettiği ve cihazın bir insana yerleş-
tirilmesi konusunda bir kilometre taşı 
olarak kabul edilen FDA onayını henüz 
almadı. (Musk ve Neuralink, birkaç kez 
talep edilmesine rağmen herhangi bir 
yorum yapmadı. Hodak da herhangi bir 
açıklama yapmayı reddetti.)

Nörobilim ve rehabilitasyon tıb-
bı alanında çalışan birçok kişiye göre, 
Musk’ın Neuralink hakkında söyledik-
lerinin çoğu, teknolojinin yapabilecekle-
rini abarttığına dair alarm zilleri çalıyor. 
2019’da Musk, Neuralink’in amacını, 
beyin hastalıklarını ve bozukluklarını 
sadece geçici olarak tedavi etmek değil 
aynı zamanda kalıcı olarak iyileştirmek 
olarak gördüğünü söyledi. Sinirbilimci 
ve teknoloji uzmanı James Wu, kısa süre 
önce şirkete gösterilen ilgiden dehşete 
düştüğünü tweetledi (muhtemelen şir-
ket adıyla arama yapan Musk hayran-
larıyla karıştırılmamak için, şirketin 
adındaki sesli harflerden birinin yerine 
bir yıldız işareti kullandı). Tweet’inde, 
“Neur*link, sadece, sağlık sistemleri-
mizde yapısal değişiklikler olmadığı 
sürece, ortalama bir engelli hasta tara-
fından asla gerçekçi bir şekilde kullanıl-
mayacak olan implantlara fon sağlıyor” 
diye yazdı.
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ZEKA YARIŞMASI

Brainy Competition

“Elon musk etkisi” bir gerçek: neuralınk’in uyandırdığı ilgi, kablosuz beyin bilgisayar arayüzlerinde uzmanlaşan bir startup güruhunun gayrete 
gelmesine yardımcı oldu. İşte, sektörün dört lideri.

The “Elon Musk Effect” Is Real: The Attention That Neuralink Has Attracted Has Helped Foster A Flock Of Startups Specializing In Wireless Brain-Computing 
Interfaces. Here Are Four Of The Leaders.

BLACKROCK NEUROTECH
2022, Peter Thiel destekli bu şirket için büyük bir yıl olacak, çünkü birkaç 
klinik deneyde kullanılmış olan FDA onaylı eski bir cihaz üzerine inşa edilen en 
yeni BCI cihazını onaylatmak için Federal İlaç İdaresi ile birlikte çalışıyor. Neu-
ralink’in cihazı Blackrock’unkinden daha fazla beyin aktivitesi kaydedebiliyor, 
ancak Blackrock on yıldan fazla bir süredir faaliyette ve teknolojisinin implan-
tasyonunu şimdiden dünya çapında 31 kişiye yapmış durumda. Teknoloji, 
1990’ların Utah Dizisi cihazlarına dayanıyor ve felçli hastaların, örneğin bir 
fincan kahveyi kavramak gibi bazı vücut hareketlerini yeniden kazanmalarına 
yardımcı oldu. Bir sonraki hedefleri: Hareketsiz hastaların, sadece düşünerek 
tekerlekli sandalyeyi hareket ettirmek gibi becerileri gerçekleştirmelerine 
yardımcı olmak.

SYNCHRON
Synchron’un cihazı beyne yerleştirilmiyor. Bunun yerine doktorlar, elektrik 
sinyallerini kaydedebileceği beyindeki kan damarlarına doğru ilerleyebilmesi 
için cihazı (bir Stentrod veya bir stent üzerine monte edilmiş bir elektrot 
dizisi) boyundaki şah damarına yerleştiriyor. Cihaz, kollarını kullanma yete-
neğini kaybetmiş hastaların dizüstü bilgisayarlarında dijital imleçleri hareket 
ettirmelerine yardımcı olabilir. Avustralya’daki hastalara daha önce Stentrode 
implante eden Synchron, klinik bir deney yapmak için FDA onayını aldı ve ilk 
ABD’li hastasını arıyor.

PRECISION NEUROSCIENCE
Neuralink kurucu ekip üyesi Benjamin Rapoport tarafından ortaklaşa kurulan 
Precision Neuroscience, binlerce elektrot içeren ince bir film olarak tanımla-
dığı bir BCI cihazı geliştiriyor; Film, beynin üzerinde durabilmesi için kafata-
sındaki küçük bir yarığa yerleştirilebiliyor. (Startup’ın yöneticileri, süreci eski 
tarz bir disketi bir disk sürücüsüne yerleştirmeye benzer olarak tanımlıyor.) 
Precision, cihazını epilepsi ve beyindeki anormal elektrik sinyallerini içeren 
diğer bozuklukları tedavi etmek için kullanmayı umuyor. Kurucuları, 2023’ün 
başlarında FDA onayına başvurmayı planlıyor.

BRAINCO
Harvard Üniversitesi destekli başlangıç, Star Trek’teki bir kafa vizörüne ben-
zeyen, istilacı olmayan bir BCI cihazı geliştirdi. Kafa bandı, beynin dışından 
şakaklara baskı yapan elektrotlar aracılığıyla elektriksel aktiviteyi kaydedebili-
yor. Veriler, beynin içindeki bir cihaz tarafından yakalanabilecek kadar ayrıntılı 
veya yüksek kalitede olmasa da, startup’ın yöneticileri, cihazdan gelen bilginin 
sinirsel geri bildirim sağlayan bir cihaz olarak yararlı olabileceğini ve insanların 
kendilerini daha odaklanmış veya sakin olmaları için eğitmelerini sağladığını 
söylüyorlar. BrainCo ayrıca, ampute kişilere daha fazla motor kontrolü sağ-
lamak için kol kasları aracılığıyla beyne gönderilen elektrik sinyallerini analiz 
eden BrainRobotics  isimli protez bir el için FDA onayı almaya çalışıyor.

BLACKROCK NEUROTECH
2022 will be a big year for this Peter Thiel–backed company, as it 
works with the Federal Drug Administration to approve its newest BCI 
device, which itself builds upon an older FDA-approved device that has 
been used in several clinical trials. Neuralink’s device can record more 
brain activity than Blackrock’s, but Blackrock has operated for over a 
decade, and it has implanted its technology into 31 people worldwide. 
The tech is based on the 1990sera Utah Array devices and has already 
helped paralyzed patients regain some body movements—grasping a 
cup of coffee, for instance. The next goal: helping immobile patients 
accomplish feats like moving a wheelchair, just by thinking.

SYNCHRON
Synchron’s BCI device doesn’t get implanted into the brain. Instead, 
physicians insert the device—a Stentrode, or an electrode array mount-
ed on a stent—through the jugular vein in the neck so that it can be 
snaked along into blood vessels in the brain, where it can record elec-
trical signals. The device can help patients who have lost the ability to 
use their arms move digital cursors on their laptops. Synchron, which 
has previously implanted its Stentrode in patients in Australia, has 
received FDA approval to move ahead with a clinical trial and is looking 
for its first U.S. patient.

PRECISION NEUROSCIENCE
Precision Neuroscience, cofounded by Neuralink founding team mem-
ber Benjamin Rapoport, is developing a BCI device that it describes 
as a thin film that contains thousands of electrodes; the film can be 
inserted into a small slit in the skull so it can rest on top of the brain. 
(The startup’s leaders describe the process as analogous to placing an 
old-school floppy disc into a disc drive.) Precision hopes to use it to 
treat epilepsy and other disorders involving abnormal electrical signals 
in the brain. Its founders plan to submit for FDA approval in early 2023.

BRAINCO
The Harvard University–backed startup has developed a noninvasive 
BCI device that looks like a head visor from Star Trek. The headband 
can record electrical activity through electrodes that press against the 
temples from outside the brain. Although the data isn’t as detailed or 
high-quality as what can be captured by a device within the brain itself, 
the startup’s executives say the information can still be helpful as a 
device to provide neurofeedback, enabling people to train themselves 
to be more focused or calm. BrainCo is also seeking FDA approval for 
its BrainRobotics prosthetic hand, which analyzes electrical signals 
sent to the brain via the arm’s muscles to provide greater motor control 
to amputees.
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(Ve dünya da kabulleniyor)

MUSK
PİYASALARA 

HÜKMEDİYOR
Stonks (stocks kelimesinin yanlış yazılmış hali, bir meme). Stonks (stocks kelimesinin yanlış yazılmış hali, bir meme). 

Shiba Inu coini. Tesla. Dünyanın en zengin adamı meme delisi Shiba Inu coini. Tesla. Dünyanın en zengin adamı meme delisi 
yatırımcılara nasıl ilham veriyor ve daha sonra neler olacak?yatırımcılara nasıl ilham veriyor ve daha sonra neler olacak?

Musk Rules The Markets
(And The World Rolls Over)

Stonks. Shiba Inu coins. Tesla. How the world’s richest man inspires 
meme-crazed investors—and what happens next.
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ON MAY 8, THE CEO AND FOUNDER of the world’s most 
valuable car company and one of the richest men in the world 
appeared on a sketch comedy television Show dressed in a 
fat suit, oversize purple overalls, and a fake mustache, to play 
Wario, the fictional antagonist from Nintendo’s Mario video 
game series. He went on trial for Mario’s murder: On the 
stand, he proclaimed, in a fake Italian accent, that he was “ 
not-a evil, I’m-a just-a misundahstood!”

If it were any other era, this might seem like an 
utterly bizarre, even embarrassing choice for all parties 
involved. But it’s almost 2022, and somehow nothing quite 
encapsulates the absurdity of the moment we’re living in 
more than Tesla CEO Elon Musk playing a cartoon villain on 
Saturday Night Live.

Musk is an entrepreneur and a visionary, an eccentric and 
a self-described wild card (and as of September, No. 1 on 
the richestman list, thanks to Tesla). But he has also proved 
himself to be an entertainer and a storyteller, a creator of 
drama—and comedy—at a time when the American public is 
hungry to break out of a malaise that has settled in as we near 
the two-year mark of the pandemic. We are at a point where 
we can’t possibly bring ourselves to bake another loaf of 
sourdough or log on to another Zoom happy hour. There is no 
more Ted Lasso to watch. Sure, investors that back Tesla are 
betting on the future of electric vehicles and their potential 
to underpin a new, green economy. But they’re also buying a 
form of escapism, a front-row seat to the Elon Musk Show.

Musk is a Gen Xer—he turned 50 this year—but the show 
features the personal transparency, social-media fluency, and 
lolz informality that digital natives crave. His off-the-cuff 
public narrative can persuade millions of people to bid up the 
price of dying retailers, or decide whether to buy deliberately 
useless crypto coins with cute canine mascots. (Dogecoin 
soared because Elon bought it; Shiba Inu stumbled because 
he didn’t buy it.)

And above all, it can drive massive belief in Musk’s own 
company. The result is an obscene detachment between 
Tesla’s stock price and its fundamentals, which Fortune’s 
Shawn Tully dissects in the following pages. Among his 
many eye-popping findings: Tesla would need to make more 
in revenue than any corporation on earth has ever generated 
to justify its $1 trillion–plus market cap—a figure that puts 
it in the same stratum as Microsoft, Apple, Amazon, and 
Alphabet.

To crunch the numbers, Tully uses two analytical tools 
that investing veterans cherish. But you can almost see the 
eye rolls from the Musk fanboys across the ether. Snooze. 
They have zero interest in classical market theory, only Elon 
market theory. They’re young, comfortable in a meme-driven 
ecosystem, and distrustful of anyone who is an officially 
sanctioned expert. Many of the retail investors who are now 
driving stocks to new highs had never put a dime in the 
market before the pandemic—and they are doing just fine 
without having read their Benjamin Graham, thank you very 
much.

8 MAYIS’TA, dünyanın en değerli otomobil şirketinin CE-
O’su, kurucusu, ve aynı zamanda dünyanın en zengin adam-
larından biri, Nintendo’nun Mario video oyunu serisinin 
kurgusal antagonisti Wario’yu oynamak için, şişman kos-
tümü ve mor bir tulum giyip sahte bıyık takarak bir skeç 
komedi televizyon programına çıktı. Mario’yu öldürmekten 
yargılandı: Duruşmada, sahte bir İtalyan aksanıyla haykırdı, 
“ben kötü değilim-a, sadece yanlış anlaşıldım-a!”

Başka bir zamanda, bu, ilgili tüm taraflar için son derece 
tuhaf, hatta utanç verici bir karar gibi görünebilirdi. Ama 
sene 2022 ve içinde yaşadığımız anın absürdlüğünü, Tesla 
CEO’su Elon Musk’ın Saturday Night Live’da bir çizgi film 
kötü adamını oynamasından başka hiçbir şey tam olarak 
ifade edemez.

Musk bir girişimci ve vizyoner, eksantrik ve kendi deyi-
şiyle bir joker kartı (ve Eylül itibariyle Tesla sayesinde en 
zenginler listesinde 1 numara). Ama aynı zamanda, Ame-
rikan halkının, pandeminin neredeyse iki yıldır yaşattığı 
rahatsızlıktan kurtulmaya aç olduğu bir zamanda, kenidisini 
bir şovmen ve hikaye anlatıcısı – bir drama ve komedi yaratı-
cısı olarak kanıtladı. Kendimizi bir ekşi mayalı somun daha 
pişirmeye veya Zoom’da bir happy hour’a daha katılmaya 
ikna edemeyeceğimiz bir noktadayız. İzlenecek Ted Lasso 
bölümleri de bitti. Elbette Tesla’yı destekleyen yatırımcı-
lar, elektrikli araçların geleceği ve yeni, yeşil bir ekonomiyi 
destekleme potansiyelleri üzerine bahse giriyor. Ama aynı 
zamanda, Elon Musk Şov’a ön sıradan bir bilet alarak bir tür 
gerçeklerden kaçış satın alıyorlar.

Musk X jenerasyonundan - bu yıl 50 yaşına girdi – ama 
O’nun şovu, dijital yerlilerin bayıldığı kişisel şeffaflık, sosyal 
medya akıcılığı ve lolz gayri-resmiliğine sahip. O’nun doğaç-
lama açıklamaları, milyonlarca insanı ölmekte olan peraken-
decilerin fiyatını artırmaya veya sevimli köpek maskotlarına 
sahip işe yaramaz kripto paraları almaya ikna edebiliyor. 
(Dogecoin, Elon satın aldığı için yükseldi; Shiba Inu, satın 
almadığı için tökezledi.)

Ve hepsinden önemlisi, Musk’ın kendi şirketi için büyük 
bir inanç uyandırabiliyor. Sonuç, Fortune’dan Shawn Tul-
ly’nin ilerleyen sayfalarda incelediği gibi, Tesla’nın hisse 
senedi fiyatı ile temelleri arasında kocaman bir ayrılık. Göz 
kamaştırıcı bulguları arasında: Tesla’nın 1 trilyon dolardan 
fazla olan piyasa değerini haklı çıkarmak için dünyadaki 
herhangi bir şirketin yaptığından daha fazla gelir elde etmesi 
gerekiyor - bu onu Microsoft, Apple, Amazon ve Alphabet ile 
aynı klasmana yerleştiren bir rakam.

Rakamları hesaplamak için Tully, tecrübeli yatırımcıların 
sevdiği iki analitik araç kullanıyor. Ama, Musk fanboylarının 
her bir yandan gözlerini devirdiğini görebilirsiniz. Sıkıcı. 
Klasik piyasa teorisiyle değil, sadece Elon piyasa teorisiyle 
ilgileniyorlar. Onlar genç, meme’lerle dönen bir ekosistem-
de rahatlar ve resmi olarak onaylanmış uzmanlara güven-
miyorlar. Şu anda hisse senetlerini yeni zirvelere taşıyan 
perakende yatırımcıların çoğu, pandemiden önce piyasaya 
bir kuruş bile koymamıştı - ve Benjamin Graham’larını oku-
madan da gayet iyi durumdalar, teşekkürler.
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The new rules of the market—or lack thereof—have the 
quants desperately searching for ways to make sense of 
what to an untrained eye looks like utter chaos. In a poetic 
piece on page 70, Bernhard Warner dives into the world of 
econophysicists, who believe that what seems like irrational 
behavior is always based on some kind of pattern. This 
worldview hopes to explain how FOMO and fantasy, pipe 
dreams and memes can fuel the likes of the Game- Stop rally 
that has dumbfounded traditionalists. (Musk, of course, made 
a cameo in the GME saga, sending the stock up nearly 100% 
in a single day by simply tweeting “Gamestonk!!”)

It’s a comforting thought that, in a confusing and 
dangerous financial world, all can be explained away by 
logic and reason. But in this case, it might not be all that 
complicated— and logic may not be what a certain class of 
investors is looking for. Tesla is potentially revolutionary. 
So is cryptocurrency, with its promise of getting investors in 
on the ground floor of a new financial order. Each reflects a 
story about a more hopeful future, in contrast to a present-day 
reality that can sometimes

feel bleak. It’s obvious why a lot of people are willing to 
buy into that right now. Still, it’s worth remembering that 
sky-high prices imply a happy ending, and that’s something 
that nobody—not even Wario—can guarantee.

Piyasanın yeni kuralları ya da – kuralların yokluğu, nicel 
analistlerin eğitimsiz göze tam bir kaos gibi görünen şeyleri 
umutsuzca anlamlandırmaya çalışmasına neden oluyor. 70. 
sayfadaki şiirsel haberde Bernhard Warner, mantıksız görü-
nen davranışların her zaman bir tür kalıba dayandığına ina-
nan ekonofizikçilerin dünyasına dalıyor. Bu dünya görüşü, 
FOMO (olan biteni veya fırsatı kaçırma korkusu), fanteziler, 
boş hayaller ve memelerin, gelenekçileri şaşkına çeviren 
Game-Stop rallisi gibi olayları nasıl ateşlediğini açıklamayı 
umuyor. (Musk, elbette, GME destanında da bir rol oynadı 
ve sadece “Gamestonk!!” tweetini atarak hisse senedini bir 
günde neredeyse %100 artırdı.)

Kafa karıştırıcı ve tehlikeli bir finans dünyasında her şe-
yin akıl ve mantıkla açıklanabilmesi rahatlatıcı bir düşün-
ce. Ama bu durumda, olay o kadar karmaşık olmayabilir ve 
mantık, belirli bir yatırımcı sınıfının aradığı şey olmayabilir.

Tesla potansiyel olarak çığır açıcı. Yatırımcılara yeni bir 
finansal düzene zemin kattan girme vaadi veren kripto para 
de öyle. İkisi de, bazen kasvetli olabilen günümüz gerçekliği-
nin aksine, daha umutlu bir gelecek hikayesi anlatıyor. Pek 
çok insanın neden şu anda buna inanmaya istekli olduğu 
açık. Yine de, çok yüksek fiyatların mutlu bir son anlamına 
geldiğini ve kimsenin, hatta Wario’nun bile bunu garanti 
edemeyeceğini hatırlamakta fayda var.
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TRİLYON DOLARLIK  
TESLA KUMARI

Yükselen hisse fiyatı Tesla’yı dünyanın en değerli şirketlerinden biri haline getirdi. 
Ama şimdi hisse satın almak, şirketin geleceği ile ilgili uzun vadeli bir kumar anlamına 

geliyor.

The Trillion-Dollar Tesla Gamble
A soaring share price has made Tesla one of the world’s most valuable companies. But buying 

shares now adds up to a long-shot gamble on its future.

SIX WEEKS this autumn showed just how crazily detached 
Tesla the stock has become from Tesla the company. During a 
stretch of 19 trading days from Oct. 8 to Nov. 4, Tesla shares 
soared 57%, to a peak of $1,230. The catalysts: a healthy, 
profitable third-quarter earnings report, followed by a Hertz 
news release unveiling its plans to buy 100,000 Teslas for its 
rental fleet. These were meaningful business milestones—
signs that Tesla’s once-radical electric vehicles were moving 
deeper into the commercial mainstream.

But investors’ reaction was bonkers. A 57% increase in 
less than a month is a home run for any stock. But over the 
stretch in question, eager buyers swelled Tesla’s market 
capitalization— the value of all its shares outstanding— by 
$448 billion. That rampage marked the biggest short-term 
surge in a single company’s value across the history of equity 
exchanges. Just how big was it? During that moonshot, the 
amount of dollars investors added to Tesla’s valuation was 
greater than the total value of all but nine of the stocks in the 
S&P 500, including giants whose revenue dwarfs Tesla’s, like 
Johnson & Johnson and Bank of America. And for the first 
time, investors made Tesla a $1 trillion company, propelling 
the automaker into the exclusive U.S. club occupied by 
Microsoft, Apple, Amazon, and Alphabet.

As happens so often with Tesla, that summit was followed 
by a tumble, thanks to unsettling news from the corner office. 
First, CEO Elon Musk cast doubt on the Hertz deal, firing 
back in a tweet that he hadn’t even signed a contract with 
the rent-a-car giant. Second, Musk held a quirky poll asking 
his Twitter followers whether he should unload 10% of his 
shares. Fifty-eight percent voted “yes,” and subsequent SEC 

BU SONBAHARDA 6 HAFTA, Tesla hisselerinin Tesla şirke-
tinden ne kadar çılgınca farklı olduğunu gösterdi. 8 Ekim ile 4 
Kasım arasındaki 19 işlem gününde Tesla hisseleri %57 yük-
selerek 1.230 dolar zirvesine ulaştı. Katalizörler: Sağlıklı, karlı 
bir üçüncü çeyrek kazanç raporu ve ardından Hertz’in kiralık 
filosu için 100.000 Tesla satın alma planlarını açıklayan bir 
haber bülteni. Bunlar anlamlı kilometre taşlarıydı; Tesla’nın 
bir zamanlar radikal görülen elektrikli araçlarının ticari ana 
akımın derinliklerine doğru ilerlediğinin işaretleriydi.

Ama yatırımcıların tepkisi çılgıncaydı. Bir aydan daha kısa 
sürede %57’lik bir artış, bir hisse senedi için büyük başarı. An-
cak söz konusu süreçte, hevesli alıcılar Tesla’nın piyasa kapi-
talizasyonunu - ödenmemiş tüm hisselerinin değerini - 448 
milyar dolar artırdı. Bu yükseliş, hisse senedi borsaları tari-
hinde bir şirketin değerindeki en büyük kısa vadeli artış oldu. 
Ne kadar büyüktü? Bu aya yükseliş sırasında, yatırımcıların 
Tesla’nın değerine eklediği dolar miktarı, Johnson & Johnson 
ve Bank of America gibi gelirleri Tesla’nın yanında devasa du-
ran büyük şirketler de dahil, S&P 500’deki dokuz hisse dışında 
hepsinin toplam değerinden daha fazlaydı. Yatırımcılar ilk kez 
Tesla’yı 1 trilyon dolarlık bir şirket haline getirerek otomobil 
üreticisini Microsoft, Apple, Amazon ve Alphabet’in yer aldığı 
özel ABD kulübüne soktu.

Tesla’da çok sık olduğu gibi, köşe ofisinden gelen rahatsız 
edici haberler yüzünden bu zirveyi bir düşüş izledi. Önce, CEO 
Elon Musk, Hertz anlaşmasına şüpheyle baktı ve bu araba ki-
ralama devi ile bir sözleşme bile imzalamadığını tweet atarak 
karşılık verdi. Sonra, Musk, Twitter takipçilerine hisselerinin 
%10’unu satıp satmaması gerektiğini soran ilginç bir anket 
düzenledi. Yüzde elli sekiz “evet” oyu verdi ve müteakip SEC 



filings revealed that Musk had begun selling shares worth 
billions. All told, as of the close Nov. 22, Tesla’s market cap 
had retreated 6% from its summit. But in investors’ eyes, the 
company is still worth $1.16 trillion—almost $375 billion 
more than when the liftoff began—and it still sits comfortably 
in the 12-zeros club alongside companies with many times 
more revenue than Tesla commands. 

The recent surge has astounded Tesla skeptics, who marvel 
that a company whose stock they already rated outrageously 
expensive could, in a flash, get half-again more wildly 
overpriced. The average stock in the S&P 500 trades at 24 
times trailing earnings; Tesla now trades at around 365. “It’s 
the ultimate manifestation of FOMO,” says Bennett Stewart, 
a consultant who specializes in analytics that measure a 
company’s return on capital. “It’s all about momentum, 
glamour, the most loyal of loyal fan bases.” The recent surge, 
Stewart says, “made a great company’s stock that was already 
unhinged from fundamentals a lot more unhinged.”

Tesla’s leap into the valuation stratosphere raises the 
quintessential question of our meme-stock, everything-goes-
up era: What does it really mean to be worth $1 trillion? Yes, 
it’s in part a sign of popularity, of retail investors’ passion and 
faith. And Musk’s company is far and away today’s leader in 
electric vehicles. But can it conceivably generate the margins, 

dosyaları, Musk’ın milyarlarca dolar değerinde hisse satmaya 
başladığını gösterdi. Sonuçta, 22 Kasım kapanışı itibariyle Tes-
la’nın piyasa değeri zirvesinden %6 geriledi. Ama yatırımcıla-
rın gözünde şirket hala 1,16 trilyon dolar değerinde - kalkışın 
başladığı zamandan neredeyse 375 milyar dolar daha fazla - ve 
Tesla’nın komuta ettiğinden çok daha fazla gelire sahip şir-
ketlerin yanında hala 12 sıfırlar kulübünde rahatça oturuyor.

Son dalgalanma, hisse senetlerini zaten aşırı derecede pa-
halı gördükleri bir şirketin bir anda yarı yarıya daha fazla aşırı 
fiyatlandırılabileceğine hayret eden Tesla şüphecilerini şaşırttı. 
S&P 500’deki ortalama hisse senedi, 24 kat takip eden kazanç-
larla işlem görüyor; Tesla ise şu anda 365 civarında işlem gö-
rüyor. Bir şirketin sermaye getirisini ölçen analitik konusunda 
uzman bir danışman olan Bennett Stewart, “Bu, FOMO’nun 
nihai tezahürü” diyor. “Her şey ivme, cazibe, en sadık hayran 
kitlesi ile ilgili. Son dalgalanma, Stewart’a göre, “zaten temelleri 
dengesiz olan büyük bir şirketin hisselerini çok daha dengesiz 
hale getirdi.”

Tesla’nın değerleme stratosferine sıçrayışı, meme-stok, ‘her 
şey yükseliyor’ çağımızın en önemli sorusunu gündeme geti-
riyor: 1 trilyon dolar değerinde olmak gerçekten ne anlama 
geliyor? Evet, kısmen popülerliğin, perakende yatırımcıların 
tutkusunun ve inancının bir işareti. Ve Musk’ın şirketi, elekt-
rikli araçlarda bugünün açık ara lideri. Ama Amerika’nın en 
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sales, and market share to justify its rank as America’s fifth-
most-valuable enterprise?

The fantasy of total Tesla dominance isn’t reflected only 
in Tesla’s stock price: It shows up in the way investors are 
valuing its competitors. Fortune calculated the overall price/
earnings ratio of the 15 largest U.S., European, Japanese, and 
Korean legacy automakers: It’s a puny 7.4, based on trailing 
four quarters of GAAP earnings. That’s a tiny fraction of 
Tesla’s P/E calculated on trailing earnings.

In essence, the market is saying that Tesla’s competitors 
won’t be able to make EVs profitable, even as they pour 
billions of dollars into the electric transition. “The market’s 
become highly segmented in the eyes of investors,” says 
Stewart. “They think it will be winner-takeall for Tesla, and 
the other companies will be me-toos and hangers-on. They’ll 
be battling over the commodity end of the market, while 
Tesla cleans up as the top brand and technology leader.”

The bottom line: Tesla’s trillion-plus valuation amounts 
to an augury by investors that EVs will turn out to be a 
bonanza for Tesla and Tesla alone. But how likely is that? 
All of Tesla’s big competitors harbor major ambitions 
in green autos. In his recent paper, Trainer notes that 
Volkswagen, Daimler, and Stellantis all pledge that 50% 
of their cars will be EVs by 2030, and Ford promises 40%. 
All told, Trainer estimates that 10 of Tesla’s competitors 
aim to produce 19 million EVs a year combined by 2030. 
Keep in mind that the IEA’s prediction of the entire market 
for that year is just under 26 million EVs. Every EV sold by 
the legacy auto giants makes it less likely that Tesla can sell 
enough cars to justify today’s Brobdingnagian valuation.

The most likely outcome is that as the other automakers 
get past the training wheels stage in EVs, Tesla’s stock 
price will level off or descend to earth—a comedown for 
investors, and one that’s highly possible even if the company 
keeps growing and innovating. Eventually, the force of 
basic math will crush the sandcastle built on faith, belief, 
and the charisma of American industry’s leading visionary. 
The numbers don’t add up. The irresistible force is an EV 
industry that’s poised to see ever-growing competition. The 
easily movable object is Tesla’s stock price. Something’s 
gotta give.

değerli beşinci şirketi konumunu haklı çıkaracak marjları, 
satışları ve pazar payını makul bir şekilde üretebilir mi?

Toplam Tesla hakimiyeti fantezisi yalnızca Tesla’nın hisse 
fiyatlarına da yansımıyor: Yatırımcıların rakiplerine değer ver-
me biçiminde de kendini gösteriyor. Fortune, en büyük 15 ABD, 
Avrupa, Japonya ve Kore eski otomobil üreticisinin genel fiyat/
kazanç oranını hesapladı: GAAP kazançlarının dört çeyreğini 
temel alan cılız bir 7,4. Bu, takip eden kazançlar üzerinden 
hesaplanan Tesla’nın P/E’sinin küçük bir kısmı.

Esasında piyasa, Tesla’nın rakiplerinin elektrik geçişine 
milyarlarca dolar akıtsalar bile EV’leri karlı hale getireme-
yeceklerini söylüyor. Stewart, “Yatırımcıların gözünde pi-
yasa çok fazla parçaya bölündü” diyor. “Tesla’nın her şeyi 
kazanacağını ve diğer şirketlerin de ona benzemeye çalışan 
asalaklar olacağını düşünüyorlar. Tesla, en iyi marka ve tek-
noloji lideri olarak kazanırken, diğerleri pazarın emtia kısmı 
için savaşacaklar.”

Sonuç olarak: Tesla’nın trilyon artı değerlemesi, yatırımcı-
ların EV’lerin sadece ve sadece Tesla için bir kazanç kaynağı 
olacağına dair inançlarına işaret ediyor. Ama bu ne kadar 
mümkün? Tesla’nın tüm büyük rakipleri, yeşil otomobillerde 
büyük hırslara sahip. Trainer, son makalesinde Volkswagen, 
Daimler ve Stellantis’in 2030 yılına kadar otomobillerinin 
%50’sinin EV olacağını ve Ford’un da %40’ı vaat ettiğini be-
lirtiyor. Trainer, Tesla’nın 10 rakibinin 2030 yılına kadar yılda 
19 milyon EV üretmeyi hedeflediğini tahmin ediyor. IEA’nın 
o yıl için tüm pazara ilişkin tahmininin 26 milyon EV’nin 
biraz altında olduğunu unutmayın. Eski otomobil devleri 
tarafından satılan her EV, Tesla’nın günümüzün Brobding-
nagian değerlemesini haklı çıkarmak için yeterli araba satma 
olasılığını azaltıyor.

En olası sonuç, diğer otomobil üreticileri EV’lerde acemilik 
aşamasını geçtiğinde, Tesla’nın hisse senedi fiyatı düzleşecek 
veya yeryüzüne inecek - yatırımcılar için bir düşüş ve şirket bü-
yümeye ve yenilik yapmaya devam etse bile oldukça mümkün 
bir olasılık. Sonunda, temel matematiğin gücü; güven, inanç 
ve Amerikan endüstrisinin önde gelen vizyonerinin karizması 
üzerine inşa edilmiş kumdan kaleyi ezecek. Hesaplar mantıklı 
değil. Karşı konulmaz güç, sürekli büyüyen rekabete hazır bir 
EV endüstrisi. Kolayca hareket ettirilebilen nesne ise Tesla’nın 
hisse senedi fiyatı. Bir şeyler olacak.

%531
Pandemi öncesi zirveden bu yana TESLA'nın

stok fiyatındaki artış (19/2/20)

531%
Increase in Tesla’s stock price since pre-pandemic peak (2/19/20)





TRİLYONERLER DÜŞÜRÜLEBİLİR Mİ?

Can The Trillionaires Be Toppled?

Borsanın 1 trilyon dolarlık değerleme kulübünün dört kıdemli üyesi, yeni gelen Tesla'nın henüz sahip olmadığı bir şeye sahip: piyasa hakimiyetiyle 
gelen devasa gelirler. Aynı zamanda birçok kişinin portföyüne de hükmediyorlar: Birlikte, S&P 500'ün değerinin %20'sinden fazlasını oluşturuyorlar, 
bu da endeks fonu sahibi kitlelerin bu başarının devam etmesine ihtiyaçları olduğu anlamına geliyor. İşte yatırımcıların 2022'ye girerken dikkat 
etmesi gerekenler.

The four veteran members of the stock market’s $1 trillion valuation club have something that newcomer Tesla doesn’t have yet: the massive revenues that 
come with market domination. They also dominate many people’s portfolios: Together, they account for more than 20% of the value of the S&P 500, which 
means the index-fund-owning masses have a lot riding on their continued success. Here’s what investors should watch going into 2022.

ALPHABET

Piyasa Değeri
1,95 trilyon dolar

Prepandemik Yükselişten Beri Hisse 
Dönüşü
%92

Güçlü Yanları
EMarketer'a göre, Alphabet'in Google birimi 
dijital reklam pazarının yaklaşık %30'unu yö-
netiyor. Bu iş, YouTube'un motoruna yüksek 
oktanlı yakıt eklediği bir kâr makinesi.

Tehlikeler
ABD ve Avrupa'daki düzenleyiciler, Google'ın 
arama ve reklam işletmeleri arasındaki 
bağlantıların rekabete aykırı olduğunu 
savunarak Alphabet'e karşı bir dizi antitröst 
davası yürütüyor. Alphabet, yöntemlerinin 
adil ve şeffaf olduğunu söylüyor. Yine de, iş 
modelini değiştiren herhangi bir mahkeme 
mağlubiyeti veya anlaşma, kârları azaltabilir 
ve hissedarları şaşırtabilir.

ALPHABET

Market Cap
$1.95 trillion

Stock Return Since Prepandemic High
92%

Strengths
Alphabet’s Google unit commands about 
30% of the digital advertising market, 
according to eMarketer. That business is a 
profit -generating machine, with YouTube 
adding high- octane fuel to its engine.

Threats
Regulators in the U.S. and Europe are 
pursuing a range of antitrust cases against 
Alphabet, arguing that the connections 
between Google’s search and ad businesses 
are anticompetitive. Alphabet says that its 
methods are fair and transparent. Still, any 
court defeat or settlement that changes its 
business model could ding profits and startle 
shareholders.

AMAZON

Piyasa Değeri
1,81 trilyon dolar

Prepandemik Yükselişten Beri Hisse 
Dönüşü
%65

Güçlü Yanları
Pandemi, yalnızca Amazon’un hakim olduğu 
e-ticarete olan bağımlılığımızı artırdı ve öncü 
bulut hizmeti açık ara pazar lideri olmaya 
devam ediyor. Her iki alan da enflasyona 
dayanıklı, bu nedenle AMZN’yi “Sorunsuz 
Stoklar”dan biri olarak seçtik (bkz. sayfa 
100).

Tehlikeler
Büyük (Walmart, Target) ve küçük 
(Shopify’ın birçok müşterisi) perakendeciler 
e-ticarette daha iyi hale geliyor ve daha 
fazla rekabet, daha mütevazı bir büyüme 
anlamına gelebilir. Amazon’un hisseleri 
70 kat kazançla işlem görüyor (S&P 500 
ortalaması olan 24’ün çok üzerinde) ve 
Amazon’un yörüngesi düzleşirse yatırımcılar 
heveslerini kaybedebilir.

AMAZON

Market Cap
$1.81 trillion

Stock Return Since Prepandemic High
65%

Strengths
The pandemic has only deepened our 
addiction to e-commerce, where Amazon 
dominates, and its pioneering cloudservice 
business remains by far the market leader. 
Both businesses are inflation-proof, which 
is why we’ve picked AMZN as one of our 
“Stocks for Smoother Sailing” (see page 
100).

Threats
Retailers big (Walmart, Target) and small 
(the many customers of Shopify) are getting 
better at e-commerce, and more competition 
could mean more modest growth. Amazon’s 
shares trade at 70 times earnings (far above 
the S&P 500 average of 24), and investors 
may lose some enthusiasm if Amazon’s 
trajectory flattens out.

APPLE

Piyasa Değeri
2,64 trilyon dolar

Prepandemik Yükselişten Beri Hisse 
Dönüşü
%102

Güçlü Yanları
Apple’ın iPad’leri, iPhone’ları ve bilgisayarları, 
uygulamaları ve Apple Music gibi hizmetleri 
kapsayan üst düzey teknoloji ürünleri ekosis-
temi, tüketicileri sadık tutuyor. Aynı zamanda 
büyük marjlar da sağlıyor: Apple, son yedi yılın 
altısında Fortune 500’deki en kârlı şirket oldu.

Tehlikeler
Küresel yarı iletken sıkıntısı, Apple kadar 
donanım gönderen bir şirket için büyük bir baş 
ağrısı. Şirket, çip krizinin son çeyrekte 6 milyar 
dolardan fazla gelir kaybına mal olduğunu 
söyledi. Bu arada Eylül ayında bir mahkeme 
kararı, Apple’ın iPhone geliştiricilerinin tüketici-
leri App Store dışındaki ödeme seçeneklerine 
yönlendirmesine izin vermesini gerektiriyor; bu, 
mağazanın kârına zarar verebilecek bir hareket.

APPLE

Market Cap
$2.64 trillion

Stock Return Since Prepandemic High
102%

Strengths
Apple’s ecosystem of higher-end tech produ-
cts—encompassing iPads, iPhones, and 
computers, apps, and services like Apple 
Music— keeps consumers loyal. It also 
generates great margins: Apple has been the 
most profitable company in the Fortune 500 
for six of the past seven years.

Threats
The global semiconductor shortage is a 
huge headache for a company that ships as 
much hardware as Apple. The company said 
the chip crunch cost it more than $6 billion 
in lost revenue in the most recent quarter. 
A court ruling in September, meanwhile, 
requires Apple to let iPhone developers point 
consumers to payment options outside 
its App Store, a move that could harm the 
store’s profits.

MICROSOFT

Piyasa Değeri
2,55 trilyon dolar

Prepandemik Yükselişten Beri Hisse 
Dönüşü
%84

Güçlü Yanları
Bir zamanlar neredeyse yalnızca Windows ve 
Office ile tanınan bir şirket, bulut hizmetlerini 
(Azure), gelişen bir oyun platformunu (Xbox), 
siber güvenliği ve yapay zekayı kapsayacak 
şekilde gelişti. Apple gibi, teklifleri "yapışkan" 
olma eğiliminde, müşteriler tahmin edilebilir 
gelir artışı sağlayacak şekilde düzenli olarak geri 
geliyor. (MSFT de “sorunsuz” stoklarımızdan 
biri.)

Tehlikeler
Microsoft'un bulut işi, son zamanlardaki en 
büyük başarı öyküsü, başkalarının yanı sıra 
diğer trilyonerler Amazon ve Google'ın yoğun 
rekabetiyle karşı karşıya. Ve web tabanlı 
üretkenlik araçları, Windows'un pazar payını 
küçültmeye devam ediyor.

MICROSOFT

Market Cap
$2.55 trillion

Stock Return Since Prepandemic High
84%

Strengths
A company once known almost exclusively 
for Windows and Office has evolved to 
encompass cloud services (Azure), a thriving 
gaming platform (Xbox), cybersecurity and 
A.I. Like Apple, its offerings tend to be “sti-
cky,” with customers coming back regularly 
to deliver predictable revenue growth. (MSFT 
is also one of our “smooth sailing” stocks.)

Threats
Microsoft’s cloud business, its biggest re-
cent success story, faces hefty competition 
from fellow trillionaires Amazon and Google, 
among others. And web-based productivity 
tools continue to shrink Windows’ market 
share.
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THE EUROPEAN BANK for Reconstruction and Development 
(EBRD) Sustainability Awards, sponsored by Akfen 
Renewable Energy, which is among the 50 leading 
companies in the world in sustainability according to the 
Vigeo Eiris report, found their owners within the scope of 
the EBRD Annual Meeting 2022 held in Marrakech, Morocco 
between 10-12 May. 

In her speech at the award ceremony, Akfen Holding 
Deputy General Manager of  Finance (CFO) Gülbin Uzuner 
Bekit said, “The investment and human-oriented projects we 
realize as Akfen Holding are among the driving forces in the 
sustainable economic development of our country.”

Sponsored by Akfen Renewable Energy, which continues 
its investments to bring domestic and renewable energy 
resources to the Turkish economy and is among the 50 
leading companies in the world in sustainability according to 
the Vigeo Eiris report, the European Bank for Reconstruction 
and Development (EBRD) Sustainability Awards ceremony, 
was held in Marrakech, Morocco, as part of the EBRD Annual 
Meeting 2022, with the theme of ‘responding to challenges 
in a turbulent world’.

At the EBRD Sustainability Awards, sponsored by the 
Akfen Group for 9 years, the best practices in various 
categories were awarded.

In her speech at the ceremony, Akfen Holding Deputy 
General Manager of Finance (CFO) Gülbin Uzuner Bekit 

AKFEN HOLDING Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardım-
cısı (CFO) Gülbin Uzuner Bekit, ödül töreninde yaptığı ko-
nuşmada, “Akfen Holding olarak gerçekleştirdiğimiz yatırım 
ve insan odaklı projeler ülkemizin sürdürülebilir ekonomik 
kalkınmasında itici güçlerinden oluyor” diye konuştu.

Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını Türkiye eko-
nomisine kazandırmak üzere yatırımlarını aralıksız sürdü-
ren, Vigeo Eiris raporuna göre sürdürülebilirlikte dünyanın 
önde gelen 50 şirketi arasında bulunan Akfen Yenilenebilir 
Enerji’nin sponsoru olduğu Avrupa İmar ve Kalkınma Ban-
kası’nın (EBRD) Sürdürülebilirlik Ödülleri töreni, bu yıl 
‘çalkantılı bir dünyada zorluklara cevap vermek’ temasıyla 
düzenlenen EBRD Annual Meeting 2022 kapsamında Fas’ın 
Marakeş şehrinde gerçekleştirildi.

9 yıldan bu yana Akfen Grubu tarafından sponsorluğu 
üstlenilen EBRD Sürdürülebilirlik Ödülleri’nde çeşitli ka-
tegorilerde en iyi uygulamalar ödül almaya hak kazandı.

Törende bir konuşma gerçekleştiren Akfen Holding Fi-
nanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Gülbin 
Uzuner Bekit, sürdürülebilirliğin Akfen’in kuruluşundan 
bu yana genlerinde olan bir kavram olduğunu belirterek, 
şirketin Birleşmiş Milletler’in Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni 
Türkiye’de 2010 yılında imzalayan ilk Holding unvanına 
sahip olduğuna dikkat çekti. 

Gülbin Uzuner Bekit, “Akfen Holding olarak gerçek-
leştirdiğimiz yatırım ve insan odaklı projelerde, temiz ve 

AKFEN YENILENEBILIR ENERJI, EBRD 
SÜRDÜRÜLEBILIRLIK ÖDÜLLERI’NE SPONSOR OLDU

Akfen Renewable Energy Sponsored the EBRD  
Sustainability Awards

Vigeo Eiris raporuna göre sürdürülebilirlikte dünyanın önde gelen 50 şirketi arasında yer alan Akfen 
Yenilenebilir Enerji’nin sponsoru olduğu Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Sürdürülebilirlik 
Ödülleri, 10-12 Mayıs tarihleri arasında Fas’ın Marakeş şehrinde gerçekleştirilen EBRD Annual Meeting 
2022 kapsamında sahiplerini buldu.

According to the Vigeo Eiris report, the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) 
sponsored by Akfen Renewable Energy, which is among the 50 leading companies in the world in 
sustainability The awards were given to their owners within the scope of the EBRD Annual Meeting 2022 
held in Marrakech, Morocco between 10-12 May.
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stated that sustainability is a concept that has been in 
Akfen’s genes since its establishment, and that the company 
is the first Holding Company in Turkey to sign the United 
Nations Global Compact in 2010. 

Gülbin Uzuner Bekit said, “As Akfen Holding, we continue 
to concentrate on our targets of clean and accessible energy 
production, clean water and sanitation, and finally, reducing 
carbon dioxide consumption in our investments and human-
oriented projects. We are excited that these goals play a 
driving role in the sustainable economic development of our 
country.”

ABOUT AKFEN RENEWABLE ENERGY:
Within the scope of Akfen Renewable Energy Inc., 
whose foundations were laid in 2007, Akfen Holding has 
implemented Turkey’s first renewable energy platform, 
which consists entirely of domestic and renewable resources 
and invests in sustainable energy. In the current partnership 
structure of Akfen Renewable Energy, in which the European 
Bank for Reconstruction and Development (EBRD) and the 
International Finance Corporation (IFC) joined as partners in 
2016, Akfen Holding has a share of 66.91%, EBRD 17.10% 
and IFC 15.99%. Akfen Renewable Energy has a hydro, wind 
and solar electricity generation portfolio of 706 MW, which 
consists entirely of renewable resources and is balanced on 
a resource basis, located in regions with the most suitable 
natural resources for every technology in 19 provinces of 
Turkey.

erişilebilir enerji üretimi, temiz su ve sanitasyon ile son 
olarak karbondioksit tüketiminin azaltılması hedeflerimize 
konsantre bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu 
hedeflerimizin ülkemizin sürdürülebilir ekonomik kalkın-
masında itici güç rolü oynaması bizi heyecanlandırıyor” 
ifadelerini kullandı.

AKFEN YENILENEBILIR ENERJI HAKKINDA:
Akfen Holding, temellerini 2007 yılında attığı Akfen Yeni-
lenebilir Enerji A.Ş. bünyesinde tamamı yerli ve yenilene-
bilir kaynaklardan oluşan, sürdürülebilir enerjiye yatırım 
yapan Türkiye’nin ilk yenilenebilir enerji platformunu ha-
yata geçirdi. 2016 yılında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 
(EBRD) ve Uluslararası Finans Kuruluşu’nun (IFC) ortak 
olarak katıldıkları Akfen Yenilenebilir Enerji’nin güncel or-
taklık yapısında Akfen Holding’in %66,91, EBRD’nin %17,10 
ve IFC’nin %15,99 payı mevcuttur. Akfen Yenilenebilir Ener-
ji’nin Türkiye’nin 19 ilinde her teknoloji için en uygun doğal 
kaynaklara sahip bölgelerde konumlandırılan tamamı ye-
nilenebilir kaynaklardan oluşan ve kaynak bazında dengeli 
706 MW gücündeki hidro, rüzgâr ve güneş elektrik üretim 
portföyü bulunuyor. Gece ON’dan Sabah ON’a

105 LLra !



Gece ON’dan Sabah ON’a
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Bakır insanlığın ilk tanıştığı madenlerden biri ve insanlık bakır madeniyle tarihte ilk 
kez Anadolu ve Kıbrıs’ta çıkarılan madenler vesilesiyle tanışıyor. Bakırın Anadolu’da 
bulunup insanlık hizmetine sunulmasından beri ülkemiz ekonomisine katkısı, yarattığı 
istihdam ve katma değeriyle önemli bir yere sahip. Ekonomimizde önemli bir yere 
sahip olmasına rağmen bakır madenciliği Türkiye’nin bakıra olan talebini karşılamakta 
yetersiz kalıyor. Dolayısıyla ülkemizde bu talebin karşılanması için yeni bakır 
yataklarının bulunup ülkenin hizmetine sunulması gerekiyor.

Gelişen Teknolojinin Vazgeçilmez Hammaddesi:

GENERAL SECRETARY of İstanbul Mineral and Metals 
Exporters’ Associations (İMMİB) Dr. S. Armağan Vurdu gives 
the following information about the amount of copper 
production in Turkey: “Turkey’s significant copper reserves 
are located in the Black Sea and Southeastern Anatolia 
Regions. Copper mines are located in Artvin-Murgul, 
Kastamonu-Küre, Elazığ-Ergani, Elazığ-Maden, Rize-Çayeli, 
Siirt-Madenköy. According to MAPEG data, crude copper 
production in 2020 is around 4.2 million tons. Turkey’s 
copper metal production is 73.300 tons according to World 
Mining Data data. In addition, approximately 120 thousand 
tons of scrap copper is recycled annually in Turkey and 
used in the production of copper products.”

Vurdu stated that, according to World Mining Data, 
Turkey ranks 26th in copper production with a share of 0.35 
and 22nd in the export of copper ores and concentrates 
with a share of 0.52 percent in the world. In addition, 
stating that Turkey ranks 21st in the world in copper metal 
exports, Vurdu said that 90% of copper metal exports in 
Turkey are from İstanbul (39.53% share), Kocaeli (27.12% 
share) and Denizli (26,68% shares).

APPROXIMATELY 288 THOUSAND TONS OF COPPER 
IS USED IN TURKEY.
Turkey’s copper ore exports are realized as 451.5 Million 
Dollars in 2021 with an increase of 48.56% compared to 
2020. In 2021, the export of copper ores ranks second in 
Turkey’s exports of metallic ores, after the export of zinc 
ores. The export of products made of copper will reach 
2.6 billion dollars in 2021. Automotive, air conditioning, 
electrical and electronics sectors are the most demanding 
sectors of copper, and about 288 thousand tons of copper 

İSTANBUL Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) 
Genel Sekreteri Dr. S. Armağan Vurdu, Türkiye’de bakır üre-
timi hakkında şu bilgiyi veriyor: “Türkiye’nin önemli bakır 
rezervleri Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde 
bulunuyor. Artvin-Murgul, Kastamonu-Küre, Elazığ-Ergani, 
Elazığ-Maden, Rize-Çayeli, Siirt-Madenköy’de bakır madeni 
çıkarılıyor. MAPEG verilerine göre 2020 yılında bakır tü-
venan üretimi 4,2 milyon ton civarında. Türkiye’nin bakır 
metali üretimi ise World Mining Data verilerine göre ise 
73 bin 300 ton. Türkiye’de ayrıca yıllık yaklaşık 120 bin ton 
hurda bakır geri dönüştürülerek bakırdan mamul ürünlerin 
üretiminde kullanılıyor.” 

World Mining Data verilerine göre, Türkiye’nin bakır 
üretiminde, 0,35’lik pay ile 26. sırada yer aldığını ifade eden 
Vurdu; Türkiye bakır cevherleri ve konsantreleri ihracatında 
dünyada yaklaşık yüzde 0,52’lik pay ile 22. sırada yer aldığını 
dile getiriyor. Ayrıca Türkiye’nin bakır metali ihracatında ise 
dünyada 21. sırada yer aldığını belirten Vurdu, Türkiye’de 
bakır metali ihracatının yüzde 90’ı İstanbul (yüzde 39,53 
pay), Kocaeli (yüzde 27,12 pay) ve Denizli (yüzde 26,68 pay) 
illerinden gerçekleştiğini söylüyor. 

TÜRKİYE’DE YAKLAŞIK 288 BİN TON BAKIR 
KULLANILIYOR
Türkiye’nin bakır cevheri ihracatı, 2021 yılında 2020 yılına 
oranla yüzde 48,56’lık artış ile 451,5 Milyon Dolar olarak 
gerçekleşiyor. 2021 yılında Türkiye’nin metalik cevherler 
ihracatında bakır cevherleri ihracatı, çinko cevherleri ih-
racatından sonra ikinci sırada yer alıyor. Bakırdan mamul 
ürün ihracatı ise 2021 yılında 2,6 Milyar Dolar oluyor. Bakırı 
en çok talep eden sektörler otomotiv, iklimlendirme, elekt-
rik ve elektronik sektörleri başta geliyor ve Türkiye’de söz 
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Indispensable Raw Material of 
Developing Technology: Copper…

Copper is one of the mines that humanity 
first met, and humanity meets copper 

mine for the first time in history through 
the mines extracted in Anatolia and 

Cyprus. Since copper was found in 
Anatolia and put into service for 

humanity, it has an important place with 
its contribution to our country’s economy, 

employment and added value. Despite 
having an important place in our economy, 

copper mining falls short of meeting 
Turkey’s demand for copper. Therefore, in 
order to meet this demand in our country, 

new copper deposits must be found and 
put into the service of the country.
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is used in these sectors in Turkey.
Regarding the sector’s problems and solutions, Dr. S. 

Armağan Vurdu says: “A number of regulations are needed 
in the processes of prospecting, finding and processing 
our mines. We believe that if the business processes 
are simplified, the problem experienced at the point of 
responding to the need instantly can be partially solved. 
Again, new regulations on license assurance may positively 
support the investment appetite in the sector. Financing 
facilities provided to many sectors should also be on the 
mining side. Partial improvements in these areas may 
bring our industry to an advantageous position in terms of 
capacity increase and utilization.

As it is known, raw material production is insufficient 
in our country and copper cathode is imported like many 
raw materials. In order to prevent this and increase copper 
cathode production, the number of copper smelting plants 
in our country should be increased. Copper smelting plants 
have strategic importance. There are copper smelting and 
refining facilities in many industrialized countries that do 
not have a copper mine.

It is also worth clarifying one thing, due to the 
mandatory import of raw materials, the import of the 
copper sector seems to be more than its export. Many 
products produced by the copper industry are exported 
indirectly as a component of high value-added products 
produced by the automotive, air conditioning, electrical-
electronics and cable industries. For example, the imported 
copper cathode becomes the most important intermediate 
product input for the cable companies in the country, it 
is converted into copper wire and exported indirectly by 
the cable companies. By calculating the amount of copper 
in the exported products in the studies carried out by our 
General Secretariat, it is understood that the export of the 
sector is more than its import and it should be considered 
as a net exporter.

konusu sektörlerde yaklaşık 288 bin ton bakır kullanılıyor.
Sektörün sorunları ve çözüm önerileriyle ilgili Dr. S. Ar-

mağan Vurdu şunları söylüyor: “Madenlerimizi arama, bul-
ma ve işleme süreçlerinde bir takım düzenlemelere ihtiyaç 
duyuluyor. İş süreçlerinin sadeleştirilmesi halinde ihtiyaca 
anında cevap verme noktasında yaşanan sorunun kısmen 
çözülebileceğine inanıyoruz. Yine ruhsat güvencesine dair 
yeni düzenlemeler sektörde yatırım iştahını pozitif anlamda 
destekleyebilir. Birçok sektöre sağlanan finansman kolay-
lıklarının maden tarafında da olması gerekiyor. Buralardaki 
kısmi iyileştirmeler kapasite artırımı ve kullanımına yönelik 
olarak sektörümüzü avantajlı duruma getirebilir. 

Bilindiği gibi ülkemizde hammadde üretimi yetersiz ve 
birçok hammadde gibi bakır katot da ithal ediliyor. Bunun 
önüne geçilmesi ve bakır katot üretiminin artabilmesi için 
ülkemizde bakır izabe tesislerinin sayısının artması gereki-
yor. Bakır izabe tesislerinin stratejik önemleri var. Sanayi-
leşmiş ancak bakır madenine sahip olmayan pek çok ülkede 
bakır izabe ve rafineri tesisleri bulunuyor. 

Bir hususu da açıklığa kavuşturmakta fayda var, zorunlu 
olarak yapılan hammadde ithalatı sebebiyle bakır sektörü-
nün ithalatı ihracatından fazlaymış gibi gözüküyor. Bakır 
sektörünün ürettiği birçok ürün, yoğun bir şekilde ihracat 
yapan; otomotiv, iklimlendirme, elektrik ve elektronik, kablo 
sektörleri kapsamında yer alan yüksek katma değerli ürünle-
rin içinde bir bileşen olarak dolaylı yoldan ihraç ediliyor. Ör-
neğin, ithal edilen bakır katot, bakır tele dönüştürüldükten 
sonra yurt içinde kablo firmalarının en önemli ara mamul 
girdisi olmakta ve kablo firmalarınca dolaylı olarak ihraç 
edilmekte. Genel Sekreterliğimizce yapılan çalışmalarda 
ihraç edilen söz konusu ürünlerin içeriğindeki bakır mik-
tarının da hesaplanmasıyla, sektörün ihracatının ithalatın-
dan fazla olduğu ve net ihracatçı olarak değerlendirilmesi 
gerektiği anlaşılıyor.”

ACACIA MADEN İŞLETMELERİ BİN KİŞİYE 
İSTİHDAM SAĞLIYOR

“Copper is a type of mineral in high demand worldwide as it 
is used in many industries. The demand for the copper mine is 
determined by the global economic conditions. For this reason, 
the demand for copper in any region fluctuates depending on 
the economic conditions in that region. Thanks to the ongoing 
exploration of copper reserves in Turkey and various researches 
in this field, it is expected that Turkey’s copper reserves will 
increase in the coming years. In addition, copper is one of the 
easiest mines to recycle. With copper production from recycling, 
it is also possible to reintroduce this mine to the economy.”

Dr. S. Armağan Vurdu 
İMMİB Genel Sekreteri
Secretary General of İMMİB

“ÖNÜMÜZDEKI YILLARDA TÜRKIYE’NIN BAKIR REZERVI DAHA DA ARTACAK”
“Turkey’s copper reserves will increase even more in the coming years”

“Bakır birçok sektörde kullanıldığı için dünya çapında oldukça yüksek 
talep gören bir maden türü. Bakır madenine olan talebi, global ekonomik 
şartlar belirliyor. Bu sebeple de herhangi bir bölgedeki bakır talebi o 
bölgedeki ekonomik şartlara bağlı olarak dalgalanma gösteriyor. Türki-
ye’de devam eden bakır rezervi arama çalışmaları ve bu alanda yapılan 
çeşitli araştırmalar sayesinde önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin bakır 
rezervinin artması beklenen gelişmeler arasında. Ek olarak bakır geri 
dönüşümü en kolay madenlerden. Geri dönüşümden bakır üretimiyle, 
bu madenin ekonomiye yeniden kazandırılması da mümkün.”
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ACACIA MADEN İŞLETMELERI PROVIDES 
EMPLOYMENT TO A THOUSAND PEOPLE
Copper, which is widely used in the industry, has been 
extracted from Gökırmak Copper Mine by Acacia Mining 
since 2007. Zeki Sayilir, CEO of Acacia Maden İşletmeleri 
A.Ş, gives the following information about the enterprise: 
“Acacia Maden İşletmeleri was founded in 2007 and 
currently continues its copper concentrate activities in 
partnership with Akfen Holding, İlbak Holding and İzbir 
Maden AŞ.

Our company completed its exploration, construction 
and pre-operation mining activities and started copper 
concentrate production in the first quarter of 2019 from 
the Gökırmak Copper Mine located in the Hanönü district 
of Kastamonu with a population of 2,000. Gökırmak Copper 
Mine is located approximately 5 km southeast of Hanönü 
district, which is 70 km east of Kastamonu city centre, and 
225 km from Samsun Port. The Gökırmak River, which gives 
the mine its name, passes through the license area. Our 
company, which has a total area of 14 thousand hectares 
in the region and six IV. group mining operating license, 
continues its operating activities.

In order to put the Gökırmak Copper Mine into operation, 
an investment of 330 million dollars was made, 50% of 
which was financed by a consortium of foreign banks. 
Our company provides employment opportunities for 
approximately one thousand people within the scope of its 
production activities in the region.”

Zeki Sayilir provides the following information 
about the Gökırmak Copper Mine’s reserve: “More than 
110,000 meters of drilling has been carried out for the 
determination of reserves related to the Gökırmak copper 
deposit, and more than 12 thousand analyzes have been 
evaluated. As a result of the exploration works, 23 million 
tons of reserves containing 1.5 percent copper metal were 
detected. 2 million tons of ore is produced annually from 
the mine by open pit mining. An annual average of 120 
thousand tons of copper concentrate is produced from the 
ore produced by crushing-screening, coarse/fine grinding 
and flotation processes in the enrichment facility.

To date, our company has processed more than 5 million 
tons of ore and produced more than 290 thousand tons 
of copper concentrate, and made 105 thousand tons of its 
total production in 2021. Approximately 2 Billion Dollars of 
foreign currency inflow will be provided from the exports to 
be made during the 10-year mine life. From 2019 when we 
started production until the end of the first quarter of 2022, 
we have exported more than 400 million dollars in total. We 
made 190 million dollars of this in 2021. We entered 2022 
strongly and achieved the copper concentrate production 
amounts we targeted in the last quarter.”

WHAT IS THE PRODUCTION OF COPPER 
CONCENTRATE?
The process of increasing the copper ratio by enriching 

Endüstride yaygın olarak kullanılan bakır, Acacia Maden 
İşletmeleri tarafından 2019 yılından bu yana Gökırmak Ba-
kır Madeni’nden çıkarılıyor. Acacia Maden İşletmeleri A.Ş. 
CEO’su Zeki Sayılır, işletme hakkında şu bilgileri veriyor: 

“Akfen, İlbak ve İzbir ortaklığında faaliyetlerine devam 
eden Şirketimiz, arama, inşaat ve işletme öncesi madencilik 
faaliyetlerini tamamlayarak, 2019 yılı ilk çeyreğinde Kasta-
monu’nun Hanönü ilçesi sınırlarında bulunan Gökırmak 
Bakır Madeni’nden bakır konsantresi üretimine başlamıştır. 
Üzerinde madencilik yaptığımız mevcut ruhsatımızla bir-
likte bölgede toplamda 14 bin hektar alana sahip 6 adet IV. 
grup maden işletme ruhsatı bulunan Şirketimizin arama ve 
rezerv geliştirme çalışmaları devam etmektedir.

Gökırmak Bakır Madeni’ni işletmeye almak için yüzde 
50’si yabancı bankaların oluşturduğu konsorsiyumdan proje 
finansmanı marifetiyle olmak üzere 330 Milyon Dolar ya-
tırım harcaması yapıldı. Şirketimiz bölgedeki üretim faali-
yetleri kapsamında binden fazla kişiye iş imkânı sağlıyor.”

Zeki Sayılır Gökırmak Bakır Madeni’nin rezervi hakkın-
daysa şu bilgileri veriyor: “Gökırmak bakır yatağı ile ilgili 
bugüne kadar rezerv tespit çalışmaları için 110 bin metreden 
fazla sondaj yapıldı ve 12 binin üzerinde analiz değerlendir-
meye alındı. Arama çalışmaları sonucunda yüzde 1,5 bakır 
metali içeren 23 milyon ton rezerv tespit edildi. Açık ocak 
madenciliği yapılarak madenden yıllık 2 milyon ton cevher 
üretiliyor. Üretilen cevherden, zenginleştirme tesisinde 
kırma-eleme, kaba/ince öğütme ve yüzdürme işlemlerinden 
geçirilerek yıllık ortalama 120 bin ton bakır konsantresi üre-
tiliyor. Şirketimiz Türkiye’deki en büyük açık ocak metalik 
madenini işletmektedir.

Bugüne kadar 5 milyon tondan fazla cevheri işleyerek 360 
bin tondan fazla bakır konsantresi üreten Şirketimiz, üreti-
me geçtiği günden beri 500 Milyon Dolar’ın üzerinde ihracat 
gerçekleştirmiştir. 10 yıllık maden ömrü boyunca yapılacak 
ihracattan yaklaşık 2,5 Milyar Dolar döviz girdisi sağlanacak. 

“World Mining Data verilerine 
göre, Türkiye’nin bakır metali 
üretimi, 73 bin 300 ton. Türkiye’de 
ayrıca yıllık yaklaşık 120 bin ton 
hurda bakır geri dönüştürülerek 
bakırdan mamul ürünlerin 
üretiminde kullanılıyor.”

“According to World Mining Data, Turkey’s 
copper metal production is 73,300 tons. In 
addition, approximately 120 thousand tons 
of scrap copper is recycled annually and 
used in the production of copper products in 
Turkey.”
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the raw ore extracted from the open pit is called “Copper 
Concentrate Production”. Raw ore extracted from an 
open pit at Gokirmak Copper Mine is processed at an ore 
enrichment plant located about 5.2 kilometers east of the 
open-pit mine to obtain copper concentrate. In the facility, 
which has a metal yield of over 90 percent, the ore is 
enriched by flotation after crushing and grinding. Equipped 
with the latest technology and operated with the principle 
of full automation; the facility is designed to produce 
120,000 tons of copper concentrate with an average grade 
of 22 percent by processing 2 million tons of copper ore 
with a grade of 1.5 percent annually.

Zeki Sayilir states that copper is one of the most 
important industrial metals, and lists the main usage 
areas of copper as electrical and electronic industry, 
construction industry, transportation industry, industrial 
equipment, military and other industries. He continues 
his words as follows: “Today, the amount of production 
that only meets the global demand, especially within the 
scope of the development of technology and efforts to 
reduce carbon emissions, continues to develop in sectors 
such as renewable energy sources and electric vehicle 
production, and it is estimated that the increase in global 
copper consumption will remain at high levels. There are 
even concerns that the current world copper supply will be 
insufficient to meet this rapidly increasing demand in the 
coming years. It is estimated that 1 million tons of copper 
metal supply will be required every year in addition to the 
existing production capacity to meet the growing demand 
in the world in the next 10 years.

The per capita copper consumption value of the 
countries is accepted as an indicator of development. 
When the unit consumption values of the last 10 years are 
examined, it is known that while the world average was 
around 3 kg, this rate increased to 13-14 kg in developed 
countries. Looking at its development over the years, the 
use of copper is steadily increasing, despite the rapidly 
growing world population. Our country’s per capita copper 

2022 yılına da güçlü bir şekilde giren Şirketimiz üretimini 
yüzde 25 artırarak yıllık ihracatını 300 Milyon Dolar sevi-
yesine çıkarmayı hedeflemektedir.”

BAKIR KONSANTRESİ NASIL ÜRETİLİR? 
Açık ocaktan çıkarılan ham cevherin zenginleştirilerek yarı 
mamul haline getirilen ürüne “Bakır Konsantresi” deni-
lir. Bakır konsantresi aynı zamanda zenginleştirilmiş bakır 
cevheri olarak da anılıyor. Gökırmak Bakır Madeni’nde açık 
ocaktan üretilen ham cevher, bakır konsantresi elde etmek 
amacıyla açık ocağın yaklaşık 5,2 kilometre doğusunda bu-
lunan cevher zenginleştirme tesisinde işleniyor. Yüzde 88’in 
üzerinde metal verimine sahip olan tesiste, kırma ve öğütme 
işlemi yapıldıktan sonra cevher, flotasyon yöntemiyle yüz-
dürülerek zenginleştiriliyor. En son teknolojiyle donatılan 
ve tam otomasyon prensibiyle işletilen tesis; yılda 2 milyon 
ton yüzde 1,5 tenöre sahip bakır cevherini işleyerek ortalama 
tenörü yüzde 22 olan 120 bin ton bakır konsantresi üretile-
cek şekilde tasarlanıyor.

Bakırın en önemli endüstriyel metallerden biri olduğu-
nu belirten Zeki Sayılır, bakırın ana kullanım alanlarını, 
elektrik ve elektronik sanayi, inşaat sanayi, ulaşım sanayi, 
endüstriyel ekipmanlar, askeri ve diğer sanayi kolları olarak 
sıralıyor. Sayılır sözlerine şöyle devam ediyor: “Yeni tekno-
lojilerin gelişmesi ve karbon salınımını azaltma çalışmala-
rının tetiklediği yenilenebilir enerji ve elektrikli araç üre-
tim sektörlerinin bakır metaline olan talebi hızlı bir şekilde 
artırdığı görülmektedir. Bu yüksek talebin gelecek yıllarda 
da devam edeceği konusunda uzmanlar mutabıktır. Hatta 
gelecek yıllarda mevcut dünya bakır arzının, hızla yükselen 
bu talebi karşılamakta yetersiz kalacağından endişe duyu-
luyor. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde dünyada artan talebi 
karşılamak için mevcut üretim kapasitesine ilaveten her 
yıl 1 milyon ton bakır metal üretimi piyasaya arz edilmesi 
gerekiyor.

Ülkelerin kişi başına bakır tüketim değeri, gelişmişlik gös-
tergesi olarak görülüyor. Son 10 yılın birim tüketim değerleri 
incelendiğinde dünya ortalaması 3 kg mertebesindeyken, 

We will continue to make additional investments in order to 
increase our annual capacity and extend the life of our mines 
by carrying out exploration and reserve enhancement activities 
in our mining licenses in the region. In 2021, we invested 350 
million TL in line with these targets. In 2022, we aim to invest 
500 million TL.

In addition to this, we aim to diversify our production portfolio 
by conducting metallic mineral explorations all over Turkey, 
especially our mining operation licenses in the region.

Zeki Sayılır 
Acacia Maden İşletmeleri A.Ş. CEO
CEO of Acacia Maden İşletmeleri A.Ş

“ÜLKE EKONOMISINE KATKI SUNMAYA DEVAM EDECEĞIZ”
“We will continue to contribute to the national economy”

Bölgede sahip olduğumuz maden ruhsatlarımızda arama ve rezerv artır-
ma çalışmaları yaparak hem yıllık kapasitemizi artırmak hem de maden 
ömrümüzü uzatmak için ilave yatırımlar yapmaya devam edilecek. 2021 
yılında bu hedefler çerçevesinde 350 Milyon TL yatırım yaptık. 2022 
yılında ise 500 Milyon TL yatırım yapmayı hedefliyoruz.

Bunun yanı sıra başta bölgedeki maden işletme ruhsatlarımız olmak 
üzere tüm Türkiye’de metalik maden aramaları yaparak üretim portfö-
yümüzü çeşitlendirmeyi hedefliyoruz.
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consumption in the last five years is 6,2 kg, and it is above 
the world average.

“WE EXPORT ALL OF OUR PRODUCTION”
Zeki Sayılır says that copper concentrate produced at ore 
preparation plants is transported to Samsun Port by road 
and exported. Sayılır explains; “We export the majority of 
our exports to the Black Sea Region, where transportation 
costs are low. Since there is no demand for consumption 
of copper concentrate in the domestic market, all of our 
production is carried out by exporting to foreign markets.

With the additional investments we will make in the 
coming years, we are planning to increase this export 
to 250-300 million dollars annually by increasing the 
capacity and metal recovery efficiency both in the open 
pit and in our ore enrichment facility. By increasing 
our production by 25% in 2022, we aim to reach 135 
thousand tons of concentrated production. Thus, we will 
have exceeded our export target of 250 million dollars 
this year.

I am very pleased to have reached to a remarkable 
position in terms of size, reputation and prestige in a time 
that can be considered as short in terms of our industry. 
We will continue our work in line with these targets in the 
coming period as well.”

gelişmiş ülkelerde bu oranın 13-14 kg’a çıktığı bilinmekte. 
Yıllar içindeki gelişimine baktığımızda, hızla artan dünya 
nüfusuna rağmen bakır kullanımı istikrarlı bir şekilde artış 
gösteriyor. Ülkemizin son beş yıldaki kişi başı bakır tüketimi 
ise ortalama 6,2 kg olmakla birlikte dünya ortalamasının 
üzerindedir.”

“ÜRETİMİMİZİN TAMAMINI İHRAÇ EDİYORUZ”
Zeki Sayılır, cevher hazırlama tesislerinde üretilen bakır 
konsantresini, Samsun Limanı’na karayoluyla taşınarak, 
ihraç edildiğini söylüyor. Sayılır; “İhracatımızın büyük ço-
ğunluğunu nakliye maliyetlerinin düşük olduğu Karadeniz 
Bölgesi’ne yapmaktayız. İç pazarda bakır konsantresi tüke-
tim talebi olmadığı için üretimimizin tamamı dış pazarlara 
ihraç yoluyla gerçekleştiriliyor.

Gelecek yıllarda yapacağımız ilave yatırımlarla hem açık 
ocakta hem de cevher zenginleştirme tesisimizdeki kapasite 
ve metal kazanım randımanlarını artırarak bu ihracatımızı 
yıllık 300 Milyon Dolar seviyesine çıkarmayı planlamak-
tayız.

Sektörümüz açısından kısa sayılabilecek bir zaman dilimi 
içinde, gerek büyüklük, gerekse itibar ve saygınlık açısından 
hatırı sayılır bir konuma gelmiş olmaktan büyük mutluluk 
duyuyorum. Önümüzdeki dönemde de çalışmalarımıza bu 
hedefler doğrultusunda devam edeceğiz.” diyor.
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Dünyanın en önemli sorunlarının başında gelen iklim değişikliği, sektörel seviyede 
hem dünya hem de Türkiye tarımını doğrudan etkiliyor. Bu sorunun çözümü, 
tarımsal ürün arzının sürdürülebilirliği için iklim değişikliğinin öngörülen etkilerine 
yönelik orta ve uzun vadeli (2030 ve 2050) tarım politikalarının belirlenmesi 
gerekiyor. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde tarımda her 100 liralık değerin 25’i 
teknolojiden geleceği düşünülürken, ülkemizde tarım teknolojilerini hem yerli 
olarak üretmek hem de kullanmak tarımda dışa bağımlılığı azaltacak. Aynı zamanda 
tarımda yakın gelecekte, verimli üretim yapabilen çiftçiye sahip olan ülkelerin, refah 
seviyelerini de yükselteceği öngörülüyor.

AGRICULTUREL is the branch of science that deals with 
the production of plants and animal products, increasing 
their quality and efficiency, keeping these products 
in appropriate conditions, processing, evaluating and 
marketing them. Agriculture not only meets the need for 
food, but also affects many areas, from the environment 
to the economy, from farmer welfare to social progress. 
It is of great importance that agriculture, which affects 
such a wide area, is sustainable and that digital methods 
are used to produce efficient production. These methods, 
called digital agriculture, will not only reduce foreign 
dependence on food, but also increase the welfare of 
countries.

In the latest report of the Intergovernmental Panel on 
Climate Change (IPCC), it is estimated that the temperature 
increases will be around 2.5-3°C in 2050 and the increases 
will reach 6°C by the end of the century. Considering that 
the observed effects of even 1°C temperature increases 
are enormous, the economic, social and environmental 
risks created by 6°C temperature increases characterize 
climate change as one of the biggest risks faced by human 
history.

In TÜSİAD supported study, titled “Sustainability of 
Agricultural Product Supply Under the Impact of Climate 
Change”, where Bogazici University, Department of 
Economics, Lecturer Prof. Dr. Gökhan Özertan is on the 
editorial board, It is predicted that each degree Celsius 
increase in global average temperature will decrease 

TARIM, bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi, bun-
ların kalite ve verimlerinin yükseltilmesi, bu ürünlerin 
uygun koşullarda muhafazası, işlenip değerlendirilmesi ve 
pazarlanmasını ele alan bilim dalı. Tarımla sadece gıda ihti-
yacı karşılanmıyor, çevreden ekonomiye, çiftçi refahından 
toplumsal ilerlemeye kadar pek çok alan da etkiliyor. Bu 
kadar geniş alanı etkileyen tarımın sürdürülebilir olması 
ve verimli üretim yapmak için de dijital yöntemlere başvu-
rulması büyük önem taşıyor. Dijital tarım olarak adlandı-
rılan bu yöntemlerle gıdada dışa bağımlılığı azaltacağı gibi 
ülkelerin refah seviyelerini de yükseltecek. 

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC)’nin 
son raporunda 2050 için sıcaklık artışlarının 2.5-3°C civa-
rında olacağı, yüzyıl sonunda ise artışların 6°C’yi bulacağı 
öngörülüyor. 1°C’lik sıcaklık artışlarının yarattığı gözlem-
lenen etkilerin bu derece büyük olduğu dikkate alındığın-
da, 6 °C’lik sıcaklık artışların yarattığı ekonomik, sosyal ve 
çevresel riskler, iklim değişikliğini insanlık tarihinin karşı 
karşıya kaldığı en büyük risklerden biri olarak niteliyor.

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Gökhan Özertan’ın da yayın kurulunda yer aldı-
ğı ve TÜSİAD tarafından desteklenen, “İklim Değişikliği 
Etkisi Altında Tarımsal Ürün Arzının Sürdürülebilirliği” 
başlıklı çalışmada, küresel ortalama sıcaklıktaki her bir 
santigrat derece artışın, küresel ortalama arazi verimlerini 
buğdayda yüzde 6, mısırda yüzde 7,4, pirinçte yüzde 3,2 
ve soya fasulyesinde yüzde 3,1 azaltacağını öngörülüyor. 
Model sonuçları 3°C’lik sıcaklık artışı için 2050 yılı civa-

SÜRDÜRÜLEBILIR 
TARIM; Hemen Şimdi…
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Sustainable Agriculture;  
Right Now…

Climate change, which is one of the most important problems of the world, directly affects both the 
world’s and Turkey’s agriculture at the sectoral level. Medium and long-term (2030 and 2050) agricultural 

policies should be determined according to the predicted effects of climate change for both the solution 
of this problem and the sustainability of agricultural product supply. While it is thought that 25% of every 

100 liras will come from agricultural technology in the next 10 years, both the production and use of 
domestic agricultural technologies in our country will reduce foreign dependency in agriculture. At the 

same time, it is predicted that in the near future, countries that have farmers who can produce efficiently 
will increase their welfare levels.
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global average land yields by 6 percent in wheat, 7.4 
percent in corn, 3.2 percent in rice and 3.1 percent in 
soybeans. The model results predict a 25-50 percent yield 
loss around 2050 for 3°C temperature increase, while 
annual yield variability in grains is expected to increase.

Prof. Dr. Gökhan Özertan explains the economic 
losses of climate change for our country as follows: “It 
is estimated that the production amount will decrease 
by 8 percent in wheat, 2 percent in barley, 9 percent in 
corn and 13 percent in sunflower due to the decrease 
in yield caused by climate effects. Similarly, plant water 
model studies based on the prediction that Turkey will 
become a more arid region in general, it is concluded that 
the yield losses expected to occur as a result of climate 
change at the regional level will be about 10 percent 
on average in different agricultural product groups. The 
results of the plant-water model and the computable 
general equilibrium model show that the economic losses 
to be observed in the agricultural economy are around 10 
percent even in optimistic climate change scenarios.”

DEMAND FOR AGRICULTURAL PRODUCTS WILL 
INCREASE BY 15 PERCENT
Again, in the report titled “Increasing Added Value, 
Innovation and Digital Agriculture”, that supported by 
TUSIAD and which he prepared for publication together 
with Prof. Dr. Semih Tümen, Prof. Dr. Gökhan Özertan 
draws attention to the following points: “ Between 
2019-2028, the demand for agricultural products will 
increase by around 15 percent due to population pressure. 
In addition, the importance of measures to be taken to 
protect biodiversity in a production system in which 
how to use soil and water resources to meet increasing 
demand and monoculture agriculture has become almost 
a part of the production process globally is emphasized 
in the study. Within the framework of the agriculture and 
forestry sectors and land use constituting one quarter 
of the total greenhouse gas emissions, food production, 
which should definitely increase, will cause an increase in 
greenhouse gas emissions with current methods, and the 
issue of how to reduce the resulting carbon footprint will 
gain importance. In a world where globally cultivated land 
is not increasing or even decreasing in some countries, 
the projected 15 percent increase in production should 
be achieved with a strong increase in yield. In addition 
to plant production, the increase in production of animal 
products will be possible with the enlargement of the 
herds and the efective use of feeding stuff, which is an 
important input of the production process.”

DIGITAL TECHNOLOGIES WILL COMPLETELY CHANGE 
THE AGRICULTURE INDUSTRY
Technological development, as in all areas of life, has a 
significant impact on agricultural production patterns 
and, consequently, on the dynamics of the agricultural 

rında yüzde 25-50 seviyesinde verim kaybı öngörülürken, 
tahıllarda yıllık verim değişkenliğinin de artacağı tahmin 
ediliyor.

Prof. Dr. Gökhan Özertan iklim değişikliğinin ülkemiz 
açısından ekonomik kayıplarını şu şekilde veriyor: “Ürün 
seviyesinde yapılan çalışmaları iklim etkilerinin yarattığı 
verim azalmaları nedeniyle üretim miktarının buğdayda 
yüzde 8, arpada yüzde 2, mısırda yüzde 9 ve ayçiçeğinde 
yüzde 13 oranında azalacağı tahmin ediliyor. Benzer şe-
kilde, genel olarak Türkiye’nin daha kurak bir bölge haline 
geleceği öngörüsüne dayalı bitki su modeli çalışmaları, 
bölgesel seviyede iklim değişikliği sonucunda meydana gel-
mesi beklenen verim kayıplarının farklı ürün gruplarında 
ortalama yüzde 10 civarında olacağı sonucuna ulaşılıyor. 
Bitki-su modelinin ve hesaplanabilir genel denge modeli 
sonuçları iyimser iklim değişikliği senaryoları dahi tarım-
sal ekonomide gözlemlenecek ekonomik kayıpların yüzde 
10 civarında olduğunu gösteriyor.”

TARIM ÜRÜNLERINE TALEP YÜZDE 15 ARTACAK
Yine TÜSİAD tarafından desteklenen ve Prof. Dr. Semih 
Tümen ile birlikte yayına hazırladığı “Katma Değerin 
Artırılması, İnovasyon ve Dijital Tarım” başlıklı rapor-
da Prof. Dr. Gökhan Özertan şu noktalara dikkat çekiyor: 
“2019-2028 yılları arasında nüfus baskısı sebebiyle tarım 
ürünlerine olan talebin yüzde 15 dolayında artacak. Ayrıca, 
artan talebi karşılamada toprak ve su kaynaklarının nasıl 
kullanılacağının ve monokültür tarımının küresel olarak 
üretim sürecinin neredeyse bir parçası haline geldiği bir 
üretim sisteminde biyoçeşitliliği korumaya yönelik alına-
cak önlemlerin önemi çalışmada vurgulanmakta. Tarım ve 
ormancılık sektörlerinin ve toprak kullanımının toplam 
sera gazı emisyonunun dörtte birini oluşturması çerçeve-
sinde artması gereken gıda üretimi mevcut yöntemler ile 
sera gazı emisyonunda artışa sebep olacak ve ortaya çıka-
cak karbon ayak izinin nasıl azaltılacağı konusu önem ka-
zanacak. Küresel olarak ekilen arazilerin artmadığı, hatta 
kimi ülkelerde azaldığı bir dünyada, öngörülen yüzde 15’lik 
üretim artışı kuvvetli şekilde verim artışıyla sağlanmak 
durumunda. Bitkisel üretimin yanı sıra hayvansal ürün-
lerdeki üretim artışı da sürülerin büyütülmesi ve üretim 
sürecinin önemli girdisi olan yemin daha fazla miktarda ve 
verimli şekilde kullanımı ile mümkün olabilecek.”

DIJITAL TEKNOLOJILER TARIM SEKTÖRÜNÜ 
BÜTÜNÜYLE DEĞIŞTIRECEK
Teknolojik gelişim hayatın her alanında olduğu gibi tarım-
sal üretim kalıplarında ve dolayısıyla tarım ve gıda sektör-
lerinin dinamikleri üzerinde önemli etkiler oluşturuyor. 
Hiç insan eli değmeden tamamen yazılım ve robotlarca 
yönetilen üretim süreçlerinde yetiştirilen ve hasat edilen 
tarım ürünü ilk defa 2017 yılında elde edildiğini ifade eden 
Prof. Dr. Özertan, dijital teknolojilerin -internet, mobil 
teknolojiler, veri analitiği, büyük veri, yapay zeka, dijital 
uygulamalar- tarım ve gıda sektörlerini bütünüyle değişti-
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and food sectors. Stating that the agricultural product 
grown and harvested in production processes completely 
managed by software and robots without human touch 
was obtained for the first time in 2017, Prof. Dr. Özertan 
says that digital technologies -the Internet, mobile 
technologies, data analytics, big data, artificial intelligence, 
digital applications- will completely change and transform 
the agriculture and food sectors. Özertan continues his 
words as follows: “For example, as a result of digitalization, 
robots can precisely fine-tune input usage and increase 
productivity, reduce labor costs by reducing demand 
for manual labor, early warning systems can be set up 
against production losses caused by weather and climatic 
conditions, surveillance and forecasting processes can 
be strengthen with satellite technologies, the supply 
chain can be monitored instantly and in great detail, 
reliable information about the products can be provided 
to consumers, and policymakers can use the data and 
tools provided by digitalization to make the existing set of 
policies more effective.

receğini ve dönüştüreceğini söylüyor. Özertan şöyle devam 
ediyor: “Örnek vermek gerekirse, dijitalleşme neticesin-
de robotlar girdi kullanımını hassas bir şekilde ayarlayıp 
üretkenliği artırabilmekte, manuel işgücüne olan talebi 
azaltarak işgücü maliyetlerini düşürebilmekte, hava ve 
iklim koşullarının neden olacağı üretim kayıplarına karşı 
erken uyarı sistemleri kurulabilmekte, uydu teknolojileri 
ile gözetim ve tahmin süreçleri güçlendirilebilmekte, arz 
zinciri dijital teknolojiler sayesinde anlık, çok detaylı ola-
rak takip edilebilmekte, ürünlerin künyesine dair tüketici-
lere güvenilir bilgi ulaştırılabilmekte ve politika yapıcılar 
dijitalleşmenin sağladığı veri ve araçları mevcut politika 
setini daha etkin hale getirmek için kullanabilmekte. 

Son 20 yıllık dönemde internet, mobil teknolojiler, GPS, 
yazılım destekli robotlar gibi araçların tarım üretimine 
artan oranlarda dahil olmasıyla tarım sektörünün diğer 
temel sektörlerle bağlantıları güçlenmiş, diğer girdilere ta-
mamlayıcı ve üretim etkinliğini artırıcı yeni üretim faktör-
leri geliştirilmiş ve maliyet azaltıcı yenilikler hızla devreye 
giriyor. Bir başka deyişle, 20. yüzyıl boyunca yaygınlaşan 

The use of digital technologies in agriculture makes it possible to 
model vegetative development in a virtual environment and to 
make the most appropriate seed selection, feeding, protection, 
irrigation and other aquaculture decisions. In this way, the yield 
can increase up to 2.5 times, and the income obtained from the 
unit area increases. Another dimension we will observe will be 
the production of healthier food. Excessive use of pesticides 
and fertilizers threatens our health and nature more and more 
every day. Soils are being salted, the amount of organic matter is 
decreasing, the accumulation of residues in nature is increasing. 
Digital technologies, on the other hand, reduce input usage 
by an average of 25 percent. With digitalization, it is possible 
to monitor the level of disease risk day by day and to prevent 
unnecessary spraying in cases where there is no risk. At the same 
time, digital soil analysis technologies provide instant results, 
so they can be applied before each fertilization, so that only the 
missing and necessary fertilizers for the development of the plant 
can be given to the soil. Thus, unnecessary use of fertilizers is 
largely prevented.
In addition, the dimensions that technology will affect agriculture 
will be areas such as facilitating macro supply planning by 
calculating the cultivation area for each crop by using satellite 
images, tracking the product from field to fork with traceability 
solutions, and increasing the income and production of digital 
cooperative associations and small producers. In summary, we 
have to produce based on knowledge for access to healthier and 
cheaper food. As Doktar, we define ourselves as an agricultural 
information company and lead this transformation.

Betül Şallı 
Doktar Ürün Yönetimi Direktörü
Product Management Director, Doktar

DIJITAL TEKNOLOJILER GIRDI KULLANIMINI YÜZDE 25 DÜŞÜRÜYOR
Digital Technologies Reduce Agricultural Input Usage By 25 Percent

Tarımda dijital teknolojilerin kullanılması ile bitkisel gelişimin 
sanal ortamda modellemesini yapmak, en uygun tohum seçimi, 
besleme, koruma, sulama ve diğer yetiştiricilik kararlarını ver-
mek mümkün olmakta. Bu sayede verim 2,5 kata kadar artabil-
mekte, birim alandan elde edilen gelir yükselmekte. Diğer bir 
etkisini gözlemleyeceğimiz boyut ise daha sağlıklı gıda üretimi 
olacak. Yüksek ilaç ve gübre kullanımı sağlığımızı ve doğayı her 
geçen gün daha fazla tehdit ediyor. Topraklar tuzlanıyor, organik 
madde miktarı azalıyor, doğada kalıntı birikimi artıyor. Dijital 
teknolojiler ise girdi kullanımını ortalama yüzde 25 düşürüyor. 
Dijitalleşme ile bir hastalık riskinin seviyesini gün gün takip 
etmek ve risk olmadığı durumlarda gereksiz ilaçlamanın önüne 
geçmek mümkün olmakta. Aynı zamanda dijital toprak analizi 
teknolojileri anında sonuç verdiğinden her gübreleme öncesi 
uygulanabilmekte, bu sayede toprağa sadece eksik ve bitkinin 
gelişimi için ihtiyaç duyulan gübreler verilebilmektedir. Böyle-
likle gereksiz gübre kullanımı büyük oranda engelleniyor.
Bunların dışında tarıma teknolojinin etki edeceği boyutlar ise 
uydu görüntüleri üzerinden her ürün için ekim alanı hesaplan-
ması ile makro arz planlamasının kolaylaşması, izlenebilirlik 
çözümleri ile tarladan sofraya ürünün takibinin mümkün olması 
ve dijital kooperatif birlikleri ile küçük üreticilerin gelirlerinin 
ve üretiminin artması gibi alanlar olacaktır. Özetle daha sağlıklı 
ve daha ucuz gıdaya erişim için bilgiye dayalı üretim yapmak 
zorundayız. Doktar olarak biz de kendimizi tarımsal bilgi şirketi 
olarak tanımlıyoruz ve bu dönüşüme önderlik ediyoruz.
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With the increasing inclusion of tools such as the 
internet, mobile technologies, GPS and software-
supported robots in agricultural production in the last 
20 years, the agricultural sector’s connections with other 
basic sectors have been strengthened, new production 
factors that are complementary to other inputs and 
increase production efficiency have been developed, and 

cost-reducing innovations have been rapidly 
activated. In other words, productivity-
enhancing technological developments, 
which became widespread throughout the 
20th century, are changing their dimensions 
and penetrating agricultural production in 
the 21st century. In addition to increasing 
efficiency and added value, digitalization 
plays an important role in increasing the 
producer’s income, reducing price volatility 
and reducing the amount of waste, reducing 
time costs and other material costs, and 
creating a more effective forecasting 
framework for the impact of climatic 
conditions on yield.”

“AGRICULTURAL PRODUCTION NEEDS 
TO INCREASE BY AT LEAST 50 PERCENT”
Betül Şallı, Director of Doktar Product Management, 
which develops and offers digital agriculture solutions to 
organizations and farmers operating in the agricultural 
sector, states that a period in which the social effects of 
technology will be observed in many dimensions in the 
field of agriculture, says that the first of these dimensions 
is the increase in yield. Betül Şallı continues:”Due to the 
increase in the world’s population and the increase in 
calorie needs with the enrichment of this population, 
agricultural production should increase by at least 50 
percent in every 20 years. Previously, this increase was 
achieved with the advent of tractors in the 60s, chemical 
fertilizers in the 80s, and hybrid seeds in the 2000s. And 
for the next 20 years, the area that the United Nations 
calls the area of greatest hope in this regard is the use 
of digital technologies and artificial intelligence in 
agriculture. In order to reveal the information, we develop 
IOT (internet of things)-based sensors and remote sensing 
technologies, create artificial intelligence algorithms that 
model the mathematics of the plant in order to transform 
the incoming data into information, and offer all these to 
producers and institutions with user-friendly software.”

Stating that agriculture is a conservative sector, Betül 
Şallı states that it is not enough to develop technology 
alone to create a technological transformation, and 
underlines that the level of awareness, motivation, 
competence and knowledge should be increased as well 
as technology for transformation. Şalli; “For this reason, 
in addition to the technologies we produce, we provide 
agricultural consultancy and technical training for all 

verimlilik artırıcı teknolojik gelişmeler, 21. yüzyılda boyut 
değiştirerek tarımsal üretime nüfuz ediyor. Dijitalleşme 
verimlilik ve katma değerdeki artışın yanı sıra üreticinin 
gelirini artırma, fiyat oynaklığını azaltma ve atık miktarını 
düşürme, zaman maliyetlerini ve diğer maddi maliyetleri 
azaltma ve iklimsel şartların verime etkisine dair daha et-
kin bir tahmin çerçevesi oluşturmada önemli rol oynuyor.”

“TARIMSAL ÜRETIMIN 
EN AZ YÜZDE 50 
ARTMASI GEREKIYOR”
Tarım sektöründe faali-
yet gösteren kuruluşlara 
ve çiftçilere dijital tarım 
çözümleri geliştiren ve 
sunan Doktar Ürün Yöne-
timi Direktörü Betül Şallı, 
tarım alanında teknoloji-
nin birçok boyutta sosyal 
etkilerini gözlemleneceği 
bir döneme girildiğini be-
lirterek, bu boyutlardan 
ilkinin verim artışı oldu-
ğunu söylüyor. Betül Şallı 
sözlerine şöyle devam ediyor: “Dünya nüfusundaki artış 
ve bu nüfusun zenginleşmesi ile kalori ihtiyacındaki yük-
selişten dolayı her 20 sene içerisinde tarımsal üretimin en 
az yüzde 50 artması gerekiyor. Daha önce 60’larda trak-
törlerin, 80’lerde kimyasal gübrelerin, 2000’li yıllarda ise 
hibrit tohumların ortaya çıkması ile bu artış yakalandı. 
Önümüzdeki 20 yıl için ise Birleşmiş Milletlerin bu konu-
da en büyük umut alanı olarak adlandırdığı alan, tarımda 
dijital teknolojilerin ve yapay zekanın kullanımı. Bilgiyi 
ortaya çıkarabilmek için ise nesnelerin interneti tabanlı 
sensör ve uzaktan algılama teknolojileri geliştiriyor, gelen 
verileri bilgiye dönüştürebilmek için bitkinin matematiğini 
modelleyen yapay zeka algoritmaları oluşturuyor ve tüm 
bunları kullanıcı dostu yazılımlar ile üreticilere ve kurum-
lara sunuyoruz.”

Betül Şallı tarımın muhafazakar bir sektör olduğunu be-
lirterek, teknolojik dönüşümü yaratmak için sadece tekno-
lojiyi geliştirmenin yetmediğini ifade ederek, dönüşüm için 
teknolojinin dışında, farkındalık, motivasyon, yetkinlik ve 
bilgi seviyesinin de artması gerektiğinin altını çiziyor. Şallı; 
“Bu nedenle ürettiğimiz teknolojilerin yanı sıra hem tüm 
bunlar için zirai danışmanlık ve teknik eğitim sağlıyoruz, 
hem de motivasyon ve farkındalığın artması için tarım 
alanında diğer öncü kurumlarla işbirliği içerisinde sosyal 
etki ve dönüşüm programları yürütüyoruz. Bu doğrultuda 
bugüne kadar binlerce üreticinin teknolojiyi deneyimle-
yerek sahiplenmesine ve gelirlerini katlamalarına şahit 
olduk.” diyor. 

“TARIMSAL GIRDILERDE DIŞA BAĞIMLIYIZ”
Büyük bir tarım ekonomimiz var ancak tarımsal girdilerde 
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these, as well as carry out social impact and transformation 
programs in cooperation with other leading institutions 
in the field of agriculture to increase motivation and 
awareness. Thus, we have witnessed that thousands 
of manufacturers have experienced and embraced the 
technology and multiplied their incomes to date.” says.

“WE ARE DEPENDENT ON FOREIGN AGRICULTURAL 
INPUTS”
We have a large agricultural economy, but we are largely 
foreign-dependent on agricultural inputs, Şallı says, 
adding that in the next 10 years, 25 out of every 100 Lİra 
of value in agriculture will come from technology. Şallı 
continues her words as follows: “In this context, producing 
these technologies locally is of great importance in terms 
of both reducing foreign dependency and ensuring that 
technology reaches the manufacturer at affordable prices. 

büyük oranda dışa bağımlıyız diyen Şallı, önümüzdeki 10 
yıl içerisinde tarımda her 100 liralık değerin 25’i teknoloji-
den geleceğini söylüyor. Şallı sözlerine şöyle devam ediyor: 
“Bu bağlamda bu teknolojileri yerli olarak üretmek hem 
dışa bağımlılığı azaltmak hem de teknolojinin üreticiye 
uygun fiyattan ulaşmasını sağlamak açısından büyük önem 
taşıyor. Örnek vermek gerekirse bizim bazı ürünlerimizden 
önce bu teknolojiye ulaşmak isteyen üreticiler 10 kat fazla 
para vermek zorundaydı, bu da yaygınlaşmasını önlüyordu. 
Anadolu iklimsel özellikleri ve toprağında yetişebilen ürün 
çeşitliliği açısından dünyada eşsiz bir coğrafya, ülke olarak 
nüfusun yüzde 20’si halen tarımdan besleniyor. Bu ne-
denlerle bu coğrafyanın avantajlarını da kullanarak tarım 
teknolojilerinde global lider olmak zorundayız.

Biz bu motivasyonla çalışıyoruz, bugün onlarca ülkede 
dünyanın en büyük gıda tarım ve gıda firmaları Doktar 
ürünleri ile Ar-Ge’lerini yapıyor, verimlerini artırıyor. He-

Agricultural technologies began to be used in many stages of 
plantal and animal production. We implement many good examples 
of this both in our Smart Village project area, in Turkey and in 
many countries of the world, or we can observe the other projects 
that have been implemented. For example, artificial intelligence 
supported irrigation and fertilization technology can irrigate 
according to the water needs of the plant by controlling the weather 
conditions and soil moisture. Thus, both yield losses are prevented 
and product quality increases.
Another technology application is early warning systems. The 
occurrence of diseases and pests in crop production directly 
depends on meteorological conditions. As a result of the evaluation 
of meteorological data and environmental conditions, it is possible 
to detect the pest while it is still in egg form and to apply less 
pesticides. It is possible to predict frost and hail conditions 
with early warning systems. But another weather condition as 
dangerous as them is extremely hot weather. Especially the extreme 
temperatures that will occur during the flowering periods of citrus 
fruits can cause the flowers of fruit trees to fall out. By anticipating 
this in advance, it is possible to prevent yield losses by using plant 
nutrition products that can reduce the stress of trees.
In large cultivated areas, it is very difficult and troublesome to detect 
diseases and pests or to be aware of water leaks by controlling the 
interior parts of the land without damaging the cultivated areas. 
However, it is both effortless and much less costly to perform 
drone imaging over the area. In stock raising, it is possible to detect 
diseases and estrus periods for fertilization with the padometer on 
the feet of animals. Again, with the agricultural technologies used in 
the milking system, it is possible to easily diagnose udder diseases. 
As technology develops, its accessibility for the farmer also becomes 
easier.

Tülin Akın 
TABİT Kurucu Ortak
TABİT Co-Founder

“TARIM TEKNOLOJILERIYLE ÜRÜN KALITESI ARTIYOR”
“Product quality is improving with agricultural technologies”

Tarım teknolojileri, bitkisel üretim ve hayvansal üretimin birçok 
aşamasında kullanılmaya başladı. Bunun birçok güzel örneğini hem 
biz Akıllı Köy proje alanımızda hem de Türkiye’de ve dünyanın bir-
çok ülkesinde uyguluyoruz veya uygulanmış projeleri görebiliyoruz. 
Örneğin yapay zeka destekli sulama ve gübreleme teknoloji, hava 
şartları ve toprağın nemini kontrol ederek, bitkinin bulunduğu dö-
nemdeki su ihtiyacına göre sulama yapabiliyor. Böylece hem verim 
kayıplarının önüne geçiliyor hem de ürün kalitesi artıyor. 
Bir başka teknoloji uygulaması da erken uyarı sistemleri. Bitkisel 
üretimdeki hastalık ve zararlıların oluşumu meteorolojik şartlara 
doğrudan bağlıdır. Meteorolojik geçmiş dönem verilerin ve ortam 
şartlarının değerlendirilmesi sonucunda zararlıyı daha yumurta 
halindeyken tespit ederek daha az ilaçlama yapabilmek mümkün. 
Erken uyarı sistemleri ile don dolu şartlarını önceden tahmin 
edebilmek mümkün. Ancak onlar kadar tehlikeli bir diğer hava şartı 
da aşırı sıcaklar. Özellikle narenciyelerin çiçeklenme dönemlerinde 
oluşacak aşırı sıcaklar meyve ağaçlarının çiçeklerinin dökülmesi-
ne neden olabilir. Bunu önceden tahmin ederek ağaçların stresini 
azaltabilecek bitki besleme ürünleri kullanarak verim kayıplarının 
önüne geçmek mümkün.
Ekili büyük alanlarda arazinin iç kısımlarını ekili alanlara zarar ver-
meden gezerek hastalık ve zararlı tespit edebilmek yada su kaçak-
larını kontrol edebilmek çok zor ve zahmetli. Ancak alan üzerinden 
drone ile görüntüleme yapmak hem zahmetsiz hem çok daha az ma-
liyetli. Hayvancılıkta hayvanların ayaklarındaki padometrele hasta-
lıklarını, döllemeye elverişli kızgınlık zamanlarını tespit edebilmek 
mümkün. Yine süt sağım sisteminde kullanılan tarımsal teknolojiler 
ile meme hastalıklarını kolayca teşhis edebilmek mümkün. Teknolo-
ji geliştikçe çiftçi açısından erişilebilirliği de kolaylaşıyor.
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For example, before some of our products, manufacturers 
who wanted to get to this technology had to pay 10 
times more money, which prevented it from becoming 
widespread. Anatolia is a unique geography in the world 
in terms of its climatic features and the variety of crops 
that can grow on its soil, as a country, 20 percent of 
the population is still fed from agriculture. For these 
reasons, we have to be the global leader in agricultural 
technologies by using the advantages of this geography.

We work with this motivation. Today, the world’s largest 
agriculture and food companies in dozens of countries are 
performing their R&D studies with Doktar products and 
increasing their efficiency. Our goal is to complete the 
global expansion in three years and strengthen agricultural 
production all over the world with our technologies. 
The technologies we have developed are well ahead of 
the products of our global competitors; therefore, as of 
this year, we aim to quickly complete the structure we 
have created in five different countries in the 20 largest 
agricultural economies and take a leading position in the 
global market.

We chose agriculture for two reasons. Firstly, analytical 
thinking and the use of technology in the field of 
agriculture are currently very low, and secondly, the 
value that can be created with technology is very high. 
In addition, finding solutions to major problems of the 
world such as hunger and high food prices by producing 
healthier food and increasing efficiency have been the 
factors that motivate us.

TECHNOLOGIES USED IN AGRICULTURE IMPROVE THE 
QUALITY OF LIFE
Saying that it would not be wrong to define agricultural 
production as an open-top factory, TABİT Co-Founder 

Tülin Akın defines agriculture 
as a way of production that is 
completely open to all wild 
nature conditions and needs 
a disciplined production like 
a factory. Akın says; “Perhaps, 
it was possible to ignore the 
production losses caused by the 
nature of agriculture with the 
ancient knowledge of the farmer 
during periods when the need 
for food was not so intense. 
However, it has become a 
necessity to minimize the losses 

in the production and supply chain due to the food needs 
of the increasing population, the pressure of agricultural 
lands by the housing and industrial areas, and the risks in 
production due to the global climate crisis. It is possible 
to avoid all these problems by combining the use of 
technology in agriculture with the production experience 
of farmers, that is, with their ancient knowledge. 

defimiz üç yıl içerisinde global genişlemeyi tamamlayarak 
tüm dünyada tarımsal üretimi teknolojilerimizle güçlen-
dirmek. Geliştirdiğimiz teknolojiler global rakiplerinin 
ürünlerinin oldukça ilerisinde; bu nedenle bu sene itiba-
riyle beş farklı ülkede oluşturduğumuz yapılanmayı hızla 
en büyük 20 tarım ekonomisinde tamamlamayı ve global 
pazarda lider pozisyonu almayı hedefliyoruz.

Biz iki sebeple tarımı seçtik. Birincisi hali hazırda anali-
tik düşüncenin ve teknolojinin tarım alanında kullanımı-
nın çok düşük olması, ikincisi teknoloji ile yaratılabilecek 
değerin çok yüksek olması. Bununla birlikte daha sağlıklı 
gıda üretimi, artan verim ile açlık sorunu ve gıda fiyatları-
nın yüksekliği gibi dünyevi ve büyük problemlere çözüm 
üretmek ise bizi sürekli motive tutan unsurlar oldu.”

TARIMDA KULLANILAN TEKNOLOJILER YAŞAM 
KALITESINI YÜKSELTIYOR
Tarımsal üretimi, üstü açık bir fabrika olarak tanımlama-
nın yanlış olmayacağını söyleyen TABİT Kurucu Ortağı 
Tülin Akın, tarımın tüm vahşi doğa şartlarına tamamen 
açık ve bir fabrika kadar disiplinli bir üretime ihtiyacı olan 
bir üretim şekli olarak tanımlıyor. Akın; “Gıdaya ihtiyacın 
bu denli yoğun olmadığı dönemlerde çiftçinin kadim bilgisi 
tarımın doğası nedeniyle oluşan üretim kayıplarını göz 
ardı edebilmek belki mümkündü. Ancak artan nüfusun 
gıda ihtiyacı ve tarım arazilerinin konut ve sanayii alanları 
tarafından baskı altına alınması, küresel iklim krizi nede-
niyle üretimde oluşan riskler nedeniyle üretim ve tedarik 
zincirinde kayıpların en aza indirilmesi mecburiyet halini 
aldı. Tarımda teknoloji kullanımını çiftçilerin üretim dene-
yimleriyle yani kadim bilgileriyle birleştirerek tüm bu so-
runların önüne geçebilmek mümkün. Tarımda kullanılan 
teknolojiler, çiftçinin verimliliğini, karlılığını buna bağlı 
olarak yaşam kalitesini yükseltiyor.” diyor.

Tarımda dijital dönüşümü iki 
ayrı başlıkta ele almak gerekti-
ğini belirten Akın; bunlardan 
birincisi makro tarım politi-
kaları üretmek için geliştirilen 
Tarımsal Dijital Dönüşüm ça-
lışmaları olmalı ki, bunlar ta-
rım konusunda karar verecek 
yöneticilerin ihtiyacına yönelik 
verileri anlamlandırmak üzere 
hizmet verecek şekilde tasar-
lanmalı. Çiftçilerin üretimleri-
ni kolaylaştıracak, verimlerini 
artıracak teknolojileri ise daha 
lokal ve daha basit sistemlerle oluşturmak gerektiğinin 
altını çizen Akın, böylece çiftçiler için erişilebilir fiyatlı ve 
kolay kullanımlı teknoloji sistemlerini üretime entegre 
edilebileceğini vurguluyor. Akın sözlerine şöyle devam edi-
yor: “Hem makro hem mikro karar sistemlerinin birbiriyle 
entegre veri transferi yapabilmesini mümkün kılmak çok 
önemli. Buna dikkat etmezsek hem parasal kaynaklarımız 
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Technologies used in agriculture increase the productivity, 
profitability and quality of life of the farmer.”

Akın stated that digital transformation in agriculture 
should be discussed in two separate headings, the first 
of which should be Agricultural Digital Transformation 
studies developed to produce macro-agricultural policies, 
which should be designed to understand the data for 
the needs of managers who will make decisions about 
agriculture. Underlining that it is necessary to create 
technologies that will facilitate the production of farmers 
and increase their productivity with more local and 
simpler systems, Akın emphasizes that this way, accessible 
priced and easy-to-use technology systems for farmers can 
be integrated into production. Akın continues her words 
as follows: “It is very important to enable both macro and 
micro decision systems to transfer data integrated with 
each other. If we do not pay attention to this, both our 
financial resources will be wasted and the responsibility 
for the failure that cannot be obtained from the complexity 
of technology is attributed to technology, and it will 
be inevitable for our country to turn into the garbage 
of unsuccessful projects and agricultural technologies. 
For this reason, for cities with agricultural production, a 
roadmap for ‘Digitalization in Smart Agricultural Cities’ 
should be created by the administrations of these cities. 
This roadmap should be created together with all parties 
of the agricultural production and food supply chain with a 
focus on efficiency and profitability.”

boşa gider hem de teknoloji karmaşasından elde edile-
meyen başarısızlığın sorumluluğu ‘teknolojiye yüklenir’ 
bunun yanında ülkemizin başarısız projeler ve tarım tek-
nolojileri çöplüğüne dönmesi kaçınılmaz olur. Bu nedenle 
tarımsal üretimin olduğu şehirler için, bu şehirlerin yöne-
timleri tarafından ‘Akıllı Tarım Şehirlerinde Dijitalleşme’ 
ile ilgili bir yol haritası oluşturulması gerekiyor. Bu yol 
haritası verimlilik ve karlılık odaklı olarak tarımsal üretim 
ve gıda tedarik zincirinin tüm tarafları ile birlikte oluştu-
rulmalıdır.”

New technologies are changing the existing agri-food value chain 
by facilitating collaboration between industry stakeholders and 
providing much more information for decisionmaking. In this way, 
new business models that have not been seen before in the sector 
are also emerging. However, along with these positive points, there 
are also difficulties that need to be overcome. Small and medium-
sized farmers are able to resist change in some cases. It also hinders 
potential progress due to new technologies that have not yet proven 
effective, an aging population and a lack of knowledge when it 
comes to the use of innovative solutions. Digital technologies will 
affect not only the role of farmers, but also input suppliers and 
intermediaries, because farmers often base technological decisions 
on the recommendations they receive from input providers who 
have a close relationship with them. Also, agriculture producers 
should be convinced that the data provided by new technologies will 
bring positive results. The technology provides new opportunities 
for farmers, as well as other partners of the value chain, such as 
better balancing supply and demand, improving food quality, 
reducing food waste and efficient use of logistics.

Prof. Dr. Gökhan Özertan 
Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi
Faculty Member of Boğaziçi University, Department of Economics

“KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLI ÇIFTÇILER DEĞIŞIME DIRENEBILIYOR”
“Small and medium-sized farmers can resist change”

Yeni teknolojiler, sektördeki paydaşlar arasındaki işbirliğini kolay-
laştırarak ve karar vermeye yönelik çok daha fazla bilgi sağlayarak 
mevcut tarımsal gıda değer zincirini değiştirmekte. Bu sayede daha 
önce sektör içinde örneği görülmemiş yeni iş modelleri de orta-
ya çıkıyor. Ancak bu olumlu noktalarla birlikte aşılması gereken 
zorluklar da mevcut. Küçük ve orta ölçekli çiftçiler kimi durumlarda 
değişime direnebilmekte. Ayrıca, henüz etkili olduğu kanıtlanmayan 
yeni teknolojiler, yaşlanan nüfus ve yenilikçi çözümlerin kullanımı 
söz konusu olduğunda bilgi eksikliğinden dolayı potansiyel gelişme-
leri de engellemekte. Dijital teknolojiler sadece çiftçilerin değil girdi 
tedarikçilerinin ve aracıların rolünü de etkileyecek, çünkü çiftçiler 
genellikle teknolojik kararları kendileriyle yakın ilişki içinde olan 
girdi sağlayıcılarından aldıkları tavsiyelere dayandırıyor. Ayrıca, 
üreticiler yeni teknolojiler tarafından sağlanan verilerin olumlu 
sonuçlar doğuracağına ikna edilmeli. Teknoloji çiftçilerin yanı sıra 
değer zincirinin diğer ortaklarına arz ve talebin daha iyi dengelen-
mesi, gıda kalitesinin iyileştirilmesi, gıda atığının azaltılması, verimli 
lojistik kullanımı gibi yeni fırsatlar tanıyor.
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Tarımda kendi kendine 
yeterlilik sınavı

Tarımda kendi kendine yeterlilik ve yerli üretim kavramları hiç olmadığı kadar önem ve anlam kazanmış durumda. 
Tarım emtiasında fiyatlamalar rasyonellikten hızla uzaklaşırken, savaşın devam etmesi halinde söz konusu fiyat 

artışlarının sürmesi kaçınılmaz gözüküyor.

The concepts of self-sufficiency and domestic production in agriculture have never existed. has become so 
important and meaningful While pricing in agricultural commodities is rapidly moving away from rationality, it 

seems inevitable that the price increases in question will continue if the war continues.

Self-sufficiency test in agriculture

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI, Türkiye 
başta olmak üzere pek çok ülkede 
tarımda kendi kendine yeterlilik 
konusunu yeniden gündeme 
getirdi. Arz ve tedarik tarafında 
artan riskler ile rekor seviyeleri 
test eden tarım emtia fiyatları, 
pek çok ülkenin gıda güvencesi 
ve gıda fiyat istikrarını tehdit 
ediyor. Düne  kadar “Küreselleşen 
dünyada kendi kendine yeterlilik 
politikası artık geçerli değildir; 
gerekli de değildir” argümanından, bugün yeniden “Kendi 
kendine yettiğin kadar bağımsız ve güçlüsün” noktasına 
geldik. Dünyanın hiç de söylendiği gibi küresel bir köy 
olmadığını, gıda güvencesini bu kadar riske atarak ve 
pahalı şekilde tecrübe etmek büyük talihsizlik… Zira gıda 
arz güvenliği açısından kırılganlıkların iyiden iyiye arttığı 
bir dönemin tam da içinden geçiyoruz. Ve bu, hiç de öyle 
kısa vadeli ya da geçici bir süreç olmayacak gibi gözüküyor. 
Son iki yıldır tarım emtia piyasası açısından arz-talep-
fiyat dengesinin bozulmasında pandemi koşullarının 
değiştirdiği dengeler, tedarik zincirindeki kırılmalar ve 
olumsuz iklim şartları başroldeydi. Bunlar yetmezmiş gibi 
artık jeopolitik riskler de söz konusu sürecin bir parçası 
oldu. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasıyla birlikte gözler 
yeniden stratejik önemdeki tarım emtia ürünlerine çevrildi. 
Nasıl çevrilmesin? Son iki haftada tarım emtiasında vadeli 

THE UKRAINE-RUSSIA WAR 
brought up the issue of self-
sufficiency in agriculture in 
many countries, especially 
in Turkey. Increasing risks on 
the supply and supply side 
and agricultural commodity 
prices testing record levels 
threaten the food security and 
food price stability of many 
countries. Until yesterday “The 
policy of self-sufficiency in the 

globalizing world is no longer valid; From the argument that 
it is not necessary”, we have come to the point of “You are 
as independent and strong as you are self-sufficient”. It is a 
great misfortune to experience that the world is not a global 
village, as it is said, by risking and expensive food security… 
Because we are going through a period in which fragilities in 
terms of food supply security are increasing. And it doesn’t 
seem like it will be a short-term or temporary process at all. 
In the last two years, the balances changed by the pandemic 
conditions, breaks in the supply chain and adverse climatic 
conditions have played a leading role in the deterioration of 
the supply-demand-price balance in terms of the agricultural 
commodity market. As if these were not enough, geopolitical 
risks have now become a part of the process. With Russia’s 
attack on Ukraine, eyes were again turned to strategically 
important agricultural commodities. How not to turn? In the 
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kontratlar yukarı yönlü çok ciddi fiyat hareketlerine sahne 
oluyor. Rusya-Ukrayna arasındaki savaş Karadeniz’den 
yapılan hububat sevkiyatını riske atarken, Chicago buğday 
vadelileri bushel başına 13.63 doları görerek tarihi seviyeyi 
test etti. Jeopolitik şoktan nasibini alan palm yağının ise 
Mayıs vadeli fiyatları Kuala Lumpur’da yüzde 10 artışla ton 
başına 7,060 ringit (1,687 dolar) oldu. Bu, 2001’den buyana 
en büyük günlük artış olarak kayda geçti. Palm yağı fiyatları 
tüm zamanların en yüksek seviyesinde seyrediyor. Soya 
fasulyesi fiyatları da rekor yükselişler kaydederken, petrol 
fiyatlarındaki artış sonucu daha cazip hale gelen etanol ile 
birlikte mısır fiyatları da yükselişini sürdürüyor. Savaşın 
başladığı sıralarda tonu 1.400 dolar seviyesinde seyreden 
ayçiçeği yağı fiyatları da 2 bin 400 dolarları gördü. Örnekleri 
çoğaltmak mümkün...Tarım emtiasında fiyatlamalar 
rasyonellikten hızla uzaklaşırken, savaşın devam etmesi 
halinde söz konusu fiyat artışlarının sürmesi kaçınılmaz 
gözüküyor.

TÜRKİYE KENDİ KENDİNE YETMİYOR
Şimdi gelelim konunun Türkiye’yi ilgilendiren kısmına…
Türkiye, yukarıda saydığımız tarım emtiasının neredeyse 
tamamında ithalata bağımlı durumda. Bunu biz değil 
resmi veriler söylüyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 
(TÜİK) 2019-2020 dönemi bitkisel ürün denge tablolarına 
baktığımızda, toplam tahıl ürünlerinde yurt içi üretimin 
yurt içi talebi karşılama oranı (yeterlilik derecesi) yüzde 
87.8 seviyesinde. Ürün bazında bakarsak buğdayda 
yeterlilik oranımız yüzde 89.5 iken, mısırda yüzde 75.5 
düzeyinde. Tarım Bakanlığının verilerine göre, 2020-21 
döneminde toplam buğday ithalatımızın yüzde 78’ini 
Rusya ve yüzde 9.2’sini Ukrayna’dan gerçekleştirdik.
Aynı dönemde ham ayçiçeği yağı tarafında 850 bin ton 
ithalata 1.2 milyar dolar harcadık. Ayçiçeği tohumunda 
ise 739 bin ton ithalata karşılık 542 milyon dolar döviz 
ödedik. Toplam ayçiçeği ithalatının yüzde 51’ini Rusya, 
yüzde 15’ini Ukrayna’dan yaptık.Özellikle buğday ve 
ayçiçeği kritik önemde olduğu için bu detayları paylaştık 
ama bu iki ürünün dışında da Rusya ve Ukrayna’dan 
hatırı sayılır ithalat oranlarımız mevcut.Örneğin geçen 
yıl mısır ithalatının yüzde 55’ini Rusya’dan, yüzde 29’unu 
Ukrayna’dan temin ettik. Rusya, arpa ithalatımızın yüzde 
39’unda, çeltik ithalatımızın da yüzde 64’ünde pay sahibi.
Soyanın da yüzde 19’unu Ukrayna’dan ithal ediyoruz. 
Savaş halindeki Ukrayna ve Rusya’ya tarımsal ithalattaki 
bağımlılığımıza bakar mısınız? Böyle bir ortamda gıda arz 
güvenliğini temin etmek ve fiyatlarda istikrarı sağlamak 
ne kadar mümkün olur? İşte bu yüzden tarımda “kendi 
kendine yeterlilik” ve “yerli üretim” kavramları hiç 
olmadığı kadar önem ve anlam kazanmış durumda. Hemen 
unutmadan şunu da ekleyelim… Buğdayın anavatanı olan 
Anadolu coğrafyasında yukarıda bahsi geçen ürünlerin 
tamamı rahatlıkla yetiştirilebiliyor. O yüzden Türkiye’nin 
stratejik önemdeki hububat ve yağlı tohumlar üretimini 
verimli şekilde artırmaktan başka bir alternatifi yok.

last two weeks, futures contracts in agricultural commodities 
have witnessed very serious upward price movements. As 
the war between Russia and Ukraine put grain shipments 
from the Black Sea at risk, Chicago wheat futures tested 
historical levels at $13.63 per bushel. May futures prices 
of palm oil, which suffered from the geopolitical shock, 
rose 10 percent to 7,060 ringit ($1,687) per tonne in Kuala 
Lumpur. This was the largest daily increase since 2001. Palm 
oil prices are at an all-time high. While soybean prices also 
recorded record increases, corn prices continue to rise with 
ethanol, which has become more attractive as a result of the 
increase in oil prices. Sunflower oil prices, which were at 
the level of 1,400 dollars a ton at the beginning of the war, 
also saw 2 thousand 400 dollars. It is possible to multiply 
examples... While pricing in agricultural commodities is 
rapidly moving away from rationality, it seems inevitable 
that the price increases in question will continue if the war 
continues.

TURKEY IS NOT SELF-SUPPLIED
Now let’s come to the part of the issue that concerns 
Turkey… Turkey is dependent on imports for almost all of the 
agricultural commodities we have mentioned above. Official 
data says this, not us. When we look at the herbal product 
balance tables of the Turkish Statistical Institute (TUIK) for 
the period 2019-2020, the ratio of domestic production to 
meet domestic demand (degree of sufficiency) in total grain 
products is at the level of 87.8 percent. If we look at the 
product basis, our proficiency rate in wheat is 89.5 percent, 
while it is 75.5 percent in corn. According to the data of the 
Ministry of Agriculture, we made 78% of our total wheat 
imports from Russia and 9.2% from Ukraine in the 2020-
21 period. In the same period, we spent 1.2 billion dollars 
on 850 thousand tons of crude sunflower oil imports. In 
sunflower seeds, we paid 542 million dollars in exchange 
for 739 thousand tons of imports. We made 51 percent of 
total sunflower imports from Russia and 15 percent from 
Ukraine. We shared these details, especially since wheat 
and sunflower are of critical importance, but apart from 
these two products, we have considerable import rates from 
Russia and Ukraine. For example, last year we have corn. 
We obtained 55 percent of its imports from Russia and 29 
percent from Ukraine. Russia has a share in 39 percent of 
our barley imports and 64 percent of our paddy imports. We 
also import 19 percent of soybean from Ukraine. Look at our 
dependence on agricultural imports to warring Ukraine and 
Russia. How possible is it to ensure food supply security and 
stabilize prices in such an environment? 

That’s why the concepts of “self-sufficiency” and 
“domestic production” in agriculture have gained more 
importance and meaning than ever before. Before we forget, 
let’s add this… All of the above-mentioned products can be 
easily grown in Anatolia, the homeland of wheat. Therefore, 
Turkey has no alternative but to increase the production of 
strategically important grains and oilseeds efficiently.
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Almanya merkezli Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) Derneği, Mayıs-Eylül 2021 
tarihleri arasında 28 ilde ve 3.243 kişiyle yüz yüze gerçekleştirdiği “Türkiye Gençlik 

Araştırması” çalışmasını kamuoyuyla paylaştı. Araştırmada 18-25 yaş gençliğinin 
sosyal medya kullanımının çok yüksek olduğu, ülke ve dünya gündemini önemli 
ölçülerde takip ettiği, cinsiyet eşitliğine ve insan – hayvan haklarına önem verdiği, 

çevreye duyarlı olduğu, kendi içinde umutsuz görünse de, umutlu bir gençliğin 
varlığı görülüyor.

TURKISH YOUTH RESEARCH is carried out by the Konrad 
Adenauer Stiftung (KAS) Association under the direction 
of Hacettepe University Political Science and Public 
Administration Department Professor Doctor Ali Çağlar and 
Hacettepe University Social Work Department Associate 
Professor Doctor Türken Çağlar.

The data for this research was collected through face-to-face 
surveys conducted by interviewers in 28 provinces of Turkey 
between 20 May and 10 September 2021. Questionnaires are 
applied on the basis of women, men and age categories, in 
places where young people are mostly located, mainly parks, 
cafes, and shopping centers (considering the central districts-
neighbourhoods in the relevant city). Professor Doctor Ali 
Çağlar says that the research team involved consists of 56 
people.

Çağlar states that according to the research, the general 
majority of the youth (62.5 percent) in Turkey are not satisfied 
with the current situation and administration of Turkey, during 
the months in which the research was conducted. He also says 
that nearly all of the youth (99.1 percent) think that they are 
experiencing significant problems in today’s Turkey, adding 
that “the bad economic situation, unemployment, poor quality 
of education and widespread nepotism, corruption and bribery 
were the problems mentioned first.”  

IS GENERATION Z CARELESS?
The target audience of the research is youth between the 
ages of 18 to 25. This age group belongs to Generation Z, 

TÜRKIYE GENÇLIK ARAŞTIRMASI, Konrad Adenauer Stif-
tung (KAS) Derneği tarafından Hacettepe Üniversitesi 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Ali Çağlar ve Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet 
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Türken Çağlar’ın yürütücü-
lüğünde gerçekleştiriliyor.

Bu araştırmanın verileri, 20 Mayıs – 10 Eylül 2021 tarih-
leri arasında, Türkiye’nin 28 ilinde, anketörler tarafından 
deneklerle yüz yüze yapılan anketlerle toplanıyor. Gençle-
rin çoğunlukla bulundukları mekânlarda, parklar, kafeler, 
alış-veriş merkezleri başta olmak üzere (ilgili kentteki mer-
kez ilçeler-mahalleler göz önüne alınarak); kadın, erkek ve 
yaş kategorileri temelinde anketler uygulanıyor. Prof. Dr. Ali 
Çağlar, araştırmada görev alan ve çalışan araştırma ekibinin 
56 kişiden oluştuğunu söylüyor. 

Çağlar, araştırmaya göre Türkiye’deki gençlerin genel 
çoğunluğunun (yüzde 62,5) araştırmanın gerçekleştirildiği 
aylar göz önüne alındığında, Türkiye’nin şu anki durum ve 
yönetiminden memnun olmadıklarını belirtiyor. Gençlerin 
tamamına yakınınınsa (yüzde 99.1) günümüz Türkiye’sinde 
önemli sorunlar yaşandığını dile getirdiklerini belirtiyor ve 
“ilk sıralarda ekonomik durumun kötülüğü, işsizlik, kalitesiz 
eğitim ve adam kayırmacılık, yolsuzluk ve rüşvetin yaygın 
olması dile getirilen sorun(lar) olmuştur.” diyor. 

Z KUŞAĞI VURDUMDUYMAZ MI?
Araştırmanın hedef kitlesi 18-25 yaş aralığı. Bu yaş grubu 
son zamanlarda popüler tartışmalardan biri olan Z Kuşa-

TÜRK GENÇLIĞI  
UMUDUNU KORUYOR…

Türkiye Gençlik Araştırması’na göre;
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According to 
the Turkish 
Youth Research; 
Turkey’s youth is 
still hopeful…
Germany-based Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) 
Association shared with the public the findings of the 
“Turkish Youth Research” study, which was conducted 
face-to-face with 3,243 people in 28 provinces between 
May and September 2021. The research found that the 
youth aged 18-25 have excessive use of social media, 
follow the national and world news to a significant extent, 
care about gender equality and human-animal rights, 
are sensitive to the environment; and though they might 
seem hopeless, they are hopeful.
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ğı’na denk geliyor. Çağlar, literatür göz önüne alındığında, 
bu kesime Z Kuşağı denilebileceğini söylüyor ve sözlerine 
şöyle devam ediyor: “Bu kuşak hakkında, genel kanı olarak 
var olan, “bu gençlik vurdumduymaz, boş, ilgisiz” gibi ön 
yargıların doğru olmadığı tam tersine Türkiye ve dünya 
gündemini takip ettiği, her açıdan -ekonomi, insan hakları, 
adalet, güvenlik, ayrımcılığın olmadığı, kadın-erkek eşitliği 
vb.- daha iyi bir Türkiye sorgulama ve sorusuna sahip olduğu 
rahatlıkla söylenebilir.”

Genel bir profil çizmek gerekirse, 18-25 yaş gençliği; sos-
yal medya kullanımı çok yüksek, yabancı dil bilgisi olan, 
insani ve toplumsal değerlerin farkında olan, geleneksel 
muhafazakar değerler yerine 
bilimsel düşünceyi daha çok 
önde tutan, ülkedeki siyasal 
olayları çok fazla eleştiren, 
ülke ve dünya gündemini 
önemli ölçülerde takip eden, 
cinsiyet eşitliğine ve insan 
– hayvan haklarına inanan, 
çevreye duyarlı, ülkenin temel 
kurumsal yapılarına karşı gü-
veni çok gerilemiş ancak de-
ğişimini isteyen, kendi içinde 
umutsuz görünse de, umut 
veren bir profile sahip. Bu pro-
fil, illerin sosyolojik ve etnik 
yapılarına göre farklar taşısa 
da, ülkenin her tarafında güçlü 
bir şekilde kendini gösteriyor.

Dünya ve Türkiye çok hızla 
değişiyor. Bu hıza yol açan en 
önemli faktörlerden biri, hiç 
kuşkusuz teknolojinin geti-
rileri olarak, insanlar ve top-
lumlar arası iletişimin artması 
ve bunun yol açtığı öncelikle 
insanlardaki tutum ve davra-
nışların değişimi ve buna bağlı 
olarak da toplumlarda ortaya 
çıkan genel eğilimler ve genel 
hareketlenmeler. Bu genel ve 
kuşakları etkileyen eğilimler 
ve hareketlenmeler, gelenek 
ve yenilik çatışmasına yol açsa 
da süreç içinde kaçınılmaz 
olarak yeni yapıların egemen olması ve toplumun da buna 
göre yeniden örgütlenmesi ve buna ilişkin düzenlemelerin 
yapılması kaçınılmaz görünüyor.

Bu nedenle, hayatın her alanında bilgi üretenlerin, eko-
nomik ve siyasal süreçlerde karar alıcıların ve politika yapı-
cıların, bireyler ve toplumlardaki karşılıklı etkileşim içinde 
ortaya çıkan ve kuşak özellikleri olarak adlandırılan deği-
şimleri araştırması, anlaması ve ürettiği bilgiyi paylaşması 
topluma da önemli bir katkı sağlayacak.

which has been the topic of many popular debates lately. 
Considering the literature, Çağlar says that this group 
can be called Generation Z and continues: “The general 
opinion about this generation is that they are callous, empty, 
indifferent, but that is not true. On the contrary, they follow 
the news of Turkey and the world. We can easily say that they 
have a demand and an understanding for a better Turkey in 
all aspects - economy, human rights, justice, security, non-
discrimination, gender equality, etc.”

To draw a general picture, the youth aged 18-25 use social 
media a lot, know foreign languages, are aware of human 
and social values, prioritize scientific thought rather than 

traditional conservative values, 
heavily criticize the political 
events in the country, follow 
the country and world agenda 
to a significant extent, believe 
in human and animal rights, 
care about the environment, 
lack trust in the country’s 
basic institutional structures, 
but want change, and have a 
hopeful profile even if they 
seem hopeless. Although this 
profile differs depending on 
the sociological and ethnic 
structures of the provinces, it 
is strongly evident all over the 
country.

The world and Turkey are 
changing rapidly. One of the 
most important factors leading 
to this is undoubtedly the 
increase in communication 
between people and societies, 
as a result of technology, 
and the change in attitudes 
and behaviors in people, and 
subsequently the general 
tendencies and movements 
in societies. Although these 
general trends and movements 
that affect generations cause 
a conflict between tradition 
and innovation, it seems 
inevitable that new structures 

will inevitably dominate in the process, the society will be 
reorganized accordingly and regulations will be made.

Therefore, for those who produce knowledge in all areas 
of life, decision-makers and policy-makers in economic and 
political processes, to research, understand and share the 
information they produce about the changes that occur in 
mutual interaction in individuals and societies, which are 
called generation characteristics, will also make an important 
contribution to the society.
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Katılımcıların yüzde 47,5’i kadın, yüzde 52,5’i erkek. 47.5% of the participants are female and 52.5% are male.

Katılımcıların yüzde 92,5’i kentsel yerleşim alanlarında doğmuş. 92.5 percent of the participants were born in urban settlements.

Lise ve üzeri eğitim seviyesinde olanların toplam oranı 
yüzde 93,1.

The total rate of those with high school or higher education levels is 
93.1 percent.

Türkiye’nin geleceği hakkında tamamen umutsuz olduğunu belirtenlerin 
oranı yüzde 35,2.

The rate of those who stated that they are completely hopeless about 
Turkey’s future is 35.2 percent.

Katılımcıların yüzde 70,3’ü en çok bilim insanlarına güveniyor. 70.3 percent of the participants trust the scientists the most.

Gençler büyük bir çoğunlukla yüzde 80,4’ü, Devletin göçmen 
politikasını doğru bulmuyor ve değiştirilmesini istiyor.

Most of the youth, 80.4 percent, do not find the immigration policy of 
the government effective and want it to be changed.

Yüzde 80’i, kadın ve erkeğin eşit olduğuna inanıyor. 80 percent believe that men and women are equal.

18-19 yaş grubu hariç, diğerlerinin yüzde 87,9’u seçimlerde oy 
kullanmış.

Except for the 18-19 age group, 87.9 percent voted 
in the elections.

Katılımcıların önemli bir çoğunluğu yüzde 72,9, imkanları 
olsa başka bir ülkede yaşamak istediğini belirtiyor. Bu ülkeler 
arasında en çok Avrupa (öncelikle Almanya, İngiltere ve Fran-
sa), İskandinav ülkeleri (İsveç, Norveç, Finlandiya) ile ABD ve 

Kanada dile getiriliyor.

A significant majority of the participants, 72.9 percent, stated that 
they would like to live in another country if they had the opportunity. 
Among these countries, Europe (primarily Germany, England and 
France), Scandinavian countries (Sweden, Norway, Finland), the USA 
and Canada are mentioned the most.

Gençlerin yüzde 82,9’u Türkiye’de gelir dağılımının eşit olmadığını 
düşünüyor.

82.9 percent of the youth think that the income distribution in Turkey 
is unequal.

Ders dışında, başka kitaplar da okuyanların oranı % 71. The rate of those who read books outside of class is 71 percent.

Katılımcıların tamamına yakını yüzde 98,2 sosyal medya kullanıyor. Almost all of the participants, 98.2 percent, use social media.

ÖRNEKLEME SEÇILEN 28 IL IÇIN BELIRLENEN KRITERLER:
1. Megapol Kentler: İstanbul, Ankara ve İzmir
2. Metropol Kentler: Bursa, Manisa, Konya, Antalya, Gaziantep, 
Diyarbakır, Samsun, Van, Trabzon, Mersin, Adana, Hatay.
3. Göreceli olarak orta ve küçük ölçekli kentler: Erzurum, Sivas, 
Zonguldak, Karaman, Bitlis, Bayburt, Erzincan, Çorum, Amasya, 
Tunceli, Adıyaman, Nevşehir, Edirne. Bu gruptaki kentlerin nüfusları 
80.000 ile 750.000 arasında değişiyor.
Araştırma toplamda 3.243, 18-25 yaş arası genç ile yüz-yüze 
gerçekleştiriliyor. Bunların yüzde 52,5’i erkek ve yüzde 47,5’i kadın 
deneklerden oluşuyor.

THE CRITERIA DETERMINED FOR THE 28 PROVINCES 
SELECTED FOR SAMPLING:
1. Megalopolis cities: Istanbul, Ankara and Izmir
2. Metropolitan cities: Bursa, Manisa, Konya, Antalya, Gaziantep, 
Diyarbakır, Samsun, Van, Trabzon, Mersin, Adana, Hatay.
3. Relatively small and medium-sized cities: Erzurum, Sivas, 
Zonguldak, Karaman, Bitlis, Bayburt, Erzincan, Çorum, Amasya, 
Tunceli, Adıyaman, Nevşehir, Edirne. The cities in this group have 
populations varying between 80,000 and 750,000.
The research is carried out face-to-face with a total of 3,243 young 
people between the ages of 18-25. 52.5 percent of them are male 
and 47.5 percent are female.

Türkiye’de en çok yaşanan üç sorun içerisinde ekonomik sorunlar 
yüzde 17,8 ile ilk sırada dile getiriliyor.

Among the three most experienced problems in Turkey, economic 
problems are mentioned in the first place with 17.8 percent.
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THE SURPRISE of this summer in Bodrum Loft, which 
presents its holidaymakers with innovations every year, 
was the world-famous Nobu Restaurant. Bodrum Loft will 
be the address of gastronomes as well as holidaymakers, 
with Paper Moon and Vakko L’Atelier Patisserie in addition 
to Nobu, which stands out with its Japanese-Peruvian 
cuisine.

Bodrum Loft, which is located in Demirbükü Bay, 
adjacent to Cennet Bay between Göltürkbükü and Torba, 
in Turkey’s holiday paradise, Bodrum; and has quickly 
become one of Bodrum’s essentials with its nature-
friendly modern architecture, unique ambiance and brand 
restaurants, opened the 2022 summer season on Friday, 
April 29.

As an Akfen Group investment, Bodrum Loft, which 
has made a name for itself with its modern architecture 
accompanied by olive trees and endless blue, will welcome 
its guests with new surprises in the new season.

THE TOURISM SEASON IN BODRUM EXTENDED TO 6 
MONTHS
Extending the tourism season in Bodrum over 6 months 
with short and long-term rental options from May to 
November, the rental of all 36 villas of 4 different types in 
Bodrum Loft was completed in September of last year.

With the unique reservation system of Bodrum Loft, 

HER YIL yeniliklerle tatilcilerinin karşısına çıkan Bodrum 
Loft’da bu yazın sürprizi dünyaca ünlü Nobu Restaurant 
oldu. Japon-Peru mutfağı ile öne çıkan Nobu’nun yanı sıra 
Paper Moon Bodrum Loft ve Vakko L‘Atelier Patisserie mar-
kalarıyla Bodrum Loft, tatilcilerin yanı sıra lezzet tutkunla-
rının da adresi olacak.

Türkiye’nin tatil cenneti Bodrum’da Göltürkbükü ile Tor-
ba arasındaki Cennet Koyu’na komşu Demirbükü Koyu’nda 
yer alan, doğaya saygılı modern mimarisi, eşsiz ambiyansı ve 
marka restoranlarıyla kısa zamanda Bodrum’un vazgeçil-
mezleri arasına giren Bodrum Loft, 2022 yılı yaz sezonunu 
29 Nisan Cuma günü açtı.

Akfen Grubu yatırımı olarak, sonsuz mavilik ve zeytin 
ağaçlarının eşlik ettiği modern mimarisiyle adından sıkça 
söz ettiren Bodrum Loft, yeni sezonda misafirlerini yeni 
sürprizlerle ağırlayacak.

BODRUM’DA TURİZM SEZONUNU 6 AYA UZATTI
Mayıs’tan Kasım ayına, kısa ve uzun dönemli kiralama seçe-
nekleri ile Bodrum’da turizmi 6 aya yayan Bodrum Loft’da 4 
farklı tipteki 36 villanın tamamının kiralanması geçen yılın 
Eylül ayından tamamlanmıştı.

Sezona kapalı gişe giren Bodrum Loft’un kendine has 
rezervasyon sistemi ile bu villaları kiralayanlar, konaklama-
dıkları zaman aralığında villalarını Bodrum Loft üzerinden 
başka misafirlere kiralayabiliyorlar.

BODRUM LOFT 2022 YAZINA HAZIR

Bodrum Loft Ready for Summer 2022

Akfen Grubu’nun bir yatırımı olarak hayata geçirilen ve kısa sürede Bodrum’un vazgeçilmezleri arasına 
giren Bodrum Loft, 29 Nisan Cuma günü 2022 yaz sezonu için kapılarını açtı. Uzun ve kısa dönemli tatil 
seçeneklerinin tamamı henüz geçen yıldan satılan Bodrum Loft’da turizm sezonu yine Mayıs – Kasım 
ayları arasında olmak üzere 6 aya yayılıyor.

Bodrum Loft, which was realized as an investment of Akfen Group and quickly became one of Bodrum’s 
essentials, opened its doors for the 2022 summer season on Friday, April 29. In Bodrum Loft, where all of 
the long and short-term holiday options were sold last year, the tourism season is once again spread over 6 
months, between May and November.
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which is sold out for the season, when the renters are not 
staying in their villas, they can rent them to other guests 
through Bodrum Loft.

2022’S SURPRISE WAS THE NOBU RESTAURANT
Bodrum Loft, which is in the Akfen Real Estate Investment 
Trust (REIT) portfolio, will once again be the talk of the 
town this summer with its restaurants.

As Bodrum Loft continues to bring together a varied 
food culture with its restaurants that allow vacationers to 
experience local flavors and world cuisines, as well as its 
unique nature, this year’s surprise was the world-famous 
restaurant chain Nobu Restaurant.

Founded by the famous actor Robert De Niro and Chef 
Nobu Matsuhisa, Nobu Restaurant opened its doors in 
Bodrum Loft on June 1, after Istanbul.

Having opened its summer branch in Bodrum Loft 
last year, Paper Moon Bodrum Loft will also continue 
to welcome its regulars here as well as Vakko L’Atelier 
Patisserie, which adds flavor to the holidays.

2022 YILININ SÜRPRİZİ NOBU RESTAURANT OLDU
Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) portföyünde 
bulunan Bodrum Loft bu yaz da restoranları ile adından 
söz ettirecek.

Tatilcilere eşsiz doğasının yanında yerel lezzetleri ve dün-
ya mutfaklarını deneyimleme imkânı veren restoranları ile 
geniş bir yemek kültürünü bir araya getirmeye devam eden 
Bodrum Loft’un bu yılki sürprizi dünyaca ünlü restoran 
zinciri Nobu Restaurant oldu.

Ünlü oyuncu Robert De Niro ve Şef Nobu Matsuhisa’nın 
ortağı olduğu Nobu Restaurant, İstanbul’un ardından 1 Ha-
ziran’da Bodrum Loft’ta kapılarını açtı.

Geçen yıl Bodrum Loft’da yazlık şubesini açan Paper 
Moon Bodrum Loft’un yanı sıra konukların tatillerine tat 
katan Vakko L‘Atelier Patisserie de Bodrum Loft da müda-
vimlerini ağırlamaya devam edecek.
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ŞARAP ÜLKESI UYANIYOR

Wine Country Awakens
Luxury tourism is rebounding in California’s Napa and Sonoma counties—with a subtle emphasis on 

privacy and social distancing in vineyards, hotels, and tasting rooms.

Lüks turizm, Kaliforniya’nın Napa ve Sonoma ilçelerinde toparlanıyor – üzüm 
bağlarında, otellerde ve tadım odalarında mahremiyet ve sosyal mesafeye ince bir 

vurguyla.
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YEŞIL EKRAN gibi görünen inişli çıkışlı tepeler, yelpaze 
olarak kullanılacak kadar geniş yapraklı budaklı sarma-
şıklar: Kuzey Kaliforniya şarap ülkesinin fantezisi işte 
bu. Son yıllarda gerçekler ise farklı: Bölgeye bela olan, 
mahsulleri, mahzenleri ve geçim kaynaklarını yok eden 
rekor kuraklık, rekor sıcaklık ve orman yangınları.

İklim değişikliğini önemsizleştirmek gibi olmasın ama 
belki de üzümlerin zorlukları sevmesi iyi bir şeydir. İn-
cil’de de yer alan bu meyvenin fermente edilmiş hali, sanki 
hiçbir şey ters gitmiyormuş gibi Napa ve Sonoma’da ak-
maya devam ediyor. Şarap uzmanları mı? Sürüler halinde 
geri geliyorlar. Ancak, muhtemelen kalabalıklar içinde 
olmak istemeyecekler – bu da sürekli gelişen bir pande-
minin belirsizlikleri içinde yakınlık ve mahremiyet vaat 
eden ilgi çekici yeni mekanların ortaya çıkmasını sağlıyor.

Aralık 2020’de Healdsburg’un pastoral şehir meyda-
nının (Gilmore Girls’deki kasabayı hayal edin, ama tadım 
odaları ile dolu) hemen dışında açılan tatil köyü Sonoma 
County’deki Montage Healdsburg’un genel müdürü Al-
len Highfield, “Bir yıldır bastırılmış bir talep görüyoruz” 
diyor. Gerçekten de, konaklama araştırma şirketi STR’ye 
göre, konaklama talebi 2021’de COVID öncesi seviyele-
re yaklaştı. Napa County otelleri, geçen yaz 500 doların 
üzerinde rekor bir ortalama günlük oda fiyatına ulaştı. 
Montage Healdsburg, insanları üst üste yığmadan onlara 
hizmet ediyor. Canlı meşe ve manzanita ağaçlarıyla bezeli 
yamaçlara yerleştirilmiş geniş, bağımsız konuk odaları ile 
sosyal mesafe çağı için daha iyi bir tatil yeri olamaz.

Benzer şekilde kişisel alana dikkat eden bir diğer me-
kan da, şarap üreticisi Jesse Katz’ın tutku projesi Aperture 
Cellars’ın yeni genel merkezi olan yakınlardaki Aperture 
Estate. Katz, prestijli marka Screaming Eagle için 25 ya-
şında şarap yapmaya başladı (şu anda 37 yaşında); ayrıca 
Montage arazisinde yetişen 15.5 dönümlük üzüm bağını 
da idare ediyor. Katz, Signum Architecture’dan Juancarlos 
Fernandez ile, temiz çizgiler ve keskin kenarlardan oluşan 
bir tatma odası inşa etti. Yukarıdan bakıldığında ise bina 
bir kamera lensine benziyor – bu, Katz’ın babası Andy’ye 
bir gönderme; kendisi dünyanın en değerli üzüm bağları-
nın fotoğraflarını çeken profesyonel bir fotoğrafçıydı ve 

ROLLING HILLS lit up like a green screen; gnarled vines with 
leaves so fat they could serve as fans: Such is the fantasy 
of Northern California wine country. The reality in recent 
years? Record drought, record heat, and wildfires, which have 
plagued the region, destroying crops, cellars, and livelihoods.

Not to trivialize climate change, but perhaps it’s a good 
thing that grapes like to struggle. The fermented form of that 
biblical fruit continues to flow through Napa and Sonoma as 
though nothing’s awry. Wine connoisseurs? They’re coming 
back in droves. But they’re less likely to want to gather en 
masse—creating a raison d’ tre for intriguing new venues that 
promise intimacy and privacy amid the uncertainties of an 
ever-evolving pandemic. 

“We’re seeing a year of pent-up demand,” says Allen 
Highfield, general manager of Montage Healdsburg in 
Sonoma County, a resort that opened in December 2020 just 
outside Healdsburg’s idyllic town square (picture the town 
from Gilmore Girls, but ringed with tasting rooms). Indeed, 
according to hospitality research firm STR, demand for lodging 
neared pre-COVID levels in 2021. Napa County hotels hit a 
record-high average Daily room rate of more than $500 last 
summer. Montage Healdsburg caters to crowds without piling 
them atop one another. With its sprawling, stand-alone guest 
rooms cantilevered into slopes studded with live oak and 
manzanita trees, there may be no better resort for the era of 
social distancing.

Similarly personalspace conscious is nearby Aperture 
Estate, the new headquarters of Aperture Cellars, the passion 
Project of vintner Jesse Katz. Katz began making wine for 
prestige label Screaming Eagle at 25 (he’s 37 now); he also 
oversees 15.5 acres of vines that grow on the grounds of 
the Montage. Katz and Juancarlos Fernandez of Signum 
Architecture built a tasting room of clean lines and sharp 
edges that, when seen from above, looks like the aperture 
of a camera—an ode to Katz’s father, Andy, a professional 
photographer who has shot some of the world’s most prized 
vineyards and took his son along for the ride. 

The glass walls of the tasting room face west, offering 
uninterrupted views of the vines that produce Katz’s award-
winning Bordeaux blends, along with occasional epic sunsets. 

Bölgeyi kış sonu ve ilkbahar başında ziyaret etmek, üzüm bağlarındaki 
“tomurcuk kırılması”nın güzelliği ve Mayıs-Kasım ayları arasındaki 

kalabalıklar ve trafik sıkışıklığından kaçınma şansı da dahil olmak 
üzere kendi ödüllerini getiriyor.

Visiting the region in late winter and early spring brings its own rewards, 
including the beauty of “bud break” in the vineyards—and the chance to 

avoid May-to-November crowds and traffic jams.
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oğlunu da bu serüvene ortak etti.
Tatma odasının cam duvarları batıya bakıyor; Katz’ın ödül-

lü Bordeaux karışımlarını üreten asmaların kesintisiz man-
zarasını ve bazen de destansı gün batımları sunuyor. Ayrıca 
duvarlar grupların kendi başlarına kalmasına yardımcı olmak 
için kolayca yeniden yapılandırılabiliyor. Katz, “Şarapları bir 
barda durmak yerine içeride veya dışarıda kendi özel alanınız-
da içebilmek - şu anda doğru gelen şey bu” diyor.

Bölgede başka ilgi çekici yemek deneyimleri de ortaya çıktı. 
Geçen sonbaharda Farm, Napa’daki Carneros Resort and 
Spa’nın arazisinde, 50 çeşit organik bitki ve sebzenin ekildiği 
mutfak bahçelerinin açılışını yaptı. Girişimci gurmeler, pro-
fesyonel yardım eşliğinde gözlerine çarpan her şeyi inceleye-
bilir, toplayabilir, temizleyebilir ve pişirebilir. Farm’ın mutfak 
şefi John Carney, “Bana göre, topraktan bir mahsulu almak, 
yeni hasat ettiğiniz bir şeyi tatmak kusursuz” diyor.

Daha geleneksel bir mutfakta şımartılma deneyimi için, 
Napa şaraphanesi Ashes & Diamonds’daki A&D Vintage Ex-

The walls are also easily reconfigurable to help groups 
keep to themselves. “To be able to go through the wines 
in your own private area, indoors or outdoors, instead of 
standing at a bar—it’s what feels right, right now,” says 
Katz.

Other intriguing dining experiences have cropped up 
throughout the region. Last fall, Farm, on the grounds of 
Napa’s Carneros Resort and Spa, unveiled culinary gardens 
planted with 50 varieties of organic herbs and vegetables. 
Enterprising gourmets can browse, uproot, clean, and 
prepare whatever strikes their eye—with Professional 
help. “It’s immaculate, to me, to have something out of 
the ground, to get to taste what you just harvested,” says 
Farm’s chef de cuisine, John Carney.

For more traditional culinary pampering, you could 
do a lot worse than the A&D Vintage Experience at Napa 
winery Ashes & Diamonds. Here, $250 per person gets 
you a personal server and a menu paying homage to 

Geçen sonbaharda Farm, Napa’daki Carneros Resort and Spa’nın arazisinde, 50 
çeşit organik bitki ve sebzenin ekildiği mutfak bahçelerinin açılışını yaptı.
Last fall, Farm unveiled kitchen gardens planted with 50 types of organic herbs and 
vegetables on the grounds of the Carneros Resort and Spa in Napa.
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mid-century steak houses, as well as wines and caviar 
to complement that prime cut. While A&D Vintage is 
an “off menu” experience, the winery offers seasonally 
appropriate noshes with its regular tastings (the chilled 
Merlot is marvelous).

Soaking up wine country off-season offers its own 
rewards. The end of winter brings the delicacy of “bud 
break,” when vines rouse from seasonal slumber and 
reveal the first signs of new vintages. Late winter and 
early spring also enable visitors to avoid the masses that 
descend between May and November—and the bumper-
to-bumper traffic that often ensues.

The weather, meanwhile, is mild enough to draw folks 
to another socially distanced attraction: the zero-edge 
swimming pool overlooking Katz’s vines at the Montage 
Healdsburg. “I kind of go, ‘Well, you could go to a pool 
anywhere,’ ” says Highfield, the manager. “But people are 
loving it.”

perience’dan iyisi az bulunur. Burada, kişi başı 250 dolar size, 
kişisel bir servis elemanı ve yüzyıl ortası et lokantalarına saygı 
gösteren bir menü ile bu birinci sınıf eti tamamlayan şarap 
ve havyar alıyor. A&D Vintage “menü dışı” bir deneyim olsa 
da, şaraphane düzenli tadımlarının yanında mevsime uygun 
atıştırmalıklar sunuyor (soğutulmuş Merlot harika).

Şarap ülkesini sezonun dışında tatmanın da avantajları 
var. Kış sonu, asmaların mevsimsel uykudan uyanıp yeni 
bağbozumunun ilk belirtilerini gösterdiği “tomurcuk kırıl-
ması”nın inceliklerini getiriyor. Kış sonu ve ilkbahar başları, 
ziyaretçilerin Mayıs ve Kasım ayları arasında artan kitle-
lerden ve sıklıkla ortaya çıkan tampon tampona trafikten 
kaçınmalarını sağlıyor.

Bu arada hava, insanları sosyal mesafeli başka bir cazibe 
merkezine çekecek kadar ılıman: Katz’ın Montage Healds-
burg’daki sarmaşıklarına bakan sıfır kenarlı yüzme havuzu. 
Müdür Highfield, “Aslında, ‘Eh, her yerde havuza girebilirsi-
niz’ diyorum. Ama insanlar buna bayılıyor,” diyor.
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SİLAH TRANSFERLERİSİLAH TRANSFERLERİ
2000-20212000-2021
ARMS TRANSFERS, 2000–2021

İLK 10 ALICI 
VURGULANARAK 
GÖSTERİLMİŞTİR

THE TOP 10 
RECIPIENTS ARE 
HIGHLIGHTED

THE SIZE OF CIRCLES SHOWS 
VOLUME (SEE NOTE)

DAİRELERİN ÖLÇÜSÜ HACMİ 
GÖSTERİYOR (BKZ; NOT)

DÜNYANIN SİLAH TÜCCARLARIDÜNYANIN SİLAH TÜCCARLARI
RUSYA’NIN UKRAYNA SAVAŞI askeri harcamalarda da devasa bir artışa neden oldu. Kongre mart ayında, Ukrayna’ya 3,5 milyar dolarlık askeri bir 
yardım sağlanmasını onayladı; Avrupa Birliği de Ukrayna’ya 1 milyar doları aşkın askeri yardıma yeşil ışık yaktı. Öte yandan, savaşın genel olarak 
gerilimi daha da artırması bekleniyor. Dünyada belli başlı konvansiyonel silah sevkiyatlarını takip eden Stockholm Uluslararası Barış Araştırma 
Enstitüsü’nden (SIPRI) kıdemli araştırmacı Pieter Wezeman, “Bütün işaretler Avrupa’da silaha olan gereksinimin artacağı yönünde” diyor. SIPRI’nin 
verileri ABD ve Rusya’nın son yirmi yılda silah sevkiyatında dünyada başı çektiğini gösteriyor.  Son beş yılda, ABD bütün ihracatın yüzde 39’unu 
gerçekleştirerek açık ara birinci sıraya yerleşirken, Rusya yüzde 19’la ikinci oldu.

Arms Dealers to The World
RUSSIA’S INVASION OF UKRAINE has sparked a massive surge in military aid. In March, Congress approved $3.5 billion in funding for military supplies 
given to Ukraine for its defense, and the European Union has pledged more than $1 billion. Moving forward, the war is almost certain to kick off a new 
era of escalation. “All indications are that there will be higher demand for arms in Europe,” says Pieter Wezeman, a senior researcher at the Stockholm 
International Peace Research Institute (SIPRI), which tracks the global flow of major conventional weapons. SIPRI’s data shows that the U.S. and Russia 
have led the world in arms transfers (including sales and gifts) over the past two decades. The U.S. was easily No. 1 with 39% of all exports in the past five 
years versus 19% for Russia.
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STREAMING MÜZİK STREAMING MÜZİK 
PAZARI BÜYÜYOR PAZARI BÜYÜYOR 
AMA TELİFLERE AMA TELİFLERE 
YANSIMIYORYANSIMIYOR
DÜNYA PANDEMI, savaş, enerji ve gıda krizi gibi art arda 
yaşanan olumsuzluklarla boğuşur, pek çok sektörde sert 
dalgalanmalar yaşanırken, günlük hayatın sorunlarından biraz 
olsun uzaklaşmamızı sağlayan müzik pazarı hız kesmeden 
büyüyor. Kısa adı IFPI olan Uluslararası Fonografik Endüstrisi 
Federasyonu’nun rakamlarına göre, global kayıtlı müzik sektörü 
2021 yılında yüzde 18,5 oranında büyüyerek 25,9 milyar dolara 
ulaştı. Bu büyümenin asıl itici gücü ise aynı dönemde geliri 
yüzde 24,3 oranında büyüyerek 16,9 milyar dolara ulaşan 
streaming müzik pazarı. Böylece müzik endüstrisindeki gelirin 
yaklaşık üçte ikisinin streaming tarafından sağlandığı görülüyor.  
Dünyada 2021 yılı 2. Mali Çeyrek itibariyle, 523 milyon 900 bin 
streaming aboneliği belirlendi. Bu rakam yıllık bazda yüzde 
26,4’lük bir artışa denk geliyor. Streaming’te Spotify yüzde 31’lik 
bir payla zirvedeki yerini korudu. Ancak 2020 ve 2019 ikinci 
mali çeyreklerinde bu payların sırasıyla yüzde 33 ve yüzde 
34 olduğu göz önüne alındığında az da olsa bir kan kaybı var. 
Bununla birlikte yakın zamanda lider pozisyonunu kaybetme 
olasılığı yok. Spotify’ı yüzde 15’lik bir payla izleyen Apple 
Music oldukça geride. Öte yandan, streaming’in ve Spotify’ın 
parlak rakamlarının tersine, müzisyenlerin kendilerine ödenen 
teliflerden memnun oldukları pek söylenemez. Son birkaç yıldır, 
platformda para kazanan müzisyen sayısı arttı. Ancak 2020 
yılında Spotify’da katalogları 50 bin dolar üzeri gelir sağlayan 
kayıtlı müzisyen sayısı yalnızca 13 bin oldu. Oysa aynı yıl 
platformda 8 milyon sanatçı/yaratıcı vardı. Nitekim Spotify’da 
kayıtlı sanatçıların ancak yüzde 2 kadarı yılda 1000 dolar ve 
üzeri kazanabiliyor. Bu da 8 milyon kayıtlı sanatçının içinde son 
derece düşük bir oran.

Streaming Music Market Is Growing But 
Not Reflected In Copyrights
WORLD PANDEMIC, war, energy and food crisis. struggles with negativities, sharp 
fluctuations in many sectors While we are living, we need to get away from the 
problems of daily life for a little bit. music market is growing without slowing down. 
abbreviated as IFPI Figures from the International Federation of the Phonographic 
Industry According to the report, the global recorded music industry will grow by 18.5 
percent in 2021. grew to $25.9 billion. The main driver of this growth is In the same 
period, its revenue grew by 24.3 percent to $ 16.9 billion. reaching the streaming music 
market. So that your income in the music industry about two-thirds appear to be 
provided by streaming. As of the 2nd Fiscal Quarter of 2021, 523 million 900 thousand 
streaming subscription set. This figure is 26.4 percent on an annual basis. corresponds 
to the increase. In streaming, Spotify retained its top spot with a 31 percent share. 
However, considering that these shares were 33 percent and 34 percent, respectively, 
in the second fiscal quarters of 2020 and 2019, there is a slight loss of blood. However, 
he is not likely to lose his leading position anytime soon. Apple Music is far behind, 
following Spotify with a 15 percent share. On the other hand, unlike streaming and 
Spotify's bright numbers, musicians are hardly satisfied with the royalties paid to them. 
Over the last few years, the number of musicians making money on the platform has 
increased. However, in 2020, the number of registered musicians whose catalogs 
earned over $50,000 in Spotify was only 13 thousand. However, in the same year, there 
were 8 million artists/creators on the platform. As a matter of fact, only 2% of artists 
registered on Spotify can earn $1000 or more per year. This is an extremely low rate 
among 8 million registered artists.

GLOBAL STREAMING MUSIC SUBSCRIPTION MARKET 2021/2. F�nanc�al Quarter
GLOBAL STREAMING MÜZİK ABONELİK PAZARI 2021/2. Mal� Çeyrek

Spotify
%31

Diğer
%10

Yandex
%2

Deezer
%2

184.500 sanatçı (%2,3) yılda 
1000$ üzeri kazanıyor

184,500 artists (2.3%) earn over 
$1000 per year

67.200 sanatçı(artist) (%0,8) 5.000$ üzeri(above)

42.100 sanatçı(artist) (%0,5) 10.000$ üzeri(above)

13.400 sanatçı(artist) (%0,2) 50.000$ üzeri(above)

7.800 sanatçı(artist) (%0,1) 100.000$ üzeri(above)

1.800 sanatçı(artist) (%0,02) 500.000$ üzeri(above)

870 sanatçı(artist) (%0,01) 1.000.000$ üzeri(above)

Apple Music
%15Tencent Music

%13

YouTube Music
%8

NetEase
%6

Amazon Music
%13

8 milyon
Spotify’daki 

toplam yaratıcı 
sayısı

SPOTIFY’DA SANATÇILARIN %2’Sİ YILDA 1000$ VE ÜZERİ KAZANIYOR
2% OF ARTISTS ON SPOTIFY EARN $1000 AND OVER A YEAR

Total number of subscribers
Toplam abone sayısı 

523,9 milyon

8 million 
total 

creators 
on Spotify



Rakamlarla Dünya Turu/ A tour by figures across the world78 STRATEGY

SON SON 1212 AYIN İHRACAT PERFORMANSI AYIN İHRACAT PERFORMANSI
TAKVIM YILI BAZINDA son 20 yılın en büyük ihracat artışı yüzde 33,68 ile 2003-04 geçişinde gerçekleşmişti. 2020-21 artışı yüzde 32,77 ile onu izliyor. 
Türkiye Ihracatçılar Meclisi (TIM) verilerine göre Türkiye’nin Mart 2022 itibarıyla 12 aylık toplam ihracat büyüklüğü 235 milyar 608 milyon dolar oldu. Bu 
rakamın 18,9 milyar doları, ihracatçı birlikleri kaydından muaf ihracata ait. Son 12 aylık ihracat, önceki 12 aylık döneme göre yüzde 33,2 artmış bulunuyor. 
Ihracatın bileşiminde sanayinin ağırlığı dikkat çekiyor. Ihracat genelinde, alt bileşenlerin önceki 12 aylık ihracata göre değişiminde tütünün yüzde 5,8 
azaldığı, en düşük artışların ise yaş meyve ve sebze (yüzde 7,1), otomotiv (yüzde 10,9) ile fındık ve mamulleri (yüzde 11,2) gerçekleştiği görülüyor. Toplam 
2022 ihracatında (yani Ihracatçı Birlikleri Kaydından Muaf Ihracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı dahil) bu kalemlerin oranları sırasıyla yüzde 0,3, 1,3, 
12,4 ve 0,9. Burada otomotiv ihracatında düşük oranlı artış ihracatın genel performansı açısından düşündürücü. Önceki 12 aylık döneme göre en yüksek 
artışlar ise mücevher (yüzde 83,3), çelik (yüzde 82,9) ile demir ve demir dışı metallerde (yüzde 55,2) gerçekleşmiş bulunuyor. Bu kalemlerin 2022 toplam 
ihracatı içindeki oranları ise sırasıyla yüzde 3, 10,3 ve 5,8 oldu.

Export Performance Of The Last 12 Months
ON THE BASIS OF THE CALENDAR YEAR, the biggest increase in exports of the last 20 years was realized in the transition period of 2003-04 with 
33.68 percent. The 2020-21 increase follows it with 32.77 percent. According to the data of the Turkish Exporters Assembly (TIM), Turkey's total export 
size for 12 months as of March 2022 was 235 billion 608 million dollars. This $ 18.9 billion of this figure belongs to exports exempt from the registration 
of exporters' associations. The last 12-month exports have increased by 33.2 percent compared to the previous 12-month period. The weight of the 
industry in the composition of exports draws attention. In overall exports, tobacco is 5.8 percent in the change of sub-components compared to the 
previous 12-month exports. It is seen that the lowest increases are in fresh fruits and vegetables (7.1 percent), automotive (10.9%) and hazelnuts and 
their products (11.2%). Total The ratios of these items in 2022 exports (that is, including the Difference of Exports Exempted from the Exporters' Union 
Registration and Warehouse and Free Zones Difference) are 0.3, 1.3 percent, respectively. 12.4 and 0.9. Here, the low rate of increase in automotive exports 
is thought-provoking in terms of the overall performance of exports. Highest compared to the previous 12-month period The increases were in jewelry 
(83.3 percent), steel (82.9 percent), and ferrous and non-ferrous metals (55.2 percent). 2022 total of these items Their ratios in exports were 3, 10.3 and 5.8 
percent, respectively.
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KİMYEVİ 
MADDELER VE 

MAMÜLLERİ
27.554.023

%15,40

Meyve Sebze 
Mamüller�

Fru�ts And Vegetables
Products

2.194.092
%6,97

YAŞ MEYVE VE 
SEBZE

Legumes 
3.070.684

%9,76

M�n�ng Sector Compared To The Prev�ous 12 Months Per�od 
Increased In Exports Of 37.2 Percent

Madenc�l�k sektörü öncek� 12 aylık döneme göre yüzde 37,2'l�k 
b�r �hracat artışı gerçekleşt�rd�.

SANAYİ SEKTÖRÜ İHRACATINDA BAŞI OTOMOTİV, ÇELİK, KİMYEVİ 
MADDELER İLE HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON ÇEKİYOR.

ÇİMENTO CAM 
SERAMİK VE 
TOPRAK ÜRÜNLERİ 
4.897.512
%2,74

GEMİ, YAT VE 
HİZMETLERİ
1.693.422
%0,95

ELEKTRİK VE 
ELEKTRONİK
14.477.896
%8,09

MAKİNE VE 
AKSAMLARI
9.734.012
%5,44

DEMİR VE 
DEMİR DIŞI 
METALLER
13.593.744
%7,60

MÜCEVHER
7.087.969
%3,96

İKLİMLENDİRME 
SANAYİİ
6.415.004 
%3,59

DİĞER 
SANAYİ 

ÜRÜNLERİ
140.868

%0,08

TEKSTİL VE 
HAMMADDELERİ

10.449.778
%5,84

DERİ VE DERİ 
MAMÜLLERİ

1.838.753
%1,03

HALI
3.119.978

%1,74

HAZIRGİYİM VE 
KONFEKSİYON  

21.002.857
%11,74

SAVUNMA VE 
HAVACILIK SAN. 
3.526.534
%1,97

İşlenmiş mermer 2,7 milyon ton ve 
1,05 milyar ABD Doları ile 
Türkiye'nin toplam maden ihracatı 
içinde en büyük kalemi oluşturuyor. 
2021 yılında madencilik sektörü 
ihracatının gerçekleştirildiği ülkeler 
arasında Çin Halk Cumhuriyeti 1,61 
milyar dolar ve yüzde 2, 9,02 pay ile 
ilk sırada yer alıyor.
Processed marble 2.7 million tons and 
1.05 billion US with dollar Turkey's 
total mineral exports biggest in makes 
up the pen. in 2021 mining industry 
exports of carried out China among 
countries People's Republic $1.61 
billion and 2, 9,02 percent eat first 
with
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20212021 YILI E-TİCARET VERİLERİ AÇIKLANDI YILI E-TİCARET VERİLERİ AÇIKLANDI
2021 YILINDA ülkemizde e-ticaret hacmi yüzde 69 artarak 381,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Sipariş adetleri ise yüzde 46 artarak 2 milyar 297 milyon 
adetten 3 milyar 347 milyon adede yükseldi. E-ticaretin genel ticarete oranı 2021 yılında yüzde 17,7 olarak gerçekleşti. Bu oranın en yüksek olduğu 
ay ise yüzde 20,4 ile e-ticarette kampanya ayı olarak bilinen Kasım ayı. E-ticaretin yüzde 92’si (349 milyar TL) yurt içinde gerçekleşirken yüzde 4’ünü 
diğer ülkelerin ülkemizden yaptıkları alışverişler, geri kalan yüzde 4’ünü ise vatandaşlarımızın yurt dışından yaptığı alımlar oluşturdu. Ülkemizde 2021 
yılında e-ticaret faaliyetinde bulunan işletme sayısı 484.347 rakamına ulaştı. Bu işletmelerin 26.442 adedi, ETBIS’e kayıtlı hizmet sağlayıcı olarak faaliyet 
gösterirken, 472.604’ü e-ticaret pazaryerlerinde faaliyet gösteriyor. ETBIS’e kayıtlı site sayısı ise 31.592 adede ulaştı. 14.699 adet işletme, kendi sitesinde 
e-ticaret faaliyetinde bulunurken, e-ticaret pazaryerlerinde de satış yapıyor. 2021 yılında gerçekleşen e-ticaret harcamaları ülkemizde 18-70 yaş arası 
nüfusa oranlandığında kişi başına düşen e-ticaret harcaması 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 69 artış göstererek 4.749 TL olarak gerçekleşti.

Year 2021 E-T Year E-Trade Ver Caret Data Is Announced
IN 2021, the volume of e-commerce in our country increased by 69% and reached 381.5 billion TL. The number of orders increased by 46% from 2 
billion 297 million units to 3 billion 347 million units. The ratio of e-commerce to general commerce was 17.7 percent in 2021. The month in which this 
rate is highest is November, which is known as the campaign month in e-commerce with 20.4 percent. While 92 percent (349 billion TL) of e-commerce 
is realized in the country, 4 percent of it is the purchases made by other countries from our country, and the remaining 4 percent is the purchases 
made by our citizens from abroad. 2021 in our country In 2018, the number of businesses engaged in e-commerce activities reached 484,347. While 
26,442 of these enterprises operate as service providers registered with ETBIS, 472,604 of them operate in e-commerce marketplaces. The number of 
sites registered to ETBIS reached 31,592. While 14,699 businesses are engaged in e-commerce activities on their own site, they also sell in e-commerce 
marketplaces. E-commerce expenditures realized in 2021 in our country between the ages of 18-70 When compared to the population, e-commerce 
expenditure per capita increased by 69 percent in 2021 compared to the previous year and amounted to 4,749 TL.
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HANGİ ÜNİVERSİTE MEZUNLARI KOLAY İŞ BULUYOR?HANGİ ÜNİVERSİTE MEZUNLARI KOLAY İŞ BULUYOR?
TÜRKIYE ISTATISTIK KURUMU’NUN (TÜIK) açıkladığı yıllık hanehalkı işgücü verilerine göre; Türkiye’de çalışma çağında 9 milyonu aşkın üniversite 
mezunu işgücü var. Bunlardan 1.1 milyonu işsiz. Üniversite mezunlarında ortalama işsizlik oranı yüzde 12.4. Bazı bölüm mezunlarında bu oran yüzde 27’yi 
aşarken, bazı bölüm mezunlarındaki işsizlik oranı ise yüzde 5’in altında.

Which University Graduates Find Employment Easy Te? Does It Find?
ACCORDING TO THE annual household labor force data announced by TURKISH STATISTICS INSTITUTION (TUIK); There is a workforce of more than 
9 million university graduates of working age in Turkey. 1.1 million of them are unemployed. The average unemployment rate for university graduates is 
12.4%. While this rate exceeds 27 percent for some department graduates, the unemployment rate for some department graduates is below 5 percent.

Mühendislik ve işleri
Engineering and works 10,6

6,8

8,1

10,1

11,9

16,5

11,3

13,8

12

12,4

4,6

15,9

12,4

13,3

10,5

15,8

18,3

15,1

15,8

Matematik ve İstatistik
Mathematics and Statistics

Hukuk
Law

Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık
Agriculture, Forestry and Fisheries

Sağlık
Health

İş Sağlığı ve Ulaştırma
Occupational Health and Transportation

Fiziki Bilimler
Physical Sciences

Veterinerlik
Veterinary medicine

İş ve Yönetim
Business and Management

Yüksekokul veya Fakülte Mezunu
College or Faculty Graduate

Güvenlik Hizmetleri
Security services

Mimarlık ve İnşaat
Architecture and Construction

Biyoloji, Çevre ve İlgili Birimler
Biology, Environment and Related Units

İmalat ve İşleme
Manufacturing and Processing

Eğitim
Education

Bilişim ve İletişim Teknolojileri
Information and Communication Technologies

Gazetecilik ve Enformasyon
Journalism and Information

Sosyal Bilimler ve Davranış Bilimleri
Social Sciences and Behavioral Sciences

Kişisel Hizmetler
Personal Services

İstihdam Oranı (%) Employment Rate (%)
İşsizlik Oranı (%)
Unemployment rate

Eşsiz boğaz ve tarihi yardımada manzarasının yanı sıra, kültürel ve sanatsal 
etkinlikler ile gün boyu canlılığını koruyan bir bölgede yer alan  Novotel 
Istanbul Bosphorus, 200 odası ile şehrin kalbinde konaklamak isteyen 

misafirlerini bekliyor. 

Türk ve Dünya mutfağınının en leziz örneklerini bulabileceğiniz restaurantı, 
7 toplantı salonu, kapalı yüzme havuzlu sağlık kulübü ve tüm misafirlerine 
ücretsiz internet bağlantısı ile Novotel Istanbul Bosphorus, hem iş hem 

tatil amaçlı konaklamak isteyenler için ideal bir tercih.

Kemankeş Kara Mustafa Paşa Mah. Kemankeş Cad. No:57-59 . Karaköy . İstanbul  
T: 0212 372 0700 F: 0212 372 0707 . H8654@accor.com  

novotel.com | accorhotels.com 

NOVOTEL  
ISTANBUL BOSPHORUS
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Bağımsız sanatçılar için yeni bir
LOFT ART;

LOFT ART, NİSBETİYE ON, AYTAR CD. NO: 107, BEŞİKTAŞ, İSTANBUL

Loft Art, genç sanatçıları destekleyerek, sanatın tüm disiplinlerinde
eser üreten bağımsız sanatçılara alan sağlamayı ve bu sanatçılardan

temsiliyet almadan onları görünür kılmayı hedefliyor.

ÜLKELER VE ENERJİ TÜKETİMLERİÜLKELER VE ENERJİ TÜKETİMLERİ
BRÜT IÇ ENERJI tüketimi terimi, ülke topraklarındaki tüm faaliyetler için genel enerji arzı anlamına geliyor. Bu tanım fosil yakıtlardan elektrik üretimini, 
enerji sektörünün kendi destek faaliyetlerini, iletim ve dağıtım kayıplarını, nihai enerji tüketimini (endüstri, ulaşım, evler, hizmetler, tarım vb) ve fosil yakıt 
ürünlerinin enerji dışı amaçlar için kullanımını (örneğin kimya endüstrisinde) içeriyor. 2020’deki bileşen yapısını gösteren tablo, elektrikli ulaşım altyapısı 
için avantajlı durumdaki ülkeleri de ortaya çıkarıyor...

Countries And Energy Consumptioni
THE TERM GROSS DOMESTIC ENERGY consumption means the overall energy supply for all activities in the country's territory. This definition includes 
electricity generation from fossil fuels, the energy sector's own support activities, transmission and distribution losses, final energy consumption (industry, 
transport, homes, services, agriculture, etc.) and the use of fossil fuel products for non-energy purposes (e.g. in the chemical industry). The table showing 
the component structure in 2020 also reveals the countries that are in an advantageous position for electric transport infrastructure.

KAYNAK: EUROSTAT

%10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100

Katı fosil yakıtlar / Solid fossil fuels Kömür türleri / Types of coal

Nükleer / Nuclear

Yenilenemeyen atıklar / Non-renewable waste

Petrol kayaç ve kumları / Petroleum rocks and sands

Doğalgaz / Natural gas

Elektrik / Electric

Petrol ürünleri / Petroleum products

Yenilenebilirler ve biyoyakıtlar / Renewables and biofuels
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