
Türkiye’deki belediyeciliğin teknolojik standartlarını belirleyen Akıllı Belediyeler ve Şehirler Zirvesi’nin (ABZ) ilk toplantısı Marmara 
Belediyeler Birliği’nde gerçekleştirildi. 26-27 Eylül 2016 tarihleri arasında Hilton İstanbul Bosphorus Hotel’de gerçekleşecek olan  
ABZ’nin danışma kurulu toplantısına Mobisis, Microsoft, Litera Bilişim, HP, TBD’nin üst düzey yöneticileri katıldı

Piyasalardan  
Bi’ Haber 

Resmi verilerle geçtiğimiz 
yıl mayıs ayında en çok 

kurulan ve kapanan 
işletmeler hangileriydi?

sy. 3

Yeşil Binalarla 
Sürdürülebilir Şehirler 

Sürdürülebilir  
şehirler yaratan 

TURKECO ile yeşil 
dönüşüm üzerine...

 sy. 4

Mayısta Gün Gün  
N’olmuş?

Altı ayda İranlı bir milyon 
turistin Türkiye’ye gelmesi 

Türk ekonomisinin 
hedefleri arasında

sy. 6 

Dalgasız Denizlerde Yüzmeli!
Forex’in dalgalı denizinde yelkenini 

petrol verileri olarak gören Forexcinin  
mayıs kazanımı ne oldu?  

sy. 8

65. Hükümete 
Binali’yle Merhaba!

Binali Yıldırım, başbakanlık 
görevini Davutoğlu’ndan 
devraldı. Yeni kabinenin 

kadrosu belli oldu

sy. 3

Mayıs Sayı 9

Gafa’dan Sizin İçin Gayriresmi Aylık Ekonomi Derlemesi

Teknoloji Şirketlerinden 

ABZ’ye Büyük İlgi

sy. 7
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Mayısta Neler Oldu?
Otomotiv sektörünün iki devi Nissan ve Mitsubishi’nin yapmış olduğu stratejik işbirliği geçtiğimiz ay göze çarpan 

gelişmeler arasında. Türkiye ve İrlanda ticareti arasındaki büyük ticari hamle ile anlaşma imzalandı. Burganbank  

ve Fibabank’a 2016 yılı ilk çeyrek finansal sonunçları da geçtiğimiz ayın değerlendirmeleri arasında yer alıyor

20.05.16

17.05.16

Nissan ve Mitsubishi’den Stratejik 

Ortaklık

Nissan Motor Corporation ve Mitsubishi Motors 
Corporation, geniş kapsamlı bir stratejik işbirliği 
anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre Nissan, 
237 milyar Yen karşılığında Mitsubishi Motor 
Corporation hisselerinin yüzde 34’ünü devralacak. 
Nissan’ın ayrıca Daimler ve AvtoVaz ile de hisse satın 
alma ve ortaklık anlaşmaları bulunuyor.

14.05.16

17.05.16

25.05.16

TÜMSİAD’dan 81 ile 81 Ürünün  

Markalaşma Formülü

Türkiye’nin organik tarım cenneti olduğuna dikkat 
çeken TÜMSİAD, Trabzon’da gerçekleştirdiği 3.Bölge 
Şube Başkanları Toplantısı’nda tarım sektörünü daha 
ileriye taşıyacak bir formül önerisi sundu. Önerilen 
formül, Karadeniz Bölgesi’nden başlanarak 81 ilden  
81 organik tarım ürününün belirlenmesi ve bu  
ürünlerin markalaştırılmasını kapsıyor.

EVA ve EPOS Rakamlarla Bize  

Ne Söylüyor?

Türkiye’nin Gayrimenkul Platformu GYODER tarafından 
bu sene 15.’si gerçekleştirilen Gayrimenkul Zirvesi, sektörün 
liderlerini, profesyonelleri ve alanında uzman kişileri  
İstanbul’da bir araya getirdi. Eva Gayrimenkul Değerleme  
ve Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme’nin  
katkılarıyla hazırlanan “Rakamlar Bize Ne Söylüyor?” 
sunumunda sektör rakamlarla tartışıldı. 

Türkiye İle İrlanda Ticaretinde  

Büyük Hamle

DEİK ve Enterprise Ireland, Türkiye ile İrlanda 
arasındaki ticari ilişkileri bir sonraki boyuta taşımak 
amacıyla mutabakat anlaşması imzaladı. İmza töreninde 
İrlanda’nın Ülke Dışı Kalkınma Yardımlarından 
Sorumlu Devlet Bakanı Joe McHugh, DEİK Yönetim 
Kurulu Üyesi Rona Yırcalı, DEİK Türkiye-İrlanda İş 
Konseyi Başkanı M. Hakan Karaalioğlu yer aldı.

Adana Demirspor’un Takım Otobüsü 

Temsa’dan

Süper Lig yolunda play off maçları oynayacak olan 
Adana Demirspor, takım otobüsü olarak Temsa 
Maraton’u tercih etti. Temsa Showroom’da düzenlenen 
törenle Maraton VIP, TEMSA Genel Müdürü Dinçer 
Çelik tarafından Adana Demirspor Kulüp Başkanı 
Sedat Sözlü’ye teslim ederken Maroton VIP’in Adana 
Demirspor’un yeni zaferlerine şahit olmasını diledi.
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Windows’un Hedefinde 18 Ülke Var!

Özellikle son dönemde piyasaya sürdüğü 
Continuum destekli akıllı telefonları ile meslek 

alanında büyük beklentileri olan şirket, bu 18 
ülkede daha fazla meslek alanlarına odaklanacak. Bu 
ülkeler; Avustralya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, 
Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, 

Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre ve ABD.

29.05.16

Otokar Comvex 2016’ya 15 Aracıyla Katıldı 

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, Türk otomotiv 
sanayisinin gövde gösterisi yaptığı Comvex İstanbul 
2016’da Türkiye’nin ilk trene yüklenebilir frigorifik 

semi treyleri Huckepack Iceliner’i ilk kez sergiledi. 
Otokar, şehir içi, turizm otobüslerinin yanı sıra düşük 

yakıt tüketimi, güçlü motor gücü ile dikkat çeken Atlas 
kamyonunu da ziyaretçilerin beğenisine sundu.

21.05.16

Burgan Bank 2016 Yılı İlk Çeyrek Finansal 

Sonuçlarını Açıkladı

Burgan Bank 2016 ilk çeyreğini, kredilerinde yıllık 
bazda %23 oranında büyüme ve 6,2 milyon kâr elde 

ederek tamamladı. Burgan Bank’ın net kârı 6.2 milyon 
TL oldu. Özkaynakları 1.8 milyar TL’ye ulaşırken 

sermaye yeterlilik oranı konsolide bazda %17.07, solo 
bazda %18.87 olarak gerçekleşti.

14.05.16

Fibabanka’dan, 2016 Yılı İlk Çeyrek  

Finansal Sonuçları

Fibabanka, 2016 yılı Mart sonu itibarıyla, geçen yılın 
aynı dönemine göre %33 artışla vergi öncesi kârını 35,2 
milyon liraya yükseltti. Bunun sonucunda bankanın net 

kârı 24,3 milyon TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde 
müşteri mevduatı toplam pasiflerin %62’sini oluşturarak 

7,5 milyar liraya yükseldi. Fibabanka Genel Müdürü 
Dildar sonuçlardan memnun olduklarını kaydetti.

14.05.16

Balıkesir Karsan’la Yeni Döneme Geçti 
Balıkesir, Karsan’dan teslim aldığı 26 adet jest ve 4 adet 

atak ile toplu taşımada yeni döneme geçti. Karsan’ın 
Gönen’e yaptığı son teslimat ile birlikte Balıkesir’de 

hizmet veren JEST’lerin sayısı 172, ATAK’ların sayısı 
da 126 oldu. Bugüne kadar Balıkesir’e 122 adet ATAK 

otobüsü ve 146 adet JEST minibüsü teslim eden 
Karsan, bu son teslimat ile rekorunu kırıyor.

18.05.16

Piya
Piya

Piyasalardan 
Bi Haber

Döviz  
(Ortalama) 

Alış Satış

USD 2,9090 2,9390
EUR 3,3034 3,3334

Faaliyet Sayı

Elektrik enerjisi üretimi 188
İkamet amaçlı olan veya 
ikamet amaçlı olmayan 
binaların inşaatı

117

Mühendislik faaliyetleri ve 
ilgili teknik danışmanlık

43

Bilgisayar programlama 
faaliyetleri

33

İşletme ve diğer idari 
danışmanlık faaliyetleri

26

Lokantalar ve seyyar yemek 
hizmeti faaliyetleri

24

Madenler ve maden cevher-
lerinin toptan ticareti

15

Ağaç, inşaat malzemesi ve 
sıhhi teçhizat toptan ticareti

14

Karayolu ile yük taşımacılığı 11
Mimarlık faaliyetleri 11

Faaliyet Sayı

İkamet amaçlı olan veya 
ikamet amaçlı olmayan 
binaların inşaatı

53

Elektrik enerjisi üretimi 27
İşletme ve diğer idari 
danışmanlık faaliyetleri

13

Mühendislik faaliyetleri ve 
ilgili teknik danışmanlık

12

Uzman hekimlik ile ilgili 
uygulama faaliyetleri

12

Oteller ve benzer  
konaklama yerleri

12

Belirli bir mala tahsis 
edilmemiş mağazalardaki 
toptan ticaret

12

Ağaç, inşaat malzemesi ve 
sıhhi teçhizat toptan ticareti

11

Belirli bir mala tahsis 
edilmemiş mağazalarda 
gıda, içecek veya tütün 
ağırlıklı perakende ticaret

10

Mayıs Ayının Döviz 
Ortalamaları

Mayıs 2016 
En Çok Kurulan İşletmeler

En Çok Kapanan İşletmeler*
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Rusya Başbakanı Medve-
dev, emekli maaşına zam 
taleplerini geri çevirdi. 
Medvedev, daha sonra 
vatandaşlara bu konuda 
“dayanmaları” çağrısın-
da bulundu. Rusya’da, 
Kırım’ı ilhakı ve Ukray-
na’daki tutumu dolayısıyla 
ekonomik kriz yaşanıyor.

Çin Başbakanı Li Keqiang, 
Çin’in güneybatısında-
ki Guizhou eyaletinin 
merkezi Guiyang’da 
düzenlenen Çin Büyük 
Veri Sanayi Zirvesi ve Çin 
E-ticaret İnovasyon ve 
Kalkınma Zirvesi öncesin-
de işadamlarıyla görüştü.

İngiltere, 23 Haziran’da 
AB’den ayrılmayı oylaya-
cak. Eğer referandumdan 
AB’den ayrılma kararı çı-
karsa, İngiltere’nin Ankara 
Antlaşması gereği sundu-
ğu avantajlı ikinci vatan-
daşlık seçeneğinin ortadan 
kalkması söz konusu.

DÜNYADAN KISA KISA
3 Önemli Olay

Başbakan 

Binali Yıldırım, 

başbakanlık 

görevini Ahmet 

Davutoğlu’ndan 

devraldı.

65. Hükümet’in tam 

kadrosu açıklandı. 

Vatandaşın merakla 

beklediği “Yeni 

kabinede kimler var?” 

sorusu yanıt buldu.

Kartal’ın 
şampiyonluk 
hasreti son 
buldu.

Geçtigimiz Ay Gündemi Sarsan
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TURKECO, 
LEED, 
BREEAM ve 
DGNB akredite 
yeşil bina 
uzmanlarından 
oluşan ekibi 
ile yeşil ve 
sürdürülebilir 
bina 
danışmanlık 
hizmetleri 
veriyor.

Doğal kaynakların hızla tükendiği gü-
nümüzde, sürdürülebilir projeler her 
geçen gün daha çok önem kazanıyor. 
Bina sektörünün yeşil dönüşümü ise 
ekonomik kalkınmaya aracılık ediyor. 
ABD Yeşil Binalar Konseyi Yönetim 
Kurulu Üyesi ve TURKECO Yeşil 
Akademi Kurucusu Dr. Duygu Erten 
ile sürdürülebilir yeşil bina projeleri ve 
şirketin hedefleri üzerine bir röportaj 
gerçekleştirdik. 

Yeşil bina projelerinin yaygınlaşma-
sının Türkiye ekonomisine faydaları 
neler olacak? Yeşil yatırımlarda sizce 
Türkiye nasıl bir yol kat etti?
Binalarda ve özellikle toplu konutlarda 
enerji verimliliği ve sürdürülebilirliğin 
geliştirilmesinin yararları arasında 
işletme maliyetlerinde tasarruf, kulla-
nıcı sağlığının iyileştirilmesi, daha iyi 
ulaşım seçenekleri, temel hizmetlere 
daha kolay ulaşım ve ekonomik avan-

tajlar sıralanabilir. Yeşil ölçütler ve 
politikalar, konut planlama sistemine 
entegre edilmelidir. Başarılı yeşil sosyal 
konut programları, yerel çevrede en iyi 
uygulamaları gerçekleştiren, ilgili konut 
politikaları ve programlarını inceleye-
rek yeşil gereksinimleri ve teşvikleri 
mevcut konut altyapısına entegre eden 
programlardır. Bu girişimler, ulusal 
organizasyonlar ve bakanlıkların ko-
ordinatörlüğünde sivil toplum kuru-
luşları ve yeşil bina uygulayıcılarının 
da sürece dahil edilmesini gerektirir. 
Yeşil binalar, sürdürülebilir şehirlerin 
vazgeçilmez bir parçasıdır. İnşaat sektö-
rü yarattığı katma değer ve istihdamla 
Türkiye’de ekonomik büyümenin kilit 

sektörlerinden biridir. Doğal kaynakları 
hızla tükenmekte olan dünyamızda en 
önemli gündem maddelerinden biri 
haline gelen sürdürülebilirlik konusu 
inşaat sektöründe de önem kazanmıştır. 
Bina sektörünün yeşil dönüşümü, yeşil 
ekonominin önemli unsurlarından 
biridir. Yeşil bina yapmak kurumsal 
çevre stratejisinin en başına yerleşme-
lidir.  Başta yerel yönetimler olmak 
üzere, kamu yeşil bina alanında vergi 
indirimleri ve teşvikler vermeye artık 
başlamalıdır. Şu anda Çevre ve Şehirci-
lik Bakanlığı Yeşil Bina Sertifikasyonu 
çalışmalarının kılavuzu hazırlıklarını 
birçok üniversite ile birlikte yürütmek-
tedir. Yeşil Bina Kılavuzu, bu amaçla 
2007’de kurulmuş, ÇEDBİK tarafından 
170 üye firma ve 100’ün üzerinde aka-
demisyenin katkısıyla hazırlanıp Bakan-
lığa sunulmuş ve Bakanlık da ÇEDBİK 
ile 2012’de bir protokol imzalamıştır.

Kamu alanlarında gerçekleştirdiğiniz 
projeler neler oldu?
Kamu alanında tamamlamış olduğumuz 
ve hala devam etme olan projelerimiz 

Röportaj
Cansu Meşedilci

TURKECO İnşaat ve Enerji Ltd. Şti. sürdürülebilirlik danış-
manlığı veren uluslararası bir firma. TURKECO, uluslararası yeşil 
bina ve yerleşme değerlendirme sistemlerinden faydalanarak işve-
renlerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşması için yeşil projeler 
tasarlıyor. Aynı zamanda projelerin uygunluğuna göre yeşil bina 
sertifikasyon sistemlerini tavsiye ediyor ve süreçleri yönetiyor.

Enmar Denizcilik ve Anonim 

Şirketi Kurucusu Emin Eminoğlu

TURKECO SÜRDÜRÜLEBİLİR

ŞEHİRLER YARATIYOR

Kanyon, Avrupa’da BREEAM-In-Use’da  
en iyi proje ödülüne layık görüldü



Kaynakların    

Verimliliği 

Yeşil Binalarda

mevcuttur. TURKECO şirketi olarak 
2012’de Kadıköy Belediyesi Fikirtepe 
Kadıköy Belediyesi Yeşil Yerleşme 
Kriterlerini, “Ekolojiye Duyarlı Sür-
dürülebilir Yerleşme Kriterlerinin Be-
lirlenmesi Projesi” kapsamında Bristol 
Accord Council 2005 sonuçlarına göre 
hazırladık. Özellikle kentsel dönüşüm 
projelerinde kullanılmak üzere Yeşil 
Yerleşme ve yeşil bina kılavuzları 
TURKECO tarafından hazırlanmış-
tır. Belediye tarafından düzenlenen 
konferanslar ile bu kılavuzlar ve yeşil 
bina olanakları hakkında inşaat fir-
maları bilgilendirilmiştir. TURKECO 
şirketi olarak tasarım aşamasından 
itibaren BREEAM yeşil bina sertifi-
kasyonu danışmanlık hizmeti vermiş 
olduğumuz Küçükçekmece Belediye 
Binası, BRE-GLOBAL’in projeye özel 
hazırladığı “Bespoke International” 
(terzi usulü) kriterleri doğrultusunda 
değerlendirilerek 2014 yılında tasarım 
ve inşaat evresinde ‘Very Good’ ser-
tifikasını alarak Türkiye’de ilk ve tek 
çevreye duyarlı BREEAM sertifikalı 
kamu binası olma özelliğini taşımakta-

dır. Çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık 
ve konfor koşullarının en üst seviyede 
sağlanmasının amaçlandığı bu projede 
enerji tasarrufu için diğer kamu binala-
rından farklı güneş paneli trijenerasyon 
ve buz depolama sistemi gibi inovatif 
çözümler uygulanmıştır. BREEAM In-
ternational Bespoke doğrultusunda, şir-
ketimiz danışmanlığında değerlendirme 
çalışmaları devam etmekte olan Sarıyer 
Belediye Binası; çevreye duyarlı mimari 
tasarımı, altyapısı ve enerji verimliliği 
konusundaki sürdürülebilir özellikleri 
ile tasarım ve inşaat aşamasında BRE-
EAM ‘Very Good’ Sertifikasına aday 
kamu binasıdır. Yerleşke ölçeğinde 
BREEAM Communities lisansına sa-
hip Türkiye’nin ilk lisanslı firmasıyız.  
Ancak kentsel dönüşüm projelerinde 
baştan yeşil stratejilerle planlama ve 
sertifika alma konusunda ilgi yok.

Bu sertifikayı aldığında AVM,  
belediye ve şirketlerin ne gibi  
kazanımları oluyor?
Yeşil bina sertifika sistemleri doğrul-
tusunda tasarım ve inşaat süreçlerinde 

bütünleşik bir yaklaşım ile değerlen-
dirilen binalarda, verimliliği arttırmak 
için uygulanan stratejiler, yatırım mali-
yetini arttırabilmektedir.  Verimliliğin 
arttırılması için yapılan çalışmalar, 
binanın ömrü boyunca sağladığı düşük 
işletme maliyetleri ile uzun vadede 
birçok avantaj sağlayarak, çevreye ve 
insan sağlığına olan zarar etkilerin 
azaltılmasına, enerji ve su tüketiminin 
azaltılmasına ve kaynakların daha ve-
rimli kullanılmasına neden olmaktadır. 
Projelerde sağlanan tasarruf oranları; 
bina tipolojisine, iklim bölgesine, mi-
mari özelliklere, tercih edilen mekanik 
ve elektrik sistemlere göre değişiklik 
göstermektedir. Yeşil bina sertifikasyon 
sistemlerinde sürdürülebilirliğin çevre-
sel, ekonomik ve sosyal parametreleri 
entegre bir biçimde ele alınmaktadır 
ve birçok avantaj sağlamaktadır. Eko-
nomik açıdan; işletme maliyetlerinin 
düşmesine, çalışanların verimliliğinin 
arttırılmasına ve pazarın oluşmasını 
sağlamaktadır. Sosyal açıdan değerlen-
dirdiğimizde; kurumsal sosyal sorum-
luluk, yaşam kalitesinin iyileştirilmesini 
ve bina kullanıcılarının sağlık ve kon-
forunun sağlanmasında büyük ölçüde 
katkıda bulunmaktadır. 

YABANCI YATIRIMCILAR  
ÖNEMİNİ ANLADI

Sektörün diğer firmaları yeşil bina 
sertifikası almaya çalışmıyor mu?
Özel sektör ve özellikle yabancı yatı-
rımcılar sürdürülebilirliğin önemini 
anlayarak geliyorlar. Türkiye’de 200’e 
yakın yeni bina ve var olan bina ka-
tegorisinde sertifikalı bina oldu.  Ofis 
pazarı bu sertifikaların %70’ine sahip. 
BREEAM sertifikası almak üzere ol-
duğumuz işverenimiz ANTYAPI’yı 
Beykoz’daki ANTTERAS projeleri 
için aynı zamanda ÇEDBİK sertifikası 
almaya ikna ettik.  Bu proje Türki-
ye’nin yerel sertifikası ile tescillenmiş 
ilk yeşil konut projesi olma unvanını 
kazandı. Hem de BREEAm’de VERY 
GOOD alırken, ÇEDBİK sisteminde 
GOOD aldı. Bu da yerel sertifikamızın 
standartlarının İngiliz standartlarıyla 
verilen bir sertifikanın altında değil 
üstünde olduğunu ispat etti.

5

TURKECO, 
2014 yılında 
Los Angeles’ta 
aday 
gösterilerek 
uluslararası 
üye oylarıyla 
Amerika 
Birleşik 
Devletleri 
Yeşil Bina 
Konseyinin 
(USGBC) 
yönetim 
kuruluna 
dünyadan 
seçilen ilk  
şirket oldu.

Küçükçekmece Belediye 
Binası, Türkiye’nin ilk 
BREEAM Very Good 
Sertifikası’na sahip 
kamu binası
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Mayısta Neler Oldu?

3.5 Saatlik Hıza 879 Milyon TL

İzmir ile Ankara arasını 13’ten 3.5 saate düşürecek Ankara-İzmir 
Hızlı Tren Projesi’nde ihaleyi Tekfen-Doğuş İnşaat ortaklığı 
kazandı. Tekfen İnşaat-Doğuş İnşaat İş Ortaklığı, Ankara-
İzmir Hızlı Tren Projesi’nin Afyonkarahisar-Uşak kesimi ile 
Afyonkarahisar direkt geçişi altyapı inşaatı işleri ihalesini toplam 
879 milyon TL bedelle aldı. Şirketin ana hissedarı Tekfen Holding 
tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya 
göre, projenin tamamlanma süresi 36 ay olarak belirlendi. 
Açıklamaya göre, söz konusu iş ortaklığında Tekfen İnşaat ve 
Doğuş İnşaat’ın yüzde 50-50 ortaklığı bulunuyor. Başbakan Binali 
Yıldırım İstanbul-İzmir Otoyolu projesi kadar önemli bir proje 
olduğunu vurguladığı konuşmasında “Türkiye’nin nereden nereye 
geldiğini gösteren büyük bir projedir.” açıklamasında bulundu.

Batılılar Türk İhracatını Sırtladı

Petrol fiyatlarındaki düşüş, son 5 yıldır Türkiye’nin en çok 
ihracat yapan şirketi TÜPRAŞ’ı tahtından etti. TİM tarafından 
hazırlanan “1000 ihracatçı” listesinde ilk sırayı, 3.8 milyar 
dolarlık ihracatıyla Ford Otomotiv aldı. İhracatı 2.9 milyar 
dolara gerileyen TÜPRAŞ 2’nci oldu. Renault ise 2.678 milyar 
dolar ile 3. sırada yer alıyor. 

Turizm sektöründe yapılan araştırmalar sonucunda, 6 ayda İranlı 1 milyon turistin Türkiye’ye gelmesi hedefleniyor. 

Tüketiciyi mutlu edecek gelişme olarak bakliyat fiyatlarında düşüş bekleniyor. 2015’in ihraç şampiyonlarında ilk  

sırayı Ford Otomotiv aldı. Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi’nde ihaleyi Tekfen-Doğuş İnşaat ortaklığı kazandı

• Eski Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal’ın, turizm 

yatırımcılarıyla birlikte İran’a yaptığı ziyarette, İran 

ekim ayı sonuna kadar Türkiye’den gidecek 2 bin charter 

uçuşuna izin verdi. Böylece iki ülke arasında 4 bin charter 

uçuşu gerçekleşecek. Yapılan anlaşmaya göre 6 ayda İranlı  

1 milyon turistin Türkiye’ye gelmesi hedefleniyor.

• Yılda 5 milyar dolarlık gıda ve tarım ürünü ithal eden Çinli 
firmalar, bu ürünlerin ithalatını Türkiye’den gerçekleştirmek 
için Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği’nde (BAİB) yaş 
sebze meyve ve gıda ürünleri ihracatçılarıyla görüşmeler 
gerçekleştirdi.

• Ramazan ayına sayılı günler kala gözler bakliyat ve 

hububat fiyatlarına çevrildi. Ramazan sofralarının 

vazgeçilmez yemekleri kuru fasulye ve nohutta fiyat 

artışları beklenmezken, kırmızı mercimek fiyatlarında 

yaklaşık yüzde 25 düşüş bekleniyor.

• Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi 
sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi açıklandı.
Buna göre, endeks mayısta geçen aya göre yüzde 0.4 arttı. 
Nisan ayında 68.46 olan endeks mayısta 68.75 oldu.

• Federal Açık Piyasa Komitesi tutanaklarına göre ABD’de 

haziran ayında faiz artışı gündeme gelirken dolar 

hareketlendi. Yurt içerisindeyse siyasi gelişmeler fiyatlara 

baskı yapıyor.

• Turizmdatabank tarafından derlenen verilere göre, 2016 yılına 
turist sayısında yüzde 22 gerileme ile başlayan Antalya’da düşüş 
eğilimleri şubatta yüzde 33, martta yüzde 20 ve nisanda yüzde 
41 oldu. Mayısın ilk yarısında bu oran yüzde 47’ye ulaştı.

• Trakya’da doğalgaz arama çalışmaları yürüten Kanadalı 

Valeura Enerji’nin Üst Yöneticisi (CEO) Jim McFarland, 

“Türkiye, gelecek yıllarda doğalgaz üretimini önemli ölçüde 

artırabilir. Şirket olarak kesinlikle yerel gaz tedariği için 

atılan adımların ve sürecin bir parçası olacağız.’’ dedi.

• Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer AG, ABD merkezli tarım 
şirketi Monsanto’yu satın almak için tamamı nakit olmak 
üzere; hisse başına 122 dolar, toplam olarak da 62 milyar  
dolar teklif ettiği ifade edildi.

• Çukurovalı çiftçiler, halde kilogramı 25-30 kuruşa kadar 

düşen patatesi, fiyatı yükselir ümidiyle tarladan toplamıyor. 

Geçen yıl iç piyasada kilogramı 1-1,5 lira arasında satılan 

patatesin fiyatı, bu yıl Suriye, Rusya, Irak gibi ihracat 

pazarlarına satış yapılamadığı için kilogramda 25-30 kuruşa 

kadar geriledi.

• Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kayıt Dışı İstihdamla 
Mücadele Daire Başkanı Yakup Süngü, 2002’de yüzde 52 olan 
kayıtdışı istihdamın yüzde 32’ye gerilediğini söyledi.



“ŞEHİRLER BİRER İNOVASYON 
MERKEZİ HALİNE GELMELİ”
MBB’nin düzenleyeceği zirvenin iş ortakları 
arasında Türkiye Bilişim Derneği, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Bele-
diyesi gibi kurumlar bulunuyor. Marmara Be-
lediyeler Birliği Başkanı Recep Altepe, zirveye 
ilişkin, “Akıllı şehir, teknolojiyi aşan bir kav-
ram. Modern çağın gereklerine ayak uydura-
bilmeleri için şehirlerin adeta birer inovasyon 
merkezine dönüşmesi gerekiyor. Şehirlerin alt 
yapısının her türlü teknolojik gelişmeye ayak 
uydurabilecek şekilde kurgulanması ve gün-
cellenebilir olması büyük önem taşıyor. Akıllı 
Belediyeler ve Şehirler Zirvesi’nin yerel yöne-
timlere büyük katkılar sunacağına inanıyor  
ve yenilikçi uygulamaları şehirlerimizle  
buluşturmak için çabalıyoruz” dedi.
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Marmara Belediyeler Birliği’nin geçen yıl Bursa’nın ev sahipliği ile düzenlediği Akıllı Belediyeler ve Şehirler Zirvesi, bu yıl  

da 26- 27 Eylül tarihlerinde Hilton Istanbul Bosphorus’da gerçekleşecek. Zirve özel sektör ve yerel yönetimleri buluşturacak

Milyon Dolarlık Teknoloji Pazarı  
Bu Zirvede Bir Araya Geliyor

M. Cemil Arslan

Akıllı Belediyeler ve Şehirler Zirvesi (ABZ), 
topluma daha iyi bir hayat standardı sağ-
lamak adına teknolojiye uyumlu kentler 
yaratma sürecinde özel sektör ile yerel yö-
netimleri bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Belediyelerin teknolojik gelişmelere ve 
çağın gereklerine uygun donanıma sahip 
olmalarını ve sundukları hizmet kalitesinin 
artırılmasını hedefleyen Marmara Beledi-
yeler Birliği (MBB) bu yıl ABZ’nin üçüncü-
sünü düzenliyor. Belediye başkanlarından 
akademisyenlere, özel sektör temsilcile-
rinden alanında uzman isimlere kadar çok 
sayıda katılımcının yer alacağı ABZ, kamu 
kuruluşları ile teknolojiyi buluşturacak; 
modern kentlerin daha cazip hale getiril-
mesinde teknoloji ve yerel yönetimlerin 
hangi noktalarda buluşabileceği sorusuna 
cevap arayacak. 

KAMU VE ÖZEL İŞ  
BİRLİĞİNİN GÜCÜ
Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekrete-
ri M. Cemil Arslan düzenlenecek zirvenin 
amacına dair açıklamasında “Akıllı şehir sa-
dece teknoloji kullanımına indirgenemeye-
cek, kapsamlı, çok katmanlı ve farklı disip-
linleri ilgilendiren bir kavram. Bu zirve’yi 
planlarken bir taraftan yerel yönetimlerin 
hizmetlerini sunmada teknolojinin imkân-
larından faydalanmalarını ve dolayısıyla 

hizmet kalitelerini iyileştirmelerini, Türki-
ye ve dünyadaki akıllı şehir uygulamaların-
dan iyi örnekleri paylaşmalarını istedik, öte 
yandan özel sektör ile kamu sektörünü bir 
araya getirerek iş birliği fırsatlarını yakala-
mayı amaçladık.  İyi bir sonuç elde etmek 
istiyorsak bu alanda kamu sektörü ile özel 
sektörün işbirliği içinde çalışması şart. Her 
yıl çıtayı biraz daha yükselterek 
uluslararası boyutunu da daha 
çok ele almayı hedefliyoruz” 
diye konuştu.

‘BAŞKAN CAFE’  
BİR İLK OLDU
ABZ 2015’e yurt içi 
ve yurt dışından pek 
çok belediye başkanı-
nın yoğun katılımı ilgi 
çekmişti. Özellikle Bal-
kanlar’dan gelen belediye 
başkanlarının “Başkan Cafe” 
çatısı altında buluşmasına zemin 
hazırlayan zirve için Arslan, “Balkan-
lardan gelen 30’a yakın belediye başkanını 
“Başkan Cafe” konsepti altında Türkiye’deki 
kardeş şehir belediye başkanları ile buluştu-
rarak bir ilke imza attık. Balkanlardan gelen 
başkanların bu programdan çok istifade 
ettiklerini düşünüyorum. Türkiye’deki 
yerel yönetimlerin başarıları birçok ülke 

tarafından takip ediliyor ve bizden öğrene-
cekleri şeyler olduğunu biliyoruz. Özellikle 
Türkiye’deki belediyelerin smart tekno-
lojiler alanında biraz daha derinleşmeleri 
gerektiğini ve özel sektör ile el ele verme 
ihtiyacında olduklarını düşünüyorum” dedi. 
Arslan dünyanın diğer akıllı şehirlerden 
örnekleri değerlendirerek Türkiye’deki 

tasarruf yetersizliği problemlerine 
dikkat çekti: “Viyana, Paris, Lond-

ra, Berlin gibi şehirler bugün 
akıllı şehir kavramını hayata 
geçirmiş şehirler olup dün-
yaya öncülük etmektedirler.  
Öte yandan Masdar gibi 
ilginç örnekler var. Altyapı, 
ulaşım ve enerji konularında 
yapılan yatırımlar kendini 

kısa bir sürede amorti ederek 
şehre daha kaliteli hizmet edil-

mesini sağlamaktadır. Sonuçta 
bu teknolojiler kısa vadede hizmet 

iyileştirmesi temin ederek başta yerel yö-
netimler olmak üzere merkezi yönetimin de 
kaynak kullanımını tümüyle pozitif anlam-
da etkileyecek uygulamalardır. Ülkemizde 
finansal problemlerin sebeplerinden birinin 
de tasarruf yetersizliği olduğunu düşünür-
sek, akıllı şehir için yapılacak yatırımların 
önemi bir kat daha artmaktadır”

#ABZ2016
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Graham kuruluşunun başarısı iki farklı 
yeteneğin yansımasıdır: Billy Graham 
ve George Wilson. Billy dışarıdan 
bakıldığında şirketin belkemiğidir. 
Kuruluşu, iş dünyasına ve Graham’da 
çalışanlara karşı temsil eder. Kişiliği, 
önderliği, güçlü varlığı ve diğer özellik-
leri, kuruluşu çevreleyen başarı havası 
altında yatar, oysa şirketin fazla reklama 
gereksinimi yoktur, hatta giriş kapısın-
da küçücük bir tabeladan başka bir şey 
göremezsiniz. Billy elemanlara moral 
aşılarken, George şirketi işletir. 
Şirketler, özellikle üreticiler bu ye-
teneklerin her ikisine de gereksinim 
duyar: işi şirkete getiren satıcı ve bu işi 
en iyi şekilde idare eden yönetici. Fakat 
pek çok iş yerinde ya bu iki özelliğin 
aynı kişilikte toplanamayacağı anlaşıla-
maz ya da bu iki farklı kişilik arasında 
çıkan çatışmalar tatsız sonuçlar doğu-
rur. Bu ikili yönetim kuralına daya-
narak bir yatırım formülü oluşturan 
borsacı bir dostum var. yeni bir şirket 
açıldığında mutlaka bir tanıtım toplan-
tısı düzenlenir. Bu toplantılar oldukça 
şık yerlerde yapılır. Böylece şirket 
yöneticileri borsacıların gözüne girerek 
hisselerini sattırmaya çalışırlar. 
“Hisseleri borsaya sokma teklifi genelde, 

şirketin halkla ilişkilerinden sorumlu 
müdürlerinden gelir.” diyor borsacı ar-
kadaşım, “ama eğer kürsüde kahverengi 
takım elbise ve içine de kolları normal-
den kısa bir gömlek yoksa idareci de 
o şirketi listemden silerim. Aynı şey, 
toplantıdaki açık büfedeki karidesler 
yumruğum büyüklüğündeyse ve en pa-
halı marka viski sunuluyorsa da geçer-
lidir. Çünkü bu aslında şirketin ürettiği 
şeyin beş para etmediği anlamına gelir. 
Aklı başında bir yönetici, bir avuç 
borsacı için siyah etiketli Johnny Wal-
ker alınmasına göz yummaz.” Üstelik 
arkadaşım bu formülün onu hiç hayal 
kırıklığına uğratmadığını söylüyor. 
Ben bir şirkette geri plandaki yönetici 
olamam. Her işe yetişmem söz konusu 
olamaz, ama bunu kabullenmem çok 
uzun zaman aldı. Fakat şirketin idaresi 
için ikinci bir kişiye ihtiyacım olduğunu 
kendi kendime itiraf eder etmez hemen 
işe başarılı bir yönetici aldım ve onu 
fabrikanın başına getirdim. 
Doğrusu gerçekten benden daha iyi 
yapıyordu işi. Ben de satış konusunda 
ondan daha başarılıydım. 
Şirket içi ve dışı rollerin bölünmesinde 
gözle görülür bir yarar var… 

N

erdeyse hepimiz aynı 

cümleyi kuruyoruz: 

Çok ilginç bir ülkede yaşıyoruz. Siyasi 
ve finansal anlamda da çok zor süreçlerden geçiyoruz. 
Türkiye dalgalı bir deniz, bu denize açılan ne kaptanın 
yelkeni var ne de tayfanın yelken düşüncesi var…
Kimse fark etmeden Türkiye’de aniden hükümet değişti. 
Hoop dolar 2.99! Nereden 2.99’a? 2.80 altlarından… Tam 
da kamuoyu 2.60’lar olur mu derken 2.99’dan sonra sular 
duruldu. Siyasi kriz bir şekilde aşıldı. 2.95’lere kadar 
gerileyen dolara bu sefer de bu işlerin piri FED el attı. 
FOMC tutanaklarından sonra tekrar 3’leri gören dolar 
için hedef 3.02 idi ki Binali Yıldırım başkanlığındaki 
hükümet kuruldu. 
Türkiye dalgalı bir deniz…  Gelelim bunların cebimize 
yansımasına. İşimiz Forex, dalganın ta kendisi… Çünkü 
küçük yatırımlarda bile ve küçük hareketlerde bile bütün 
denge altüst olabilir. Dalgalı denizin ilk batanı olabilirsiniz. 
Uzun vadede şu an ne kadar da aşağı gözükse haziranda 
FED ihtimalini satın alıp dolar 3’leri bulacaktır. Haziran 
çok önemli bir ay FED malum FED kararlarını en çok 
etkileyecek. Etkileyecek olayların başında ise Brexit geliyor. 
Malum İngiltere AB’den çıkıp çıkmamayı oylayacak 
bu tarihi bir an olabilir. İngiltere AB’den çıkarsa bu bir 
domino etkisi de yaratabilir. Euro’ya ve Paun’da yatırım 
yapmadan bunun dikkatli derecede incelenmesi gerekiyor. 
Önümüzdeki dönemde üzerinde sıkça duracağımız 
konulardan biri de Brexit’tir. FED’i etkileyecek bir başka 
olay da haziranda OPEC toplantısının olması. Bu gelişme 
petrolü etkileyecek bir diğer olay olarak görülüyor. Petrol 
bu ay benim için en kazançlı argümandı.

Forex’de En Riskli Hareketler TL Bazlı

Petrolde iki önemli gün ve saat var; salı 23.30 ve çarşamba 
17.30 Bu saatlerde gelen petrol verilerine dikkat etmek 
gerekir. Genel itibariyle stok verileri beklenenden yüksek 
geldiğinde, petrol düşerken beklenende düşük geldiğinde 
yükseliyor gibi gözükse de bu her zaman doğru olmuyor. 
Anlık kazançlar için ters yön çok daha önemli mesela veri 
saatine kadar yükselen petrol veriden sonra sert bir düşüş 
sağlar. Bu da bazen 1 tam puanlık bir hareketi geçiyor. 
Sert düşüş veya sert çıkıştan sonra aynı hareketi tekrar 
beklemeyin. Aradan biraz zaman geçtikten sonra petrol reel 
veri doğrultusunda hareket etmeye devam ediyor. Tabi bu 
ara OPEC toplantısı ve faiz beklentisi petrol fiyatlarındaki 
önemli olaylar aman dikkat!
Haziranda müthiş bir ay geçireceğiz. Volaitenin oldukça 
yüksek olduğu bir zaman, yıllardır da bu böyle olmuş. 
EURO/USD 1.100 altlarını görebilir. TL 3’leri geçebilir. 
Risk almayı sevenler için TL dikkatli takip edilmeli. Fakat 
Forex’de en riskli hareketler TL bazlı hareketler ama diğer 
taraftan da takibi en kolay.
Denize açılmayın demiyorum ama yelkensiz açılmayın, 
daha önemlisi can simidini mutlaka bulundurun. Yüzme 
bilmek marifet değil!

Dalgalı Denizlere  
Yelkensiz  
Çıkmak 

Eköşenomi

Halil Yıldız

Bu hikaye, Harvey Mackay’in “İş Hayatında Köpekbalıklarıyla Yüzmek” kitabından alıntıdır. 

Rönesans Adamının  

Zamanı Rönensans’tı
Siz iyi bir yönetici misiniz? Her bir işte parçalara ayrılan, durmadan 

çalışan mı yoksa ekip ruhuna inanarak bunu uygulamaya geçiren mi?  

Başarılı alanlarınızı belirleyerek iş bölümü yapmanın farkına varın... 


