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Önsöz 

 
 

 

 

 

[fotoğraf] 

 

 

 

 

Aram Shishmanian 

Dünya Altın Konseyi 

İcra Kurulu Başkanı 

 

 

 

Dünya Altın Konseyi 1987 yılında tek bir amaca hizmet etmek için 

kurulmuştur: altın talebinin teşvik edilmesi ve sürdürülmesi. 

 

Araya giren yıllar boyunca birçok şey değişmiştir. Talep açık bir 

biçimde Doğuya doğru kaymış, Çin ve Hindistan en büyük altın 

tüketicisi konumuna gelmiştir. Altın borsa yatırım fonlarının 

faaliyete geçirilmesi ile altın yatırım piyasası dönüşüm geçirmiştir. 

Altın piyasası altyapısı güçlenmiş, altına olan güven artmış ve altına 

erişim genişletilmiştir. 

 

Dünya Altın Konseyi; altına ilişkin bir kavrayış ve sonunda da 

talebe yönlendirmek adına bağımsız olarak ve karar vericiler, 

düzenleyiciler ve sanayi katılımcıları ile birlikte çalışarak söz 

konusu gelişmelerin her birisi için önemli bir rol üstlenmiştir. 

 

Geçtiğimiz otuz yıl boyunca ortaya çıkan değişikliklerden kimisi 

kesinlikle öngörülemez niteliklere sahipti. Ancak trendlerden bir 

kısmı da oldukça açıktı. Bu nedenle de bu noktada önümüzdeki 30 

yılın değerlendirilmesinin ve dünyanın ve altın piyasasının 

gelişeceği yolları göz önünde bulundurmanın zamanının geldiğini 

düşünmekteyiz. 

 

Bu bağlamda bağımsız uzmanlar ve üyelerimiz arasındaki 

temsilcilerden edinebileceğimiz bilgilerin arayışına girmiş 

bulunmaktayız. Bu dergi de söz konusu kişilerin ekonomi, altın 

endüstrisi ve piyasa için izlenecek yola ilişkin bir harita sağlayan 

görüşlerini yansıtmaktadır. Dünya Altın Konseyi bu konularda kendi 

görüşlerini de bildirmiştir. 

 

Üst düzey ekonomist George Magnus; yükselen piyasalar, gelişmiş 

piyasalar ve jeopolitikaya ilişkin gözlemler de dâhil olmak üzere 

günümüz ve 2048 yılı arasındaki küresel ekonomik trendlere ilişkin 

merak uyandırıcı genel değerlendirmesini sunmuştur. 

 

Bundan bağımsız olarak, her iki ekonominin günümüz altın 

piyasasında sahip olduğu etkin rollerin tanınmasıyla Çin ve 

Hindistan üzerindeki ayrı bakış açılarımızı da eklemiş 

bulunmaktayız. 

 

State Street Global Advisors Küresel Bilişim Daire Başkanı olan 

Rick Lacaille, tüm başlıca varlık sınıflarını ilginç bir yazı kapsamına 

dâhil ederek önümüzdeki 30 yıllık küresel yatırım örüntülerini 

incelemiştir.  

Altının İncelenmesi 
 

Endüstri artan maliyetler ve başlıca yeni keşiflerin yetersizliği ile 

boğuşurken altın endüstrisini ayrıntılı bir biçimde inceleyerek 

değerli metallere ilişkin danışmanlık faaliyetlerinde önde gelen 

Metals Focus altın madenciliği üretim trendlerini 

değerlendirmektedir. Barrick Gold Yenilik Kurulu Başkanı Michelle 

Ash de teknoloji önceden imkânsız ve elverişsiz görülen yolları 

açtığı için altın madenciliği şirketlerinin benimseyebileceği yöntem 

ve yaklaşımlarını ele almaktadır.  

 

Çevresel, toplumsal ve hükümete ilişkin konular altın endüstrisi 

kapsamındaki giderek artan bir öneme sahiptir. Goldcorp 

kapsamında Kurumsal İlişkiler ve Sürdürülebilirlik Başkan 

Yardımcısı olarak görev yapan Brent Bergeron bu alana ve bunların 

altın piyasası üzerindeki etkilerine yönelik derin bir inceleme 

gerçekleştirmiştir.  

 

Biz de, teknoloji geliştiği ve altın kullanımı evrime uğradığı için 

aynı zamanda altının enerjiden sağlık hizmetlerine kadar farklı 

endüstrilerde oynadığı rolü göz önünde bulundurduk. 

 

Son olarak Piyasa Strateji Baş Uzmanı John Reade, önümüzdeki 30 

yıl boyunca altının durumuna ilişkin kapsamlı bir analiz sağlayarak 

tüm bu hususları bir araya getirmiştir.  

 

Tüm yanıtları barındırdığımızı söyleyemesek de kesinlikle doğru 

soruları sormayı denedik. Sonuçlara bakılırsa belirli geniş ana 

fikirlerin göze çarptığı görülebilmektedir.  

 

Öncelikle, ekonomik büyüme altın açısından iyi bir faaliyettir. 

Çin’deki, Hindistan’daki ve diğer yerlerdeki orta sınıf kesimi hızlı 

bir biçimde genişlediği için altın talebi kuşkusuz bir biçimde artış 

gösterecektir. 

 

İkinci olarak, dünya daha dijital ve bağlı bir yere dönüşeceği için 

teknoloji altın için giderek artan bir öneme sahip bir sektör haline 

gelmektedir. 

 

Üçüncü olarak; son yıllarda olduğu gibi önümüzdeki 30 yıl 

içerisinde aynı miktarda altın üretimi konusunda altın madenciliği 

sektörü belirli güçlükler ile karşılaşacaktır. 

 

Dördüncü olarak da, altın endüstrisinin önümüzdeki otuz yıl 

boyunca topluma anlamlı bir katkı sağlamasının gerekmesi 

durumunda üretim yöntemlerinin ve menfaat sahipleri arasındaki 

ilişkilerin evrim geçirmesi gerekecektir. 

 

Ancak hepsinin üzerinde önümüzdeki yıllarda altının tanınmaya, 

değerli sayılmaya ve değer kazanmaya devam edeceğiniz biliyoruz. 

Altın binlerce yıldır dünyanın bir parçası konumundadır ve bu 

gerçek değişmeyecektir.   

 

 

 

[imza] 

Aram Shishmanian 
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İçindekiler 

 
Küresel Ekonomik Trendler: 

Önümüzdeki 30 Yıl 
 

Geniş kapsamlı jeopolitik, demografik ve teknolojik 

değişikliklerin zemininde üst düzey ekonomi eleştirmeni 

George Magnus gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler için 

olasılıkları değerlendirmektedir.  

 

5 Altın Madenciliği: 

Değişimin Eşiğinde 
 

Altın endüstrisi son zamanlarda önemli bir evrim geçirmiştir, 

ancak madencilik teknikleri, keşifleri ve sahipliği 

kapsamında daha fazla değişikliğin gerçekleşmesi 

beklenmektedir. Barrick Gold Corporation Yenilik Kurulu 

Başkanı bu bağlamda geleceği değerlendirmektedir.  

 

33 

 

Çin’e Genel Bir Bakış 
 

Çin son otuz yıl boyunca bir dönüşüme uğramıştır, ancak 

Danıştay’ın Çin Kalkınma Araştırmaları Merkezinin 

açıkladığı üzere Çin ekonomisinin önemli düzenlemeler 

kapsamına girme olasılığı bulunmaktadır. 

 

 

11 
 

Altın Sanayisi için Sürdürülebilir 

Bir Yol 
 

Altın endüstrisi kapsamındaki menfaat sahipleri çevresel, 

toplumsal ve hükümete ilişkin konular hakkında giderek 

artan endişelere sahiptir. Goldcorp kapsamında Kurumsal 

İlişkiler ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Brent 

Bergeron önümüzdeki yıllarda madencilik şirketlerinin en iyi 

nasıl tepkiler verebileceğini değerlendirmektedir.  

 

 

36 

 

Büyük Hint Orta Sınıfı: 

Dikkate Alınması Gereken Güç 
 

2048 yılına kadar Hindistan orta sınıf kesiminin 1.2 milyar 

kişi olarak artış göstermesi beklenmektedir ve bu artış da 

onları dünyadaki en büyük tüketici piyasalarından birisi 

haline getirecektir. Önde gelen politika kuruluşu Hindistan 

Tüketici Ekonomisi Beşeri Araştırmalar söz konusu bu 

kaymanın etkilerini değerlendirmektedir. 

 

 

14 
 

Altın 2048: 

Yükselişteki Teknoloji 
 

Hızlı teknolojik değişimler sağlık hizmetleri, otomotiv ve 

enerji sektörü gibi konu dışı endüstrileri etkilemektedir. 

Dünya Altın Konseyi danışmanı Dr. Trevor Keel dünyanın 

giderek artan bir biçimde dijitalleşmesi kapsamında altının 

oynayacağı rolü değerlendirmektedir.  

 

40 

 

2048 Yılı Yatırım Piyasası 
 

Büyüyen malvarlığı, teknolojik gelişmeler ve düzenlemeler 

gelecek yıllarda yatırım trendlerini etkisi altına alacaktır. 

State Street Global Advisers Küresel Bilişim Daire Başkanı 

Rick Lacaille varlık sınıfları arasındaki olası sonuçları analiz 

etmektedir. 

 

 

16 
 

30 Yıl İçinde Altın 
 

Altının geleceğini tahmin etmek oldukça güç bir görevdir, 

ancak Dünya Altın Konseyi Piyasa Strateji Baş Uzmanı John 

Reade önümüzdeki otuz yılda piyasayı etkileyecek belirli 

önemli trendleri vurgulamaktadır. 

 

44 

 

Altın Üretimi: 

Değişen Dünya 
 

Altın madenciliği coğrafi olarak değişiklik göstermeye 

başlamış ve üretim geçtiğimiz 30 yılın neredeyse iki katına 

çıkmıştır. Ancak, değerli metallere ilişkin önde gelen 

danışmanlık şirketi Metals Focus’un açıkladığı üzere bu 

konuda birtakım güçlükler bizleri beklemektedir. 

 

 

27 
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Küresel Ekonomik Trendler: 

Önümüzdeki 30 Yıl 

 
 

 

 

 

[fotoğraf] 

 

 

 

 

George Magnus 

Ekonomist, yazar ve 

Oxford Üniversitesi 

Çin Merkezi 

kapsamında Öğretim Üyesi 

George Magnus, kendisi gibi karar verici ve piyasa 

düzenleyicileri arasında saygın bir konuma sahip bir üst düzey 

ekonomik eleştirmendir. Bu yazısında önümüzdeki otuz yıl 

boyunca küresel ekonominin yönünü değerlendirmiştir. 
 

Günümüz ile yüzyılın ortası arasındaki küresel ekonominin durumunu nasıl haritalandırabiliriz? 

 

Geçtiğimiz 30 yılı göz önünde bulundurduğumuzda insanlar Berlin Duvarı’nın yıkılması ve ardından 

gelen birçok şeyin gerçekleşebileceğini tahmin bile edemiyordu. Bir diğer yandan, insanlar yaşlanan 

toplulukların geri sayımlarına ilişkin bilgiye sahipti, Asya’nın büyüme potansiyelinin farkındaydı ve 

hatta kimileri ilkel bilgiler ve iletişim devrimi hakkında ipuçlarına sahipti.  

 

Yani açık bir biçimde geleceğe bakarken bir derece alçak gönüllülüğe ihtiyacımız bulunmaktadır. Yine 

de belirli trendlerin ve örüntülerin önümüzdeki 30 yıla ilişkin yararlı yönlendirmeler sağlaması 

gerekmektedir. 

 

Yükselen Piyasalar ve Bunlara İlişkin Güçlükler 
 

Yükselen piyasalar son zamanlarda en büyük ekonomik değişikliklerin arkasında yer almaktadır. Satın 

alma gücü paritesi açısından yükselen piyasalar paylarını Dünya Bankasına göre 1980 ile 2017 yılları 

arasında neredeyse yüzde 23’lük bir puan ile %58.7 oranına yükseltmiştir. Ancak gerçekte bu durum 

özellikle payını neredeyse yüzde 15 puan ile %18.3 oranına yükselten Çin’e ilişkin olmuştur. 

Hindistan’ın payı 30 yıl önce Çin ile karşılaştırılabilir konumdayken bugün %7.2 oranında daha aşağıda 

bulunmaktadır. Mevcut ABD doları açısından Çin göz önünde bulundurulduğunda daha uygun olacağı 

biçimde, GSYH payları nispeten daha düşük olsa da trend sabit kalmıştır. Çin’in payı %14.8 

oranındayken Hindistan’ın payı %2.8’lik bir oranla daha düşük bir değere sahiptir. Başka hiçbir ülke 

Çin’in ekonomik başarılarının yanına yaklaşamamıştır. 

 
[fotoğraf] 
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[fotoğraf] 

 

 

Birçok insan yükselen piyasa orta sınıf artışının yüzyılın bir sonraki çeyreğinin büyük 

öyküsü olacağı beklentisi içindedir.  

 
 

Öngörülemeyen şoklar dışında küresel ekonomi kapsamındaki 

yükselen piyasaların göreceli ağırlığının özellikle de gelişmiş 

ekonomilerin mali krizin uzun gölgesi altında durgunlaştığı sırada 

daha da artması gerekmektedir. Dünya nüfusu artışının büyük bir 

kısmı yükselen ve gelişmekte olan ülkeler kapsamında 

gerçekleşecektir ve birçok insan yükselen piyasa orta sınıf artışının 

yüzyılın bir sonraki çeyreğinin büyük öyküsü olacağı beklentisi 

içindedir. Orta sınıfın birçok yeni katılımcısının ölçeğin alt sınırında 

olacağı ve Şanghai ya da Mumbai elit kesiminin yüksek 

kademesindeki üyelerinden olmayacağı bir gerçektir. Yine de, önde 

gelen ABD araştırma grubu olan Brookings tarafından hazırlanan 

son raporda önümüzdeki 17 yıl boyunca 170 milyon insanın her yıl 

genel olarak Asya’da, özellikle de Çin ve Hindistan’da yükselen 

piyasalardan orta sınıfa geçiş yapacağı tahmin edilmektedir. 

 

Ancak, Almanya’nın dünyanı yönetemediğini, Sovyetler Birliği ve 

Japonya’nın da zamana ilişkin yüksek beklentileri karşılayamadığını 

yapılan tahminlerin nasıl yoldan sapabileceğine yönelik bir 

hatırlatma olarak belirtmemiz gerekmektedir. Çin ve Hindistan bu 

durumun daha iyi bir biçimde üstesinden gelecek mi? Belki evet, 

belki hayır. Aslında 1945 yılından beri yalnızca bir düzine kadar 

ülke orta gelirli olarak adlandırılan tuzaktan kurtulmayı ve bunu 

önlemeyi ve gelişmiş ekonomiye sahip İktisadi Kalkınma ve 

İşbirliği Örgütü (OECD) üyesi 35 ülke ile eşit konumda kişi başına 

gelir elde etmek adına yeterince uzun bir süre gerekli ekonomik 

büyümeyi sürdürmeyi başarmıştır. 

 

Brezilya, Arjantin ve Venezuela gibi ülkeler gerçek anlamda 

gerilemeye uğramıştır. Malezya ve Tayland mevcut durumda tuzağa 

düşmüş olabilir. Hindistan kesinlikle endişelenmeye başlamadan 

önce büyük oranda ekonomik ilerleme gerçekleştirebilecek 

konumdadır, ancak Çin hâlihazırda yüksek orta gelirli bir ülke 

durumunda bulunmaktadır. Yüksek gelirli bir ülke haline gelebilmek 

adına yüksek verimlilik artışını sürdüren kurumsal, teknoloji ve 

organizasyonel düzenlemelere odaklanılması gerekmektedir. 

Teknoloji ve yenilik alanlarındaki gelişmeleri görmek çok zor 

değildir, Çin birçok gelişmiş teknoloji alanında hâlihazırda dünyanın 

lideri konumundadır. Kurumsal ve organizasyonel düzenlemelerin 

daha zor gerçekleşeceği kanıtlanabilir.  

 

Demografinin Etkileri 
 

Demografi trendleri önemli bir role sahiptir. Çalışan yaş grubu 

nüfusundaki büyüme ekonomik büyüme ile pozitif olarak 

bağlantılıdır, ancak durgun ya da zayıf çalışan yaş grubu nüfusu 

zayıf birikimler ve yatırımlar, cansız menkul kıymetler borsası ve 

fiyat-kazanç oranları ve (daha yaşlı topluluklar tarafından) daha 

büyük gelir tercihi ile ilişkilendirilmektedir. Afrika’nın çalışan yaş 

grubu nüfusundaki beklenen iki milyarlık artış dünyanın geri 

kalanındaki artıştan daha fazla olacaktır ve 2100 yılına kadar 

Afrika’nın çalışan yaş grubu nüfusu %13’ten %40 oranının üzerine 

yükselecektir. Bu durum da Afrika için olağanüstü ve dönüşümsel 

bir değişim potansiyeli sağlamaktadır.  

 

Yine de gelişmiş doğurganlık ve genel sağlık durumu, eğitim ve 

beceri oluşumu kapsamında sürdürülebilir yatırımlar ve en önemlisi 

çalışan yaş grubundaki büyük artışı karşılayabilecek yeterli istihdam 

da dâhil olmak üzere bu durum birçok etmene dayanmaktadır, bu 

nedenle de herhangi bir kesinlik sağlamamaktadır. Bu durum 

normalde yoğun işgücü gerektiren üretime dayanmaktadır, ancak 

bunun otomasyon ve yapay zekâ çağında evrim geçireceğine ilişkin 

nasıl bilgi sahibi olabiliriz? Yine de durum kesinlikle yakından 

izlemeyi hak eden dünyanın bir parçasıdır. 

 

Çin’in yaş yapısı, bunun aksine dünyanın herhangi bir yerinden daha 

hızlı bir değişim geçirmektedir. Çalışan yaş grubu nüfusunun 2050 

yılına kadar bir milyar insanın eksilmesiyle birlikte 794 milyona 

kadar düşmesi beklenmektedir. Bu durum tek başına ekonomik 

büyümeyi her yıl için %1 kadar yavaşlatacaktır. 60 yaş üzeri 

topluluklar 201 milyon artış göstererek 490 milyonun üzerine 

çıkacak, yani nüfusun %36.5’ini oluşturacaktır. Yaşlı nüfus 

bağımlılık oranı (çalışan nüfus yüzdesine göre 60 yaş üzeri) 2050 

yılına kadar %13’ten %46.7 oranına ulaşacaktır. Başka bir biçimde 

açıklamak gerekirse, bugün her bir yaşlı vatandaşı destekleyecek 7.7 

çalışan kişi bulunmaktayken 2050 yılına kadar yalnızca 2.1 çalışan 

kişi bulunacaktır. Bu da ABD’deki çalışan kişi sayısının 2.7 ve 

Hindistan’daki beş çalışan kişi sayısının altındadır. 
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Küresel Ekonomik Trendler: Önümüzdeki 30 Yıl 

 

 

 

 

 

 

 

Çin; düşen çocuk bağımlılığı, genişleyen işgücü, artan tüketim ve 

birikim düzeyleri ve düşük enflasyon düzeyleri ile ilişkili aşama 

olan demografik kar payını kümelemiştir. Bunu da yumuşak küresel 

koşullar kapsamında başarılı bir biçimde gerçekleştirmiştir. 

Günümüzde ise ülkenin oldukça farklı ekonomik ve toplumsal 

koşullara hitap edebilmesi için başa çıkma mekanizmaları 

geliştirmesi gerekmektedir.  

 

Hindistan’daki durum tümüyle farklıdır. Hindistan’ın nüfusu birkaç 

yıl içerisinde Çin’i geçecektir. Doğum oranı her ne kadar düşse de 

yine de Çin’in neredeyse iki katı durumundadır. Nüfusun üçte biri 

15 yaşın altındadır ve söz konusu çocuklar büyüdüğünde 

önümüzdeki 30 yıl içerisinde Hindistan’ın iş gücü günümüzde 

Batı’daki tüm çalışan yaş grubu kadar artacaktır. Tüm demografik 

ölçüler göz önünde bulundurulduğunda Hindistan’ın demografik kar 

payının yararlanılmaya oldukça açık olduğu görülebilmektedir. Yine 

de Hindistan’ın Çin kadar başarılı olabileceği konusunda çok emin 

olamayız. 

 

ülke çapında etkin bir Ürün ve Hizmet Vergisinin uygulanması için 

birtakım politikalar uygulamaya konulmuştur. Söz konusu önlemler 

kısa vadeli sorunlara ve 2017 yılında ekonomik büyümenin 

azalmasına neden olmuştur. Ancak uzun vadede Hindistan’ın daha 

verimli bir ülke haline gelme ve ekonomik büyümeyi artırma 

potansiyeli bulunmaktadır. 

 

 

 

 

[fotoğraf] 

 

 

 

 

30 Yıllık Düşüşteki Tahvil Piyasası 
 

En büyük belirsizlik kaynaklarından birisi gerçek faiz oranları ve 

yatırım ortamı için önemli çıkarımları olan bir ayrım konumundaki 

yaşlanan toplulukların enflasyonist mi yoksa deflasyonist mi 

olduğunun ortaya çıkarılmasıdır. Mevcut tahminlere bağlı olarak söz 

konusu toplumlar arasında Avrupa, ABD ve Japonya bulunmaktadır. 

Bu ülkelerin zayıf birikimler ve yatırımlar, düşük enflasyon ve 

sürekli düşük reel faiz oranları ile birlikte daha durağan olacağına 

ilişkin bir fikir birliği bulunmaktadır. Ancak bu durum doğru 

olmayabilir.  

 

Yaşlanan topluluklarda çalışan yaş gurubu nüfusunun durgunluğu ya 

da düşüş göstermesi becerilerin ve belki de genel olarak iş gücünü 

kıtlaştıracaktır. Kıtlığın daha yüksek getirilere, bu durumda da 

ücretlere yansıma eğilimi bulunmaktadır. Düşük enflasyon dönemi 

ve düz Phillips eğrileri (ücretlerin düşük işsizlik oranlarına 

duyarsızlığı) bu nedenle sona erebilmekte ve enflasyon tekrar 

yükselebilmektedir. Ücretleri tutan etmenlerden kimisi ve 

ücretlendirme yetkisi yakın geçmişte olduğu gibi gelecekte de 

enflasyonu baskı altına almayabilir. Bunlar arasında mali krizin, 

güçsüz talebin ve zayıf yatırımın, küreselleşmenin ve yüksek beceri 

düzeylerine sahip emeklilerin yerini düşük beceri düzeylerine sahip 

insanların almasının ve işsiz olarak sayısallaştırılan kişilerin geçmek 

bilmeyen etkileri bulunmaktadır. 

 

Para politikasını ve enflasyona ilişkin beklentilerin rolünü göz 

önünde bulundurmaksızın yaş yapısı da enflasyonu etkileyecek 

potansiyele sahiptir. IMF araştırmacılarına göre, nüfus kapsamında 

çocuk ve yaşlı vatandaş oranının armasıyla yüksek enflasyon 

olasılığı da artmaktadır.1 Bu konudaki tartışma farklı yaş gruplarının 

enflasyonu etkileyen farklı tüketim ve birikim örüntülerine sahip 

olduğuna yöneliktir. Genç ve yaşlı kesim üreticiler değil tüketici 

konumundayken çalışan yaş grubu da tam tersi konumunu temsil 

etmektedir. 

Hindistan, karmaşık istihdam yasaları ve 

yabancı yatırımlardan ziyade yerel ürün ve 

hizmet sunumunu destekleyen bir çalışma 

ortamı gibi kendi dalgalanmaları ile 

boğuşmaktadır.  
 

Hindistan’ın kırsal kesimi halen nüfusun %70’ini oluşturmaktadır, 

ancak insanların kentsel bir yaşam için kırsal yaşamı terk etme 

eğilimleri Çin’den daha zayıftır. Yoksulluk ve nispeten daha düşük 

eğitim düzeyi çok sayıda insanın üretkenliği artıran işler için 

yetersiz donanıma sahip olduğu anlamına gelmektedir. İşçi olarak 

sınıflandırılan kesim arasında yüksek oranda yoksulluk mevcuttur. 

Her durumda gelişen bir üretim sektörü ve verimli bir altyapı 

olmadan Hindistan’ın çalışan yaş grubu nüfusu için yeterli bir iş 

yaratma potansiyeli kesinlik kazanmamıştır. 

 

Ülke, karmaşık istihdam yasaları, istihdamı azaltan yönetmelikler ve 

devlet yardımları ve yabancı yatırımlardan ziyade yerel ürün ve 

hizmet sunumunu destekleyen bir üretim ve hizmet teknolojisi 

ortamı gibi kendi dalgalanmaları ile boğuşmaktadır. Bunların tümü 

Hindistan’ın başarı şansını etkileyebilen ve önümüzdeki yıllarda 

karşısına çıkması gereken güçlükleri tanımlayabilen niteliktedir. 

 

Hindistan’ın şüphesiz yapması gereken çok iş vardır, ancak 

hükümetin de belirli ilerlemeler kaydettiğine ve gelecekte 

ekonomiye iyi hizmet sağlayabilecek politikaları uyguladığına 

ilişkin birtakım işaretler de bulunmaktadır. Geçtiğimiz birkaç yıl 

içerisinde; kayıt dışı ekonominin resmileştirilmesi, “kara para”nın 

ortadan kaldırılması, kurumsal ve mali bilançoların iyileştirilmesi ve 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Juselius, M. and Takáts, E., Age and Inflation, Finance and Development, Vol 53, No:1, IMF, Washington DC, March 2016.  
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Altın 2048: Altının Önümüzdeki 30 Yılı 

Otomasyona karşı politika 

tepkileri mali açıdan ağır 

olabilmekte ve faiz oranları 

ile kredi piyasaları 

üzerindeki baskıyı 

artırabilmektedir. 
 

[fotoğraf] 
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Altın 2048: Altının Önümüzdeki 30 Yılı 

Küresel Ekonomik Trendler: Önümüzdeki 30 Yıl 

 

 

 

 

 

 

 

Batıdaki demografik kar pay döneminin düşük ya da daha düşük 

enflasyon ile nitelendirildiği kapsamda yaş yapısındaki değişiklikler 

tahvil piyasaları üzerinde önemli bir etmen olarak 

görülebilmektedir. Düşen çocuk ile artan yaşlı bağımlılığının 

neredeyse dengelendiği bir dönem düşün enflasyon ve düşen ya da 

düşük tahvil getirileri ile ilişkilendirilmektedir. Tabii ki bu bağlamda 

merkez bankası politikaları, siyasi ve politika duyarlılıkları ve ani 

yükseliş ve düşüşler de dâhil olmak üzere birçok önemli diğer 

etmenler de bulunmaktaydı. Ancak gelecekte yaş yapısı yeniden 

değiştiğinde enflasyonun da yeniden yükselmesi durumunda tahvil 

getirisinin artmasına şaşırmamak gerekmektedir. Bu noktadan sonra 

faiz oranlarında daha yavaş bir artış ile uyum sağlanıp 

sağlanmayacağının ya da politika faizlerinin ve uzun vadeli kurların 

uygulanmasıyla daha sıkı bir biçimde yukarı çekilmesiyle zapt edilip 

edilmeyeceğinin belirlenmesi merkez bankalarının meselesi 

olacaktır. Her durumda son 30 yılın düşen ve düşük reel oranları 

tükeniyor olabilmektedir.  

 

Yeniden Dağıtılabilen Batı Politikası  
 

Otomasyon ve makine zekâsının işgücü piyasaları ve enflasyon 

üzerindeki etkileri bilinmemektedir ve şüpheli bir görünüş 

sergilemektedir. Zaman içerisinde gerçekleşmiş olan her bir 

teknoloji değişimi ile paralel olarak yarattıklarından daha çok 

istihdamın yerini alacakları şüphesizdir. Orta düzey beceri 

gerektiren ve ortalama ücret sağlana işlerde söz konusu etkiler 

hâlihazırda görülebilmektedir. Sonuç olarak her bir teknolojik 

değişim işçilerin ya da sermaye sahiplerinin yararlandığı verimlilik 

çıkarları sağlamıştır ve söz konusu çıkarlar sabitlendikçe yeni işler 

yaratılmıştır. Söz konusu sürenin farklı olması durumunda bunun 

nedeni yeni teknolojilerden yararlanan temel kişilerin sermaye 

sahipleri olmasıdır. Mevcut ortam siyasetin ve politikanın giderek 

daha fazla yeniden dağıtıcı hale gelmesi konusunda beklentiye 

girilmesini ya da aynı sonuca götüren toplumsal gerilimler ile 

yüzleşilmesinin beklendiğini göstermektedir.  

 

Batu dünyasında, kimilerini korkutan yaygın teknolojik işsizlik ile 

ilgilenebilmek adına başa çıkma mekanizmalarına ilişkin giderek 

büyüyen bir tartışma topluluğu bulunmaktadır. Bu eğitim ve yeniden 

eğitim programlarından hâlihazırda birkaç ülkede, eyalette ve 

şehirde denenen evrensel bir temel gelire (UBI) ilişkin yasalara 

kadar uzanmaktadır. UBI’nin her zaman otomatikleştirilmiş sistem 

 

nedeniyle işsiz kalanlar ile ihtiyaç sahipleri için refah sistemini 

zayıflatanlar arasındaki gerçek farkı yaratmak için çok küçük 

kalması muhtemeldir. Söz konusu topluluklar için yeterli olması 

durumunda özellikle de yaşa ilişkin harcamaların artması ile büyük 

olasılıkla devlet üzerinde aşırı bir yüke neden olacaktır. 

 

Ancak yatırımcıların neden otomasyona yönelik politika tepkilerini 

göz önünde bulundurmaları gerektiğini görmek kolay olduğu için bu 

kimi durumlarda mali açıdan ağır olabilmekte ve faiz oranları kredi 

piyasaları üzerindeki baskıyı artırabilmektedir. Birazcık şans ile 

vakti geldiğinde daha yüksek verimlilik büyümesi ile en sonunda da 

günümüzde tahmin edilmesi imkânsız olan yeni mesleklerin ve 

istihdamın yaratılmasının beklentisi içindeyiz. 

 

Ortaya Çıkacak Krizler Nelerdir? 
 

Makroekonomik istikrarsızlık ve jeopolitik kriz dönemleri ile karşı 

karşıya kalmak kaçınılmaz olacaktır. ABD’nin mülayim bir egemen 

olarak geri adım attığı ve Çin, Rusya, İran ve Türkiye’nin 

varlıklarını öne sürmek istedikleri çok yönlü bir dünya düzeni bir 

düzensizlik yöntemidir. Avrupa ilk krizini atlatmıştır, ancak Brexit 

ve çözülememiş siyasi ve bankacılık konularının üzerine gidilmeye 

devam edilmektedir. Yine de en büyük felaket habercisi muhtemelen 

Çin-ABD ilişkilerinin geliştiği yol olacaktır. 

 

Çin’in küresel rolünün hem yerli etmenlerden hem de diğer büyük 

ulusların Asya ve ötesindeki ekonomik büyümeyi ve Çin’in etkisini 

artırmak için tasarlanan büyük bir altyapı projesi olan Bir Kuşak Bir 

Yol Projesine verdikleri tepkiden etkileneceği kesindir. 

 

Kendi topraklarında Çin’in er ya da geç büyük çaplı bir 

kaldıraçsızlığa katlanması gerekecektir. Şüpheli ya da ticari olmayan 

alacakların onaylanması, kaydedilmesi ve en sonunda ödenmesi ve 

düzenleyicilerin borç vermek adına oluşturulan yükümlülüklerin 

değişken ve riskli fonlama yapısını yatıştırmaları gerekmektedir. 

Hükümet uygun bir kaldıraçsızlığı ister tercihen isterse de zorla 

benimsesin, ekonominin emtia piyasalarına ve tedarik zincirlerine 

yayılacak uzun süreli bir yavaş büyüme dönemiyle yüzleşme 

olasılığı bulunmaktadır. Söz konusu “kriz”in Batıdaki 2007-08 

türüne benzemesi pek mümkün olmasa da Çin’i birkaç yıl boyunca 

neredeyse kesinlikle şekillendirecektir. 
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Altın 2048: Altının Önümüzdeki 30 Yılı 

Küresel Ekonomik Trendler: Önümüzdeki 30 Yıl 

 

 

 

 

 

 

 

Başkan Trump’ın Kuzey Kore ile ilgili sorunları ABD ile Çin 

arasındaki garip ilişkiyi işaret etmektedir. Bu durum ticaret ve 

yatırımın yanı sıra ABD’nin Güney Çin Denizindeki tartışmalı 

bölgesel taleplerini ve Avrasya’daki yeni bir girişimi olarak gördüğü 

şeyleri de kapsamaktadır. ABD ve Çin’in “sorunlar” ile başa çıkma 

konusunda yakın karşılıklı bağımlılık ve diplomatik altyapıya 

sahiptir ve bu durum devamlılığını sürdürecektir. 

 

Yine de mevcut durumda Çin’i bir düşman olarak gören ABD 

emniyeti ve diplomatik düşüncesindeki değişim ve Başkan Xi 

Jinping’in Çin’in küresel sistemdeki kapsama alanı öngörüsü, dünya 

ve mali piyasaların şüphesiz bir biçimde daha hassas hale geleceği 

gerginlik risklerini de meydana getirmektedir. Bunun yanı sıra ABD 

ve Çin arasında hâlihazırda farklılıklar gözlemlenebilen alanlardan 

birisi, birbiriyle ilişkili ancak ayrı iki evrenin geliştiği, Çin ve 

Amerikan teknoloji devlerinin farklı kurallarla oldukça farklı 

çalışma ortamlarında geliştiği teknoloji alanıdır. 

 

Başkan Xi Jinping, 2022 yılına kadar neredeyse kesinlikle görevde 

olacak ve kendisinin “Düşüncesi” artık Komünist Parti anayasasına 

yerleştiği için, daha sonra ne olursa olsun, etkisi muhtemelen güçlü 

kalacaktır. Öte yandan, Başkan da dâhil olmak üzere ABD 

politikacılarının seçmenleriyle düzenli olarak yüzleşmeleri 

gerekmektedir. Demokratların 2018 yılında Senatoyu kazanıp 

Mecliste kazanımlar gerçekleştirmesi ve tabii ki 2020 yılındaki 

ulusal ve başkanlık seçimlerini kazanması durumunda yatırımcıların 

siyasi ortamdaki değişime karşı tetikte olması gerekmektedir. 

Demokratların ticaret konusundaki görüşleri geleneksel olarak 

hükümet tarafından desteklenenler kadar tutucudur, ancak bu 

bağlamda uluslararası ilişkilere yönelik daha yumuşak bir ton 

beklememiz gerekmektedir. 

Son olarak, demografi gibi iklim değişimi, örneğin kuraklık ve 

selden dolayı risk altında olan insanlar için koruma mekanizmaları 

gerektiren amansız bir mücadeleyi temsil etmektedir. Bunlar 

hükümetleri esas olarak mali riske maruz bırakmaktadır. Bununla 

birlikte mali piyasalar için, sigorta şirketlerinin büyük kayıplarına 

ilişkin ana riski, iklim değişikliklerinin sonucu ortaya çıkmayan 

deprem olgusu ile değil, aynı zamanda ABD’deki kasırgalar ve 

Asya’daki tayfunlarla da ilgilidir. Büyük bir olay mali olarak 

sistemik bir hale gelebilir, ancak genel olarak, burada yanlış açıdan 

bakılıyor olabilmektedir. Zamanla, iklim değişikliklerine yönelik 

etkilerin yüksek şiddetli sel, kuraklık ve kıtlık düzeylerine yol 

açması durumunda göç akışları politik olarak son derece yıkıcı 

sonuçlar doğurabilir. 
 

Zorlu Gelecek 
 

Söz konusu trendlerin ele alınması, baskın bir ana fikri 

vurgulamaktadır: belirsizlik. Çin küresel sahnede emredici rolü 

üstlenebilir, ancak önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bir dizi ciddi 

toplumsal, ekonomik ve siyasi konuyu yönetmesi gerekmektedir. 

Hindistan’ın demografik özellikleri bulunmaktadır, ancak ekonomik 

büyüme bu demokrasinin potansiyelini en üst düzeye çıkarmasına 

izin verecek büyük bir değişim ölçeğiyle geri çekilebilir. Dönüşüm 

potansiyeli Afrika’da daha da büyüktür, ancak burada yol daha uzun 

ve kıvrımlı bir yapıya sahiptir. 

 

Dünya genelinde, yaşlanan topluluklar ve enflasyon uzun vadeli bir 

tehdit oluştururken, yapay zekânın etkisi bilinmemektedir ve 

muhtemelen bilinemez olarak kalacaktır. 

 

Artan jeopolitik gerilimler, iklim değişikliği ve istenmeyen göç 

akışları ile dünya değişken bir yer haline gelebilir. Böylesi bir 

ortamda, altın önümüzdeki yıllar için etkili bir yatırım sağlayabilir. 

 

[fotoğraf] 
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Altın 2048: Altının Önümüzdeki 30 Yılı 

 

Çin’e Genel Bir Bakış 

 
Çin’in ekonomik dönüşümü, son 30 yılın 

en etkili küresel trendlerinden birisi haline 

gelmiştir. Geleceğe baktığımızda, bu 

bağlamda daha fazla önemli değişiklik 

beklenmektedir. Danıştay Kalkınma 

Araştırmaları Merkezi Finans Araştırma 

Kurumundan Chen Daofu ve Sun Fei, 

Çin’in görünüşünü değerlendirmiştir. 

 

 

 

 

 

[fotoğraf] 

 

 

 

 

Chen Daofu   

Danıştay Kalkınma 

Araştırmaları Merkezi 

Finans Araştırma Kurumu 

Müdür Yardımcısı 

 

 

 

 

[fotoğraf] 

 

 

 

 

Sun Fei 

Danıştay Kalkınma 

Araştırmaları Merkezi 

Finans Araştırma Kurumu 

Emniyet Araştırmaları Dairesi 

Müdür Yardımcısı 

 

40 yıllık düzenleme ve liberalleşmenin ardından Çin ekonomisi 

yüksek hızlı büyüme döneminden yüksek kaliteli gelişme dönemine 

geçmektedir. Bu nedenle, önümüzdeki 30 yıl boyunca Çin’in GSYH 

artışı, ekonomisi geliştikçe ve olgunlaştıkça küresel ortalama 

seviyelerine geçecektir. Devlete ait araştırma dairesi olan Danıştay 

Kalkınma Araştırmaları Merkezine göre, Çin ekonomisi 2020-2035 

yılları arasında yılda ortalama % 4,8 büyüyerek ekonomik ölçeğini 

ikiye katlayacaktır. Ardından gelen 15 yıl boyunca da yıllık 

ortalama ekonomik büyümenin daha da azalması beklenmektedir. 

 

Buna dayanarak Çin’in nominal GSYH’si 2035 yılına kadar 

yaklaşık 63 trilyon ABD dolarına ulaşacak ve küresel ekonominin 

%26’sını oluşturacaktır. Daha sonra ise 2050 yılına kadar 160 

trilyon dolara yükselerek küresel toplamın % 30’unu oluşturacaktır. 

 
[fotoğraf] 

Çin’in nominal GSYH’si 2050 yılına kadar 

160 trilyon $’a yükselerek küresel 

toplamın %30’unu oluşturacaktır. 
 

Nüfus artışı, enflasyon ve diğer etmenler göz önünde 

bulundurulduğunda Çin’in kişi başına düşen GSYH’sinin 2025 

yılına kadar Dünya Bankasının yüksek gelir eşiğini aşarak küresel 

ortalamanın oldukça üzerinde, 20.000 ABD dolarına ulaşması 

beklenmektedir. Önümüzdeki on yıl boyunca Çin’in kişi başına 

düşen nominal GSYH’sinin 45.000 ABD dolarına ulaşarak küresel 

ortalamadan yaklaşık %65 daha yüksek olması da beklenmektedir. 

Çin belki de 2050 yılına kadar küresel ortalamanın iki katı ve 

ABD’nin yarısına eşit olan 120,000 $’a ulaşmayı başarabilecektir. 
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Altın 2048: Altının Önümüzdeki 30 Yılı 

Çin’e Genel Bir Bakış 

 

 

 

 

 

 

 

Bu dönemde ekonominin şekli önemli ölçüde değişecektir. Tarım, 

imalat ve sanayi daha küçük bir rol oynarken, 2020-2035 yılları 

arasında üretimi geçerek hizmet sektörünün ekonomik büyümeye 

katkısı artacaktır. Altyapı, üretim ve gayrimenkul yatırımlarının 

tümü daha yavaş bir büyüme sergileyerek yatırım talebi bugüne 

kadarki rolüne göre ekonomide önemli ölçüde daha zayıf bir rol 

oynayacaktır. Çin ayrıca daha fazla yenilik ve araştırma ve 

geliştirmeye (Ar-Ge) odaklanacaktır, bu nedenle de teknoloji 2030 

yılına kadar ekonomik büyümenin yaklaşık %50’sini oluşturacaktır. 

 

Tüketime ilişkin büyüme oranlarının da düşmesine rağmen tüketici 

harcamaları Çin’de yönlendirici bir güç haline gelerek ekonomik 

büyümeye katkısı %50’den %70 oranına ulaşacaktır. Tüketici 

açıklığı kapsamında, tarımsal ve endüstriyel ürünlere olan talep 

azalırken, hizmetlere olan talep artacaktır. 

 

Genel olarak Çin ekonomisi iç tüketim, hizmet sektörü ve 

teknolojiye daha fazla bağımlı hale gelecektir. 

 

Mali hizmetler sektörü de gelişecektir. Çin ekonomisinin kritik bir 

parçası olarak mali hizmetler zaten son yıllarda hızlı bir gelişme 

göstermiştir. Gelecek göz önünde bulundurulduğunda ise, sektörün 

günümüz ve 2035 arasındaki dönemde 4,1 trilyon dolar genişleyerek 

toplam GSYH’nin % 6,5’ini oluşturması beklenmektedir. Çin mali 

düzenlemeyi geliştirmeye, şeffaflığı güçlendirmeye ve bir dizi mali 

düzenlemeler yapmaya devam edecektir. Yabancı sermayenin Çin 

 

mali sektörüne daha fazla katılmasına izin verilmesiyle döviz 

kurlarında daha serbest hareketler sağlanacak ve RMB sermayesinin 

dönüştürülmesi daha da kolaylaştırılacaktır. RMB ayrıca uluslararası 

ödemelerde, resmi rezervlerde ve RMB cinsinden gerçekleştirilen 

tahviller gibi mali işlemlerde daha büyük bir rol oynayacaktır. 

 

Çin ayrıca daha fazla yenilik ve araştırma 

ve geliştirmeye odaklanacaktır, bu nedenle 

de teknoloji 2030 yılına kadar ekonomik 

büyümenin yaklaşık %50’sini 

oluşturacaktır. 
 

Kentleşme mevcut hızını sürdürecektir. Zirve noktasının hemen 

hemen Almanya ve diğer AB ülkeleri ile mevcut ortalama düzeylere 

eşdeğer bir düzeyde 2035 yılına kadar %72 ve 2050 yılına kadar da 

%76’ya ulaşması beklenmektedir. Orta gelirli hane halklarının oranı 

önemli ölçüde artacaktır. Gelir artışı ve malvarlıklarının daha eşit 

dağılımı göz önünde bulundurulduğunda orta sınıf hane halkına 

ilişkin oranın 2020 yılına kadar %74’e ulaşması ve 2035 yılına kadar 

da nüfus çoğunluğunun Dünya Bankası mutlak standartlarına göre 

hesaplanması beklenmektedir. 2  Gelir artışı ve daha eşit refah 

dağılımı gibi faktörler göz önüne alındığında, orta sınıf hane 

halklarının oranının 2020'ye kadar% 74'e ulaşması ve 2035'e kadar 

nüfusun çoğunluğunu Dünya Bankası'nın “mutlak standardına” göre 

hesaplaması beklenmektedir. Alternatif “göreceli 

 

 

Grafik 1: Çin’in Kişi başına düşen GSYH’si 2050 yılında küresel ortalamanın %65 üzerinde olabilir. 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Orta gelirli hanehalklarını hesaplama yöntemi iki yaklaşım olarak ele alınabilmektedir: birincisi mutlak standarttır ve genellikle Dünya Bankası ve Asya Kalkınma Bankası tarafından 

önerilen “kişi başı / aile / gün başına 10-100 ABD doları harcama” ile temsil edilirken diğeri göreceli standarttır, yani orta gelir grubunun gelir dağılımı bakış açısından; örneğin uluslararası 

ortalama gelir düzeylerinin %66-%300 bazında tanımlanması anlamına gelmektedir. 
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Altın 2048: Altının Önümüzdeki 30 Yılı 

Çin’e Genel Bir Bakış 

 

 

 

 

 

 

 

Çin Ulusal 

Yaşlanma 

Komitesinden alınan 

tahminlere göre, 

yaşlı vatandaşların 

sayısı 2022-30 

yılları arasında yılda 

yaklaşık 12.6 

milyon kişi artarak, 

mevcut olanların 

neredeyse iki katına 

çıkacaktır. 

[fotoğraf] 

 

standart”a dayanarak orta sınıf hane halkı 2035 yılına kadar toplam 

nüfusun %60’ından fazlasını oluşturacaktır. Bu nedenle, zaman 

içinde gelir dağılımı mevcut piramit şekilli yapıdan sabit zeytin 

şekilli bir yapıya kayarak bu 2050 yılına kadar daha belirgin bir hale 

gelecektir. Ancak, Çin’in ekonomik gelişimi önümüzdeki otuz yıl 

boyunca çeşitli karmaşık risklerle karşı karşıya kalacaktır. 

 

İlk olarak, kimi bölgeler diğerlerinden daha hızlı gelişim gösterdiği 

ve şehirler kırsal alanları geride bıraktığı için dengesiz ve yetersiz 

kalkınma meydana gelebilir, bu da nüfusun farklı bölgeleri arasında 

büyük tutarsızlıklar potansiyeli oluşturabilir. Ekonomik büyümeyi, 

çevrenin korunmasına yönelik gereksinime ve ekonominin 

olgunlaştıkça olası kültürel çatışmalara karşı teşvik etme arzusu 

çevresindeki tartışmalar da ortaya çıkabilir. Bu etmenlerin tümü 

önümüzdeki yıllarda gerilim salgınlarını tetikleyebilir. 

 

İkincisi, Çin nüfus içinde hızlanan yaşlanma oranı ile birlikte 

beklenenden daha düşük bir doğurganlık oranıyla karşı karşıya 

kalabilir. Çin Ulusal Yaşlanma Komitesinden alınan tahminlere 

göre, yaşlı vatandaşların sayısı 2022-30 yılları arasında yılda 

yaklaşık 12.6 milyon kişi artarak, mevcut olanların neredeyse iki 

 

katına çıkacaktır. 2040 yılına gelindiğinde Çin son derece gelişmiş 

bir aşamaya erişmiş olacaktır. Bu durum yalnızca işgücü tedarikini 

değil, ulusal birikim oranları azaldığı için aynı zamanda ülke 

genelinde sermaye birikimini de etkileyecektir.  

 

Üçüncü olarak, Çin işgücü kalitesinde iyileşme beklentisi içerisinde 

olduğu için daha yavaş bir risk ile, diğer bir deyişle, bir yandan 

yüksek kaliteli teknisyenlerin olmaması diğer yandan da istihdam 

güçlükleriyle başa çıkma gereksinimi ile yüzleşmektedir. Yapay 

zekânın nüfusun büyük alanlarında istihdam yaratma üzerindeki 

olası etkisi göz önünde bulundurulduğunda, bu konu özellikle 

kritiktir. 

 

Dördüncü olarak, sürekli bir sosyal hareketlilik eksikliği, ayrıcalıklı 

kişiler ile diğerleri arasındaki gelir farkını artırabilir. 

 

Beşinci olarak, çevresel ve kaynak zorlukları daha fazla risk 

oluşturabilir ve gelecekte uluslararası piyasa dalgalanması da patlak 

verebilir. 

 

Bununla birlikte genel olarak, Çin ekonomisinin ölçülü bir şekilde 

olgunlaşması ve gelişmesi ülkenin ekonomik, sosyal ve siyasal 

dünya sahnesinde giderek daha önemli bir rol oynamaya izin 

vermesi yönünde büyük umutlar vadetmektedir.  
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Büyük Hint Orta Sınıfı: 

Dikkate Alınması Gereken Güç 

 
 

 

 

 

[fotoğraf] 

 

 

 

 

Dr Rajesh Shukla  

Hindistan Tüketici Ekonomisi 

Beşeri Araştırmalar (PRICE) 

İdari Müdürü ve  

İcra Kurulu Başkanı 

Hindistan, yüzyıllar öncesine uzanan kültürel bir ilgi ile dünyanın 

ikinci büyük altın tüketicisi konumundadır. Hindistan’ın 

ekonomik gücü, dünya üzerindeki etkisi ve altın talebi üzerinde 

etki sağlayabilecek bir trend olarak hızlı bir değişim de 

geçirmektedir. Hindistan Tüketici Ekonomisi Beşeri Araştırmalar 

(PRICE) İdari Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı Dr. Rajesh Shukla, 

Hindistan’ın uzun vadede görünüşünü değerlendirmiştir. 
 

Hindistan, yıllık ortalama %5 ile %6 arasında büyüme ile önümüzdeki otuz yıl boyunca dünyanın en 

hızlı büyüyen ekonomisi olma potansiyeline sahiptir. Kişi başına düşen gelirin günümüzdeki fiyatlarla 

yaklaşık 38.000 ABD dolarına yükselmesi ve nüfusun da 2048 yılına kadar 1.7 milyarın üzerine çıkması 

beklenmektedir. Söz konusu büyüme yalnızca Hindistan orta sınıfını sayısal olarak ülkenin en büyük 

grubu yapmakla kalmayıp aynı zamanda ekonomik, politik ve sosyal büyümenin önemli bir yönlendirici 

gücü haline getirecektir. 

 

2048 yılına kadar siyasal ve ekonomik düzenlemelerin istenilen etkiyi sağlaması durumunda gelir 

piramidi yavaş yavaş; yoksul ve genç heveslilerin oluşturduğu küçük bir taban, ortada orta sınıfın 

bulunduğu devasa şişkinlik ve en tepeyi zenginlerin oluşturduğu “balıketli bir kadın” formuna 

dönüşecektir. 

 

[fotoğraf] 
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Altın 2048: Altının Önümüzdeki 30 Yılı 

 
Büyük Hint Orta Sınıfı: Dikkate Alınması Gereken Güç 

 

 

 

 

 

 

 

Hindistan Gelir Piramidi 

Gelir Sınıfı 

Nüfus (milyon) Nüfus Payı (%) 

Yıllık Büyüme 2018 2048 (Tahmini) 2018 2048 (Tahmini) 

Yoksullar 630 40 %45 %2 -%8.8 

Genç Hevesli Taban 460 110 %33 %6 -%4.7 

Orta Sınıf 270 1,250 %19 %73 %5.2 

Zenginler 30 310 %2 %18 %8.1 

Toplam 1,390 1,710 %100 %100 %0.7 

 

Kaynak: PRICE’ın ICE 360º anketlerine (2014 ve 2016) ait hane verilerinin kullanılmasıyla yazar tarafından hesaplanmıştır. 

 

PRICE’ın ICE 360º pan-Hindistan birincil anketlerine dayanan 

tahminler, yoksul ve genç hevesli kitlenin nüfusunun bugün 

neredeyse 1,1 milyardan 2040’lı yıllarda 150 milyona düşeceğini 

göstermektedir. En yüksek gelir kesimi, yani zenginler tahminen 30 

milyondan 310 milyona yükselirken nüfusun büyük bir kısmı 

günümüzdeki 270 milyonluk nüfustan yükselerek yaklaşık 1.25 

milyarlık bir orta sınıfı kapsayacaktır. 

 

Orta sınıf nüfusu arttıkça, ülke içindeki ağırlıkları da artacaktır. 
Günümüzde orta sınıf, toplam nüfusun %19’unu oluşturmaktadır. 
Otuz yıl içerisinde, bu rakamın %70’i aşması olasıdır. Orta sınıf 

neredeyse kesinlikle toplam gelirdeki aslan payına denk gelirken 

genç heveslilere ve yoksullara denk gelen pay önemli ölçüde 

düşecektir. 

 

Mutlak gelir düzeyleri zenginler arasında daha yüksek olabilir, 

ancak Hint orta sınıfının sayısal gücü Hindistan ekonomisinde 

yönlendirici bir güç olacağı gösterilirken toplam satın alma gücü ise 

dünyanın en büyük piyasalarından birisinin oluşturulmasını 

sağlayacaktır. Toplumun bu gelişen kesiminin keyfi harcama gücü 

hem yatırımı teşvik edebilir hem de istihdam yaratabilir, böylece 

ekonomik büyümeyi daha da artırabilir niteliktedir. 

 

Hindistan, ülkeye dünyada en fazla çalışan yaş grubuna ulaşacak 

demografik bir kar payı olan genç ve hızlı büyüyen çalışan yaş 

grubu nüfusundan da yararlanmalıdır. Bunun yerli talep ve çıktı 

üzerinde önemli bir etkisi olabilir. Ancak, söz konusu 30 yıllık en 

etkili demografik noktanın potansiyelini en üst düzeye çıkarmak 

adına birtakım önemli değişikliklerin yapılması gerekmektedir. 

Bunlar arasında sürdürülebilir ekonomik düzenlemeler, 

makroekonomik temellerin ve kurumların güçlendirilmesi ve en 

önemlisi kitle eğitimi de bulunmaktadır. Bu hususların etkili bir 

biçimde gerçekleştirilmesi durumunda hızla büyüyen çalışan yaş 

grubu nüfusunun uzun vadede ekonomik büyümeye verimli bir katkı 

sağlaması gerekmektedir. Ancak, iyi bir eğitimin sağlanmaması 

durumunda gençler işsiz kalacak ve sınırlı kaynaklar üzerindeki 

engel konumunu sürdürecektir. 

 

Düzenlemelerin başlatıldığı ve Hindistan orta sınıfının bir milyardan 

fazla insandan oluşan bir topluluk olarak büyüdüğü varsayılırsa, 

sonuçların etkili olacağını öngörmek mümkündür. Bir ülkenin orta 

sınıfı, toplumun diğer kesimlerinden daha geniş bir ekonomik 

faaliyet yelpazesine katılım gösterdiği için toplumsal ve ekonomik 

yapı üzerinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Orta sınıf üyeleri; 

işverenler ve çalışanlar, tüketiciler ve üreticiler ve siyasal değişimin 

temsilcileri olarak hareket etmektedir. Bu durum özellikle orta sınıf 

demokrasisinin işleyişinde önemli ve tamamlayıcı bir rol oynadığı 

Batı ülkeleri için geçerlidir. 

 

Aristoteles bir zamanlar “En iyi siyasi topluluk orta sınıfın 

vatandaşları tarafından kurulur.” ve “Orta sınıfın geniş bir kitleyi 

oluşturduğu devletlerin iyi yönetilmesi olasıdır” demiştir. Orta sınıf 

genişledikçe daha çok siyasal meşguliyet söz konusu olacağı ve 

değişime ilişkin bir aracı ve önemli bir dengeleme gücü olarak 

hareket edeceği için bu asırlık bilgelik Hindistan’da giderek daha 

ilgili bir hale gelebilmektedir. Böylelikle; Hindistan büyüdükçe ve 

küreselleştikçe orta sınıf Hint topluluğunu, siyasetini ve ekonomisini 

şekillendirme konusunda önemli bir rol oynayabilecektir.3 

Hint orta sınıfı yalnızca Hindistan 

ekonomisi için yönlendirici bir güç olarak 

kalmayıp aynı zamanda toplam satın alma 

gücü ile dünyanın en büyük piyasalarından 

birisinin oluşturulmasını sağlayacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 En güncel PRICE ICE 360º anketi (2016) ülke genelinde 300.000’den fazla haneyi kapsayan ve Hindistan’ın önde gelen temsilci örneklemi dâhilinde gerçekleştirilmiştir. Gelir sınıfları 2017-

18 fiyatları ile yıllık hane geliri esas alınarak tanımlanmaktadır. Yoksullar (250,000 Rs ya da 3,800 $ altında), genç hevesli kitle (250,000-550,000 Rs arasında ya da 3,800-8,500 $ arasında), 

orta sınıf (550,000-2,750,000 arasında ya da 8,500-42,200 $ arasında) ve zenginler (2,750,000 Rs üzerinde ya da 42,200 $ üzerinde). 2017 döviz kuru: 1 $ = 65.11 Rs. 
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2048 Yılı Yatırım Piyasası 

 
 

 

 

 

[fotoğraf] 

 

 

 

 

Rick Lacaille  

State Street Global Advisors 

Başkan Yardımcısı ve 

Küresel Bilişim Daire Başkanı 

Yatırım dünyası son 30 yılda önemli ölçüde değişim yaşamıştır ve 

bu değişimi önümüzdeki otuz yıl boyunca da sürdürmesi 

beklenmektedir. State Street Global Advisors Küresel Bilişim 

Daire Başkanı Rick Lacaille, değişimin yönlendirici güçlerini ve 

olası sonuçlarını değerlendirmiştir.  
 

Yatırım ortamının önümüzdeki 30 yıl içerisinde neye benzeyeceği konusunda akıllıca bir tahmin 

yapmak için geçmiş performansın gelecekteki getirilerin garantisi olmadığına yönelik olağan bir şart 

olsa da son 30 yılda yatırım sermaye piyasalarının değişimi göz önünde bulundurmaya değmektedir. Bu 

anlamda son otuz yılda başlıca makroekonomik, demografik, mali, emtia ve özel piyasa trendlerini 

analiz etmiş ve bunların gelecekte nasıl gelişebileceklerini irdelemiş bulunmaktayız. 

 

Ekim 1987 Kara Pazartesi’den beri Dow Jones’un en kötü düşüşü olan %23’lük azalmasını yaşadığında 

dünya tüm bilinenin ötesinde bir değişime uğramıştır. Küreselleşme hem ekonomik büyümeyi hem de 

siyasal kargaşayı beraberinde getirirken teknoloji de günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline 

gelmiştir. Hisse senetleri ve tahviller 1980’lerin ve 1990’ların sonlarında altın bir döneme, 2000’leri 

başında teknoloji patlamasına ve baskısına ve 2008-09’da ise küresel mali krizden (GFC) sonra on yıl 

kadar ortalamanın altında bir büyümeye tanık olmuştur. GFC’nin yansımaları bugüne kadar gelişerek 

devam etmiş piyasalarda yeni bir sistemik risk yönetimi ve makro ihtiyati düzenleme paradigması 

doğurmaktadır. Bu arada teknolojik yenilikler, küreselleşme ve yaşlanan nüfusun bir araya gelmesi 

büyük merkezi bankacılar ve karar vericiler arasında hala tartışma konusu olan büyüme ve enflasyon 

üzerindeki etkileriyle birlikte küresel ekonomi ve mali piyasalarda yapısal değişiklikler yaratmaktadır. 

 

[fotoğraf] 
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2048 Yılı Yatırım Piyasası 

 

 

 

 

 

 

 

Soru bu noktadan nereye gittiğimize yöneliktir. 2048 yılında yatırım 

ortamının geleceğe yönelik bir görüntüsünün oluşturulmasına yardımcı 

olmak adına son 30 yılın demografik bilgileri, GSYH artışı ve varlık 

fiyatları inceleme altına alınmıştır. Yapılan analizler aşağıda verilen 

tahminlerin öne sürülmesini sağlamıştır: 

 

 2048 yılında nüfus günümüzden daha yüksek olacaktır, ancak söz 

konusu nüfus farklı özelliklere de sahip olacaktır; 

 

 Teknoloji daha da gelişerek mali karar alma sürecinin ayrılmaz bir 

parçası haline gelecektir; 

 

 Ülkeler iklim değişikliklerine karşı daha duyarlı ve uyumlu 

olacaktır; 

 

 Daha çok insanın yatırımlara erişimi olacaktır; 

 

 Makul getirilerin üretilmesi adına risk yönetimi/düzenlemeleri büyük 

öneme sahip olacaktır; 

 

 Siyasi belirsizlik yönetim şekline bağlı olacaktır; 

 

 Bilgilere erişim küresel olarak hızlanmış olacaktır; 

 

 Mali yenilikler yeni iş modelleri ve varlık sınıfları oluşturacaktır. 

Demografi 
 

Küresel nüfus eğilimlerinin anlaşılması dünyanın önümüzdeki 

otuz yıl boyunca nasıl değişebileceğinin anlaşılması için oldukça 

önemlidir. Nüfus artışı devam edecektir, ancak söz konusu artış 

mevcut düzeylerin altında gerçekleşecektir (Tablo 1). Daha da 

önemlisi, BM tahminleri 2048 yılına kadar yaklaşık 9.7 milyar 

olan dünya nüfusunda yaklaşık on kişiden dokuzu daha fakir 

ülkelerden olacaktır. 

 

Ortalama yaşam süresindeki artışların gelişmekte olan ülkelerde 

daha fazla olacağı tahmin edilse de yaş bağımlılığı oranının 

(çalışan yaş grubu nüfusunun 65 yas ve üzeri insan sayısına 

oranı) gelişmiş ülkelerde daha küçük artışlarla da olsa tüm 

bölgelerde artması beklenmektedir. BM’nin temel durum orta 

düzey doğurganlık senaryosu kimi gelişmiş ülkelerin nüfusunun 

azalacağını, kimilerinin ise göz ardı edilebilir büyüme oranlarına 

sahip olacağını göstermektedir (Grafik 2). Dünya genelinde 

doğurganlık oranlarının çocuk yetiştirme maliyetleri nedeniyle 

azalması ve cinsiyet eşitliliğine ilişkin boşluğun daha fazla 

kadının küresel işgücüne katılması nedeniyle daha da kapanması 

beklemektedir. 

 

Tablo 1: Küresel demografik göstergeler: 1988-2048 

 

 

Doğum Anındaki Tahmini 

Yaşam Süresi (yıl) 

Doğurganlık Oranı (kadın 

başına çocuk sayısı) Nüfus Büyümesi (yıllık %) 

Yaşlı Nüfus Bağımlılık 

Oranı (65 yaş üstü sayısı+ 

15-64 arası yüzde oranı) 

1988 63.7 3.4 1.8 10.0 

2018 71.9 2.5 1.1 13.7 

2048 76.9 2.2 0.6 24.4 

 

Kaynak: BM Nüfus Birimi, SSGA Demografisi 

 

Grafik 2: Nüfus Artışı ve Doğurganlık Oranları (farklı senaryolar) 

 

2045-2050 Nüfus Artışı Tahmini 2045-2050 Doğurganlık Oranı 
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2048 Yılı Yatırım Piyasası 

 

 

 

 

 

 

 

Makroekonomi 
 

GSYH artışı, üç temel demografik bileşenin büyümesi olarak ele 

alınabilmektedir: çalışan yaş grubu nüfusu, işgücü verimliliği ve 

işgücünden yararlanma (Grafik 3). 

 

20. yüzyılda GSYH artışı dört büyük gelişmiş ekonomide nispeten 

güçlü bir konuma sahipti: ABD, Almanya, Japonya ve İngiltere. O 

 

zamandan ekonomilerden birçoğu temelde daha düşük işgücü 

verimliliği büyümesi nedeniyle daha yavaş bir büyüme 

sergilemiştir. Bunu tersine çevirmek için ülkelerin 

işgücündeki kadın ve genç işçi sayısını artırması 

gerekmektedir. GSYH artışı gelişmekte olan ülkelerde daha 

yüksekken daha hızlı büyüyen bir çalışan yaş grubu nüfusuna 

sahip olmak yeterli olmamaktadır. Verimlilik artışı ve çalışma 

saatleri de gelecekteki GSYH artışı için önemli diğer 

bileşenlerdir. 

 

Grafik 3: GSYH Artışı ve Demografik Bileşenleri 

 

Gerçek GSYH Artışı Çalışan Yaş Grubu Nüfus Artışı 

 

 
 

İstihdam Üretkenliği Artışı İstihdamdan Yararlanma Oranlarının Artışı 
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Temel refah ölçütü olan kişi başına düşen GSYH, her ne kadar 

DM’lerde artış eğilimi mali kriz sonrası sarsıntılar nedeniyle azalsa 

da yükselen piyasalarda (EM’ler) gelişmiş piyasalara (DM’ler) karşı 

dalgalı bir seyir izlemiştir. Söz konusu EM dalgalanması; para 

birimindeki dalgalanmaları, nüfus değişikliklerini ve daha yavaş 

büyüme rakamlarını yansıtmaktadır. 

 

Demografinin kişi başına düşen GSYH’ye katkısı demografik kar 

payı olarak adlandırılmaktadır. Birçok EM ülkesi de bu durumdan 

yararlanmaktadır. Çin, Brezilya, Hindistan, Meksika, Rusya ve 

Türkiye’den oluşan EMG6 ülkeleri küresel GSYH kapsamındaki 

paylarını 1987 yılında %6.2’den 2014 yılında %24,4’e yükseltmiştir. 

ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya’dan oluşan G6 

ülkelerinin payı aynı dönemde %65’ten %45’e düşmüştür. Küresel 

hisse senedi piyasalarının EM payları da artış göstermiştir. 

 

Gelecekteki küresel büyümenin daha fazla çalışan aktif tüketiciye 

dönüşeceği için EM ülkeleri tarafından yönlendirileceğine 

inanmaktayız. Eğitim, beceri ve bilgi birikimi geliştikçe gelecek 

yıllarda kişi başına düşen GSYH da yükselen alanlar kapsamında 

artış göstermelidir. Bu durum ekonomik güç açısından gelişmiş 

ülkeden gelişmekte olan ülkeye doğru bir değişime yol açabilme 

potansiyeline sahiptir.  

Çin, Brezilya, Hindistan, Meksika, Rusya 

ve Türkiye’den oluşan EMG6 ülkeleri 

küresel GSYH kapsamındaki paylarını 

1987 yılında %6.2’den 2014 yılında 

%24,4’e yükseltmiştir. ABD, İngiltere, 

Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya’dan 

oluşan G6 ülkelerinin payı aynı dönemde 

%65’ten %45’e düşmüştür. 

 

 

Grafik 4: Kişi başına düşen GSYH – Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler 

 

Kişi Başına Düşen GSYH: Gelişmiş Ülkeler Kişi Başına Düşen GSYH Artışı: Yükselen Piyasa Ülkeleri 
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2048 Yılı Yatırım Piyasası 

 

 

 

 

 

 

 

Teknoloji, uygulamanın her 

zamankinden daha kolay ve 

ucuz hale gelmesiyle daha 

fazla varlık sınıfına ve 

stratejiye erişimi 

kolaylaştırmaktadır. Artan 

kentleşme ve daha iyi 

eğitim ile birlikte 

teknolojideki gelişmeler de 

yatırımcıların evrenini 

genişletecektir. 
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2048 Yılı Yatırım Piyasası 

 

 

 

 

 

 

 

Mali Piyasalar 
 

Yüksek dalgalanmalı hisse senetlerinden daha sorunsuz bir trendi 

izleyen tahviller ile hisse senedi ve tahvil piyasaları son 30 yılda 

önemli derecede büyüme sergilemiştir (Grafik 5). Önümüzdeki 30 

yılın daha fazla ürün yeniliği, borsa yatırım fonları (ETF’ler) gibi 

araçların başarısını temel almasını ve çeşitlendirme, risk yönetimi, 

daha yüksek getiri ya da fazla getiri arayanlar için yatırımın düzenli 

bir parçası olmasını beklemekteyiz. Teknoloji uygulamanın her 

zamankinden daha kolay ve ucuz hale gelmesiyle daha fazla varlık 

sınıfına ve stratejiye erişimi kolaylaştırmaktadır. Artan kentleşme ve 

daha iyi eğitim ile birlikte teknolojideki gelişmeler de yatırımcıların 

 

evrenini genişletecektir. Tüm bu etmenler; özellikle Afrika, Asya ve 

Latin Amerika’da sermaye piyasalarını derinleştirmelidir, ancak 

durum düzenleyiciler ve ulusal kurumlar için zorluklar yaratabilir. 

 

Daha geniş bir dizi yatırım fırsatının olmasına rağmen bilgilerin 

daha hızlı bir biçimde yayılması ve söz konusu bilgilerin işlenmesi 

ve düşük maliyetli ve sistematik portföyler oluşturma becerisi 

farklılaştırmaya ilişkin çıkarların bir kısmını azaltabilmektedir. 

Yatırımcı tercihleri daha ilişkili hale gelebilir ve bu durum da daha 

fazla dalgalanmaya yol açabilmektedir. Geçmiş krizlerden çıkarılan 

bir ders ile ortak varsayımları kullanan ve birlikte başarısız olan 

gelişmiş quant modellerine bel bağlanmaması gerektiği 

bilinmektedir.  

 

Grafik 5: Son otuz yıl boyunca öz kaynak, tahvil ve ETF piyasa kapitalizasyonu  

 

Menkul Kıymetler Borsası Kapitalizasyonu Tahvil Piyasası Kapitalizasyonu 

 

 
 

ETF Piyasa Kapitalizasyonu  
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ABD Öz Kaynak ve Tahvil Piyasaları Getirileri 

 

ABD’de 1980 ile 2016 yılları arasındaki kümülatif varlık getirileri 

enflasyona göre düzeltilmeksizin ortalama olarak en iyi öz 

kaynakların en iyi performansı sergilediğini göstermektedir (Grafik 

6). 1980 yılında 1 $’lık bir sermaye yatırımı 2016 yılı sonunda 

nominal olarak 51,50 $’a yükselebilmekteydi. Uzun tahviller ve 

hazine bonoları öz kaynaklardan (nominal olarak) daha az üretim 

sağlasa da enflasyona büyük oranda alt etmiştir. 4  2016 yılının 

sonunda ilgili endeks düzeyleri enflasyon ile karşılaştırıldığında 25.40 

ve 5.00 $ düzeyindeydi. Ancak, geleceğe ilişkin getiriler göz önünde 

bulundurulduğunda öz kaynak ve tahvil getirileri için altın çağ 

niteliğindeki yirmi yılı içeren bir dönemden sonuca ulaşma 

konusunda dikkatli olunması gerekmektedir. Yeni araçlar ve 

stratejiler ortaya çıktıkça yalnızca dönem primlerinin değişmesi için 

olanaklar tanınmış olmakla kalınmaz, aynı zamanda ara kazanç 

 

fırsatlarının sınırlarının kurumların büyüklüklerini, sermayelerini, 

teknolojilerini ve beşeri sermayelerini sonsuza dek aynı biçimde 

kullanması da engellenmiş olur.  

 

Öz Kaynak Getirisi 

 

Teoriye göre hisse senetlerinin piyasa döngülerine tabi olarak daha 

iyi performans göstermeye devam etmesi önerilmektedir, ancak bu 

durumda daha düşük getiriler söz konusu olabilir. Uygulayıcıların 

ve akademisyenlerin çalışmaları önümüzdeki 30 yıl boyunca öz 

kaynak priminde devam eden bir azalmayı göstermektedir. Risk 

almanın bir ödülü olacaktır, ancak ekonomik belirsizlik düzeyine 

bağlı olarak durum zamanla da değişecektir. Getiri arayışı daha 

önce gayrimenkul, altyapı ve EM’lere akan öz kaynaklara 

gidebilecek daha fazla yatırıma yol açmaktadır.  

 

 

Grafik: Öz kaynak, tahvil, bono ve enflasyon: 1980 yılından beri kümülatif getiriler 

 

ABD Kümülatif Getirileri: Nominal Açıdan Varlık Sınıfları ABD Kümülatif Getirileri: Reel Açıdan Varlık Sınıfları 

 

 
 

Grafik 7: Öz kaynak getirisine karşılık tahviller ve bonolar 

 

Öz Kaynak Getirisine Karşılık Tahviller Öz Kaynak Getirisine Karşılık Bonolar 

 

 

                                                           
4 Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2017 and Triumph of the Optimists (2001). 
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Çin’in en son 19. Ulusal 

Komünist Partisi 

Kongresi’nde 800-900 milyon 

kişi için sigorta, sağlık 

sigortası ve emekli maaşlarına 

erişimin iyileştirilmesinin 

önemi vurgulanmıştır. Bu 

durum Çin ve dünya için 

oldukça büyük olası sonuçlar 

doğurabilmektedir. 

[fotoğraf] 

  

Yükselen piyasa tahvilleri kurumsal ve özel borçlar EM büyümesi ve yerli 

ve küresel yatırımcılar tarafından yerel şirketlerin mülkiyetinin artması, 

EM yerel para borcunun gelişmesine yol açmıştır. Bu sürecin gelişmekte 

olan ülkelerin borç piyasaları da dâhil olmak üzere; daha derin, daha 

verimli sermaye piyasalarına gereksinim duyması nedeniyle çoğunun 

kendilerini bulduğu orta düzey gelir tuzağının ötesine geçecekleri için 

ivme kazanması beklenmektedir.  

 

Çin’in en son 19. Ulusal Komünist Partisi Kongresi’nde 800-900 milyon 

kişi için sigorta, sağlık sigortası ve emekli maaşlarına erişimin 

iyileştirilmesinin önemi vurgulanmıştır. Çin’in birikimleri küresel 

sermaye akışlarını, menkul kıymetler ve mali piyasaları etkilediği için bu 

durum Çin ve dünya için oldukça büyük olası sonuçlar doğurabilmektedir. 

Çinli tüketicilerin saklı potansiyeli 

 

ortaya çıkarılmış olsaydı küresel yatırım portföylerinin temelini 

oluşturabilecek teknoloji meraklısı bir ekonomik gücün ortaya 

çıkmasına şahit olabilirdik. Öte yandan kimi DM ekonomileri 

büyüme, teknoloji ve kamusal borç sorunları ile başa 

çıkılamaması durumunda alt düzeylere düşme durumu ile karşı 

karşıya kalabilmektedir. 

 

Getiri ihtiyacı, yatırımcıları EM borcuna yönlendirmeye devam 

edecektir. Daha fazla türden menkul değerin elektronik olarak 

ticaretinin yapılmasından ötürü daha az likit borcun erişiminin 

daha kolay olmasının gerekmesi ile birlikte daha fazla kurumun 

özel borçlara ve yapılandırışmış kredilere yatırım yapma 

olasılığı bulunmaktadır. 

 

Grafik 8: EM borçluları tarafından düzenlenen borç senetleri 

 

EM Ekonomilerindeki Borçlular Tarafından Düzenlenen 

Uluslararası Borç Senetleri 

Düzenleyenin Yerleşim Yeri ve Sektörüne Göre Toplam 

Borç Senetleri 
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Emtialar 

 

Platin ayrı olmak üzere emtialar son zamanlarda iyi bir performans 

sergilese de son otuz yıl boyunca gümüş ve petrolde önemli bir 

dalgalanma da yaşanmıştır. Altın, fiziksel menkul değerlerden ziyade 

değerin saklanmasını sağlayan bir fiziksel varlık olarak orta düzey 

ailelerin inancına sahip olduğu Hindistan ve Çin’de özellikle daha 

popülerdir. Senetler, bonolar ve ETF’ler gibi yapılandırılmış ürünlere 

ilişkin gelişmelerin kurumsal ve perakende yatırımcılar için çeşitli 

ürünlere daha fazla erişim sağlaması beklenmektedir. Ancak, fiziksel 

varlıklardan menkul kıymetlere geçiş yönündeki teşvik mali 

piyasalarda istikrar ve güvene ve bu durum da daha geniş kapsamda 

siyasi istikrarlılığa bağlı olacaktır. Yeni ürünlerin ve saklanabilen 

değerlerin ortaya çıkışı, yeni ürünlerin bileşenleri olarak ya da daha 

ucuz, daha etkili ve esnek materyaller olarak değerlendirilebilir. 

Türevler 

 

Emtialar ve diğer varlıklarla ilişkili türevler yatırımcıların 

gelecekteki risk yönetimlerine yardımcı olmaktadır. Ancak, aşırı 

türev büyümesinin yeni katılımcılar tarafından yanlış bir biçimde 

kullanılması ya da mevcut katılımcılar tarafından kötüye 

kullanılması durumunda kendi risklerini beraberinde getirmektedir. 

Türevlerin koşullu durumları kapsayacak biçimde gelişmeye devam 

edeceği ve geleceğin daha belirsiz hale gelmesiyle daha iyi risk 

yönetimini kolaylaştıracağı, aynı zamanda da düzenleme 

kapsamındaki değişikliklere de tabi olacağı tahmin edilmektedir. 

Türev yatırımlar piyasaların potansiyel likitsizliği ve ek anapara 

kaybı riski gibi riskler içerebilmektedir. 

 

Grafik 9: Altın, gümüş ve platin 

 

Değerli Metaller (Reel Kümülatif Getiriler) Petrol (Reel Kümülatif Getiriler) 

 

 
 

Grafik 10: Borsa dışı (OTC) türevlerin brüt piyasa değeri 

 

Küresel OTC Türev Piyasalarının Brüt Piyasa Değeri OTC Emtiaya Dayalı Türev Araçların Brüt Piyasa Değeri 
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Alternatifler 
 

2048 yılına kadar; özel sermaye şirketleri (PE), borç ve 

gayrimenkulden oluşan “alternatiflerin” daha genel ve daha düzenli 

hale geleceği düşünülmektedir. Bu nedenle de ücretlerin ve 

likitsizlik primlerinin düşürülmesi beklenmektedir. 

 

Özel Sermaye Şirketleri 

 

Standard & Poor Kapsamında Listelenen Özel Sermaye Şirketleri 

Endeksi 2004 ile 2016 yılları arasındaki PE yıllık reel getirilerin %4 

oranında olduğunu göstermektedir. Grafik 11’de 2015-2017 yılları 

arasında faaliyete geçirilen 250 listelenmiş PE fonu için toplanan 

miktar görülmektedir, söz konusu oranın büyük bir kısmı büyüme, 

satın alım ve borç fonlarına yatırılmıştır.  

 

ile durumun psikolojik olarak yönetilmesi olasıdır. Gayrimenkule 

ilişkin arz ve talep etmenleri de gelişerek daha geniş bir mülkiyet 

tabanına yol açmıştır. Örneğin Çinliler şimdi ABD’deki 

gayrimenkullerin en büyük yabancı sahipleridir. Bu eğilimin daha 

fazla mali varlığa sahip olmasının yanı sıra EM’ler kapsamındaki 

yatırımcıların DM’lerde gayrimenkul satın almasıyla devam etmesi 

olasıdır. Gayrimenkul yatırımı teknoloji ve yeni borç sağlama 

formları yoluyla gelişecektir.  

 

Değişen Dünya 

 

2048 yılına kadar çok farklı bir yatırım dünyası beklenmektedir. EM 

ülkeleri PE ve serbest yatırım fonları gelişmekte olan piyasalara 

yayıldığı için GSYH artışı ve varlık getirilerine daha fazla katkıda 

bulunacaktır. EM nüfusunun yaklaşık %80’i; daha yüksek büyüme 

oranları, daha iyi sermaye dağılımı ve daha az küresel ve bölgesel 

eşitsizliği kolaylaştıracak bir tür yatırıma erişilmesini 

sağlayabilecektir. 

 

Jeopolitik etmenlerin insanlar ve sermaye akışları üzerindeki etkileri 

nedeniyle portföy sonuçlarının önemli belirleyicilerinden olması 

beklenmektedir. Küreselleşmenin nüfus artışındaki farklılıklar ve 

daha fazla kentleşme gibi demografik değişiklikler ile birlikte 

devam etmesi gerekmektedir. Gelişmekte olan dünyadaki daha yeni, 

daha büyük mali merkezlerin küresel büyüme ve yatırımları teşvik 

ederken daha çok çevresel, toplumsal ve yönetim (ESG) etmenlerine 

de odaklanması gerekmektedir.  

 

Söz konusu değişiklikler ekonomik ortamı ve varlık sınıflarına 

ilişkin fırsat dizilerini ve riskleri de değişime uğratacaktır. Yapay 

zekâ, büyük veriler, kripto para birimleri ve makine öğrenimi 

modern portföy yapı kuramı ve risk yönetimine ilişkin iç görüyü ve 

uygulamaları geliştirecek ve ayrıca likit piyasalarda otomatik ticareti 

artıracaktır.  

 

Alternatif varlık sınıfları daha yaygın olarak kullanılacaktır. 

Sistematik yaklaşımlar doğru maliyetle fazla getiri elde etmek için 

temel stok toplama işlemi ile birleştirildiği için aktif ve pasif 

yatırımlar arasındaki ayrımlar daha az anlamlı olacaktır. Son olarak, 

yatırımcıların gereksinimlerine yönelik hizmet sağlamak ve gelecek 

endüstrilere yönelik daha sürdürülebilir ve şeffaf bir biçimde yatırım 

yaparak yeterli geliri sağlamak için yeni kurumsal ortaklıklar 

geliştirilecektir. 

 
Not:  

Bu makale ileriye yönelik olduğu düşünülen belirli birtakım ifadeler içerebilir. Bu tür ifadelerin 

gelecekteki gerçekleşmesi beklenen performansa ilişkin bir güvence sağlamadığı ve gerçek 

sonuçların ya da gelişmelerin ileriye dönül açıklamalarda öngörülenlerden büyük ölçüde farklı 

olabileceği unutulmamalıdır. Sağlanan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır, bu nedenle 

de bu amaçla kullanılmamalıdır. Hisse senetleri münferit şirketlerin faaliyetlerine ve genel piyasa ve 

ekonomiye ilişkin koşullara tepki olarak dalgalanmalar gösterebilmektedir. Tahviller genellikle 

Grafik 11: 2015-17 Kategorilere Göre Özel Sermaye Fon 

Sağlama 

 

 
 

Temel mali performanslarını artırmak adına yönetime önemli bir 

zaman ayıran özel şirket sahiplerinin (ücretlerin ardından) PE fon 

sahipleri için daha iyi getiri elde etmesi gerekmektedir. 

 

Temel finansal performanslarını artırmak için yönetişime önemli 

zaman ayıran özel şirketlerin sahipleri (ücretlerden sonra) PE fon 

sahipleri için daha iyi getiri elde etmelidir. Geleneksel varlık 

getirilerinin düşül olduğu bir ortamda PE’nin yatırımcı 

portföylerinde daha yaygın olması beklenmektedir. 

 

Serbest Yatırım Fonu 
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1990’ların ortasından günümüze kadar serbest yatırım fonu 

endüstrisi hızlı bir büyüme sergilemiştir. HFRX Küresel Serbest 

Yatırım Fonu Endeksi 1999 ile 2016 yılları arasında yatırımcılara 

yönelik yıllık %1.8 reel getiri olduğunu göstermektedir. Serbest 

yatırım fonlarına ilişkin farklı stratejilerin gelecekteki konjonktür 

hareketleri ve strateji seçimleri kapsamında farklı bir performans 

sergilemesi beklenmektedir. 

 

Gayrimenkuller 

 

Araştırmalar 1997 yılından günümüze kadar ABD konut 

fiyatlarındaki artışın nüfus artışları ya da faiz oranları ile 

açıklanamayacağını göstermektedir.5 Bu nedenle fiyatların artmaya 

devam edeceğine inanarak gayrimenkul satın alan insanların varlığı 

 

 

hisse senetlerinden daha kısa vadeli risk ve dalgalanma göstermektedir, ancak bunun yanı sıra faiz 

oranı riski (faiz oranları yükseldikçe ve tahvil fiyatları genellikle düştüğünde) düzenleyen temerrüt 

riski, düzenleyen kredi riski, likidite riski ve enflasyon riskini içermektedir. Söz konusu etkiler uzun 

vadeli menkul kıymetler için ileri sürülmektedir. Vadeden önce satılan ya da ödenen sabit getirisi 

olan menkul kıymetler önemli oranda kazanç ya da zarara tabi olabilmektedir. Genel olarak 

ETF’lerin uygulanabilir endeksin değeri ile değer bazında yukarı ya da aşağıya doğru hareket etmesi 

beklenebilmektedir. Her ne kadar ETF’ler herhangi bir aracılık hesabı aracılığıyla alınıp satılabilse 

de Fondan bireysel olarak kullanılamamaktadır. Yatırımcılar ETF’leri alabilmekte ve yalnızca 

Oluşturma Birimi Kümeleri kapsamındaki Fonlar aracılığıyla geri ödeme için kullanabilmektedir; 

bu konuda daha fazla bilgi için lütfen broşürü inceleyiniz. Değişiklikler herhangi bir kar ya da 

zarara karşı güvence sağlamamaktadır. Yabancı ülkede bulunan menkul kıymetlere yatırım yapmak 

döviz değerlerindeki olumsuz dalgalanma, stopaj vergileri, genel olarak kabul edilmiş muhasebe 

ilkelerindeki farklılıklardan ya da diğer ülkelerdeki ekonomik ya da siyasi istikrarsızlıklardan 

kaynaklanan sermaye kaybı riskini içerebilmektedir. Yükselen ya da gelişen piyasalara yapılan 

yatırımlar gelişmiş piyasalara yatırım yapmaktan daha istikrarsız ve daha az likit getirisi sağlayan 

bir işlem olabilmekte ve genellikle daha az çeşitlilik gösteren ve olgun ekonomik yapılara ve daha 

gelişmiş ülkelerdekinden daha az istikrarlı siyasi sistemlere maruz kalmayı içerebilmektedir. 

[fotoğraf] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Robert Shiller, New York Times: http://insights.som.yale.edu/insights/housing-market-still-isnt-rational; A Nation of Gamblers: Real Estate Speculation and American History, Edward L. 

Glaeser, NBER Working Paper No. 1882. 
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Mark Fellows 

Metals Focus 

Maden Tedarik Başkanı   

Altın üretimi son 30 yılda iki katına çıksa da çok az kişi bu 

trendin devam edeceğine inanmaktadır. Metals Focus Maden 

Tedarik Başkanı Mark Fellows bunun nedenini açıklamıştır. 
  

Altın Üretiminin Geçmiş 30 Yılı 
 

Tarihsel olarak küresel altın madeni üretimine egemen olan ülkeler 

Güney Afrika, ABD, Avustralya ve Kanada’dır. 1987 yılında söz 

konusu bu “büyük dörtlü” o zamana kadar çıkarılan tüm altınların 

%60’ını temsil etmekteydi (GFMS – Altın Araştırması). Ancak son 

otuz yılda önemli miktarda tedarik çeşitliliğine tanık olunmuştur ve 

bugün söz konusu büyük dörtlü yıllık üretimin %30’undan daha 

azını temsil etmektedir (Metals Focus – Gold Focus 2017). 

 

Altın üretiminde eşi benzeri görülmemiş bir büyüme dönemi coğrafi 

çeşitliliğe eşlik etmiştir. 2016 yılında yıllık üretim ardışık olarak 

yedinci kez tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaşmış ve Dünya 

Altın Konseyinin kurulduğu 1980’lerin sonunda da neredeyse iki 

katına çıkmıştır. ABD, Avustralya ve Kanada’da devam eden 

büyüme Çin ve Rusya’nın altın üreticileri olarak yükselmesiyle 

artmıştır. Özellikle Çin 2007 yılında Güney Afrika’yı geçerek 

 

dünyanın en büyük altın üreticisi haline gelmiş ve 2016 yılında 464 

ton (t) ile ikinci sırada bulunan Avustralya’dan yaklaşık %60 

oranında daha fazla altın üretmiştir. Bu sırada Rusya 274 tonluk 

üretimi ile küresel olarak üçüncü sırada yer almıştır.  

 

Gelişmekte olan ülkeler yabancı yatırıma açıldığından, Latin 

Amerika, Afrika ve Güneydoğu Asya’da altın üretiminde de önemli 

bir artış meydana gelmiştir.  

 

Sonuç olarak, çıkarılan altın miktarı 1970’lerin ortasından bu yana 

iki katına çıkmış, günümüzde 21 metreden biraz daha yüksek olan 

katı bir küp ile eşdeğer 190t (Metals Focus - Gold Focus 2017) 

civarında kalmıştır. Mevcut madencilik oranlarının önümüzdeki 30 

yıl boyunca korunması durumunda, 2048 yılının sonuna kadar 

mevcut hisse senetlerine 97.000t daha altın eklenebilir. 

 

Bu altın nereden sağlanacaktır ve madencilik endüstrisi daha önce 

gerçekleştirilmiş olan maden çıkarma miktarını ne kadar 

sağlayabilir? Bunun değerlendirilmesi için birkaç etmenin göz 

önünde bulundurulması gerekmektedir. 

 

Grafik 12: Tarihsel altın madencilik üretimi 
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Altın Üretimi: Değişen Dünya 

 

Toprak Altındaki Altın Rezervleri 
 

2016 sonu itibariyle, yeraltı altın madeni rezervleri toplamda 55.000 

tonun biraz üzerindedir (Metals Focus - Gold Focus 2017). % 90 

oranında bolca metalürjik geri kazanım etmeni de dâhil olmak üzere, 

sektöre mevcut oranlarda yalnızca 15 yıllık üretim için yeterli 

madeni sağlanabilecektir. Ancak, bilinen maden kaynakları 

içerisinde, mevcut tedarik oranlarını 2048’in ötesine taşımak için 

fazlasıyla yeterli ek 110.000t altın bulunmaktadır. 

 

Altının bu biçimde madenleştirilmesi geri kazanımı ya mevcut 

fiyatlarla ekonomik olmadığı ya da kârlı geri kazanımını kanıtlamak 

için gerekli detaylı çalışma yürütülmediği için rezerv olarak 

sınıflandırılamamaktadır. Söz konusu toplam kaynakların %60’ı 

civarını oluşturan söz konusu işletilen madenlerde özellikle de 

derinlerdeki katmanların yüzeyden ya da yüzeye yakın düzeylerden 

delinmesiyle yüksek maliyetler çıkarılmasına neden olan 

kaynakların çok önceden rezervlere dönüştürülmesi genellikle mali 

anlamda çok küçük bir miktarı temsil etmektedir. Kalkınma 

projelerine mal edilen %40’lık oran söz konusu olduğunda ise 

şirketler genellikle mevcut marjinal kaynakları geliştirmek yerine 

daha iyi ve ileriye dönük hedefler aramayı tercih etmektedir. 

Grafik 13: 2017 yılında küresel altın rezervleri* karşılığında 

maden üretimi 
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Her ne kadar keşif bütçeleri 2000’lerin ilk 

yıllarından beri sürekli olarak yükselse de 

altının keşfedildiği oran son otuz yılda 

düşüşe uğramıştır. 
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Altın Üretimi: Değişen Dünya 

 

 

Yeni Tedarik için Yapım Maliyetleri ve 

Gerekli Teşvik Ücretleri  
 

Her ne kadar üretim hızla artmış olsa da, üretim maliyetleri de son 

15 yılda ortalama %10’un biraz altında artış göstermektedir (GFMS - 

Altın Araştırması/Metals Focus – Gold Focus). Bunun yanı sıra, 

kaynak keşfi ve maden inşaatı maliyetleri de önemli ölçüde artmıştır. 

Dolayısıyla, yeni nesil altın madenlerini üretime sokmak için önemli 

sermaye yatırımı gerekmektedir. Rezervlerin yaklaşık %30’u henüz 

bir yapım kararının alınmadığı varlıklar ile ilişkili olduğu için bu 

durum gelecekteki altın üretimi üzerinde önemli bir etkiye sahip 

olacaktır. 

 

Şu anda küresel üretimi mevcut seviyelerde tutmak için ons (/oz) 

başına 1.500 $ tutarında bir teşvik fiyatının gerekli olduğu tahmin 

edilmektedir. Bu durum da aşağıdakilerin tahmin edilmesini 

sağlamaktadır: 

 

 Keşif yoluyla altın rezervleri için ortalama 75 $/oz keşif maliyeti 

(MinEx Consulting, 2016); 

 

 Bir madenin üretilmesi adına ortalama 200 $/oz sermaye maliyeti 

(ons başına); 

 

 Altın madenciliği endüstrisinin her türden sürdürülebilir 

maliyetinin yüzde 90’lık değeri 1.150 $’dır (Metals Focus - Gold 

Focus 2017); 

 

 Özellikle siyasi olarak daha az güvenli ülkeler için kabul 

edilebilirliğin alt sınırında düşünülebilecek %15’lik bir yatırım 

getirisi. 

Keşif ve Birinci Sınıf Keşiflerin 

Eksikliğine İlişkin Olarak Azalan 

Getiriler 
 

Altın keşiflerinin tarihsel analizi önümüzdeki 30 yıl içerisinde 

mevcut düzeylerde ya da mevcut düzeylere yakın altın üretimini 

sürdürmek isteyen bir madencilik endüstrisi için birtakım endişenin 

altını çizmektedir. Öncelikle, 1980’lerde zirve yaptıktan sonra 

(MinEx Consulting, 2016), keşif bütçeleri 2000’lerin başından bu 

yana neredeyse sürekli artmış olsa da, altının keşfedilme oranı son 

otuz yılda azalmıştır. 

 

İkinci olarak, yılda 250 bin oz/7,8t’den fazla üretebilen büyük, 

birinci sınıf altın madenlerine dönüştürülebilen belirgin bir “birinci 

sınıf” keşif (yani 5 milyon onsun üzerinde (milyon oz/155t)) 

eksikliği bulunmaktaydı. Dünyanın en büyük madencilik 

şirketlerinin çoğu için önemli bir endişe kaynağı olan bu durum 

kalkınma hattı kapsamında beklenen projelerin kapasitesi ile açık bir 

biçimde gösterilmiştir. İşletilen mevcut altın madeni sayısının 

aksine, gelecekteki hat yılda 250 bin oz/7,8t’den fazla üretebilen 

projelerden mahrumdur. Gelecekteki altın üretimi üzerindeki 

potansiyel etkiyi vurgulamak için, bu eşik üzerinde üretim yapan 

madenler bugün küresel üretimin yaklaşık %50’sini temsil 

etmektedir. Bu durum, sektör geliştikçe altın üretiminin çok sayıda 

küçük operasyondan meydana geleceği ya da kapasitesinde keskin 

bir daralma ile karşı karşıya kalacağı anlamına gelecektir. 

 

Grafik 14: Altın keşifleri karşılığında keşif masrafları* 
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2017 Yılında Ülkelere Göre Altın Arama Bütçeleri* 

 

 
 

* Veriler 28 Eylül 2017 itibariyle geçerlidir. 901 şirketten 4.05 

milyar $’lık bütçe ayrılmıştır. Kaynak: S&P Global Market 

Intelligence 

 

  

Maden arama yöntemleri, azalan keşiflerin trendine katkıda 

bulunmuştur. Keşif yöntemleri genellikle yeni alanlar bulmak yerine 

mevcut maden yataklarından jeolojik trendler boyunca yeni keşifler 

aramaya odaklanmaktadır. Birçok durumda, bunlar el değmemiş 

meskenler olmamaktadır, bu nedenle de büyük bir yeni keşif bulma 

şansı gittikçe azalmaktadır. Söz konusu trendi vurgulayarak keşif 

bütçeleri; 2005 yılından beri küresel bütçenin neredeyse %40’ını 

oluşturan Avustralya, Kanada ve ABD üzerine odaklanmaya deva 

etmektedir. Buna karşılık olarak kıtanın ileriye dönük jeolojisi ve 

büyük toprak kütlesine rağmen, Afrika yalnızca %15 (S&P Global 

Market Intelligence – Corporate Exploration Strategies) bir orana 

sahiptir.  

 

Kurumsal stratejiler de söz konusu trendi teşvik etmiştir. Kimi mali 

destekler; yerleşik ve altın üreten ülkelerde, siyasi çevre, yerel 

altyapı ve nitelikli işgücü ve teçhizatın kullanılabilirliğini teşvik 

etmektedir. En önemlisi de, yapılacak herhangi bir keşif daha basit 

ve daha güvenli üretim yollarından dolayı çok daha büyük bir 

değere sahip olacaktır. Tanzanya’daki hükümet ve madencilik 

şirketleri arasında son dönemde yaşanan sorunlar, Afrika’nın 

potansiyel yükselişini yavaşlatan önemli dalgalanmalara örnek 

teşkil etmektedir. 

Yerleşik olarak altın üreten ulusların egemenliği diğer iki etmen ile 

sürdürülmektedir: şirketlerin yakın maden keşfi için artan odağı ve 

bunların mevcut madencilik altyapısı ve uzmanlığına yakın ek maden 

yataklarını bulma becerileri. Altta yatan düşünce oldukça açıktır. İlk 

olarak, son on yılda yapım ve işletme maliyetlerindeki önemli 

enflasyon göz önünde bulundurulduğunda, mevcut bir altyapıyı 

kullanarak bir madenin üretim ömrünü genişletmek ya da uzatmak 

için yapılan yatırımlar genellikle çok daha fazla yatırım getirisi 

sunmaktadır. İkinci olarak, bir projenin keşiften üretime geçmesi için 

gereken süre son yirmi yılda iki katına çıkmıştır ve şu anda yaklaşık 

20 yıl olarak belirlenmiştir (S&P Global Market Intelligence). Bu 

nedenle, terk edilmiş endüstri bölgesindeki gelişmeler genellikle 

üretimi korumak için yeşil alan mukabillerine göre çok daha kolay bir 

yol sunmaktadır. 

 

Ancak, keşif getirileri azalmaya devam ettikçe bütçelerin daha ileriye 

yönlendirilmesi gerekecektir. Tartışmalı olarak, son boğa döngüsü 

kapsamında önemli boyuttaki yatırıma rağmen altın üretiminin 

sırasıyla 1990’ların sonu ve 2000’lerin başında belirlenen önceki 

zirve noktalarını geçmeyi başaramayan ABD ve Avustralya’da bu 

konuda acil bir ihtiyaç bulunmaktadır. Buna karşılık, yalnızca daha 

dikkatli bir biçimde keşfedilmeye başlayan kuzey bölgesinin büyük 

bir bölümü ile Kanada altın konusunda nispeten daha az keşfe maruz 

kalmıştır.  
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Afrika da keşif ve kalkınma odağındaki bu değişiklikten 

faydalanmaktadır. Kıta 2016 yılında hâlihazırda küresel maden 

tedarikinin beşte birini oluşturan önemli bir altın üreticisi idi. Ancak, 

göreceli büyüklüğü ve yüksek oranda ileriye dönük jeolojisi göz 

önünde bulundurulduğunda (Afrika elle altın üretiminin hacmi ve 

geniş dağılımı ile kanıtlanmıştır), Güney Afrika’nın ötesindeki kıta 

büyük dörtlü ile karşılaştırıldığında nispeten daha az araştırılmıştır. 

 

Brezilya ve Güney Amerika batı sahilindeki diğer bölgeler ve 

Rusya, Kazakistan ve Çin gibi son dönemlerin altın üreticisi haline 

gelen uluslar için de aynı durum geçerlidir. Sonuç olarak, 

önümüzdeki on yıllarda tedarikin sürekli olarak değişikliğe uğraması 

beklenmektedir. 

 

Yeraltı Altın Madenleri Dönüş için 

Zemin Hazırlamaktadır 
 

1970’li yılların başından beri yeraltı çalışmalarından elde edilen 

altın oranı önemli ölçüde düşmüştür ve mevcut durumda bu oran 

%25 civarındadır. Bu trendin altında birçok etmen yatmaktadır. 

Öncelikle, Güney Afrika’dan ve Witwatersrand Havzası’nın derin 

madenlerinden çok daha az altın elde edilmektedir. İkinci olarak, 

düşük kaliteli madenler yığın liçi gibi yeni teknolojiler kullanılarak 

işlenebilmekte ve daha düşük kaliteli açık ocak yataklarının 

geliştirilmesini kolaylaştırmaktadır. Üçüncü olarak da, daha da 

büyük madencilik ve işletim ekipmanları ölçek ekonomilerinin 

sağlanmasına yardımcı olmaktadır. Bu trende paralel olarak işlenmiş 

madenin ortalama kalitesi 1970’lerin başında 10 gram (g)/t 

miktarından (MinEx Consulting, 2016) günümüzde 1.4 g/t miktarı 

civarına (Metals Focus – Gold Focus 2017) doğru önemli derecede 

bir düşüş yaşamıştır. 

 

Ancak gelecekte açık ocak madenciliğine yönelik trendin tersine 

döneceği yönde bir gözlem bulunmaktadır.  

 

Yeni altın yataklarının keşfedildiği ortalama derinlik derinleşmeye 

devam etmektedir (MinEx Consulting, 2016), bu durum da daha 

yüksek bir yüzeyin yeraltı çıkarma yöntemlerine daha uygun olacağı 

anlamına gelmektedir. Bunun yanı sıra, madencilik çalışmaları 

giderek artan sayıda terk edilmiş endüstri bölgesindeki yeraltı 

çalışmalarına geçiş yapmaktadır, böylelikle de şirketler maden 

kütlelerini belirli derinliklerden çıkartabilmektedir. Bu konsept Batı 

Avustralya’nın daha olgun altın alanlarında hâlihazırda yaygındır. 

 

Makine otomasyonu da dâhil olmak üzere teknolojik iyileştirmeler 

bu trende katkıda bulunacaktır ve genellikle yeraltı madenlerindeki 

toplam işletme maliyetlerinin önemli ölçüde daha yüksek bir kısmını 

içeren işçilik maliyetlerini de azaltacaktır. Söz konusu gelişmeler, 

yeraltı madenleri genellikle açık ocak muadillerine göre önemli 

ölçüde daha yüksek madencilik çalışması sağladığı için, on yıldır 

azalan maden kalitesinin yakalanmasına yardımcı olmalıdır. 

 

Artan bilgi işlem gücü ve bağlanabilirlik 

yoluyla mevcut durumda deneyimlenen 

teknolojik değişim dalgası, madenciliğin 

önümüzdeki 30 yıl içerisinde işletilme 

biçimini kökten değiştirecektir. 
 

Potansiyel olarak oyunun kurallarını değiştiren diğer teknolojiler, 

mevcut durumda çok düşük kalitede ya da (maden bileşimi 

nedeniyle altın çıkarmanın zor olduğu) dayanıklı olan madenler için 

yeni işleme yöntemlerini içerebilmektedir. Artan bilgi işlem gücü ve 

bağlanabilirlik yoluyla kolaylaştırılan ve mevcut durumda 

deneyimlenen teknolojik değişim dalgasının, madenciliğin 

önümüzdeki 30 yıl içerisinde işletilme biçimini kökten değiştireceği 

kesin olarak değerlendirilmektedir. Söz konusu değişikliklerin aynı 

zamanda endüstrinin ekonomisini de değiştirmesi ve daha düşük 

kaliteli madenin karlı bir şekilde çıkarılmasına izin vermesi olasıdır. 

 

Madencilik için Geleneksel 

Lokasyonların Ötesinde 
 

Geleneksel arazi tabanlı madencilik tekniklerinin yanı sıra, kimi 

şirketler başka yerlerde madencilik potansiyelini araştırmaktadır. 

 

Ticari olarak uygulanabilir bir asteroit madenciliği çalışması 

önümüzdeki otuz yıl içerisinde pek olası görünmese de, deniz tabanı 

madenciliği 2048 yılına kadar dikkate değer bir tedarik kaynağı 

olarak değerlendirilebilmektedir. Bu bağlamdaki temel fikir, 

denizaşırı petrol ve gaz endüstrisinden uyarlanmış, karatabanlı 

operasyonlarda kullanılan kaya kesme ve malzeme işleme 

teknolojileriyle birleştirilmiş mevcut teknolojileri, yüksek dereceli 

deniz tabanı masif sülfit (SMS) sistemlerinden ve (önemli miktarda 

altın ve diğer metallere ek olarak genellikle bakır içeren) polimetalik 

nodüllerden çıkarmak için kullanmaktır. Hala erken bir aşamada 

olmasına rağmen, bu teknolojinin ya da ondan sonra gelecek 

teknolojilerin başarılı olması durumunda dünya çapında tahminen 

5.000 SMS sistemi olduğu için ölçeklenebilir olarak görülmektedir 

(Nautilus Minerals, 2017). 

Grafik 15: 2016 yılında madene göre küresel altın üretimi 

 

 

Her ne kadar endüstri 

önümüzdeki birkaç yıl 

boyunca mevcut rekor 

seviyeler etrafında üretime 
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devam edebilecek olsa da, 

küresel maden tedariki uzun 

vadede kalıcı bir düşüş 

dönemine girecek gibi 

görünmektedir. 
  

Maden Tedarikine İlişkin Genel Trend 

Büyük Bir Düşüş Potansiyeline Sahiptir 
 

Mevcut rezervlerin sadece önümüzdeki 15 yılı kapsaması, söz 

konusu pencere tarihsel olarak çıkartılan madenlerin değişimi için 

yeterli zaman sağladığından altın madenciliği sektörü tarihi 

içerisinde olağandışı olarak değerlendirilmemektedir. Ancak; 

özellikle de keşif çalışmaları için yalnızca birkaç ülkeye 

odaklanıldığında tüm emtialarda olduğu gibi, altın da tükenebilir bir 

kaynaktır. Sonuç olarak, endüstri önümüzdeki birkaç yıl için mevcut 

rekor düzeyler etrafında üretime devam edebilecek olsa da, küresel 

maden tedariki uzun vadede kalıcı bir düşüş dönemine girecek gibi 

görünmektedir. 

Söz konusu gerileme oranı yalnızca altın fiyatları ile değil, (maliyet 

tasarrufu sağlayan) teknolojik gelişmeler ve Afrika ve Amerika 

kıtalarındaki ülkelerin süregelen yatırım yapılabilirliği gibi birçok 

etmen tarafından belirlenecektir. Bunun yanı sıra, yeni bir 

madencilik ya da işletim yönteminin potansiyel gelişimi ya da ikinci 

(ya da üçüncü) Witwatersrand tarzı bir maden yatağının keşfi bir 

adım değişikliği olarak değerlendirilebilmektedir. Güney 

Afrika’daki Witwatersrand Havzası şimdiye kadar çıkarılan altının 

üçte biri kadarını temsil etmektedir ve hala önemli kaynakları 

bulunmaktadır. Batı Avustralya’nın Pilbara bölgesi kapsamında her 

ne kadar henüz oluşum aşamasında olsa da benzer bir madenleştirme 

keşfini saran bir trend bulunmaktadır. Bu da yüzyılda bir 

gerçekleşen bir keşif olarak önümüzdeki otuz ya da daha fazla yıl 

boyunca altın üretiminin seyrini belirlemeye yardımcı olabilecek 

niteliktedir.  
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Alıntılama Yapılan Çalışmalar 

GFMS – Altın Araştırması.  

Metals Focus – Gold Focus.  

MinEx Consulting. (2016). Altın keşfinde uzun vadeli trendler.  

Nautilus Minerals. (2017).  

S&P Global Market Intelligence – Kurumsal Keşif Stratejileri. 

Altın Madenciliği:  

Değişimin Eşiğinde 
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Michelle Ash  

Barrick Gold Corporation 

Yenilik Kurulu Başkanı 

Altın madenciliği son 30 yılda önemli ölçüde gelişmiştir, ancak 

bu konuda daha da büyük değişiklikler meydana gelebilecektir. 

Barrick Gold Corporation Yenilik Kurulu Başkanı Michelle Ash 

birtakım olası gelişmeleri tartışmıştır. 
 

Madencilik ortamı istisnai bir değişim geçirmektedir. Hükümetler daha fazla telif hakkı ya da mülkiyet 

yüzdesi talep etmektedir; toprak, su, atık ve toz etrafında çevresel kaygılar artmaktadır ve çalışanlar 

teknolojik olarak daha bilinçli bir biçimde sosyal medya üzerinden bağlantı kurmaktadır. 

 

Tüm bu baskılar, madenciliği önümüzdeki 30 yıl içerisinde bir dizi farklı noktalara taşıyacaktır. 

 

Öncelikle, açık ocak madenciliğinin yerel topluluklar ve merkezi hükümetler için giderek daha tatsız bir 

hale geleceğine inanmaktayım. Bugün bile, özellikle geçim amaçlı tarım çalışmalarını uygulandığı 

gelişmekte olan ülkelerde madencilik için büyük miktarlarda arazinin kullanımına karşı artan bir antipati 

bulunmaktadır. Zamanla bu isteksizlik daha belirgin hale gelecektir ve madenciliği giderek daha da 

yeraltına sürükleyecektir. 

 

Maden artığı ayakları da, özellikle de yaş maden artığı ayakları olmak üzere, daha fazla eleştiriyi 

üzerine çekmektedir. Başlangıçta, bu kuru maden artığı ayaklarının daha fazla benimsenmesini teşvik 

edecektir. Sonuç olarak da, neredeyse kesin bir biçimde madencilik şirketlerini ne kadar atık 

taşıdıklarını incelemeye zorlayacaktır. 

 

Atık ayakları çevresindeki baskı, yeraltı madenciliğine geçişi açıkça hızlandırsa da madenlerin 

kendilerinin nasıl tasarlandığı hakkında sorular da ortaya koyacaktır. Otomasyon, yapay zekâ (AI) ve 

daha iyi algılama teknolojisinin yükselmesi büyük olasılıkla daha küçük tünellere, daha kompakt 

ekipmanlara ve insanların yer altından tamamen çıkarılmasına yol açacaktır.  
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  Açık ocak madenciliği, 

yerel topluluklar ve merkezi 

hükümetler için giderek 

daha tatsız hale gelecektir. 
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Altın Madenciliği: Değişimin Eşiğinde 

 

 

Makineleri yönetmek için tabii ki yüzeyde hala işçilere ihtiyaç 

duyulacaktır, ancak zamanla madencilerin yeraltında derinlemesine 

çalışmasına gerek de kalmayacaktır. 

 

Siyanür, amonyum nitrat ve kimyasalların kullanımı daha genel 

olarak kabul edilemez hale geldiğinden, işlemler de bu bağlamda 

değişikliğe uğrayacaktır. Uluslararası Siyanür Yönetim Kanunu gibi 

uygun standartlar ve prosedürler uygulandığında siyanür 

madencilikte kullanım için güvenli olsa da, olası riskleri ortadan 

kaldırmak isteyen menfaat sahipleri için önemli bir endişe olmaya 

devam etmektedir. 

 

Aslında, altın endüstrisinin reddinin oldukça hızlı bir biçimde 

gerçekleşeceği olası görünmektedir. Bununla birlikte, toprak üstü 

tesisleri işletmek bile daha kötü karşılanacaktır. Bu durum da, üst 

tarafında daha fazla işleme ve mikro işlemede bir artışa neden 

olacaktır. Bu zemine karşı, yeraltı patlayıcılarının yerini sürekli ve 

mekanik kesim ile aşamalı olarak değiştirileceğine inanmaktayım. 

Mekanik kesimin daha küçük talaşlar oluşturduğu göz önünde 

bulundurulduğunda, öğütücüler daha küçük olabilmekte; kompakt 

işleme tesisleri arka uca kurulabilmekte ve madenden çok daha 

yoğun bir ürün biçimi ortaya çıkarılabilmektedir. 

 

Bugün bile, mekanik kesim patlayıcılı yöntemden çok daha doğru ve 

hassas olma eğiliminde olduğundan daha yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Mevcut durumda, mekanik cihazların çok sert 

 

kaya ile sınırlı bir başarıya olmasına rağmen teknoloji ilerledikçe 

bunların da değişmesi olasıdır. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda 

mekanik kesim büyük olasılıkla bir norm haline gelecektir ve 

makinenin arkasında işleme kavramı, küçük mobil işleme 

tesislerininin kullanılmasıyla gün geçtikçe daha uygun hale 

getirilecektir. 

 

Yer altında madencilik yapmanın ekonomik olarak mümkün 

olmadığı durumları yönetmek için küçük işlem birimlerinin de 

geliştirilmesi gerekebilmektedir. Açık çukurların, atık çöplüklerinin, 

atık ayaklarının ve büyük işleme tesislerinin artan eleştirilere karşı 

çıkmasının olası olduğu göz önünde bulundurulduğunda 

madencilerin geleneksel yöntemlere alternatif çözümler üretmesi 

gerekecektir. Bunlar, sondaj deliklerinden madenin çıkarılmasını ve 

kimyasal ya da mikro işleme ünitelerinin altına konulmasını 

içerebilmektedir. Önümüzdeki 30 yıl boyunca bu yaklaşımın 

uygulanabilir hale gelebileceğini ifade etmek isterim. 

 

Madencilik şirketlerinin dikkatlerinin de deniz temelli projelere 

çevrilmesi olası görünmektedir. Dünya yüzeyinin üçte ikisinin 

okyanusun altında olduğu ve altının muhtemelen dünyaya oldukça 

eşit bir şekilde dağıldığı göz önüne önünde bulundurulursa, 

okyanusun altında önemli miktarda altın bulunması istatistiksel 

olarak olasıdır.  

 

Bu da bir takım zorluklar yaratsa da önümüzdeki 30 yıl içerisinde 

neredeyse kesinlikle aşılabilir konuma gelecektir. 

  

Yer altı ya da deniz altı 

olması fark etmeksizin, 

otomasyon tehlikeli, 

kendisini yineleyen ve 

yüksek hesaplamalı 

faaliyetlerin yerini alarak 

altın madenciliği 

endüstrisinin yükselen bir 

özelliği haline gelecektir. 

[fotoğraf] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

Altın 2048: Altının Önümüzdeki 30 Yılı 

   Altın Madenciliği: Değişimin Eşiğinde 

 

 

Tabii ki keşif açısından, söz konusu maden yataklarının kimisinin 

yerini belirlemek için büyük veri analitiği ve makine öğrenimi ile 

birlikte uygun sondaj kuleleri ve sensor teknolojisinin geliştirilmesi 

de gerekecektir. Daha sonra bunların en iyi nasıl çıkarılacağının da 

düşünülmesi gerekmektedir. Tünel açma sürecini başlatmak, susuz 

bırakmak ve bir hava kilidi oluşturmak için bir yol bulunabilmesi 

durumunda karada olduğu gibi bir yeraltı madeni geliştirmek 

mümkün olacaktır. Daha sonra madenin yoğun bir bulamaç formunu 

artırmak için yüze yakın küçük işleme tesisleri kullanılabilir. 

 

Teknolojinin gelişmesi gerekse de altın madenciliğinin geleceğine 

bakıldığında söz konusu senaryo kesinlikle olasıdır. 

 

Aslında, Çin’de madenin deniz tabanının 700m altında olduğu, 

200m su örtüsüyle denize dayalı madencilik örneği zaten mevcut 

olarak bulunmaktadır. 

 

Okyanus altı madenciliğinin, alüvyon madenciliğinden, nehir 

deltalarını taramaktan ve altın çıkarmak için çok daha pratik 

olduğuna inanmaktayım. Alüvyon altını her zaman kara ve sığ 

alanlara yakın bulunmaktadır, bu nedenle de önemli balık yaşamı, 

deniz yosunu, balıkçılık ve diğer insan temelli faaliyetlerin olduğu 

noktalarla örtüşmesi daha olasıdır. Diğer bir deyişle, alüvyon altın 

madenciliği uygun bir biçimde tasarlanmış deniz madenciliğinden 

çok daha fazla çevresel sorun yaratmaktadır. 

 

Yer altı ya da deniz altı olması fark etmeksizin, otomasyon tehlikeli, 

kendisini yineleyen ve yüksek hesaplamalı faaliyetlerin yerini alarak 

altın madenciliği endüstrisinin yükselen bir özelliği haline 

gelecektir. Bu, yaratıcı, gelişimsel, stratejik ve taktiksel çalışmayı ve 

elbette otomatik makinelerin ya da robotların yönetimini ve 

bakımının yapılmasını insanlara bırakacaktır. Diğer yandan, enerji 

ve fosil yakıt kullanımının nasıl azaltılacağı ve yenilenebilir ya da 

pil ile çalışan enerji kullanımının nasıl arttırılacağı sektör için gidere 

büyüyen bir mesele konumundadır. Güneş enerjisi dizelden çok 

daha ucuzdur ve bir seferde 14 saate kadar kullanılabilen yeni güneş 

panelleri geliştirilmektedir. Güneş enerjisi teknolojisi gelişmeye 

devam ettiği ve pil depolamada başka gelişmeler olduğu için, 

yenilenebilir enerji altın madenciliği endüstrisi için giderek daha 

uygun bir seçenek haline gelmelidir. 

 

Bu tür bir teknolojinin ticari olarak anlamlı olması için genellikle en 

az 25 yıl boyunca çalışır durumda olması gerektiği için mevcut 

durumda, işin ekonomik boyutu zor görünebilir. Bu aşılmaz bir 

sorun olmasa da bu uygulamaların ekonomik cazibesini arttırmak 

için maden hayatının ötesinde hükümet katkıları ya da taahhüt 

anlaşmaları olması gerekebilmektedir. 

 

Son olarak, önümüzdeki 30 yıl içerisinde mülkiyet ve servet 

dağılımında önemli bir değişiklik olacağını düşünmekteyim. 

 

Günümüzde, merkezi hükümetler yerel altın madenlerinin %5 ile 

%10’una sahip olma ve bir maden üretime geçtiğinde altın 

madenciliği şirketlerinden telif hakkı alma eğiliminde 

bulunmaktadır. Moğolistan, Gine ve Tanzanya gibi ülkelerde 

hükümet mülkiyetini artırmak için görüşmeler sürmektedir ve bu 

trend de devam edecektir. 

Barrick Veladero belirli kurulumları karşılamak için güneş panelleri kullanmaktadır. 
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Güneş enerjisi teknolojisi gelişmeye devam 

ettiği ve pil depolamada ilerlemeler  

olduğu için, yenilenebilir enerji altın 

madenciliği endüstrisi için giderek daha 

uygun bir seçenek haline gelmelidir. 
 

Ancak, daha temelde tartışmaların, servetin en iyi nasıl 

dağıtılacağına odaklanması ve böylece yeni altın madenleri inşa 

edildiğinde yerel toplulukların uygun ve sürdürülebilir bir şekilde 

avantajlı hale getirilmesi üzerinde durulması olasıdır. 

 

Yerel topluluklar genellikle yeni bir altın madeninin ortaya 

çıkmasıyla en dezavantajlı ve en az dengeli topluluk olduklarını 

düşünmektedir. Teknolojik değişim, özellikle niteliksiz ve yarı 

nitelikli işlerin sayısı azaldıkça bu algıyı artırabilmektedir. 

 

Ancak, zamanla altın madencileri faaliyet gösterdikleri topluluklarda 

daha sürdürülebilir bir değişim yaratmak için teknolojiyi kullanabilir 

ve tartışmayı bağımsız iş yaratımından eğitim, ticaret ve girişim 

çevresinde kurulan daha geniş bir servet oluşumuna taşıyabilirler. 

 

Altının ilk kez belirli bir alanda keşfedilmesinden itibaren ticari 

olarak üretilmesine kadar genellik 10 yıllık bir boşluğun bulunduğu 

göz önüne alındığında söz konusu süre bağlılığın ve eğitimin 

geliştirilmesi ve genel olarak girişimin desteklenmesi için 

kullanılabilir bir niteliktedir.  

 

Genel olarak altın madenciliğinin önümüzdeki 30 yıl içerisinde, 

çevresel, toplumsal ve yönetim ihtiyaçları ve teknolojideki büyük 

ilerlemeler nedeniyle önemli değişiklikler yaşayacağına 

inanmaktayım. Söz konusu değişikliklerin en iyi biçimde 

kullanılması durumunda tüm menfaat sahiplerinin yararlanabileceği 

bir potansiyele sahiptir. 
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Brent Bergeron  

Goldcorp 

Kurumsal İlişkiler ve 

Sürdürülebilirlik  

Başkan Yardımcısı 

Çevresel, sosyal ve yönetim sorunları son 30 yılda kurumsal 

gündeme gelmiştir ve bu trendin gelecekte daha da hız kazanması 

muhtemel olarak görülmektedir. Goldcorp Kurumsal İlişkiler ve 

Sürdürülebilirlik Birimi Başkan Yardımcısı Brent Bergeron, altın 

madenciliği şirketlerinin sorumlu kurumsal vatandaşlar olarak 

algılanmaları için önümüzdeki 30 yıl içerisinde atmaları gereken 

adımları değerlendirmiştir. 
 

Goldcorp 1994 yılında kurulmuştur. O zamandan beri büyük ölçüde satın alma yoluyla büyümüştür. 

Süreç boyunca, günümüzde çeşitli iyileştirme aşamalarında olan bir dizi eski tesisi miras olarak almıştır. 

Bu süreç kapsamlı, maliyetli bir süreçtir ve çoğu durumda Goldcorp’tan alınan sonsuz bir girdi 

içermektedir. Bu konuda Goldcorp tabii ki yalnız değildir. Birçok altın madenciliği şirketi aynı sorunla 

karşı karşıya bulunmaktadır ve bu da yalnızca bizim bilanço sistemimizi değil, aynı zamanda 

bulunduğumuz endüstrinin algısını da etkilemektedir. 

 

Bugün verilen kararlar sektörün işleyişi, üretilen gelir ve 30 yıl içerisinde sahip olunan itibar üzerinde 

doğrudan bir etkiye sahip olacağı için geleceğe bakıldığında bu durum önem taşımaktadır. 

 

Peki, bugün bulunduğumuz endüstrinin yarın kârlı, etkili ve saygın olmasını sağlamak için nasıl bir 

tutum sergilenmesi gerekmektedir? 

 

Öncelikle; politikaların, standartların ve düzenlemelerin gelişim biçiminin şekillendirilebilmesi 

gerekmektedir. Geçmişte, reaktif bir rol alma eğiliminde olsak da tekliflerin öne sürülmesinin ardından 

biz de tartışmalara dâhil olmuş bulunmaktayız. 

 

Ancak, gelecekteki politikaların en azından gelirden bağımsız olmasını ve uzun vadeli risk azaltma 

uygulamalarını dikkate almasını istememiz durumunda içinde bulunduğumuz sektörü etkileyen ve 

süregelen tartışmaların bir parçası olmamız gerekmektedir. Hükümetler ve düzenleyicilerle birlikte 

başarılmak istenenler, kendimiz için belirlediğimiz kıstaslar ve hedefler, hızla gelişen teknolojik 

yeniliklerden elde edebileceğimiz faydalar ve gelişen toplumsal beklentilere karşı nasıl sorumlu 

tutulacağımız konusunda net olmamız gerekmektedir. 

 

Bu, karşılaştığımız her politikanın etkisini azaltmaya çalışmak anlamına gelmemektedir. Aksine, bazı 

şirketler hükümetlerin su ve enerji tüketimini azaltma ve karbon ayak izini en aza indirme konusunda 

beklediklerinden daha hızlı hareket etmektedir. Yine de, bir ortaktan ziyade genellikle bu bağlamda bir 

düşman olarak görülürüz. 

 

Bu durumun değişmesi gerekmektedir. 
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Goldcorp’un Ontario’daki Borden madeni ilk tam elektrikli yeraltı madeni olacaktır. 
 

[fotoğraf] 

 

Değişen zihniyet artık içinde bulunduğumuz endüstri kapsamındaki 

şirketlerin kendilerini yalnızca altın üreten ve yatırımcıları için getiri 

sağlayan madencilik işletmeleri olarak görmeleri için yeterince iyi 

değildir ve bu tür bir görünüm 2048 yılında da kesinlikle 

kesilmeyecektir. Bunun yerine, topluma hem sosyal hem de mali 

faydalar sağlamak için geri çekilmeli ve hükümetlerle ve tüm 

menfaat sahiplerimiz ile birlikte nasıl çalışacağımızı düşünmemiz 

gerekmektedir. Önümüzdeki 30 yıl boyunca ortaklığa verilen önem 

giderek artacağına inanmaktayım. 

 

Ayrıca geleneksel çalışma yöntemlerimiz doğrultusunda hareket 

etmemiz de gerekmektedir. Projelerimiz o kadar büyük, sermaye 

yatırımlarımız o kadar önemli durumda ki, yeni teknolojiyi ve yeni 

fikirleri bizim için nasıl çalıştırabileceğimizi düşünmektense, 

bildiklerimize sadık kalmayı tercih ediyoruz. 

 

Geleceğe bakacak olursak, madencilik sürecine en iyi yeni 

gelişmeleri getirerek ve bunları teknik süreçlerimizle hızla 

ticarileştirerek yeni ve farklı ortaklarla işbirliği yapmamız 

gerekmektedir. Bu, yalnızca daha fazla veri işleme gücü eklenmesi 

ya da otomasyonu artırmak için robot teknolojisinin kullanılması 

anlamına gelmemektedir. Üretim sırasında ve sonrasında su ve 

enerji kullanımımızı ve ekolojik ayak izimizi olumlu yönde 

etkileyecek madencilik süreçlerini nasıl temelden 

değiştirebileceğimizi düşünmekle ilgilidir. 

 

Bulunduğumuz sektör kapsamındaki büyük operasyonel değişimler 

hâlihazırda devam etmektedir. Örneğin, Goldcorp’un Ontario’daki 

Borden madeni filomuzdan dizel motorlu ekipman kullanımının 

ortadan kaldırılmasıyla yalnızca çevreye değil aynı zamanda 

çalışanlarımıza da yarar sağlayan ilk tam elektrikli yeraltı madeni 

olacaktır. 

 

Projelerimiz oldukça büyük ve 

yatırımlarımız bir o kadar önemlidir, öyle 

ki yeni teknoloji ve fikirleri kendi lehimize 

nasıl ele alacağımızı düşünmektense 

bildiklerimize bağlı kalıyoruz. 
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Önümüzdeki otuz yıl boyunca bu durum sıradan, hatta zorunlu hale 

gelebilir. 

 

Şirketlerin de çalışmalarına elektrikli ekipman ve alternatif enerji 

kaynakları sunmaya başladıktan sonra, sonuçta madenin ömrü 

boyunca maliyetleri azaltmalarına izin vermesi gerekmektedir, 

böylelikle değişim bir değer yaratan etken haline gelecektir. 

 

Çevresel, Toplumsal, Mali 
 

Bu verimli bir döngü oluşturabilir. Çevresel ve toplumsal yeniliğin 

mali yararları daha fazla yeniliği teşvik etmekte, yeni fikirler 

doğurmakta ve mali değeri de artıran daha fazla çevresel ve 

toplumsal yarara yol açmaktadır. 

 

Çevreye, çalışanlara ve topluluklara yarar sağlayan cesur hareketler 

yapmanın daha geniş etkileri bulunmaktadır; toplum sizi ilerici ve 

iyilik için bir güç olarak görme eğilimine sahiptir. Bu durumda 

hükümetler de sizi işbirliği yapmak ve desteklemek istedikleri bir iş 

olarak görmektedir. 

 

Borden bu bağlamda gelecek için bir plan örneğini teşkil etmektedir 

ve umarım ki bizlerin de eski kafalı gelenekçiler yerine yenilikçi ve 

öncüler olarak değerlendirileceğimiz zamanlar da gelecektir. 

 

Eski düşünce tarzlarında sıkışıp kalanlar geçmişte kalacaktır. 

Hükümetler ve toplum, modern toplum için gerekli malzemeleri 

tedarik eden madenlerin işletilmesi için daha iyi yollar olduğunu 

gördükten sonra, daha sorumlu çalışmalar diğer tüm çalışmaların 

karşılaştırılacağı temel ölçüt haline gelecektir. Bunların eksik 

bulunması durumunda doğrudan hükümetlerden olmasa da diğer 

menfaat sahiplerinden gelecek bir dirençle karşılaşmaları olasıdır. 

 

Enerji, içinde bulunduğumuz sektör için açık bir biçimde büyük bir 

sorun teşkil etmektedir, ancak su kullanımı da önemlidir. 

Önümüzdeki 30 yıl içerisinde, “sıfır su” aşamasına geçme işlemine 

giderek daha fazla gereksinim duyulacaktır. Bu durum, suyun 

madencilik işlemlerinden tamamen ortadan kaldırılması anlamına 

gelmese de genel kullanımın azaltılması, çevre topluluklardan ekstra 

su kaynağının gerekmemesi ve tüm suyumuzun tekrar kullanılması 

anlamına gelmektedir. 

 

Bu kavramın etrafında hâlihazırda birçok görüş bulunmaktadır. 

EcoTails teknolojimiz de bunlardan kimisini içermekte ve daha da 

önemlisi, içinde bulunduğumuz endüstrinin ilerlemenin öncüsü 

olabileceğini göstermektedir. 

 

Gerçek Maliyetler 
 

Bu durum ayrıca yaş atıkların içinde bulunduğumuz endüstride hele 

ki otuz yıl içerisinde hiçbir geleceği olmadığını göstermektedir. 

Bilindiği gibi, filtrelenmiş atıklar zaten mevcuttur, ancak işlem bir 

projenin başında önemli yatırımları içermektedir. Şirketler 30 yıllık 

zaman diliminde iyileştirme maliyetini bugün muhasebe 

perspektifinden sıfıra indireceği için tersine, sektörümüz yaş atıklara 

odaklanmak için mali olarak teşvik edilmektedir. 

Mevcut durumda aktif olarak su kullanımına bir maliyet ve/veya 

değer atfederek bu sorunu çözmeye çalışmaktayız. Ancak, kapanış 

ve iyileştirme çalışmalarının mali sonuçlarına farklı şekilde 

baktığımız için kararların ve bugün yaptığımız yatırımların gerçek 

uzun vadeli etkisini anlayabilmekteyiz. 

 

Yalnızca yapım ve üretim sırasında değil, 

aynı zamanda iyileştirme ve bakım 

sırasında da tüm maden ömrü boyunca 

katlanılan maliyetlere dayanarak karar 

vermeye başlamamız gerekmektedir. 
 

Bu madencilik şirketlerinin değişmesi gereken noktadır. Yalnızca 

yapım ve üretim sırasında değil, aynı zamanda iyileştirme ve bakım 

sırasında da tüm maden ömrü boyunca katlanılan maliyetlere 

dayanarak karar vermeye başlamamız gerekmektedir. Birçok 

durumda da 30 yıl sonra ne ekonomik ne de toplumsal olarak 

uygulanabilir olacak madenlerin kapatıldıktan sonra geride kalan 

altyapının izlenmesi ve bakımı için sürekli ödeme yaptığımızı 

unutmamamız gerekmektedir. 

 

Topluluk ilişkileri de bizi her zamankinden daha uzun vadeli bir 

bakış açısı benimsemeye teşvik etmektedir. Örneğin Kuzey 

Kanada’da İlk Millet yerli topluluklarıyla yapılan maden 

kapatıldıktan sonra geleneksel topraklarında geride bırakılacaklara 

ilişkin tartışmalar geleceğe uzanmaktadır. Bu kesinlikle doğru bir 

bakış açısıdır. Onların topraklarında büyük bir delik açıyoruz ve 

onlar da kendileri için pozitif dengenin ne olacağını bilmek 

istiyorlar. Tabii ki, ekonomik faydalar söz konusudur, ancak 

sürdürülebilirlik konusunda ciddi olduğumuzu araziyi 

önemsediğimizi ve toprağın doğru şekilde iade edileceğini 

göstermemiz gerekmektedir. 

 

Umarım gelecekte yerel topluluklarla daha fazla işbirliğine tanık 

oluruz. Birlikte çalışmak büyük önem taşımaktadır, böylelikle her 

iki taraf da sorumluluklarını tanımakta ve birbirlerinin endişelerine 

saygı duymaktadır. 

 

Tedarik Gelişimi 
 

İçinde bulunduğumuz sektöre daha geniş bir perspektiften 

baktığımızda, tedarik zincirimizde daha güçlü ortaklıklar 

geliştirmemiz gerektiği görülmektedir. Tedarikçilerimizin çoğu, her 

zaman ürettikleri aynı ekipman türünde küçük iyileştirmeler 

yapmakta ve bunları sektörümüze satmaya devam etmektedir.  
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Gelenekçiler 

zamanın gerisinde 
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Hükümetler bir 

madeni işletmek için 

daha iyi yollar 

olduğunu gördükten 

sonra, bu yollar 

diğer tüm 

çalışmaların 

karşılaştırılacağı bir 

kıstas haline 

gelecektir. 
  

Bu durumun gelişmesi gerekecektir. Madenlerimizin nasıl 

çalışmasını istediğimize ve gerekli olacak ekipman tipine yönelik 

farklı bir vizyon yaratmamız gerekmektedir. Kimi durumlarda, 

gerekli teknoloji geliştirilmemiş ya da geliştirilmişse bile içinde 

bulunduğumuz endüstri kapsamında kullanım için uyarlanmamış 

olabilmektedir. Bu nedenle, ekipmanların önceliklerin hızla değiştiği 

bir dünyada hem en ileriye dönük hem de amaca uygun olduğundan 

emin olmak için tedarikçilerimizle ortaklık kurmamız 

gerekmektedir. 

 

Bir endüstri olarak çok daha proaktif olabiliriz. Toplumun bizden ne 

istediğini ve beklediğini bildiğimizi gösterebilir ve yeni süreçler, 

yeni projeler ve yenilikçi fikirler sunabiliriz. 

 

Gelişememenin maliyeti büyük olabilmekte ve bunu izleyen 

düzenlemeler madenciliğin genel ayak izini azaltmadan iş yapma 

maliyetini artırabilmektedir. Madencilik, bazı mülklerde ekonomik 

olmayan bir hal alabilmektedir ve iyi yapıldığında madencilik yerel 

zenginlik ve refah açısından önemli bir yönlendirici güç olacağından 

bu durum talihsizlik olacaktır. 

 

Bugün bile madencilik, içinde bulunduğumuz endüstrinin geçmişte 

kendini gerçekleştirme biçimindeki büyük güvensizliği ve hayal 

kırıklığını yansıtan belirli hükümetlerde yasaklanmış ve bir ölçüde 

bugün de hareket etmeye devam etmektedir. 

Açıkçası burada gerçek fırsatlar bulunmaktadır. İlerleyici 

olduğumuzu, işleri doğru şekilde yapabileceğimizi ve bunu 

yaparken tüm menfaat sahipleri için olumlu etkiler 

yaratabileceğimizi göstermemiz gerekmektedir. Her şeyden önce, 

değişim hakkında konuşmaktan daha fazlasını yapmaya hazır 

olduğumuzu göstermemiz gerekmektedir. Bunun yerine, kayda 

değer bir şeyler yapmamız gerekmektedir. 

 

Bu; tipik bir madenin tamamen elektrikle çalışan, büyük ölçüde 

yenilenebilir enerji tüketen ve çok daha az su kullanan ve hiçbirini 

tahliye etmeyen bir maden olarak 2048 yılında oldukça farklı 

olacağı anlamına gelmektedir. Yaş atıkların kullanımı neredeyse 

tamamen ortadan kalkacaktır. Hükümetler ve menfaat sahipleri ile 

işbirliği içinde madencilik şirketleri tarafından geliştirilen daha zorlu 

çevre düzenlemelerine uymamız gerekecektir. Günümüzde de var 

olandan daha uzun vadeli bir bakış açısına sahip olmamız 

gerekecektir. Menfaat sahipleri için sağlanan çıkarlar, beklentilerin 

açık olacağı bir biçimde bir madenin faaliyete geçmesinden önce, 

işletme sırasında ve sonrasında haritalandırılacaktır. İlk fizibilite 

çalışması bile, madenin ömrü boyunca ve ötesinde uzanan çevre ve 

rehabilitasyon planlarını içerecektir. 

 

Bunun doğru bir biçimde gerçekleştirilmesi durumunda içinde 

bulunduğumuz endüstri 2048 yılında dünyada çok farklı bir üne ve 

yere sahip olacaktır.  
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Altın 2048: 

Yükselişteki Teknoloji 
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Dr Trevor Keel 

Danışman 

Dünya Altın Konseyi 

Teknoloji hâlihazırda dünyadaki endüstrilere muazzam bir katkı 

sağlamaktadır ve ilgi düzeyi de artış gösterme eğilimindedir. Bu 

endüstrinin önemli bir parçası olarak, Dünya Altın Konseyi 

danışmanı Dr. Trevor Keel’in de açıkladığı gibi, altın büyük 

olasılıkla önümüzdeki otuz yıl boyunca önemli bir rol oynama 

eğilimine sahiptir. 
 

Yeni teknolojilerin gelişimini başarılı bir şekilde tahmin etmek herkesin bildiği gibi güç bir iştir. 

Bilimsel atılımlar, toplumsal ihtiyaç, politika ve basit tesadüfler, geleceğimizi şekillendirmek için bir 

araya gelmektedir ve hiçbirisinin kesin olarak belirlenmesi ya da öngörülmesi kolay değildir. 

 

Bu dört kategoriden, muhtemelen önümüzdeki otuz yıl boyunca teknolojinin evrimi hakkında en fazla 

ipucu veren toplumsal ihtiyaçtır. Birleşmiş Milletler'e göre, dünya nüfusunun 2050 yılına kadar 10 

milyara yakın olacağı tahmin edilmektedir.6  Bu eşi benzeri görülmemiş büyüme düzeyi; beslenme, 

taşıma, giyim ve sıcak ve sağlıklı tutma adına iki milyardan fazla ek insanı temsil etmektedir. 

 

Bu oldukça büyük bir meydan okuma ve muhtemelen toplum olarak karşılaştığımız en büyük sorundur. 

Yalnızca suya erişilebilirlik göz önünde bulundurulduğunda, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2017 yılında 

dünya çapında on kişiden üçünün (iki milyardan fazla kişi) evde güvenli ve erişilebilir suya erişiminin 

olmadığını bildirmiştir. 7  Bu denkleme hızlı nüfus artışı, artan su kıtlığı ve devam eden iklim 

değişikliğinin eklenmesi bir tokat etkisi yaratmaktadır. 

 

Ancak, güçlükler şüphesiz fırsatlarla karşılanacaktır. ABD araştırma grubu Brookings’e göre, 

önümüzdeki yıllar boyunca, özellikle Asya genelinde orta sınıf nüfusun eşi benzeri görülmemiş bir 

büyüme görecektir.8 Bu durum, gelişmiş teknolojilere ve sağlık hizmetlerine olan talebi artıracak, aynı 

zamanda bu tür yenilikleri sağlayabilen, daha büyük ve iyi eğitimli bilim insanları ve mühendisler 

havuzunun oluşmasını sağlayacaktır. 

 

[fotoğraf] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 https://www.un.org/development/desa/en/news/population/world-population-prospects-2017.html 
7 http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/water-sanitation-hygiene/en/ 
8 https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2017/02/global_20170228_global-middle-class.pdf 
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Tarih boyunca, insanlık bilimsel ilerleme yoluyla engellerle 

yüzleşmek ve onları yenmek için gelişim göstermiştir. Son otuz 

yıldır altın teknolojinin evriminde kritik, ancak nadiren tartışılan bir 

rol oynamıştır: burada da altının gelecekteki etkisini dikkate 

alınmaktadır. 

 

Neden Altın? 
 

Son zamanlarda, altın giderek daha önemli bir endüstriyel metal 

haline gelmiştir. Dövülebilir, yüksek iletkenliğe ve korozyona 

dayanıklı, ince iletken teller ve kaplamaların önemli bir bileşeni 

olarak elektronik endüstrisinde kritik bir rol üstlenmiştir. Pratikte 

her elektronik ekipman öğesi, en son piyasaya sürülen akıllı telefon 

teknolojisi de dâhil olmak üzere az miktarda olsa altın içermektedir. 

Altın nanoparçacıklar (bir insan saçının genişliğinden binlerce kat 

daha küçük olan küçük altın parçacıkları), benzersiz özellikleri ve 

düşük maliyeti sayesinde sağlık hizmetleri ve temiz teknoloji 

sektörlerinde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Altının dünyadaki 

araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) programlarının merkezinde olmaya 

devam edeceğine ve 2048 yılında karşılaştığımız birçok zorluğun 

üstesinden gelmeye yardımcı olacağına inanmaktayız. 

  

Teknoloji Açı Dünyanın Tatmin 

Edilmesi 
 

2018 yılında teknoloji hâlihazırda hayatımızın her alanına 

dokunmaktadır. 2048 yılında ise daha da yaygın olması olasıdır ve 

en son teknolojilere erişmek ve kullanmak için eğitim, altyapı ve 

mali araçlara sahip çok daha büyük bir havuz söz konusu olacaktır. 

Bu, dünyadaki yenilikçiler için oldukça büyük ve zengin piyasalar 

en iyi fikirleri beklerken muazzam bir fırsatı temsil etmektedir. Tüm 

bu teknik ilerlemelerde tek bir geçiş olacaktır: geliştirilmiş 

elektronik sistemlere erişim. 

 

Bu durum daha iyi ve daha çeşitli işlevler gerektirecek ve bu da 

yenilikçi sensor ve çipleri gerektirecektir. Altın, teknoloji alanındaki 

çeşitli uygulamalar için tercih edilen malzeme olmaya devam 

etmektedir. Bunun önümüzdeki yıllar boyunca devam etmesi ve 

gelişmesi beklenmektedir. 

 

Tabii ki teknolojinin günümüz ile 2048 yılı arasında nasıl 

gelişeceğinden emin olamayız. Ancak talebin çok büyük olacağını 

bilmekteyiz. Aşağıda bu bağlamda özel öneme sahip olabilecek 

birkaç sektör verilmiştir: 

 

Elektrikli ve Otonom Araçlar 

 

Büyüyen bir nüfusa güvenli, konforlu ve çevre dostu ulaşım 

sağlamak, karar vericiler için büyük bir güçlüktür. Mevcut altyapı 

birçok ülkede hâlihazırda çalışmakta ya da kapasite olarak yakın bir 

konuma gelmektedir ve zorunlu ulaşım türleri genellikle oldukça 

kirletici ve verimsizdir. Bu konuda yeni yanıtlara gereksinim 

duyulmaktadır. 

 

 

 

 

[fotoğraf] 

 

 

 

 

 

Hibrid ve elektrikli araçlar (HEV’ler), geleneksel benzin ve dizel 

araçlar gün geçtikçe yoldan kaldırıldığı için, çözümün bir parçası 

olacak şekilde planlanmaktadır.9 Bu, altın için muazzam bir fırsatı 

temsil etmektedir. HEV’ler, geleneksel yanmalı motorlardan çok 

daha yüksek kaliteli elektronik bileşenler gerektirmektedir ve altın 

hâlihazırda bu sektörde bir rol oynamaktadır. İleriye baktığımızda, 

söz konusu katkı yalnızca HEV’lerin kullanımındaki önemli bir 

artışı değil, aynı zamanda araç içi eğlence ve genel bağlantı 

taleplerindeki sürekli büyümeyi de yansıtacak şekilde 

genişleyecektir. 

 

Daha uzun vadede, AV’ler olarak bilinen otonom (ya da kendi 

kendini süren) araçların yükselişi görülebilmektedir. Mevcut 

durumda dünya çapında testlere tabi tutulan AV’lerin, en büyük 

değişkeni olan insan sürücüsü kaldırarak yolları daha güvenli ve 

daha verimli hale getirmesi beklenmektedir. HEV’lerde olduğu gibi, 

AV’ler hem dâhili hem de harici olarak önemli elektronik altyapıya 

ihtiyaç duyacaktır. Bu araçları kontrol eden sistemler üst düzey ve 

güvenlik açısından kritik bileşenler gerektirdiği için burada altın 

önemli bir rol oynayacaktır. 

Altın, teknoloji alanındaki çeşitli 

uygulamalar için tercih edilen malzeme 

olmaya devam etmektedir. Bunun 

önümüzdeki yıllar boyunca devam etmesi 

ve gelişmesi beklenmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altın 

nanoparçacıkları, 

hem güneş pillerinin 
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9 https://www.ft.com/content/d3bcc6f2-95f0-11e7-a652-cde3f882dd7b 



42 

Altın 2048: Altının Önümüzdeki 30 Yılı 

verimliliğini 

arttırmak için hem 

de hidrojen yakıt 

pillerinde 

katalizörler olarak 

hatırı sayılır bir 

vaatte 

bulunmaktadır. 
 

Nesnelerin İnterneti (IoT)  

 

En üst düzeyde IoT, günlük nesnelere gömülü bilgi işlem 

cihazlarının internet üzerinden ara bağlantısı olarak 

tanımlanabilmekte ve bu da veri gönderim ve alımlarını 

sağlamaktadır. Son yıllarda IoT, buzdolapları ve termostatlar gibi 

nispeten basit, bağlantılı cihazlarda kullanılmaya da başlanmıştır. 

Ancak, 2048 yılına kadar evdekilerden ofis ve araçlardaki her cihaza 

bağlanmış olacağı tahmin edilmektedir. Söz konusu “akıllı” cihazlar 

bulut aracılığıyla internet üzerinden iletişim kurarak dünyayı daha 

güvenli, daha üretken ve daha sağlıklı hale getirecek veriler 

üretecektir. 

 

Daha fazla bağlantı ve daha fazla cihaz, yarı iletken çiplere olan 

talebi artıracaktır. Altının üzerindeki etki büyük olasılıkla olumlu 

olacaktır. 

 

Esnek Gelişim 

 

Elektronik dünyasındaki bilimsel atılımlar, bir sonraki büyük 

yeniliği tanımlamak için milyarlarca doları topluca araştırma ve 

geliştirmeye (Ar-Ge) yatıran iki kişilik girişimlerden büyük ve 

güvenilir dev şirketlere kadar sağlanan katkı ile genellikle sık ve 

hızlı bir biçimde ortaya çıkmaktadır. 30 yıl içerisinde yaygın olması 

beklenen bir teknolojinin, elektronik cihazların esnek malzeme 

üzerine monte edildiği esnek elektronik olması beklenmektedir. 

Mevcut durumda başlangıç döneminde, esnek elektronik 

devrilebilir, kanıtlanabilir, giyilebilir güneş pilleri, sensörler ve 

esnek ekranlar gibi cihazların geliştirilmesini sağlamaktadır. Saygın 

Science dergisinde araştırmacılar olağanüstü esneklik ve dirence 

sahip ince altın filmlerinin geliştirilmesi üzerinde çalışırken, bu 

gelişen sektörde altının merkezi bir rol oynayabileceğini öne 

sürülmektedir.10 

Temiz ve Yeşil 
 

Önümüzdeki yıllarda enerji tedarikinin küresel bir öncelik olacağını, 

özellikle de gezegeni daha fazla kirletmeden ve iklim değişikliğini 

hızlandırmadan dünyanın ihtiyaçları için yeterli enerji üretileceğini 

beklemekteyiz. Çok sayıda değişken, bunu modellenmesi adına 

inanılmaz derecede karmaşık bir alan haline getirmektedir, ancak 

kesin olan bir şey vardır ki nüfusları genişletmek ve kişi başına 

düşen GSYH’nin iki katına çıkması, dünya genelinde enerji talebini 

artıracaktır. 

 

Yenilenebilir enerjinin 2048 yılında bugüne göre çok daha önemli 

bir rol oynaması gerektiği açıktır. Son araştırmalar, birçok büyük 

ülkenin 2050 yılına kadar tamamen fosil yakıtsız olabileceğini öne 

sürmektedir. 11  Bu, enerjinin depolanması ve iletilmesi biçimini 

tamamen değiştirebilecek elektrik üretimini iyileştirmek için yeni 

çözümleri gerektirecektir. Yüksek verimli, yerelleştirilmiş 

çözümlerin, şebekeyi gereksiz hale getirmesi, maliyetli ve karmaşık 

altyapı ihtiyacını ortadan kaldırması olasıdır. 

 

Metaller geleneksel olarak, giriş enerjisini elektriğe dönüştürmek 

için özel olarak tasarlanmış katalizörler ve nanoparçacıklar 

biçiminde önemli bir rol oynamaktadır. Aslında, altın 

nanoparçacıkları, hem güneş pillerinin verimliliğini arttırarak hem 

de hidrojen yakıt pillerinde katalizörler olarak hatırı sayılır bir vaatte 

bulunmaktadır. Herhangi bir elektronik kontrol sistemi büyük 

olasılıkla temel bileşen olarak altın gerektirecektir. 
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10 Mahenderkar et al., Science, 2017. DOI: 10.1126/science.aam5830 
11 Jacobson et al., Joule, 2017. DOI: 10.1016/j.joule.2017.07.005 
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Tanı Koyma ve Hastalık Tedavisi 
 

2048 yılında sağlık hizmetlerinin sağlanması büyük olasılıkla 

bugünden çok farklı olacaktır. Nüfuslar büyüdükçe, sağlık 

hizmetlerinin geleneksel tıp hizmetleri üzerindeki baskıyı azaltmak 

için giderek daha fazla korunmaya odaklanması olasıdır. 

 

Örneğin sensörler, maliyetli müdahalelere olan ihtiyacı ortadan 

kaldırarak potansiyel sorunları erkenden teşhis etmek için 

tasarlanacaktır. Araştırmacılar hâlihazırda vücut ısısı ve kas 

aktivitesi gibi temel hasta çıktılarını izlemek için “elektronik ikinci 

deriler” geliştiriyorlar. Altın, doğrudan vücuda bağlı cihazlar için 

gerekli esnekliği ve biyouyumluluk sağlayan bu sensörlerin önemli 

bir bileşenidir. Zaman içerisinde teknolojinin teşhis yeteneğini 

genişletmek için gelişeceğine ve bu cihazların bir dizi hastalık için 

erken uyarı aracı olarak kalıcı olarak kullanılabileceğine inanıyoruz. 

 

Mevcut durumda bile, altın sağlık hizmetlerinde merkezi bir rol 

oynamaktadır. Altın nanoparçacık tabanlı tanı test kitleri (genellikle 

hızlı tanı testleri veya RDT’ler olarak bilinmektedir), yıllardır birçok 

yaygın hastalığa karşı mücadelenin ön saflarında yer almaktadır. 

Dünya Sağlık Örgütüne göre, 2016 yılında başta Afrika ve Asya 

olmak üzere sıtma tanısında 300 milyondan fazla altın içeren test 

kullanılmıştır.12  Birkaç sivil toplum örgütü ve fon organı sıtmayı 

2040–5013 tarihine kadar ortadan kaldırma hedefini belirlemiştir ve 

altın içeren teşhislerin iyileştirilmesi bu hedefe ulaşmalarına 

yardımcı olacaktır. Dünyanın dört bir yanındaki araştırmacılar, daha 

iyi veri harmanlama ve yönetiminin yanı sıra RDT’leri geliştirmek 

ve daha doğru tanılara izin veren akıllı okuyucu cihazları geliştirmek 

için çalışmaktadır. 

 

 

 

 

 

[fotoğraf] 

 

 

 

 

Dünya genelinde, antimikrobiyal direncin (AMR) yükselmesi, 

önümüzdeki yıllarda sağlık hizmeti sağlanmasına yönelik en önemli 

tehditlerden birisini temsil etmektedir. AMR, antimikrobiyal ilaçlara 

maruz kalındıktan sonra mikroorganizmalar (bakteri, mantarlar, 

virüsler ve parazitler gibi) değiştiğinde ortaya çıkmaktadır. AMR 

geliştiren mikroorganizmalara bazen “süper böcekler” denmektedir. 

Bu gibi durumlarda, ilaçlar etkisiz hale gelebilir ve vücutta 

enfeksiyonlar devam edebilir, hastalara zarar verebilir ve yaygın 

kontaminasyon riskini artırabilir. 

 

AMR ve yükselen nüfusların birleşimi gelecek nesiller için yıkıcı 

olabilmekte ve alternatif antibiyotik bulmak için acil çalışmalar 

devam etmektedir. Altın bileşenleri erken dönem klinik 

çalışmalarında yeni bir antibiyotik sınıfı olarak umut 

vadetmektedir. 14  Bu türden bir bileşenin daha geniş kapsamlı 

deneylerde etkili olması durumunda, altın içeren ilaçların 2048 

yılında enfeksiyona karşı savunmamızın bir parçasını oluşturacağı 

düşünülebilir. 

 

Geleceğe Bakış 
 

Altın, dünyadaki bireyler ve topluluklar tarafından sevilen eşsiz bir 

metaldir. Birçok kişi tarafından bilinmeyen, aynı zamanda günlük 

olarak aldığımız cihazları ve teşhisleri güçlendiren kritik bir 

endüstriyel malzemedir. 

 

Önümüzdeki 30 yıl içerisinde altının rolü büyük olasılıkla artacaktır. 

Toplum birçok zorlukla karşı karşıyadır ve gezegenin öngörülen 10 

milyar insanına adil ve makul bir yaşam standardı sağlamak için 

yenilik yapılması gerekmektedir. Söz konusu yeniliğin çoğu daha 

temiz, daha verimli enerji temini ve araçlar; daha iyi teşhis ve 

terapötikler; ve gelişmiş bağlantı gibi teknolojik ilerlemelerden 

kaynaklanacaktır. Altının tüm bu ilerlemelerde oynayacağı bir rol 

olduğuna ve büyük olasılıkla henüz belirlenmemiş daha birçok rolü 

olacağına inanmaktayız. 

Altının bileşenleri, erken evre klinik 

çalışmalarda yeni bir antibiyotik sınıfı 

olarak umut vermektedir. 2048 yılında altın 

içeren ilaçların enfeksiyona karşı 

savunmamızın bir parçasını oluşturacağı da 

düşünülebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 http://www.who.int/malaria/publications/world-malaria-report-2017/en/ 
13 https://www.pmi.gov/docs/default-source/default-document-library/pmi-reports/pmi_strategy_2015-2020.pdf 
14 http://auspherix.com/scientists-present-positive-progress-in-the-development-of-a-new-class-of-broad-spectrum-organogold-antibiotics/ 
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John Reade 

Araştırma Başkanı ve 

Piyasa Strateji Baş Uzmanı 

Altın piyasası son 30 yılda değişim göstermiştir. Üretim ve talep 

artmış, piyasanın ekseni kesinlikle Doğu’ya yönelmiştir. Peki, 

2048 yılına bakıldığında altından ne bekleyebiliriz? Dünya Altın 

Konseyi Strateji Baş Uzmanı John Reade olası sonuçları 

değerlendirmiştir. 
 

Geleceği tahmin etmenin nankör bir görev olduğunu söylemek neredeyse bir gerçektir. Altın piyasası da 

son otuz yılda o kadar çok değişiklik geçirmiştir ki, bir sonraki gideceği yere ilişkin tahmin yürütmek 

neredeyse imkânsız olarak kabul edilmektedir. 

 

Bununla birlikte, 1980’lerde bile kimi en son piyasa gelişmeleri göze çarpmakta ve ileriye bakıldığında 

da kısa vadeli döngüsellikten daha az mustarip oldukları için uzun vadeli eğilimleri tahmin etmek daha 

kolay olabilmektedir. Elbette, ezber bozan değişiklikleri tahmin etmek neredeyse imkânsızdır, ancak biz 

de burada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. 

 

Raporumuz Birtakım Ortak Ana Fikirleri Vurgulamaktadır: 

 

Tahminlerimizde dünya savaşı gibi büyük bir jeopolitik hesaba katmasak da bölgesel çatışmaların 

devam etmesini beklemekteyiz. 

 

Nüfus artışı daha yavaş da olsa devam edecek ve küresel ekonomi de büyüyecek, ancak gelişmekte olan 

piyasalardan mevcut durumda gelişmiş ekonomilerden daha fazla katkı sağlanacaktır. 

 

Çin ve Hindistan dünyanın en büyük ekonomileri olacak, ancak her iki ülke de zorluklarla 

karşılaşacaktır. Çin'in orta gelir tuzağının potansiyel engelini aşması gerekmektedir. Hindistan, 

potansiyelini elde etmek için ekonomisini yeniden yapılandırmaya ve bürokrasiyi azaltmaya devam 

etmelidir. 

 

Afrika, genç nüfusunun sunduğu fırsatı anlaması koşuluyla, dönüşümsel değişim sağlama potansiyeli en 

yüksek olan bölgedir. 

 

Küresel düzeyde, iklim değişikliğinin şirketler, hükümetler ve bireyler için giderek daha önemli bir 

konu haline gelmesi beklenmektedir, bu nedenle sera gazı salınımlarını azaltma çabaları artacaktır. 
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Mücevher Talebi 
 

Yüzyıllar boyunca, altın mali bir araç ve bir güzellik nesnesi olarak 

değerlendirilmiştir. Bu ikili rol bu güne kadar varlığını sürdürse de 

doğası son yıllarda hızla değişmiş ve büyük olasılıkla önümüzdeki 

yıllarda da gelişmeye devam edecektir 

 

Dünya Altın Konseyi kurulduğunda, mücevherat kesinlikle Batı 

merkezli altın talebinin önemli bir yönüydü. Bugün, altına erişmenin 

30 yıl öncesine göre çok daha fazla yolu bulunmaktadır ve 

mücevher talebi Doğu’ya yönelmiş durumdadır. 

 

Geleceğe bakıldığında, büyük miktarda mücevheratın tarihi alıcıları 

yaşlandığından, gelişmiş piyasa kapsamında mücevher talebinde 

önemli bir iyileşme beklememekteyiz. Genç, gelişmiş piyasa 

tüketicileri maddi malları üzerindeki deneyimleri destekliyor gibi 

görünmektedir ve bu trend sonucunda mücevherler bir mücadele 

içerisine girmiştir. Ancak gelişmiş piyasalar bu zorluklarla bir 

süredir başa çıkmaya çalışmaktadır ve ABD mücevher talebi son 

yıllarda ciddi bir artış sergileyerek bu trendin sonunda olgunlaştığını 

göstermiştir. Yine geleceğe bakıldığında, gelişmiş piyasalarda 

mücevher talebinin sürmesini beklemekteyiz. Ancak coşku, 

gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri ve çoğu durumda nüfusları 

büyüdükçe gelişmekte olan pazarlara odaklanacaktır. 

 

Bugün, Çin ve Hindistan en büyük mücevher alıcısı ülkelerdir, 

ancak gelişmeye ve yaşlanmaya devam ettikçe mücevher talebi 

üzerinde de baskılar yaşayabilirler. Bununla birlikte, artan gelirlerin 

Çin’de daha tüketim odaklı bir ekonomiye geçişin ve Hindistan’ın 

demografisinin bu trendleri dengelemesi gerekliliğine inanmaktayız. 

 

Yakın vadede, hükümetin kırsal geliri önemli ölçüde artırma 

hedefinde başarılı olması durumunda, Hindistan’da altın talebinin 

önemli ölçüde artacağı düşünülebilir. Ancak, bunun uzun vadede 

ılımlı olması olasıdır. Hindistan’da hâlihazırda bulunan yaklaşık 

25.000t’lik altın stokunun geri dönüşümü için önemli bir potansiyel 

bulunmaktadır ve bu da ülkenin sürekli büyüyen altın ithalatı 

ihtiyacını azaltabilir. 

 

Hindistan mücevher ticareti de gittikçe daha kentleşmiş ve sofistike 

tüketicilere çeşitli modern ve geleneksel damgalı parçalar satan 

konsolide mücevher üreticileri ile çok daha organize hale gelecektir. 

Altın, mücevheratın bir zenginlik temsilcisi olarak rolünü 

koruyacak, ancak yatırım ürünleri çok daha yaygın hale geleceği 

için mücevherler giderek daha fazla kültürel ve evlilik amaçlı 

kullanılacaktır. 

Çin’de geleneksel 24 ayar altın takılar popülaritesini kaybedecek; 18 

ayar, 22 ayar ve modern 24 ayar mücevherat baskın olacak ve düşük 

kar yüzdesi ve tasarruf planları her yerde yaygınlaşacağı için saf 

ancak ham mücevherat yoluyla altın yatırımı durdurulacaktır. 

Bununla birlikte, 24 karatlık bir piyasa oluşacak, ancak Çin yenilikçi 

yeni tasarım ve üretim tekniklerini geliştirirken, sağlam görünen 

ancak çok daha hafif karmaşık parçalar üretecektir. 

 

Diğer yükselen piyasalar da önem kazanacaktır. Vietnam, 

Endonezya ve Kamboçya gibi ülkelerdeki ekonomik büyüme ile 

güneydoğu Asya’da altın talebini artıracağı düşünülürken, beklenen 

hızlı ekonomik gelişiminin gerçekleşmesi durumunda Afrika’daki 

talep de artabilir. 

 

Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan piyasalar için geçerli ana 

fikre göre altının sorumlu kaynaklara daha fazla vurgu yapacağına 

inanmaktayız. İkili etmenler bu olguyu tetiklemektedir. Öncelikle, 

çocuk ya da zorla çalıştırılan ya da emniyetsiz çevresel ya da haksız 

sosyal uygulamaları kullanan sorumsuz altın çıkarma işlemlerinin 

ortadan kaldırılması için ortak bir çaba görmekteyiz. İkinci olarak, 

altının kara para aklama, kaçakçılık ya da vergi kaçakçılığındaki 

potansiyel rolü hükümetler ve resmi altın ekosistemi tarafından ele 

alınmaktadır. Her iki etmen de dökümhaneler, mücevher imalatçıları 

ve kasa sahipleri tarafından ilgilendikleri ve depoladıkları altının en 

iyi üne sahip olmasını sağlamak için daha fazla çabaya şahit 

olacaktır. 
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Yatırım Talebi 
 

Altın yatırım piyasasında son 30 yılda görülen değişiklikler, bu 

sektöre yönelik görünümün tahmin edilmesine ilişkin zorlukların 

altını çizmektedir. 1980’lerde ve 90’larda, altın yatırımı altın 

paralar, fiziksel külçeler ve daha büyük alıcılar için borsa dışı (OTC) 

piyasa ile sınırlıydı. Fiziksel destekli borsa yatırım fonlarının 

(ETF'ler) geliştirilmesi, yatırım piyasalarında devrim yaratmış ve 

daha küçük alımlar için işlem maliyetlerini büyük ölçüde azaltmış 

ve kurumsal yatırımcıların altına daha kolay ve daha uyumlu bir 

biçimde erişmesini sağlamıştır. Günümüzde, dijital platformun 

ve/veya finans teknolojisi tarafından sağlanan altın ticaretinin 

büyümesi başka bir radikal değişikliğin sınırında olabilir. 

 

Yatırım talebi gelir artışıyla ilgiliyken (Grafik 16a) diğer etmenler 

de işin içindedir. 1990’larda ve 2000’lerin başlarında, bir yatırım 

varlığı olarak altın tercih edilme konumunu yitirmiş ve yatırım dışı 

uygulamalar tarafından talep baskın hale gelmiştir. 2008-09’dan 

sonra meydana gelen değişimler, daha fazla fiyat esnekliği olan 

mücevher talebi pahasına yatırım talebi önemli ölçüde arttığı için 

yol gösterici olmuştur (Grafik 16b). 

 

1990’lı yılların ve 2000’lerin başlarındaki enflasyon dışı ve sürekli 

genişleme (NICE) zamanlarına dönüldüğünde, yatırım talebi altın 

piyasasının marjinal bir bileşenine dönebilmektedir. NICE, o 

zamanlar İngiltere Bankası Valisi Mervyn King tarafından 

kazandırılan bir terimdi ve aynı dönemde İngiliz Exchequer 

Şansölyesi Gordon Brown'un ihtiyatlılığının ani yükseliş ve düşüş 

ekonomisine dönüşünü önleyeceğini iddia etmişti. Kuşkusuz, Brown 

sadece İngiltere ekonomisinden söz ediyordu, ancak iddiaları yanlış 

yönlendirilmiş, hatta bir noktada kibirli olduğunu kanıtlamıştır. 

Mevcut durumda, NICE’yi 30 yıl boyunca ani yükseliş ve düşüş 

olarak öngörmek neredeyse imkânsız görünmektedir. Bunun yerine, 

ekonomik gerilemelerin ve finansal krizlerin öngörülmesi ve buna 

tepki verilmesi, uzun yıllar boyunca yatırım talebini artıracaktır. 

 

Pek çok varlık piyasasındaki yüksek değerler, birçok ekonomide 

büyük borç düzenler ve 2008-09 küresel mali krizinden kaynaklanan 

çözülememiş yapısal sorunlar da dâhil olmak üzere diğer etmenlerin 

de yatırım piyasasını desteklemesi beklenmektedir. Önümüzdeki 30 

yıl içerisinde altın yatırım talebinde rol oynamayı umduğumuz iki 

mali kriz potansiyeli daha bulunmaktadır. Bunlardan ilkinde, ABD 

kaçınılmaz olarak Çin’e karşı en büyük ekonomi olarak konumunu 

kaybedecek, ancak üstün demografik veriler Hindistan'ı bu dönemin 

sonuna doğru Çin’i tehdit etmeye yönlendirebilecektir. Bu, para ve 

varlık piyasalarında dalgalanmaya neden olabilecektir ve ilgili 

belirsizlik altına yönelik olmalıdır. Benzer biçimde, iklim 

değişikliğinin küresel ekonomide artan bir rol oynayacağına 

inanmaktayız ve büyük ölçekli hava durumu ile ilgili sigorta 

kayıpları potansiyeli, dalgalanmanın da potansiyelini 

artırabilmektedir. 

 

Bu nedenle genel olarak, yatırım varlığı sınıfı olarak altına olan 

ilginin önümüzdeki 30 yıl içerisinde artacağına inansak da bu istikrar 

ve ekonomik büyüme beklentileri doğrultusunda açık bir şekilde 

inişe geçecek ve dalgalanacaktır. 

Ekonomik ve mali krizlerin öngörülmesi ve 

buna tepki verilmesi, uzun yıllar boyunca 

yatırım talebini artıracaktır. 

 

  

Grafik 16a: Bir önceki yılın talebinin işlevine karşılık EM 

GSYH artışı olarak külçe ve altın talebinde bir önceki yılın aynı 

dönemine göre değişim* 

Grafik 16b: Bir önceki yılın talebinin işlevine karşılık EM GSYH 

artışı olarak mücevherat talebinde bir önceki yılın aynı 

dönemine göre değişim* 
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artmakta, ESG 

gereklilikleri 

gittikçe zorlaşmakta, 

işletme maliyetleri 

artmakta ve siyasi 

risk yükselmektedir. 
 

Teknolojinin Yükselişi 
 

Altın, önümüzdeki 30 yıl içerisinde teknolojide neredeyse kesinlikle 

önemli bir rol oynayacaktır. Artan zenginlik, bağlanabilirlik ve 

sürekli genişleyen uygulamalarda elektronik kullanımı sürekli olarak 

artan miktarlarda altın gerektirecektir. Büyüme, yer değişimi ve geri 

dönüşümün yıllık eğilimleri büyüme oranlarını sürükleyecekse de 

ancak talebi tamamen bozma olasılığı düşük olacaktır. 

 

İlaçlarda ve sağlık cihazlarında nanoskopik miktarlarda altının tıbbi 

kullanımı ilginç bir talep alanıdır, ancak bu konuda kayda değer bir 

öneme sahip değildir. Altının diş hekimliği alanındaki kullanımı 

büyük olasılıkla sıfıra yaklaşacaktır, ancak bu durum hâlihazırda 

büyük ölçüde gerçekleşmiştir. 

 

Üretim ve Tedarik 

 

Altın madenciliği endüstrisi neredeyse 30 yıl içerisinde varlığını 

sürdürecektir; gerçekten de şu anda üretimde olan bazı madenler 

muhtemelen hala faaliyette olacaktır. Ancak endüstrinin karşılaştığı 

zorluklar ve bu zorluklarla başa çıkmanın getirdiği maliyetler 

artmaya hazır bir görünüş sergilemektedir. 

Kıymetli maden danışmanlığı Metals Focus'a göre altın madeni 

tedariki genişlemek mücadelesinde bulunacaktır. Keşifler yetersiz; 

izin zamanı uzun; yeni nesil büyük, düşük dereceli açık döküm 

madenleri için sermaye maliyetleri, belki de kolayca geri ödenebilir 

seviyelerin ötesinde şişirilmiş durumda; çevresel, sosyal ve yönetim 

(ESG) gereklilikleri gittikçe zorlaşmakta; işletme maliyetleri 

artmakta ve birçok potansiyel bölgede siyasi risk artmaktadır. 

 

Yeni maden tedarikinin, artan maliyetlerin etkisiyle önümüzdeki 30 

yıl boyunca düşmesini beklemekteyiz. Metals Focus, bugün bile 

yeni altın madenlerinin yaklaşık 1.500 $/oz'luk bir fiyata ihtiyaç 

duyduğunu ve son 15 yılda yıllık %10’luk bileşik bir oranda artan 

maliyetlerle, ek ESG maliyetlerinin gelecekte daha da yüksek altın 

fiyatlarını gerektireceği anlamına geldiğini tahmin etmektedir. 

 

Tabii ki, Witwatersrand ya da Nevada altın yatakları boyunca her 

zaman büyük bir keşif potansiyeli bulunmaktadır, ancak endüstri 

çok sınırlı bir başarı ile bu tür yatakları kapsamlı bir şekilde 

araştırmaktadır. 
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Ticari Alanlar ve Piyasaya Erişim 
 

Önümüzdeki otuz yıl içerisinde iki, belki de üç önemli etmen, altın 

ticareti ve piyasaya erişimin gelişimine hâkim olacaktır. 

 

İlk olarak, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan piyasalarda yasal 

değişiklikler devam etmektedir. Küresel mali krize yönelik 

düzenleyici tepki, faaliyetin OTC pazarından borsalar da dâhil 

olmak üzere daha şeffaf ticaret yerlerine geçişini teşvik etmektedir. 

OTC ticaretinin devam ettiği yerlerde bile, raporlama ve merkezi 

takas daha yaygın hale gelecektir. Gelişmekte olan piyasalarda da, 

düzenleyiciler Hindistan gibi borsalara yönelik altın ticaretinin 

resmileştirilmesini ve Rusya gibi birleştirilmiş altın ekosisteminin 

geliştirilmesini talep etmektedir. 

 

İkinci olarak; bireylerin altın almasına, satmasına, yatırım 

yapmasına ve hediye etmesine izin veren mobil uygulamalar 

Hindistan ve Çin’de hızla gelişmektedir ve bu uygulamaların 

önümüzdeki yıllarda giderek daha da popüler olmasını 

beklemekteyiz. Çin’de dijital cüzdanlar kentsel alanlarda hızla nakit 

ile yer değiştirmektedir ve altın, WeChat gibi en önemli 

platformlarda temsil edilmektedir. Çoğu Hintli hane halkının düğün 

hediyesi olarak gelecekte altın vermek gibi bir gereksinimi 

olduğundan Hindistan’da altın birikimleri özellikle ilgi çekicidir. 

Mobil bir elektronik platform üzerinden altın satın alma ve 

biriktirme ve gerektiğinde bir kuyumcuda teslim alma olanağı 

Hindistan’da büyük bir potansiyele sahiptir. 

 

Bu türden uygulamalar, diğer gelişmekte olan piyasalara da ilgiyi 

çekebilmekte ve “fiziksel” yatırım bugün bu piyasalara hâkim gibi 

görünse de gelişmiş dünyaya yayılabilmektedir. Tabii ki, ETF’ler 

altın yatırımını kolaylaştırmak için giderek daha fazla 

kullanılmaktadır, ancak Alman ve ABD piyasalarının gösterdiği 

gibi, külçelerin ve altın paraların fiziksel mülkiyeti ile altın birçok 

insana cazibesinin ayrılmaz bir parçası olarak varlığını 

sürdürmektedir. 

Altın yatırımının önemli ölçüde değişebileceği üçüncü olası yol, bir 

kripto varlığı olarak benimsenmesidir. Bu alanda zaten İngiltere 

Kraliyet Darphanesinden bir blok zinciri girişimi olan RMG gibi 

bazı gelişmeler meydana gelmiştir; Perth Nane'den InfiniGold; 

TradeWind'den Dijital Altın; ve Yeni Teknoloji Şirketlerinden 

Sorumlu Altın. Bunların hiçbiri şimdiye kadar gerçekten ortaya 

çıkmamıştır, ancak işlem ve yatırım amaçlı olarak altın ve blok 

zincirine katılma girişimlerinin tekrarlanacağından 

şüphelenmekteyiz. Bunlardan birisinin (ya da daha fazlasının) 

başarılı olması durumunda, altın piyasalarında ETF’lerin gelişimi 

kadar büyük bir değişiklik yaşanabilir, ancak genç nesillere de 

çekici olma avantajı da sağlayabilir. 

 

Dayanıklı Bir Varlık Olarak Altın 
 

Bu rapor, dünyanın ve altının önümüzdeki 30 yıl içerisinde nasıl 

gelişeceğini değerlendirmektedir. Düşünmediğimiz pek çok gelişme 

olacağını bilmekteyiz ve sürekli ekonomik kalkınma konusundaki 

genel iyimserliğimiz ve büyük bir jeopolitik çatışmanın olmaması, 

dünyanın karşılaştığı zorluklar ışığında aşırı olumlu sonuçlar 

doğurabilmektedir. Ancak büyük ölçüde doğru olduğumuzu 

varsayarsak, altın endüstrisinin bu dönemin sonunda canlı ve iyi 

olması gerektiğine inanmaktayız. Altın tedariki biraz daha küçük 

olurken, mücevher ve teknoloji talebi muhtemelen daha zengin, 

daha orta sınıf bağlantılı bir dünyada büyüyecektir Yatırım talebi 

zirve ve dip noktaları görecektir, ancak 5.000 yıllık bir geleneğin 

ardından yatırımcıları altının değerlerine çekmek için yeterli 

potansiyel ekonomik risk de bulunmaktadır. 
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