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Geçen perşembe akşamüstü Merkez Bankası faiz açıkla-
ması yaptı. Bir de baktım ki herkes yorum yapıyor. Her-
kes yorumcu, finansçı olmuş. 

Hayat pahalılığı yüzünden herkes baz puan nedir, faiz karar-
ları döviz ve emtia piyasaları üzerinde nasıl bir etkiye sahip, 
bunun doğuracağı kâr zarar nedir tamamen bilgi sahibi. Açık-
lamalar takip ediliyor, an be an hareket izleniyor. Bu kişiler 
aramızdan birileri, borsada kağıtları yok, orta halli insanlar! 
Gittikçe fakirleştiklerini fark edip panik oluyorlar. Belki kor-
kudan, bu kadar takipteler! Endişe ile bir sonraki açıklamayı 
merakla bekliyorlar. 

Para nedir? Türkçeye Farsçadan geçmiştir. (Pare=küçük par-
ça). Bu küçük parça hayatımızda nelere mal olmuştur. Çok para 
kazanma hırsıyla ailesinden ve sağlığından olanlardan para için 
her şeyi yapan, ahlaki değerlerden sapanlara kadar birçok insan 
var çevremizde maalesef. Oysa para, iyi / kötü günde mutlaka 
olması gereken bir metadır. Çok para da tehlikelidir, parasız-
lıkta! İlkönce paranın lazım ve kullanılması gereken bir değer 
olduğunu bilelim. Biz, onu kullanalım, onun bizi kullanmasına 
izin vermeyelim. Bu ufak parçanın esiri olmayalım. Etik değer-
lerimizi/ varlığımıza ait saygınlığı, sevgimizi onunla değişme-
yelim. Ne başkası için ne de kendimiz için değer yitiren bir un-
sur olmasına izin vermeyelim. 

Şu günlerde para dediğimiz mefhumun nelere kadir olduğu-
nu görüyor, gözlemliyorum. Abonesi olduğu gazeteyi kaybet-
memek adına, yeniden abone olanlar, tek kuruş beklentisi ol-
mayan yazarlar, hiç tanımadığım okurlar bizi yalnız bırakmadı. 
İşte böyle zamanlarda paranın/ parasızlığın değeri belli oluyor. 
Çalışan ya da daha önce Dünya ile yolu kesişmiş birçok çalışanı-
mız koşarak geldi. Kimi mutfakta çalıştı, kimi gönüllü dağıtıma 
çıktı. İşte o zaman yaşamak için para mı, yoksa para için yaşa-
mak mı diye düşünmeden edemedim. İyi ki benim gibi düşünen 
bizim gibi gayretini sadece para için harcamayan insanlar var. 
Kader gayrete aşıktır diyenler ne kadar haklı! Kader de bunla-
rı yaşamak varmış o zaman biz de gayretimizi esirgemeyeceğiz. 

Para
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Küresel resesyonla  
navlunda 
düşüş sürecek

Taşımacılık sektörü, kü-
resel resesyon nede-
niyle düşüş eğiliminde 

olan navlun fiyatlarındaki ge-
rilemenin önümüzdeki dönem-
de de devam edeceğini tahmin 
ediyor.  Uluslararası Taşımacı-
lık ve Lojistik Hizmet Üretenle-
ri Derneği (UTİKAD) Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Ba-
rış Dillioğlu, 2021 yılında zirve 
yapan navlun fiyatlarında 2022 
yılının başından itibaren kade-
meli bir düşüş gözlemlendiği-
ni söyledi. Eylül 2022 itibarıyla 
Çin-Batı Amerika navlunları-
nın 4 bin 300 dolar seviyesinde 
seyrettiğini ve bunun bu 2022 
Ocak ayından beri yüzde 72'lik 
bir düşüş anlamına geldiğini 
anlatan Dillioğlu, Asya -Avrupa 
navlun fiyatlarının da yüzde 40 
düşerek 7 bin 800 dolar seviye-
sine geldiğini bildirdi. Derneğin 
Başkan Yardımcılarından Bil-

gehan Engin de Şangay kontey-
ner navlun endeksinin, Nisan 
2021'den bu yana ilk kez 3 bin 
puanın altına düştüğüne işaret 
ederek, "Bu nedenle ekim ayın-
da birçok konteyner operatörü 

Çin'den batı sahillerine daha az 
kapasite ile hizmet verdi. Eko-
nomik belirsizlik, 2022'nin geri 
kalanı için hacim beklentilerini 
azaltmaya başladı" dedi. 

Devamı 3. sayfada

Navlun fiyatlarındaki küresel resesyon kaynaklı düşüşün devam etmesi bek-
leniyor. Şangay konteyner navlun endeksi, Nisan 2021'den bu yana ilk kez 
3 bin puanın altına düşerken belirsizlikler hacim beklentilerini azaltıyor

Asya'dan 
Avrupa'ya 
gönderilen bir 
konteynerin 
maliyeti % 60 
geriledi
●  Navlun piyasasındaki taşı-
macılık ücretlerinin göster-
gesi olarak bilinen ve küresel 
ekonominin öncü göstergele-
rinden olan Baltık Kuru Yük En-
deksi (Baltic Dry Index-BDI), yıl 
başında 2 bin 200 puan seviye-
lerinde bulunurken, 24 Kasım 
itibarıyla bin 242 puan seviye-
sinde seyretti.
●  Küresel ticaretin 12 önemli 
deniz yolu şeridindeki kontey-
ner navlun oranlarını ölçen 
Freightos Baltık Küresel Kon-
teyner Endeksi’nin değeri ise 
(40 inç HC konteyner maliyeti) 
bu yılın başında 9 bin 293 dolar 
seviyesindeyken, 24 Kasım iti-
barıyla 3 bin doların altına indi.
●  Endekse göre, Çin'den 
ABD'nin batı kıyıları bölgesi-
ne konteyner maliyeti, Ocak 
2022'ye göre yüzde 75'ten faz-
la düşerek 2 bin 100 doların al-
tına indi. Asya'dan Avrupa'ya 
gönderilen bir konteynerin 
maliyeti de yüzde 60'tan fazla 
gerileyerek 4 bin 300 dolar se-
viyesine indi
●  Drewry tarafından hazırla-
nan Dünya Konteyner Endeksi 
de 39 haftadır art arda düşüşü-
nü sürdürüyor. 

Devamı 3. sayfada

3 milyon 
randevu 
boş geçti
Sağlık Bakanlığının Merke-

zi Hekim Randevu Sistemi 
(MHRS) üzerinden geçen ay 13 
milyon 623 bin 42 doktor ran-
devusu alındı, yaklaşık 3 milyon 
randevuya gidilmedi.

Bakanlığın verilerine göre, 
Ekim 2022'de 17 milyon 99 bin 
328 randevu vatandaşların hiz-
metine sunuldu. Bu ayda top-
lam 13 milyon 623 bin 42 ran-
devu alındı, bunların 10 milyon 
757 bin 35'i muayeneye dönüştü. 
Toplam 2 milyon 866 bin 7 ran-
devu alındığı halde muayeneye 
dönüşmedi, bu dönemde rande-
vuya gitmeme oranı yüzde 21 ola-

rak belirlendi. MHRS'de geçen 
yıl 330 milyondan fazla, bu yılın 
10 ayında ise yaklaşık 200 mil-
yon randevu oluşturuldu. Pande-
mi öncesi dönemde günlük 672 

bin olan MHRS randevusu ise 
yüzde 40 artışla 945 bine ulaştı. 
Yıllık olarak bakıldığında, rande-
vu alanların 4'te 1'inin hastane 
randevusuna gitmediği saptandı.

Gelir İdaresi Başkanlığı sahte 
internet sitelerine karşı uyardı

Gelir İdaresi Başkanlığı 
(GİB), elektronik ortamda 

sunulan hizmetlerin yer aldığı 
İnteraktif Vergi Dairesinin logo-
su ve ekran görüntülerinin kulla-
nılması suretiyle sahte internet 
siteleri oluşturulduğuna dikka-
ti çekerek, yapılacak ödemelerde 
Başkanlığın ve bankaların resmi 
internet sitelerinin kullanımına 

dikkat edilmesi gerektiği uyarı-
sında bulundu. Gelir İdaresi Baş-
kanlığı internet sitesi üzerinden 
yapılacak ödemelerde tarayıcıya 
"www.gib.gov.tr", anlaşmalı ban-
kalar aracılığıyla yapılacak öde-
melerde ise tarayıcıya ilgili ban-
kanın internet sitesi adresinin 
yazılarak giriş yapılmasına dik-
kat edilmesi gerektiği vurgulandı.

Esnaf ve 
sanatkarın 

finansmanı
geliyor
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yaşanıyor
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90 bin gence 
iş kapısı açtı
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Küresel sıkılaşmanın aksine genişlemeci politika uygulayan 
Türkiye’de finansman sorunu nasıl çözülür?

Geçen Cuma, polemik konusu 
olan ‘Sadece faiz mi?’ başlıklı 
yazımda, TCMB’nin para poli-

tikasının nedenleri bağlamında küresel 
ölçekteki parasal sıkılaşmanın, ABD ve 
dünyanın geri kalanı üzerindeki etkile-
rine değinmiştim. İktisat yorumcula-
rını bir hayli kutuplaştırmış olan ve za-
man zaman IMF ya da IIF gibi küresel 
kurumlar tarafından da angaje edilme-
ye çalışılan sıkı para (QT) politikasının 
olası sonuçları üzerine bir kaç kelam 
daha etmek isterim.

Yeni mortgage krizi 
kapıda olabilir mi? 
Hatırlayacak olursak 2008 küresel fi-

nans krizi, kaldıraçlı bir takım ürünle-
rin etkisiyle de desteklenen ancak hane 
halkının yüksek kredi borçluluğu özne-
si altında gerçekleşmişti. İşte şimdiki 
sıkı para politikası tekrar bir mortga-
ge krizinin oluşmasına da neden ola-
bilir.  Belki ABD ve o zaman çok etki-
lenen ülkeler bu konuda antrenmanlı 
olduğu için gafil avlanmayacaktır. An-
cak Avustralya, İsveç ve Kanada gibi ül-
kelerde bu bakımdan ciddi riskler ha-
len mevcut (Yüksek borçluluk ve hızla 
düşen ev fiyatları, mevcut konut kredi-
lerinde artan faizlerle sarmal oluştur-
makta).

Bu risk hem zenginler kulübünün ba-
zı ülkeleri hem de ülkemiz için geçer-
li ancak Türkiye’de hane halkı borçlu-
luğunun gelire oranı aşağıdaki grafikte 
görülen bazı ülkelerden çok daha düşük, 
bunun da nedeni ev sahiplik oranının 
pek çok gelişmiş ülkeye göre yüksek ol-
masından kaynaklanıyor olabilir. An-
cak bizde de yüksek inşaat girdi mali-
yetleri, enflasyon beklentisi ve göç ne-
deniyle artan talep ve azalan arz nedeni 
ile emlak sektöründe bir stagflasyon 
riskinden söz edilebilir  (Grafik 1).

Türkiye’nin hane halkı borcu ben-
zer ülkelerle kıyaslandığında ise TCM-

B’nin yayınladığı rapora göre aşağıdaki 
grafikte hane halkı finansal borç/GS-
YİH oranının yüzde 13.3’e düştüğü gö-
rülmektedir.

Finansmana erişimde sorun var 
Hane halkında yüksek bir borçlulu-

ğumuzun olmaması bizde bir emlak kri-
zinden ziyade arz-talep dengesizliği ve 
barınma sorunu özelinde problemler 
yaratıyor. Buna ilave reel kesimde so-
run daha çok finansmana erişim yönün-
de. Ülkemizin sektör raporları incelen-
diğinde, reel kesimin borçla büyüyen 
yapısı dikkat çekiyor. Mevcut yüksek 
maliyet koşulları ve çok yüksek enflas-
yonun özellikle KOBİ’lerde işletme ser-
mayesi ihtiyacını arttırdığı ise bilinen 
bir gerçek.

TCMB’nin faiz indirimleri ve buna 
paralel makro ihtiyati tedbirler ile baş-
layan süreçte politika faizi ile kredi fa-
izleri arasındaki makasın açıldığı da 
görülmektedir. Hem yurtdışı kaynaklı 
fonlara erişimin artan faiz ve CDS’ler ile 
giderek zorlaştığı hem de içerdeki ban-
kaların kredi iştahında çeşitli tedbirle-
rin ve oluşan seçim atmosferinin de et-
kisiyle düşüşlerin olması reel sektörü, 
finansman  ihtiyacının giderilmesinde 
pek çok açıdan zorlamaktadır. Oysa bü-

yüme odaklı bir ekonomi politikası iz-
lendiğinden birincil öncelik reel sektö-
rün yaşatılması ve büyümesine yönelik 
önlemler olmalıdır. Bu açıdan değerlen-
dirdiğimizde bankacılık sektörüne ge-
tirilen düzenlemeler ön plana çıkmak-
tadır.

Bugüne kadar getirilen düzenleme-
lere baktığımızda; Ağustos ayında Res-
mi Gazete’de yayınlanan düzenleme-
lerle, bankalar verecekleri ticari kredi-
lerde faiz oranlarına getirilen katsayıya 
bağlı olarak menkul kıymet tesis etmek 
zorunda bırakılmıştı ve faiz oranında 
belirlenen tavan aralıklarına göre kre-
di tutarının belli bir oranında menkul 
kıymet tutma zorunluluğu getirilmişti. 
Ayrıca mevduat tarafında yapılan dü-
zenlemeler ile de liralaşma kapsamın-
da döviz mevduatlarına komisyon geti-
rilmişti. Zaman içerisinde bankalar bu 
komisyon tahsilatından kaçınmak adı-
na TL mevduatın cazibesini arttırmak 
için mevduat faizi/katılım payında ar-
tışa gitmişti.

Kredi faizleri düşer mi?
Son olarak yapılan düzenlemede ise 

TL mevduat/katılım payı oranı yüzde 
50’den düşük olan bankaların zorunlu 
karşılıklarına yüzde 8 komisyon uygu-
lanacak. Bu oran bir önceki düzenleme-
de yüzde 3 olarak belirlenmişti. TL payı 
yüzde 50 ile 60 arasında olan bankala-
rın zorunlu karşılıklarından ise yüzde 
3 komisyon alınacak. TL mevduat oranı 
yüzde 60’ın üzerinde olan bankalara ise 
herhangi bir komisyon uygulanmaya-
cak. Peki bu düzenleme ve referans faiz 
oranının düşmesi ile beraber oluşacak 
kredi faiz tavanı, krediye erişim açısın-
dan nasıl bir sonuç doğurur ya da kredi 

faizleri düşer mi?
Bilindiği üzere bankacılık sektörü 

uzunca bir dönem düşük faizin nimetle-
rinden faydalanarak, enflasyonun kat-
bekat üstünde karlar kaydetti. Cuma 
akşamı itibariyle yapılan son düzenle-
meden sonra eğer TCMB, TL mevduat 
faizlerine bir sınır getirmezse mevdu-
at/katılım payı oranlarının daha da art-
tığına şahit olabiliriz. Bu da kredi oran-
larının düşmesini değil yükselmesini 
beraberinde getirebilir. Ya da çok daha 
fazla menkul kıymetin aktiflerde yer al-
ması anlamını taşır ki bankaların  hali-
hazırda yüksek enflasyon ve yüksek ma-
liyetler nedeni ile KOBİ’lerin her geçen 
gün artan işletme sermayesi ihtiyaçla-
rına cevap vermelerini zora sokabilir. 
Dolayısıyla  bankacılık sistemi açısın-
dan yeni makro ihtiyati düzenlemelerin 
devreye alınacağı anlamını çıkarabili-
riz. Reel sektörün kredi ihtiyacı nokta-
sında ise KGF kaynaklı kredi musluğu-
nun açılma beklentisi uzunca zamandır 
zaten gündemde yer alıyor. 

Öte yandan, haftanın son gününde Ti-
caret Bakanı Mehmet Muş, esnaf ve sa-
natkarların finansman ihtiyacını kar-
şılamak için hazırlanan 100 milyar lira 
tutarındaki Hazine Faiz Destekli Kredi 
Paketi’ne ilişkin 15 milyar liralık tuta-
rın hemen, geri kalanının ise 4 ay için-
de ödeneceğini bildirdi. Ancak elbet ki 
daha kapsamlı ve Hazine garantili kre-
di paketleri beklenmeye devam ediliyor 
olacak.

Reel sektörün finansman ihtiyacının 
giderilmesi önemli… Reel sektörün fi-
nansman ihtiyacının düşük faizle gide-
rilmesi ise hem işletmelerin sürdürü-
lebilirliği hem de büyüme hedeflerinin 
yakalanabilmesi için çok çok önemli…

Burcu
KÖSEM

Orman ürünleri sektöründe 
faaliyet gösteren Yıldız En-
tegre’nin sponsorluğunda, 

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derne-
ği (MOSDER) Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mustafa Balcı’nın ev sahipliğin-
de gerçekleşen toplantı programı-
na, Türkiye’nin farklı şehirlerinden 
MOSDER üyeleri katılım sağladı. 

Üye toplantısının açılış konuşma-
sını yapan MOSDER Başkanı Mus-
tafa Balcı, pandemi döneminde ivme 
kazanan ve istihdam artışı sağlayan 
mobilya sektörünün, bu yıl için hedef-
lediği 4,5 milyar dolar ihracata ulaş-
tıklarını söyledi. Suudi Arabistan ile 
açılacak olan yeni ticari kanallar sa-
yesinde bu yılki hedefin 5 milyar dola-
ra çıkabileceğini belirten Balcı, “Rus-
ya - Ukrayna savaşı ile oluşan Avru-
pa’da ki enerji krizi sebebiyle faaliyet 
durduracak işletmelerin boşluğunu 
doldurarak, Avrupa ve Rusya pazarı-
na daha çok satış yapacağız. İhracatı 
artırma çabalarımızı sürdürmeye de-
vam edeceğiz” dedi. 

Ahmet Güleç: “İhracatımız artıyor”
Mobilya Dernekleri Federasyonu 

(MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç ise 
ABD, Almanya, Fransa, Hollanda ve 
İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde bü-
yümeyi sürdürdüklerini belirtti. Bu-
ralarda büyümenin ihracatı artırdı-
ğını bildiren Güleç, “Bundan sonraki 
süreçte aylık 600 milyon doları aşan 
ihracatlar yapacağız. Son günlerde 
sektörde tedarik zincirinde sorunlar 
yaşanıyor. Bu sorunların çözüme ka-

vuşması halinde daha güzel işlere im-
za atacağız” diye konuştu. 

Artışta tamamen Dünya Kupası’nın 
etkili olduğunu belirten Güleç, orga-
nizasyon için ülkeye gelenlerin kala-
cağı konutlarda ve otellerde ihtiyaç 
olan mobilyanın önemli bir kısmının 
Türkiye’den karşılandığını söyledi. 
Güleç, Türkiye’nin mobilya ihraca-
tında Katar bölgedeki en yüksek artı-
şa imza attığını bildirdi. 

Artışın geçen yıl başladığını bildi-

ren Balcı, ivmenin bu yıl da devam 
ettiğini kaydetti. 10 ayda 153 milyon 
dolara ulaşan bir rakamdan söz eden 
Güleç, “Yeni yapılan konutların mo-
bilyaları Türkiye’den gitti. Dünyaca 
ünlü futbol yıldızlarının yanı sıra ha-
kemlerin, yazarların ve futbol otori-
telerinin kullanacağı mobilyaların bir 
kısmında Türk imzası bulunuyor. Ye-
ni hizmete giren ve yenilenen oteller 
için sürekli mobilya ihraç ettik” diye 
konuştu.

MOSDER'in 2022 yılı ihracat beklentisi

5 milyar dolar 
MOSDER Başkanı Mustafa Balcı, pandemi döneminde ivme kazanan ve istihdam artışı 
sağlayan mobilya sektörünün, bu yıl için hedeflediği 4,5 milyar dolar ihracata ulaştığını 
söyledi. Balcı,  sektörün bu yıl ihracatta 5 milyar doları yakalayabileceğini belirtti.

MR. D.I.Y. bir yılda 
1 milyon müşteriye ulaştı
Güneydoğu Asya’nın en büyük yapı 

market ve ev gereçleri perakendecisi 
MR. D.I.Y., birinci yılını doldurduğu Tür-
kiye’de büyümeye hız kesmeden devam 
ediyor. 2022 yılsonu itibarıyla 25 milyon 
dolara yakın direkt yatırım alan ve Türki-
ye’de yaptığı yatırımlarla Türk ticaretine 
katma değer sağlayan MR. D.I.Y., aynı za-
manda 400’ye yakın kişiye istihdam sağ-
lıyor. 28 mağazası bulunan ve yıl sonuna 
kadar bu sayıyı 35’e çıkaracak olan marka, 
2025 yılına kadar her mahallede bir MR. 
D.I.Y. mağazası açmayı hedefliyor.

Avrupa’ya Türkiye’deki mağaza yatı-
rımlarıyla adım atan MR. D.I.Y., büyüme 
hamlesine devam ediyor. Bir yılda Türki-
ye’de 28 mağaza açan MR. D.I.Y., istihda-
ma da önemli katkı sunuyor. 

MR. D.I.Y.’in Türkiye’de ilk mağazasını 
açtığı Kasım 2021’den bu yana çok hızlı bir 
ilerleme kaydettiğini söyleyen MR. D.I.Y. 
Türkiye COO’su Dilara Neyişçi Çağlı bir 
yılda 4 milyona yakın ürün sattıklarını ve 
1 milyona yakın müşteriye ulaştıklarını 
belirtti. 2022 yıl sonu itibarıyla toplam 25 
milyon dolara yakın direkt yatırım aldıkla-
rını anlatan Çağlı, “Diğer yandan, mağaza-
larımızda 400’e yakın kişiye istihdam sağ-
lıyor olmaktan ayrıca gurur duyuyoruz. 
Türkiye’de yaptığımız yatırımlarla Türk 
ticaretine katma değer sağlıyoruz” dedi. 

Ülke genelinde 28 MR. D.I.Y. mağaza-
larının olduğuna dikkat çeken Çağlı, “Ka-
sım ayında 30, yıl sonuna kadar 35 ma-
ğaza sayısını yakalayacak ve böylelikle 
2022 sonunda mağaza sayımızı 30’un üs-
tüne çıkarma hedefimizi gerçekleştire-
ceğiz. Her hafta yeni mağaza açarak istih-
damı artırıyoruz. 2025 yılında 3 binden 
fazla kişiye istihdam sağlamayı hedefli-
yoruz. 2025 yılına kadar gıda dışı tüm ih-
tiyaçları karşılamak için her mahallede 
bir MR. D.I.Y. mağazası açmayı hedefliyo-
ruz” diye konuştu.  

Lokal ölçekte direkt ve endirekt olmak 
üzere, toplam 400’den fazla tedarikçileri 
beraber büyüdüklerinin altını çizen Çağ-
lı, “Türkiye’de toplamda 2 bin 500 haneye 
girdi sağlar hale geldik. Türkiye’yi yatırı-
ma değer görüyor; ülkemize inanıyor ve 
güveniyoruz. Türkiye için ümitli  ve umut-
luyuz” dedi.

Dilara Neyişçi

Ahmet GüleçMustafa Balcı

Grafik 1: OECD Ülkelerinde Hane Halkı 
Borcunun Harcanabilir Gelire Oranı %100 ve 

Üzerinde Olanlar (2022-2. Çeyrek) Kaynak 
OECD-Hanehalkı verileri)

Grafik 2: Hanehalkı Borçluluğu-TCMB 
Finansal İstikrar Raporu,  Kasım 2022
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Bugün 

60 ülkeye ihracat yapan  

Kurukahveci Mehmet Efendi,  

tüm dünyada  

Türk kahve kültürüne  

hizmet etmeye devam ediyor.

c a f é  l a n d t m a n n ,  v i y a n a

Küresel resesyonla  
navlunda düşüş sürecek

Asya'dan 
Avrupa'ya 
gönderilen bir 
konteynerin 
maliyeti % 60 
geriledi

Baştarafı 1. sayfada

Endeks bu hafta yüzde 7 düşerken, 
24 Kasım’da 40’lık konteynerin spot 
navlun fiyatlaması 2 bin 404 dolar 
olarak belirlendi. 
●  Bu rakam Eylül 2021’de görülen 
10 bin 377 dolar zirve seviyesinin 
yaklaşık yüzde 77 ve 5 yıllık ortalama 
olan 3 bin 768 doların yüzde 36 
altında kaldı. Yıl başından bu yana ise 
ortalama fiyatlama 6 bin 826 dolar 
oldu.
●  2023 ve 2024 gibi erken bir tarihte 
deniz yolu ile taşımacılıkta çok büyük 
bir arz fazlası bekleniyor.
●  Küresel olarak tüm malların yüzde 
90'ından fazlası gemi ile taşınıyor ve 
bu nedenle konteyner taşımacılığı 
dünya ticaretinin can damarı olarak 
görülüyor.

Baştarafı 1. sayfada

Uzmanlar, pandemi döneminde yaşanan 
darboğazlardan sonra, 2023 ve 2024 gibi 
erken bir tarihte deniz yolu ile taşımacı-
lıkta çok büyük bir arz fazlası bekliyor. 
Rusya-Ukrayna savaşı ve enerji krizinin 
tetiklediği yüksek enflasyonun yol açtığı 
potansiyel bir küresel resesyon zemini-
nin navlun fiyatlarını aşağı çektiği be-
lirtiliyor. Tüketim ürünlerine Kovid-19 
sonrası talep artışının yavaşlaması, yük-
sek enerji maliyetleri, perakendeciler ve 
üreticilerin de mallarını normalden da-
ha erken tedarik etmesi bu düşüşe katkı-
da bulunuyor. 

Salgın sürecinde karantina, limanla-
rın kapatılması gibi gerekçelerle yaşa-
nan yığılmalar nedeniyle navlun fiyat-
larının Asya-Amerika ve Asya-Avrupa 
rotalarında 20 bin dolarları bulduğuna 
dikkati çeken UTİKAD Başkan Yardım-
cısı Dillioğlu, şunları kaydetti: "Bu du-
rumun 2 sonucu oldu. Walmart gibi bazı 
dev firmalar tedarik zincirlerini güven-
ce altına almak amacıyla kendi lojistik 
ağlarını kurdular ve bu lojistik ağları iş-
letmeye devam ediyor. Bir diğer sonuç 
ise armatörlerin yeni gemi edinme yarı-
şına girmesi oldu. Üretilen ve üretilmek-
te olan birçok taşıma gemisi arz-talep 
dengesini değiştiriyor ve değiştirmeye 
devam edecek."

Enflasyon ve durgunluk 
Dillioğlu, dünyada ciddi bir ekonomik 

krizin yaşandığını ifade ederek, en bü-
yük pazarlar olan Kuzey Amerika ve Av-
rupa'nın ciddi enflasyon ve ekonomik 

durgunlukla boğuştuklarının altını çiz-
di. Dillioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Rusya savaşı ve enerji krizi özellikle 
Avrupa halklarını tedirgin ederek har-
camaların kısılmasına neden oluyor. 
Uzun yıllardır büyüme ve artan ekono-
mik değerlere alışkın olan dünya eko-
nomisi durgunluk ve küçülme gibi kav-
ramlar ile tanışıyor, henüz tanışmayan-
lar da gelen fırtınayı hissediyor. Global 
ekonomik durum, siyasi krizler, savaşlar 
ve kısıtlamalar geleceğin öngörülmesi-
ni zorlaştırsa da navlun fiyatlarının kı-
sa-orta vadede artması beklenmiyor."

Navlun endeksinde sert düşüş
Derneğin Başkan Yardımcılarından 

Bilgehan Engin de spot navlun fiyatla-

rındaki düşüşün ana nedeninin zayıf 
kargo talebi olduğunu bildirerek, şu de-
ğerlendirmede bulundu:

"2021'deki geçici toparlanmayı, risk-
ler gerçekleşmeye başladıkça, 2022'de 
giderek daha da karamsar gelişmeler iz-
ledi. Küresel üretim, Çin ve Rusya'da-
ki gerilemeler nedeniyle bu yılın ikin-
ci çeyreğinde daralırken, ABD tüketici 
harcamaları beklentilerin altında kal-
dı. Pandemi tarafından zaten zayıflamış 
bir dünya ekonomisini birkaç şok vur-
du. Enflasyon, özellikle Amerika Birle-
şik Devletleri ve büyük Avrupa ekono-
milerinde daha sıkı finansal koşulları 
tetikliyor. Mal talebi, küresel büyüme 
ve ticarette önemli bir yavaşlamaya yol 
açacak şekilde normalleşiyor. Çinli üre-

ticiler, pandemi şoklarından güçlü bir 
toparlanmanın ardından gelişmiş eko-
nomilerde tüketim mallarına olan ta-
lebin azaldığını görmeye başladı. Tüc-
carlar, özellikle gelişmiş ekonomilerde 
düşen taleple boğuşmak zorunda kala-
bilirler. Düşen perakende talebi, okya-
nus spot navlun oranlarını aşağı çekti 
ve düşürmeye de devam ediyor. ABD da-
ğıtım sistemi stoklarla dolu. Alışveriş 

alışkanlıkları pandemi öncesi normlara 
döndükçe, enflasyon satın alma gücünü 
düşürdükçe ve ev satışları durdukça tü-
ketim mallarına olan talep de düşüyor. 
Benzer eğilim Avrupa, Kuzey Amerika 
ve Asya'nın bazı bölgelerinde de görü-
lüyor."

Yeni oyuncular pazarda
Dernek Yönetim Kurulu Üyesi ve De-

nizyolu Çalışma Grubu Başkanı Cihan 
Özkal da, "Yüksek yakıt masraflarının 
devam etmesi Kovid-19 öncesi seviyele-
re dönüşü engellediğini de görmekteyiz. 
Ayrıca karbon emisyonunu azaltacak ye-
ni nesil deniz yolu konteyner gemi yatırı-
mı maliyetlerinin de yüksek seviyelerde 
oluşmasına neden olduğunu değerlendi-
riyoruz" diye konuştu.

Vergi usul kanunu ile bazı 
kanunlarda değişiklik yapılmasına 

dair kanun RG’de yayımlandı
Kanunla, Fiyat İstikrarı Komitesinin ku-

ruluşu ve görevleri ve maden kazaların-
da hayatını kaybedenlerin yakınlarına yöne-
lik destekleri de içeren düzenlemelere iliş-
kin ayrıntılar belirlendi. Buna göre, Hazine 
ve Maliye Bakanlığına, motorlu araç ticare-
ti yapan mükelleflerden, doğacak vergilerin 
tahsil güvenliğini sağlamak için 30 milyon li-
raya kadar teminat alma yetkisi verildi.

Bu arada Kurumlar Vergisi Kanunu'nda 
yapılan değişiklikle, katılımcı belgesi alarak 
İstanbul Finans Merkezi bölgesinde faali-
yette bulunan kurumların, özellikle bu faa-
liyet kapsamında yurt dışından satın alınan 
malları Türkiye'ye getirilmeksizin yurt dı-
şında satmalarından veya yurt dışında ger-
çekleşen mal alım satımlarına aracılık etme-
lerinden sağladıkları kazancın yüzde 50'si 
kurum kazancından indirilecek.

Fiyat İstikrarı Komitesi kuruldu
Fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edil-

mesine ve sürdürülmesine katkı sağlamak 
amacıyla Fiyat İstikrarı Komitesi kuruldu.

Komite, Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Ba-
kanı, Strateji ve Bütçe Başkanı ile Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı'ndan 
oluşacak. Komite, gerekli görmesi halinde 
ilgili sivil toplum kuruluşları, üniversiteler 
ve özel sektör temsilcilerini toplantılarına 

davet edebilecek. Konusu suç teşkil etme-
mek kaydıyla sosyal denge tazminatı ödediği 
tespit edilen il özel idareleri, belediyeler, bü-
yükşehir belediyeleri ve bağlı kuruluşlar ile 
bunların üyesi olduğu mahalli idare birlik-
lerinin yetkili veya görevli olan sorumluları 
hakkında yapılan ödemeler nedeniyle idari 
veya mali yargılama ve takibat yapılamaya-
cak, başlamış olanlar işlemden kaldırılacak.

Kanunla kamu ihale uzman yardımcılığı-
na atanacakların, atama sınavının yapıldığı 
yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla 35 yaşını 
doldurmamış olmaları gerekecek.

Maden kazalarında ölen işçilerin 
hak sahiplerine aylık bağlanacak
Kömür ve linyit madenlerinin yer altı iş-

lerinde meydana gelen iş kazası sonucunda 
ölen sigortalının, genel sağlık sigortası pri-
mi dahil kendi sigortalılığı nedeniyle prim 
ve prime ilişkin her türlü borçları silinecek 
ve ölüm tarihinde sigortalıya ilişkin şartlar 
aranmaksızın hak sahiplerine aylık bağla-
nacak. Bu şekilde bağlanan aylıklara ilişkin 
primlerin eksik olan kısmı Hazine ve Mali-
ye Bakanlığınca Sosyal Güvenlik Kurumuna 
ödenecek.

Ölen sigortalının eş ve çocuklarından biri-
si, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi 
olmak üzere bir kişi, ilgili mevzuatta aranan 
şartlara tabi olmaksızın kamu kurum ve ku-
ruluşlarının sürekli işçi kadrolarında istih-
dam edilecek.

Barış Dillioğlu

Bilgehan Engin

Cihan 
Özkal
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Ülkelerin toplam ekonomik bü-
yüklüğünün ötesinde yurttaş-
larının ortalama refah düzeyi-

nin asıl göstergesi olan kişi başına milli 
gelirine göre sıralamasında Türkiye’nin 
2022 yılı itibariyle 81’incilikle, tarihi dip 
noktaya düştüğü belirlendi.

IMF’nin 196 ülkede 1980’den bu yana 
kaydedilen makro ekonomik gerçekleş-
meler ve 2027’ye kadar projeksiyonları 
içeren Dünya Ekonomik Görünümü ra-
porunun en sonuncusu geçtiğimiz gün-
lerde yayınlandı. Ekim 2022 tarihli veri 
seti, gayri safi yurt içi hasılaya (toplam 
milli gelir) göre yapılan “büyük ekono-
mi” sıralamasında da kan kaybeden Tür-
kiye’nin, kişi başına düşen gelire göre sı-
ralamada ise çok dramatik biçimde kü-
me düştüğünü ortaya koydu.

“70 cente muhtaç” olunan 1980 yılın-
da Türkiye, IMF verilerine göre 96,6 mil-
yar dolarlık gayri safi yurt içi hasıla (top-
lam milli gelir) ile dünyada 21’inci, ki-
şi başına milli gelirde ise 2.134 dolarla 
55’inci ülke idi. 1990 yılına gelindiğinde 
Türkiye 207,5 milyar dolarlık milli geli-
ri ile ülkeler arasında 20’inciliğe ve 3.738 
dolarlık kişi başına milli geliriyle 51’in-
ci sıraya yükseldi. İzleyen on yılda ise 
dünya ile karşılaştırmada büyüme iv-
mesinin görece düşük, nüfus artış hızı-
nın görece yüksek olması nedeniyle, ki-
şi başına gelir sıralamasında Türkiye, 
bu açıdan daha iyi olan ülkelere geçile-
rek sıralamada 10 basamak aşağı kaydı. 
2000 yılında Türkiye 274,1 milyar dolar-
lık toplam milli geliriyle ülkeler sırala-
masında 21’inci olurken, kişi başına mil-
li gelirde 4.238 dolarla 66’ncılığa düştü.

Ağır ekonomik krizin yaşandığı 2001 
yılında milli gelir büyüklüğü 202,2 mil-
yar dolara düşen Türkiye, büyük eko-
nomi sıralamasında 23’üncülüğe indi. 
Aynı yıl kişi başına milli gelir 3.083 do-
lara ve Türkiye sıralamada 78’inciliğe 
kadar düştü. Türkiye, 2001 krizinin ar-
dından uygulamaya konulan yeni eko-
nomik programla başlayan düzelme ile 
2002 yılında toplam milli gelirde 240,2 
milyar dolarla yeniden 21’inci sıraya, ki-
şi başı gelirde de 3.617 dolarla 74’üncülü-
ğe yükseldi.

2002 sonrası
2002 sonunda iş başına gelen yeni ik-

tidarın, öncesinde uygulamaya konulan 
ekonomik programı devam ettirmesiyle 
milli gelir sıralamasında yükselişe ge-
çen Türkiye, 2004 yılında 409,1 milyar 
dolarlık milli gelir hacmine ulaştı ve sı-
ralamada 4 basamak birden yükselerek 
17’nci oldu. Böylece Türkiye, “en büyük 
20 ekonomi” ligine yıllar sonra yeniden 
girmiş oldu. Kişi başına milli gelirde de 
63’üncülüğe yükseldi.

Türkiye, milli gelirini 409,1 milyar 
dolardan 776,6 milyar dolara çıkardığı 
2004-2010 döneminde (7 yıl), en büyük 

17’nci ekonomi olarak yoluna devam et-
ti. Bu dönemde kişi başına milli gelir de 
6.016 dolardan 10.534 dolara çıktı. Tür-
kiye, anılan yıl, kişi başına gelirde 65’in-
ci oldu.

2023 hedefleri 
2011 yılında açıklanan “2023 hedef-

leri” kapsamında toplam milli gelirin 2 
trilyon dolar, kişi başına milli gelirin 25 
bin dolar olması, Türkiye’nin en büyük 
ilk 10 ekonomi arasına girmesi öngörül-
müştü. 

2011’de milli gelirini 838,5 milyar do-
lara çıkarmasına karşın sıralamada 
18’inci olan Türkiye, 2012’de 880,1 mil-
yar dolarla yeniden 17’ci büyük ekonomi 
oldu. Kişi başına milli gelirde ise 2011’de 
11.221 dolarla 65’inci, 2012 yılında ise 
11.638 dolarla 68’inci sırada yer aldı.

Türkiye, 2013 yılında milli gelirini 
957,5 milyar dolara çıkararak 16’ncı sı-
raya kadar yükseldi ve bu sırayı 2014 ve 
2015 yıllarında da korudu. 2016 ve 2017 
yıllarında milli gelire göre sıralamada 
17’nci olan Türkiye, 2018’de 779,7 milyar 
dolara inen milli geliriyle 19’unculuğa 
geriledi. Türkiye, izleyen yıl da aynı sıra-
yı korurken, 2020’de 720 milyar dolara 
kadar gerileyen milli geliriyle 20’nci sı-
raya, diğer deyişle ilk 20 ekonomi liginin 
alt sınırına indi. 

2021’de de aynı sırada yer alan Tür-
kiye, IMF projeksiyonlarına göre 2022 
yılında 853,5 milyar ve 2023 yılında 
da 941,6 milyar dolarla yine en büyük 
20’nci ekonomi olarak ligin son sırasın-

da yer almaya devam edecek. 

KBG’de tarihi dip
Ülke insanının ortalama refah düzeyi-

ni gösteren kişi başına milli gelirde Tür-
kiye’de son yıllarda dramatik bir düşüş 
yaşandı. Söz konusu gelir 2013 yılında 
12.489 dolarla tarihindeki en yüksek dü-
zeyi gördükten sonra, izleyen yedi yıl-
da sürekli gerileyerek 2020’de 8.612 do-
lara kadar indi. Ülkeler arası sıralama-
da 2013-2020 döneminde 65’incilikten 
77’nciliğe gerileyen Türkiye, 2021’de 
9.654 dolar olan kişi başı geliriyle de 
77’inci olurken, bu yılın ortalamasında 
kişi başı gelirin 9.961 dolar olması ancak, 
Türkiye’nin ülkeler sıralamasında 81’in-
ciliğe kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Türkiye’nin bu sırası, söz konusu IMF 
istatistiğinin başlangıcı olan 1980’den 
bu yana olan dönemin en dip noktasını 
ifade ediyor. 

1980 darbesi ve 2001 krizi dönemle-
rinde bile olmadığı şekilde kişi başına 
gelir düşüşünün art arda 7 yıl sürmesi 
de Türkiye’nin bu makro göstergeye gö-
re dünyada 81’inci ülke konumuna in-
mesi de genel ekonomiye ve dolayısıy-
la sosyal bünyeye ilişin önemli bir uyarı 
niteliği taşıyor. Türkiye kişi başı gelirde, 
ağır ekonomik kriz yılı 2001’de düştüğü 
78’incilikle bile göreli olarak 2022’den 
daha iyi bir sırada yer alıyordu. 

IMF projeksiyonlarına göre Türkiye, 
2023 yılında ise sıralamada 78’incili-
ğe yükselerek 2001 ekonomik krizinde 
düştüğü düzeyi ancak yakalayabilecek. 

Gelirde
tarihi
küme

düşüşü
Yurttaşlarının ortalama refah düzeyinin göstergesi olarak kişi 
başına milli gelirine göre ülkeler sıralamasında 1980’de 55’inci, 
1990’da 51’inci, 2000’de 66’ncı olan Türkiye, 2022’de 81’inciliğe 
düşüyor. IMF’ye göre 2013’te 12.489 dolara kadar çıktıktan son-
ra 7 yıl üst üste gerileyerek 2020’de 8.612 dolara kadar inen kişi 
başına gelirde 2021’de başlayan toparlanma bu yıl da sürse de 
Türkiye’nin ülkelere göre sırası tarihi dip noktayı görecek.

NAKİ BAKIRKIŞI BAŞI MILLI GELIR

  $ Sıra

1980 2.134 55

1990 3.738 51

2000 4.238 66

2001 3.083 78

2002 3.617 74

2013 12.489 65

2014 12.079 67

2015 10.974 66

2016 10.891 65

2017 10.629 68

2018 9.508 76

2019 9.133 77

2020 8.612 75

2021 9.654 77

2022 9.961 81

2023 10.863 78

Kaynak: IMF

KIŞI BAŞINA MILLI GELIR ($)

1 Lüksemburg 127.673

2 İrlanda 102.217

3 Norveç 92.646

4 İsviçre 92.435

5 Katar 82.887

6 Singapur 79.426

7 ABD 75.180

8 İzlanda 73.981

9 Avustralya 66.408

10 Danimarka 65.713

Gelirin 
süper ligi

IMF’nin 
hesaplamalarına 

göre Türkiye’nin 9.961 
dolarla 81’inci olacağı 
2022 kişi başına milli 

gelir sıralamasında 
Lüksemburg 127.673 

dolarla birinci sırada yer almaya devam 
edecek. Bu ülkeyi 102.217 dolarla İrlanda, 

92.646 dolarla Norveç, 92.435 dolarla 
İsviçre ve 82.887 dolarla Katar’ın izleyeceği 

bekleniyor. Ortalama refah düzeyinin 
göstergesi olan kişi başına milli gelirde 

“süper lig” denilebilecek ilk on ülke 
sıralamasında daha sonra sırayla Singapur, 

ABD, İzlanda, Avustralya ve Danimarka 
geliyor. Satın alma gücü paritesi dikkate 

alınmazsa, kişi başına milli gelirin nominal 
tutarına göre her bir Lüksemburglu 

ortalama gelirde, yaklaşık 13 Türk’e bedel. 
Diğer bir deyişle 13 Türk’ün yarattığı 

toplam gayri safi yurt içi hasıla, ancak bir 
Lüksemburg yurttaşının yarattığına denk.

Ekonomistler 
GSYH’de 
yüzde 3,9 
artış bekliyor

Sıralamadaki 
düşüşün anlamı

AA Finans’ın Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) tarafından 30 Kasım Çarşamba 
günü açıklanacak 2022 yılı 3. çeyrek 
GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, 
15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. 
Anket sonuçlarına göre, ekonomistler 
bu yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye 
ekonomisinin yüzde 3,9 büyümesini 
bekliyor. Ekonomistlerin üçüncü 
çeyreğe ilişkin büyüme beklentileri, 
yüzde 3 ile yüzde 4,8 aralığında yer 
aldı. Ekonomistlerin 2022 yılının 
tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin 
ortalaması ise yüzde 5,2 olarak 
gerçekleşti. Ekonomistlerin 2022’ye 
ilişkin büyüme beklentileri, en düşük 
yüzde 4,5 ve en yüksek yüzde 5,7 oldu.

IMF’nin, ülke verileri baz alınarak 
yapılan sıralama, ortalama refah 
düzeyinin göstergesi olan kişi başına 
düşen milli gelir tutarında dönemlere 
göre değişiminin yanı sıra ülkeler 
karşılaştırmasında göreli değişimi 
veriyor. Dönemsel karşılaştırmada bir 
ülkenin basamak düşüşü, kişi başına milli 
gelir tutarında ilgili dönemde nominal 
olarak artış kaydetse bile, o ülkeyi geçen 
ülkelerin, geçtiği ülkelerden daha fazla 
olduğunu gösteriyor. Ülkenin, sıralamada 
daha yukarı basamaklara çıkması ise 
bunun tersini ifade ediyor. 

KIŞI BAŞINA 
GSYH NEDIR?
Kişi başına gayrisafi yurt içi 
hasıla (GSYH)/milli 
gelir ilgili yıl GSYH’sının ilgili 
yıl ortası nüfusuna bölümü 
ile bulunur. Dolayısıyla bir 
yıl içinde ülkede kişi başına 
yaratılan ortalama milli gelir 
tutarını, başka deyişle bu 
dönemde ülkenin yarattığı 
toplam milli gelirin kişi başına 
düşen ortalama tutarını 
gösterir. Bu yolla bulunan 
tutarın büyümesi ya da 
küçülmesi, genel anlamda 
ülke bireylerinin zenginleşme 
yoksullaşma durumunu 
ortaya koyar. 
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Yapı Kredi, ihracatçıya İGE 
teminatıyla kredi sunuyor

İLBANK’tan Konya’ya 
2,4 milyar liralık destek

Yapı Kredi, ihracatçı müşterilerine İh-
racatı Geliştirme AŞ (İGE) teminatıy-

la kredi sunmaya başladı. Yapı Kredi’den 
yapılan açıklamaya göre, ilk etapta İGE’nin 
Özkaynak Programı’ndan 2,3 milyar TL’lik 
bir kefalet limiti sağlayan banka, bu sayede 
ihracatçı olan ya da ihracata yeni başlayan 
müşterilerine, İGE teminatıyla ihracat ta-
ahhütlü kredi kullandıracak.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendir-
meleri yer alan Yapı Kredi Genel Müdür 
Yardımcısı Cahit Erdoğan, ihracatı destek-
leyici çözümleri müşterileri ile buluştur-
duklarını belirterek, ihracatçı firmalara 
sundukları çözümleri önemsediklerini ve 
önceliklendirdiklerini bildirdi.

Erdoğan, bu kapsamda ihracatçı müş-
terilerine İGE teminatıyla kredi sunmaya 
başladıklarını belirterek, şu ifadeleri kul-
landı: “Dijital kanallarımızdaki zengin dış 
ticaret menümüzle de ihracatçı müşterile-
rimizin iş hayatını kolaylaştırıyoruz. Önü-
müzdeki dönemde de başta finansmana 
erişim ve bankacılık hizmetleri olmak üze-

re ihracatçı firmaların yanında olmaya ve 
sınırları kaldırmaya devam edeceğiz.”

İhracatın desteklenmesi 
için büyük adım
İhracatı Geliştirme AŞ Genel Müdürü 

Kasım Akdeniz de iş birliğinin ihracatın 
desteklenmesi adına büyük bir adım oldu-
ğunu vurgulayarak, “Verdiğimiz kefaletler-
le ihracatçının finansmana erişimini ko-
laylaştırmak, finansman hacmini artırmak 
ve çeşitlendirmek üzere çıktığımız bu yol-
da en önemli başarı faktörlerinden birisi 
bankalarımızın teknik entegrasyonlarını 
tamamlayıp finansman için kaynak ayır-
masıydı. 

Yapı Kredi, bu süreçte öncü bankaları-
mızdan oldu ve projeyi başarılı bir şekilde 
tamamlayarak İGE kefaletiyle ihracat kre-
disi kullandırma uygulamasını başlattı. Ya-
pı Kredi’yi bu başarılı çalışması için tebrik 
ediyor, iş birliğimizin ihracatın finansma-
nına yönelik yeni çalışmalara başlangıç ol-
masını diliyorum” ifadelerini kullandı.

İller Bankası'ndan alınan bilgiye göre, İl-
ler Bankası içme suyundan atık suya, katı 

atıktan yenilenebilir enerjiye, kent içi ula-
şımdan kentsel dönüşüme, sokak sağlık-
laştırmadan bisiklet yollarına kadar bir-
çok alanda yaptığı projeleri halkın hizme-
tine sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda 
İLBANK tarafından Konya’da, Konya Bü-
yükşehir Belediyesi Türbe Önü Çarşısı, Me-
ram Katlı Otoparkı ikmal inşaatı işi, Eren-
cik Caddesi ve Karatay Sanayi ana kollektör 
hattı inşaatı işi ve Keçili Kanalı ana kollek-
tör hattı kanalizasyon inşaatı, Güneysınır 
Belediyesi 34 kilometrelik enerji nakil hattı 
ve dağıtım voltaj yükseltme sahası yapıldı.

Ayrıca Ereğli Belediyesi sıcak asfalt, so-
ğuk asfalt, beton parke taşı, bordür ve oluk 
taşı ile yol ve  kaldırım yapım işi, Kulu Bele-
diyesi alt yapı yağmur suyu hattı ve üst yapı 
çevre düzenlemesi, Çeltik Belediyesi sana-
yi dükkanları yapım işi için toplam 1 milyar 
324 milyon lira destek sağlanarak 9 proje ta-
mamlandı. Toplam tutarı 1 milyar 117 mil-
yon lira olan 38 işin yapım çalışmaları ise 
devam ediyor. Bunların tamamlanmasıyla 
İLBANK’tan Konya’ya 2 milyar 441 milyon 
liralık kaynak sağlanmış olacak.        Konya’da 
son 20 yılda İLBANK’ın finansman ve tek-
nik desteğiyle toplam maliyeti 8,43 milyar li-
ra olan 447 proje bitirildi.

Çin Merkez Bankası, 
zorunlu karşılıkları düşürdü
Çin Merkez Bankası (PBoC), banka ve 

kredi kuruluşlarının mevduatları karşı-
lığında rezerv olarak tutmaları gereken nakit 
miktarını ifade eden “zorunlu karşılık oranı-
nı” düşürdü. Çin Merkez Bankası’ndan ya-
pılan açıklamada, zorunlu karşılık oranının 
5 Aralık’tan itibaren yüzde 0,25 azaltılacağı 
bildirildi.

Piyasaya daha fazla likidite sağlamayı ve 
kredi piyasasını rahatlatmayı hedefleyen 
kararın, yaklaşık 500 milyar yuan (yaklaşık 
70 milyar dolar) nakit varlığı kredi verilmek 
üzere serbest bırakacağı tahmin ediliyor. Çin 
Merkez Bankası, kararın ardından Çin’de-

ki finans kuruluşlarının uyguladığı zorunlu 
karşılık oranlarının ağırlıklı ortalamasının 
yüzde 7,8’e ineceğini belirtti. Karar, zorunlu 
karşılık oranı halihazırda yüzde 5 olan ku-
ruluşları kapsamayacak. Dolayısıyla bu, ül-
kedeki asgari zorunlu karşılık oranı olacak. 
Kararın, bankaların ve finans kuruluşlarının 
finansman maliyetlerini de yılda yaklaşık 5,6 
milyar yuan (780 milyon dolar) azaltacağı 
öngörülüyor. Banka, karara dair açıklama-
sında, “istikrarı önceleyen ihtiyatlı para po-
litikasının sürdürüleceği”, “reel ekonominin 
teşvik edileceği” ve “aşırı parasal genişleme-
den kaçınılacağı” mesajlarını verdi.

Cahit Erdoğan, ihracatçıların gelişimine en üst düzeyde katkı sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

ASELSAN Konya, 
savunma sanayisinin 

üretim merkezi 
olmaya hazır

Özgün ürünlerin geliştiril-
diği ASELSAN Konya’nın, 
teknik altyapısı ve üretim 
kapasitesiyle savunma 
sanayisi ihracatına katkı 
sağlaması hedefleniyor.

ASELSAN Konya Silah Sis-
temleri Fabrikası, 17 Ara-
lık 2020’de 65 milyon dolar 

proje sermayesiyle kuruldu. Savun-
ma sanayisi için özgün ürünlerin 
geliştirildiği ASELSAN Konya’da, 
116’sı mühendis 286 personel istih-
dam ediliyor. ASELSAN’ın uzaktan 
komutalı silah sistemleri (UKSS) 
üretimlerinin aktarıldığı ASELSAN 
Konya’da, UKSS’lerin tedarik, üre-
tim, entegrasyon, test ve kalite faali-
yetleri yürütülüyor.

Türkiye’nin ihtiyacı olan çap ve 
kalibrelerde üretilen mevcut ürün-
lere ek olarak ihtiyaç olması halinde 
75 milimetreye kadar namlu ve silah 
üretimi altyapısına sahip tesis, atış-
lı testlerin yapılmasına yönelik 200 
metre kapalı atış alanını da bünye-
sinde barındırıyor.

Fabrikada kısa sürede geliştirilip 
üretilen “Milli Aselsan Konya Sila-
hı (MAKS) T-35 Elektrik Tahrikli 
Otomatik Top, MAKS T-30 Elekt-

rik Tahrikli Otomatik Top, MAKS 
T-30H Elektrik Tahrikli Otoma-
tik Top, MAKS OBA-40H Otoma-
tik Bomba Atar ve AKONS-L Silah 
Akıllandırma Sistemi” Türk savun-
ma sanayisi ile dost ve müttefiklerin 
ürün gamına sunuldu.

Elektrik Tahrikli Otomatik Toplar 
(MAKS T-35, MAKS T-30 ve MAKS 
T-30H), çalışma sistemleri sayesin-
de aynı kalibre toplarla kıyaslandı-
ğında, ağırlık, boyut, güvenilirlik ve 
kontrol edilebilirlik özellikleriyle 
öne çıkan yeni nesil silahlar arasın-
da ön plana çıkıyor.

Konya, savunma 
sanayisinde diğer 
alanlara da katkıda 
bulunabilecek 

önemli bir altyapıya sahip. İleride 
turbo şarj üniteleri, şanzıman, 
diferansiyel ve motor konularında 
birçok ürün gamı çerçevesinde 
Türkiye’de askeri ve sivil araçlara 
hizmet edecek şekilde gündeme 
gelmesi söz konusu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma 
Sanayii Başkanı İsmail Demir:

Her alanda 
katkı sunacak
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Vergi incelemesi artık rutin dı-
şı, olağan dışı olmaktan çıkı-
yor. İşiniz, işleriniz büyüdük-

çe her yılınız sürekli incelenecek hale 
gelecek.

Matrah artırımından yararlanmış 
olsanız bile,aftan yararlanılmamış 
dönemler ve affa girmeyen örneğin 
ÖTV,damga vergisi, devreden kdv, kdv 
iadesi ve benzeri konularda inceleme 
yapabiliyorlar.

Eskiden vergi incelemesine seçim 
“hasbelkader,keyfe keder” yöntemi ile 
yapılırken,şimdilerde  seçim merke-
zileşti ve incelemeye seçim büyük öl-
çüde inceleme elemanlarının inisiya-
tifinden çıkarılarak objektif esaslara 
oturtulmaya çalışılıyor.

Bazen incelenen yıl bir başka açı-
dan tekrar incelenebiliyor.

Vergi incelemesine seçilme 
nedenleri:
1. Mali idare, ülkede hangi sektör-

lerde kazanç oluşuyor ve fakat ye-
terli gelir elde edemiyorsa o sektörlere 
yönelme gayretinde. Örneğin internet 
üzerinden elde edilen reklam gelirleri 
nedeniyle yabancı şirketlerin tamanı-
nın incelendiğine şahit olduk.

2. Enflasyonla mücadele sürecin-
de,hükümetin talebi çerçevesinde,ö-
zellikle zincir mağazalar,büyük top-
tancı veya perakende satıcılar,in-
ternette mal satışına aracılık eden 
platformlar nezdinde, şirketlerde 
fahiş fiyat artışı ve karlar olup ol-
madığını kontrol etmek üzere in-
celemeler yapıldığına şahit oluyo-
ruz.

3. Getirilen döviz kısıtlamaları-
na uyulup uyulmadığının kontrolün-
de de vergi denetim birimlerine görev 
verildiğini görüyoruz. 

4. Bir kısım meslekler göze batı-
yor (futbolcu, sanatçı, kuyumcu, 
doktor, avukat). Her sene  meslek-
lere göre vergi ödeyenlerin listeleri, 
mesleklerdeki ortalamalar,listedeki 
sıralamalar ile piyasada oluşmuş ka-
zanç algılarının uyuşmamasının ya-
rattığı psikolojiyi teskin amaçlı ince-
lemeler yapılıyor.

5. Magazin haberlerinde harca-
maları ile dikkat çekenler incelene-
biliyor.

6. Konjonktürel olarak mesleğini-
zin öne çıkması, çok kazandığı algısı 
(örneğin medya fenomenleri ve inter-
nette reklam geliri elde ediyor oluşla-
rı)incelemeyi tetikliyebiliyor.

7. Konjonktürel sektörler. Örne-
ğin son yıllarda yazılım sektörü ve ya-
kın  sektörlerin,sosyal medya ve in-
ternet üzerinden gelir elde edenlerin 
incelenmeye çalışıldığını görüyoruz.

8. Risk analiz sistemi tarafın-
dan ,çok sayıda ve farklı noktadan 
yapılan elektronik değerlendirme ve 
mukayeseli ,çok yönlü karşılaştırma-
lar sonucu risk puanınızın yüksek bu-
lunmuş olması nedeniyle.

9. İhbar varsa (işten çıkarma süre-
cinde sorun yaşanılan eski çalışan-
lardan, ortaklar arasında sorun varsa 
şirket ortaklarından,sorunlu işten ay-
rılan üst düzey yöneticilerinden,ra-
kiplerden, ihbar sonucu gelir elde et-
meyi uman birilerinden gelir ).

10. Yararlanılan istisnalar, indi-
rimler ,teşvikler çoğu zaman incele-
me nedeni olabiliyor.

11. Yüksek hacimli ilişkili işlem-
ler incelemeye sebep olabilir.

12. Tasfiye,birleşme,bölünme,-
hisse satışı vb önemli iş ve işlemler.

13. Aftan (matrah artırımı)ya-
rarlanmamışsanız veya yararlan-

madığınız yıllar için incelemeye alı-
nabilirsiniz.

14. Banka hesabınız ile beyanı-
nızın uyumsuzluğu tespit edildiğin-
de ki bu bilgiler maliyeye gidiyor ve 
gelir / kurumlar vergisi beyanlarıyla 
eşleştiriliyor.

15. Bir başka şirket incelenirken, 
ona mal veya hizmet satmış veya al-
mışsanız.

 16. İkili anlaşmalar çerçevesinde 
diğer ülkelerden alınan bilgiler.

17. Kara para incelemeleri.
18. Tek vergi numarası uygulama-

sı çerçevesinde toplanan bilgilerden 
hareketle yapılan kontroller (banka 
faiz gelirleri incelemeleri, gayrimen-
kul satış incelemeleri, borsa satış in-
celemeleri).

19. Beyanname, beyanname ekleri 
,bilanço, gelir tablosu , mali tablolar 
dipnotları arasında  tutarsızlıklar.

20. Mali idarece fişlenmiş olma 
(sahte belge kara listesine girme-özel 
esaslara alınmış olma ).

21. Kasa hesabının şişkinliği.
22. Yüksek ortaklar cari hesabı.
23. Şişkin bir kanunen kabul edil-

meyen gider rakamı.
24. Düzeltme beyanları.
25. İade talepleri.
26. Sürekli ve yüksek miktarlı 

devreden kdv. 
27. Sürekli zarar beyan ediliyor 

olması.
28. Büyük mükellef olma (sürekli 

inceleme hedefi var).
29. Kârlılık oranının sektörel ve 

veya bölgesel ortalamaya göre bariz 
sapma göstermesi (elektronik beyan 
sonrası vergi dairesi daha fazla veri-
yi elektronik ortamda alıp işleyebilir, 
karşılaştırılabilir hale geldi).

30. Kârlılık oranlarınızın diğer yıl-
lar beyanlarınıza göre bariz bir sapma 
göstermesi.

31. BA/BS ve benzeri elektronik 
formlar arasında tutarsızlıklar.

32. Önceki yıllarda nezdinizde 
yapılmış vergi incelemelerinde 
yapılmış tarhiyatlar nedeniyle.

33. Beyannamenin diğer indirimler 
satırında gösterilen rakamlarla ilgili 
yeterli açıklama yapılmamış olması.

34. Bilanço kalemlerinizle ilgili ya-
tay (diğer yıllar, diğer şirketlerle mu-
kayese), dikey (kendi içindeki) rasyo-
su analizlerinde ki sapma ve uyum-
suzluklar nedeniyle.

35. Düzenlediğiniz yazarkasa fiş tu-
tarları ile kdv beyanlarınız arasında 
uyumsuzluk varsa.

36. Bir konu genel olarak taranır-
ken.Örneğin yurt dışına yapılan öde-
meler stopaj ve Kdv,transfer fiyatla-
ması yönleriyle inceleniyor olabilir.

37. Sektör incelemesi sırasında. 
38. Adli makamların ,önlerindeki 

davada gündeme getirilen bir kısım 
iddialar üzerine,talebi nedeniyle.

39. Vergi dairesinin veya bir başka 
idarenin (örneğin Gümrük İdaresi-
nin) çok çeşitli nedenlerle talebi üze-
rine.

40. Takdir komisyonunun talebi 
üzerine takdir işlemine dayanak ya-
pılması için.

Yaşadığınız,şahit olduğunuz veya 
duyduğunuz inceleme gerekçelerini 
paylaşırsanız listemizi daha da zen-
ginleştirebiliriz.

En önemlisini unuttum.
Şayet bir konu sizi rahatsız ediyor,-

bu konu incelenir,incelenirse de eleş-
tirilir şeklinde bir kuşkunuz varsa,-
bilin ki incelenirsiniz ve o konuda 
eleştirilirsiniz. Murphy kuralı mı ne-
dir bilmiyorum ama bir şekilde oluyor.

Av. Zeki 
GÜNDÜZ 

Vergi incelemesine 
seçilmek için 40 neden

Esnaf ve sanatkarın 
finansmanı geliyor

Bakan Mehmet Muş, Antalya'nın 
Manavgat ilçesindeki bir otelde 
düzenlenen Türkiye Esnaf ve Sa-

natkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif-
leri Birlikleri Merkez Birliği'nin (TES-
KOMB) Eğitim Semineri ve İstişare 
Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, güç-
lü esnafın güçlü ekonominin teminatı ol-
duğunu belirtti.

Esnafın en çok finansmana ihtiyaç 
duyduğunu dile getiren Muş, AK Parti 
iktidarı döneminde esnafa gerekli deste-
ğin sağlandığını ve daha fazla finansma-
nın daha ucuz maliyetle esnafla buluş-
turulduğunu söyledi. Salgın döneminde 
de imkanlar ölçüsünde kira, gelir kaybı, 
hibe gibi esnafa destekler verildiğini ha-
tırlatan Muş, bunların amacının zor gün-
lerde esnafın işini döndürecek imkanı 
sağlamak olduğunu kaydetti.

Bakan Muş, yeni dönem stratejilerinin 
de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan'ın katılacağı bir programda belirle-
neceğini ve bununla ilgili hazırlıkların 
sürdüğünü bildirdi.

15 milyar lira hemen gönderilecek
Esnaf ve sanatkarların finansman ih-

tiyacını karşılamak için Halk Bankası 
aracılığıyla kullandırılacak 100 milyar li-
ra tutarındaki Hazine Faiz Destekli Kre-
di Paketi'ne değinen Muş, kredide faiz 
oranlarının yüzde 9,5'tan 7,5'a indirildi-

ğini kaydetti. 100 milyar lira tutarındaki 
limitin de 4 ay içinde esnafa ulaştırılaca-
ğını aktaran Muş, şunları söyledi:

"Aralık ayına geldik, burada ilave fi-
nansmana ihtiyaç var. Bunun için de ko-
nuştuk, Halk Bankası da hazırlığını yap-
tı, 15 milyar lira hemen gönderilecek. Do-
layısıyla pazartesi gününden itibaren bu 
kaynak sizlere gönderilmiş olacak. Siz de 
esnafa dağıtmaya başlayacaksınız. Geri 
kalanını da en fazla 4 ay içerisinde ille-
rimize, ilçelerimize, kooperatiflerimize 
göndermiş olacağız. Siz de bu planlama 
içerisinde esnaf kardeşlerimize bunun 
ödemesini yaparsınız."

Halkbank Genel Müdürü Osman 
Arslan'ın tecrübeli olduğunu ve Halk-
bank'ın da bugün Türkiye'nin en güçlü 
bankalarından biri olduğunu belirten 
Muş, banka ne kadar iyi bir noktaya taşı-
nırsa esnafa da katkısının daha fazla ol-
duğunu vurguladı. Muş, TESKOMB Baş-
kanı Abdülkadir Akgül'ün de esnafın da-
ha fazla imkana kavuşması için büyük 
bir çaba harcadığını kaydetti.

"Esnafın aleyhinde hiçbir 
düzenlemeye müsaade etmedik"
Hükümet olarak da hep esnaftan ya-

na olduklarını ifade eden Muş, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

"Esnaf sadece ticari anlamda değil, ay-
nı zamanda sosyal bir görev de üstleni-

yor, bulunduğu bölgede, ilde, ilçede, ma-
hallede itibar edilen insanlar. Bu açıdan 
bu yapımızı güçlendirerek, sürdürece-
ğiz. Yapacağımız düzenlemelerle, ataca-
ğımız adımlarla esnaf tarafında olacağı-
mızı mutlaka bilmenizi isterim. Esnafın 
aleyhinde hiçbir düzenlemeye müsaade 
etmedik, etmeyeceğiz. Çünkü çok büyük 
bir aileyiz, kitleyiz. Dolayısıyla bu büyük 
aile Türkiye'nin sosyolojik anlamda da 
en önemli sigortalarından bir tanesi. Es-
nafın olduğu yerde sakinlik, huzur olur, 
kurallara riayet olur. Ama ne kadar zayıf-
larsa toplum içerisinde o zaman kural-
sızlık daha fazla artar. Ekonomik fonksi-
yonun yanında böyle sosyal ve çok önem-
li fonksiyonu da var."

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyacını karşılamak için 
hazırlanan 100 milyar lira tutarındaki Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi'ne ilişkin 15 milyar 
liralık tutarın hemen, geri kalanının ise 4 ay içinde gönderileceğini bildirdi.

TESK GENEL BAŞKANI BENDEVİ PALANDÖKEN:

 "Zorunlu trafik sigortasında 
teşvik artırılsın"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları 
Konfederasyonu (TESK) Genel 
Başkanı Bendevi Palandöken, 

trafik sigortasında fiyat kademelerine 
2 basamak daha eklenmesinin sevindi-
rici olduğunu belirterek, "Trafik sigorta 
basamakları daha da genişletilerek hiç 
cezası olmayan sürücüler için verilecek 
yüzde 50 teşvik oranı artırılmalı" ifade-
sini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, zo-
runlu trafik sigorta sistemindeki basa-
makların genişletilmesinin olumlu bir 
gelişme olduğunu bildirdi.

1 Ocak 2023'ten itibaren zorunlu tra-
fik sigortasında dinamik basamak siste-
miyle fiyat kademelerine 2 basamak da-
ha eklenmesinin sevindirici olduğuna 
işaret eden Palandöken, "Trafik sigorta 
basamakları daha da genişletilerek hiç 
cezası olmayan sürücüler için verilecek 
yüzde 50 teşvik oranı artırılmalı. 5-10 

yıl boyunca kaza yapmayan, sürücüle-
rin zorunlu trafik sigortasında hatırı sa-
yılır indirim yapılmalı ki trafik kazaları 
azalsın." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, trafik sigorta primleri 
hesaplanırken ceza puanına göre fiyat 
artışı yapıldığı gibi cezası olmayanlar 

için de indirim yapılmasının adaletli bir 
uygulama olduğunu bildirdi.

Öte yandan enflasyona bağlı ay ve yıl 
bazında artan zorunlu trafik sigorta üc-
retlerinin dar gelirli vatandaşı zorladı-
ğına dikkati çeken Palandöken, şunları 
kaydetti:

"İlk kez sigorta yaptıracak sürücüle-
rin henüz trafik kazası geçmişi belli ol-
madığı için indirimden faydalanamıyor. 
Enflasyona bağlı olarak ay ve yıl bazın-
da artan zorunlu trafik sigorta ücretle-
ri özellikle dar gelirli vatandaşın belini 
büküyor. Hem sigorta şirketleri hem de 
bankalar elini taşın altını koyarak geç-
mişte sağlanan taksit imkanını yeniden 
getirmeli. Ayrıca geçmişte 3-4 olan tak-
sit sayısı da mutlaka artırılmalı. Çünkü 
enflasyonla birlikte artan fiyatlar karşı-
sında araç sahipleri tek seferde yüksek 
meblağları ödeyemediği için sigortalılık 
oranı düşüyor."

Mehmet Muş
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Parasal 
genişletmenin 

maliyeti

Merkez bankaları, 10 yıllık nice-
liksel genişleme (QE) boyun-
ca devasa tahvil varlıkları bi-

riktirirken, faiz oranlarının süresiz olarak 
düşük kalacağına etkin bir şekilde bahis 
oynuyorlardı. Gelinen noktada bahsi kay-
bettiklerini söyleyebiliriz. Çünkü merkez 
bankalarının tahvil alım programları yarı 
mali bir politika oluşturuyor. Dolayısıyla 
para otoriteleri, uzun vadeli devlet tahvili 
alımlarını ticari bankalara kısa vadeli re-
zervler ihraç ederek finanse ediyor. Yakın 
zamana kadar, bu iyi bir iş gibi görünüyor-
du. Tahviller teknik olarak çok az getiri sağ-
larken, finansman maliyeti oldukça düşük 
kaldığı için merkez  bankaları yine de kar 
yapıyordu. Gelelim bu anlayışın mevcut ge-
lişmeler ışığında neden terk edilmesi ge-
rektiğine… 

 
Mükelleflere fatura edilen hatalar
Enflasyonun hızla artması ve birçok ül-

kede çift haneli oranlara ulaşmasıyla bir-
likte, merkez bankalarının politika faiz-
lerini hızla artırmaktan başka çaresi kal-
madı. Bu, kısa vadeli faiz oranlarının artık 
uzun vadeli tahvil getirilerini aşmasıyla fi-
nansman maliyetlerini artırdı. Sonuç ola-
rak, tahvil alım programlarının mali riskle-
ri, merkez bankalarının varlıkları üzerinde 
kayıplarla karşı karşıya kalmasıyla gerçek-
leşiyor. Merkez bankaları kar veya zararla-
rının tamamını hazineye devrettikleri için, 
bu masraflar nihai olarak vergi mükellef-
leri tarafından karşılanıyor. Yani merkez 
bankalarının kalıplaşmış alışkanlıkları her 
ülkede yurttaşlara fatura ediliyor. Peki kim 
ne kadar zarar etti?

Zararlar noktasında ülkelerin çok da şef-
faf olmadığını gözlemliyoruz. ABD Federal 
Rezervi, tahvil varlıklarının değerinin bu 
yılın sonuna kadar 670 milyar dolara ka-
dar düşeceğini ortaya koyarak, beklenen 
kayıpların ölçeği konusunda en şeffaf ül-
ke oldu. Euro Bölgesi de benzer kayıplara 
uğramayı bekleyebilir. Bölgedeki 19 ulusal 
merkez bankası ve Avrupa Merkez Bankası 
(ECB), 4.3 trilyon dolarlık devlet tahviline 
sahip ve bu tahviller Euro Bölgesi’nin GS-
YİH'sının yaklaşık yüzde 40'ı tarafından 
finanse ediliyor. Yıllarca süren negatif faiz 
oranlarının ardından ECB şimdi mevduat 
faizini yüzde 1.5'e çıkardı ve mali piyasa-
lar bunun gelecek yıl yüzde 3'e ulaşmasını 
bekliyor. Tahvil portföyünün ortalama ge-
tirisi ise yüzde 0.5'in altında olduğuna göre 
aradaki zarar 600 milyar euro’luk kümü-
latif kayıp anlamına geliyor. Bu rakam 750 
milyar euro’luk Avrupa tarihinin en büyük 
teşvik paketine dahi yakınlık anlamına gel-
miyor mu? 

 
Devasa hatalar yapıldı
Geriye dönüp bakıldığında, merkez ban-

kalarının son birkaç yılda devasa tahvil 
alım programlarını sürdürmekle devasa 
bir hata yaptıkları açıktır. Bazıları bunu o 
zaman fark etti ve yukarı yönlü (hatta daha 
düşük oranlar) sınırlı ve potansiyel aşağı 
yönlü (enflasyon geri dönerse büyük port-
föy kayıpları) çok büyük olduğu konusunda 
uyarıda bulundu. Bununla birlikte, merkez 
bankaları, QE operasyonlarının zımni ma-
li risklerini büyük ölçüde görmezden geldi. 
Örneğin Avrupa Merkez Bankası, potansi-
yel mali sonuçlardan bahsetmeden, yüksek 
enflasyon ve istihdam açısından tahvil sa-
tın alma operasyonlarının faydalarını gös-
teren (çoğu çok yüksek akademik kalitede) 
düzinelerce araştırma makalesi yayınladı. 
Merkez bankalarının bu hatadan ders çı-
karması umulmaktadır. Bir dahaki sefere, 
büyük mali etkileri olan geleneksel olma-
yan politika araçlarını kullandıklarında, 
riskler konusunda çok daha açık ve onları 
alırken çok daha dikkatli olmalılar.

Daniel
GROS

Avrupa Politika 
Çalışmaları 

Merkezi 
Yönetim Kurulu 

Üyesi

Türkiye’nin kozmetik sek-
törü ihracatı, 2022 yılının 
Ocak-Ağustos döneminde 

1 milyar 18 milyon dolar olarak ger-
çekleşti. Sektörün, 2025 yılında-
ki dünya pazar payının ise 750 mil-
yar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. 
Açıklanan verilere göre, 162 ülkeye 
ihracat yapan Türkiye’nin ihracat 
yaptığı ülkelerin başında Irak, ABD, 
Rusya, İran ve Birleşik Arap Emir-
likleri yer alıyor. Irak, 88 milyon do-
lar ile kozmetik sektöründe en çok 
ihracat gerçekleştirilen ülke olurken 
hemen ardından 87 milyon dolar ile 
ABD geliyor.

Sektör yeniden şekilleniyor
KÜAD Kongre Başkanı Fuat Ars-

lan, “Bildiğiniz üzere tüm dünyada 
bir zihniyet ve paradigma değişikliği 

yaşanıyor. Şu an, iklim krizi ve dünya 
ısısının önemi artık alarm seviyesine 
geldi. Dünya ülkeleri de iklim hassa-
siyeti konusunu Dünya yaşamı için 
bir tehdit unsuru olarak kabul etti. 

Bu önemli kabul ile birlikte bazı ön-
lemler için de hızlıca kararlar alın-
maya başlandı. Bu anlamda, üretim 
kararları, tüketim kararları, tedarik 
zinciri yönetimi, lojistik, alternatif 
enerji kaynakları, döngüsel ekono-
mi, toprağa dayalı inovasyon, yüksek 
veri mühendisliği gibi kavramlardan 
tutun da bireysel yaşam şekillerine 
kadar pek çok değişiklik yaşanacak. 
Özellikle, artık sanayi kuruluşları ve 
sivil toplum kuruluşları da bu duru-
mun yönetilmesi konusunda acil ey-
lem planları oluşturmak zorunda ka-
lacak” şeklinde konuştu. 

Yeşil mutabakat masaya 
yatırılacak
Arslan, “Dünyanın şu anki duru-

munu ve gelecekte oluşturacağı at-
mosferi, sürdürülebilirlik kavramın 

altında ele almak mümkün. Bu an-
lamda, Yeşil Mutabakat konusuna 
da sürdürülebilirliğe ulaşma süreci-
nin bir yol haritası olarak bakabiliriz. 
Dernek olarak, biz de hem firmaları-
mızla yaptığımız çalışmalar hem de 
her yıl gerçekleştirdiğimiz kongre-
lerimizle bu bilinci artırmak için ça-
lışıyoruz. Yeşil mutabakat sürecinin 
dışında kalacak firmaların gelecek 
zaman diliminde yaşama şansının 
olmadığının farkındayız. Üreticile-
rimizi, araştırmacılarımızı, sürecin 
kamusal paydaşlarını, ilgili çevre ve 
düşünce kuruluşlarını bu önemli ve 
hayati konuyu tartışmaya ve sektörü-
müz için yol haritasını hazırlamaya 
davet ediyoruz. Bu kapsamda, düzen-
lediğimiz 6.Uluslararası Kozmetik 
Kongresi’nin bu yılki konusunu Ye-
şil Mutabakat olarak belirledik” dedi. 

Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği (KÜAD) tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Kozmetik Kongre-
si 1 -3 Aralık 2022 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşecek. Açıklanan verilere göre, 162 ülkeye ihracat yapan 
Türkiye’nin ihracat yaptığı ülkelerin başında Irak, ABD, Rusya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri yer alıyor.

Uluslararası Kozmetik Kongresi 1 Aralık’ta 

Avrupa Hava Seyrüsefer Gü-
venliği Teşkilatının (EURO-

CONTROL) 18-24 Kasım dönemi-
ni kapsayan uçuş raporuna göre, İs-
tanbul Havalimanı, Avrupa'daki en 
yoğun havalimanı oldu.

Sivil Havacılık Genel Müdürlü-
ğünün (SHGM) sosyal medya he-
sabından yapılan açıklamada, 18-
24 Kasım döneminde İstanbul 
Havalimanı'nın günlük ortalama 
1220 uçuşla Avrupa'daki en yoğun 
havalimanı olduğu bildirildi.

Açıklamada, "EUROCONTROL 
tarafından yayınlanan 18-24 Ka-
sım 2022 dönemine ait Kapsam-
lı Değerlendirme Raporu'na göre 
İstanbul Havalimanı yeniden Av-
rupa'daki en yoğun havalimanı ol-
muştur" ifadesi kullanıldı. Söz ko-
nusu rapora göre günlük ortalama 
1143 uçuşla Londra Heathrow Ha-
valimanı'nın ikinci, Paris Charles 
de Gaulle Havalimanı'nın ise 1106 
uçuşla üçüncü sırada yer aldığı 
kaydedildi.

İstanbul Havalimanı
günlük uçuş ortalamasıyla 

Avrupa birincisi oldu

Türkiye iklimlendirme sektörü-
nün en önemli buluşma nokta-

larından biri olan ‘teskon+SODEX 
Isıtma, Soğutma, Klima, Havalan-
dırma, Yalıtım, Pompa, Vana Fuarı’, 
26-29 Nisan 2023 tarihleri arasın-
da İzmir Tepekule Kongre ve Ser-
gi Merkezi’nde gerçekleşecek. Han-
nover Messe Sodeks Fuarcılık A.Ş. 
tarafından düzenlenen ve iklimlen-
dirme sektörünün lider üreticileri-
ni, sektör profesyonellerini, akade-
misyenleri iki yılda bir buluşturan 
fuar, gerçekleştirildiği 12 yıl boyun-
ca 45 bin ziyaretçi ve bini aşkın katı-
lımcıya ev sahipliği yaptı.

Ege Bölgesi’nin en güçlü fuarla-
rından biri olan ‘teskon+SODEX’, 
2023 yılında 100’ün üzerinde katı-
lımcı firma ve 7 bin ziyaretçiyi ağır-
lamayı hedefliyor. Ağırlıklı olarak 
makine mühendisleri, teknisyen-
ler, akademisyenler olmak üzere 
çoğunlukla mühendislerin ziyaret 
ettiği fuarda, Türk Tesisat Mühen-
disleri İzmir Şubesi öncülüğünde eş 
zamanlı Ulusal Tesisat Mühendis-

liği Kongresi de (TESKON) düzen-
lenecek. Kongreye akademisyen-
ler, sektör profesyonelleri ve kari-
yer hedefini iklimlendirme sektörü 
doğrultusunda çizen öğrenciler yo-
ğun ilgi gösteriyor.

‘teskon+SODEX 2023’
100’den fazla katılımcı firma  ve 

7 bin ziyaretçiyi ağırlayacak

Kasım kampanyalarında 
e-ticarette en çok 
cep telefonu satıldı

E-Ticaret Altyapı Sağlayıcıla-
rı Derneği (EDER) Sözcüsü 
ve Projesoft Üst Yöneticisi 

(CEO) Yüksel Eminoğlu, kasım kam-
panyalarında en çok satışın cep tele-
fonu sektöründe olduğunu, geçen se-
neye oranla adet olarak yüzde 16 civa-
rında artışın yaşandığını bildirdi.

Ticaret Bakanlığı rakamlarına ba-
kıldığında Türkiye’de yurt içi e-tica-
ret, 2022’nin ilk 6 ayında ciro olarak 
yüzde 116 ve Sepet Sayısı olarak yüz-
de 38 artmış durumda. Verilere göre 
ülke genelindeki ticari cironun yüzde 
18,5’inin de e-ticaret üstünden ger-
çekleştiği görülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 

Eminoğlu, “Beyaz eşya, küçük ev alet-
leri ve cep telefonu satışları oldukça 
hareketli. Geçen sene kasım ayına gö-
re sepet sayısında yüzde 13,6 bir artış 
var ki cep telefonu ve küçük ev aletle-
rinde bu oran yüzde 16 civarında. Ci-
ro olarak da geçen senenin yüzde 211'i 
yakalanmış durumda” değerlendir-
mesinde bulundu.

Eminoğlu, adet olarak 
bakıldığında çamaşır ve 
bulaşık makinalarının 
çok miktarda satıldı-
ğını, akıllı telefonlara 
talebin de yüksek ol-
duğunu anlatarak, 
şunları kaydetti: 

“Tost makinası ve rondo gibi mutfak 
aletlerinde indirimlerin etkisi olduk-
ça hissediliyor. Mobilya tarafında ise 
genç odaları ve çalışma masalarında 
yüksek satış adetleri mevcut. En çok 
satış öncelikle cep telefonu sektörün-
de var. Geçen seneye oranla adet ola-
rak yüzde 16 civarında bir artış ya-

şanmış durumda. Peşinden de 
küçük ev aletleri geliyor ki bu-
rada da satın alınan ürünler-

de adet olarak yüzde 15,4 gibi 
bir artış var. Üçüncü olarak 
da beyaz eşya satışları dik-
kati çekiyor. Burada da adet 
olarak yüzde 14’lük bir artış 

gözlemliyoruz.”

E-Ticaret Altyapı Sağlayıcıları Derneği Sözcüsü ve Projesoft Üst Yöneticisi Yüksel 
Eminoğlu, geçen seneye göre satışları yüzde 16 artan cep telefonlarının, kasım kam-
panyalarının gözdesi olduğunu, peşinden ise küçük ev aletlerinin geldiğini kaydetti.

Kişi başı ortalama 
harcama 
4 bin 964 TL 
Yüksel Eminoğlu, kasım 
kampanyaları döneminde pek çok 
kategoride ürün satıldığını fakat 
adet olarak en çok satılan ürünün 
akıllı cep telefonu olduğunu 
belirterek, “Bunun dışında önemli 
bir bilgi de kişi başı e-ticaret 
harcamaları ki Türkiye’de 18-70 yaş 
arası kesime baktığımızda internet 
üstünden kişi başı ortalama 4 bin 
964 TL’lik bir harcama görüyoruz. 
Kasım kampanyaları döneminde 
bu rakamın ortalama olarak 7 bin 
500 TL’yi geçmesini bekliyoruz. 
Bu da hem yurt içi ticaret içinde 
e-ticaretin payının artması hem 
de kasım ayı kampanyaları ile 
beraber cironun ciddi oranda 
yükselmesiyle olacaktır” diye 
konuştu.

Fuat 
Arslan



C M Y B

DÜNYA SAYFA 09



C M Y B

DÜNYA SAYFA 10

10 GÜNCEL28 Kasım 2022 • PAZARTESİ

Brahma
CHELLANEY

Robert Bosch 
Akademisi Üyesi

Çin’in dizayn ettiği 
borç esareti

Tartışmalı bir demiryolu projesini finanse etmek 
için Kenya’nın Çin ile 2014 yılında imzaladığı kre-
di anlaşmasının yakın zamanda açıklanan ayrın-

tıları, Çin’in gelişmekte olan ülkelerdeki kredilerinin yağ-
macı doğasını bir kez daha vurguladı. Sözleşme, borçluya 
neredeyse tüm riski yüklemekle kalmadı, aynı zamanda bu 
riskleri yönetilemez seviyelere çıkardı. Bugün gelinen nok-
tada ise dünyanın dört bir yanındaki birçok ülke, egemenli-
ği aşındıran Çin’in borç tuzaklarına düşmeye devam ediyor. 

En büyük tek alacaklı 
IMF ile rekabet halinde 
Son 10 yılda Çin, düşük ve orta gelirli ülkelere verdiği 

kredileri 3 katına çıkarak, 2020’nin sonunda 170 milyar 
dolara ulaştı. Söz konusu rakamla Çin, dünyanın en büyük 
tek alacaklısı haline geldi. Ödenmemiş dış kredileri şu an-
da küresel GSYİH’nın yüzde 6’sını aşıyor. Burada Çin, kü-
resel bir alacaklı olarak Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 
rekabet edebilir hale gelmeyi amaçlıyor. Yine Çin, 838 mil-
yar dolarlık Kuşak ve Yol Girişimi (BRI) kapsamında veri-
len kredilerle, dünyanın en büyük altyapı projelerini finan-
se eden ülke olarak Dünya Bankası›nı geride bıraktı.

Çin yapımı COVID-19 salgınının başlangıcından bu ya-
na Çin›in altyapı projelerine verdiği denizaşırı kredilerin 
düşüşte olduğu kesin. Bu kısmen, salgının ortak ülkeleri 
ciddi ekonomik sıkıntılar içinde bırakmasından kaynakla-
nıyor, ancak Çin’in yağmacı kredilerine yönelik artan ulus-
lararası eleştiriler de muhtemelen katkıda bulundu. Bu dü-
şüş eğiliminin, Çin’in sömürge tarzı borç vermenin sonu-
nun habercisi olduğu umulabilir. Ancak düşüş, çoğunlukla 
zaten Çin’e borçlu olunan borçların ağırlığı altında olan 
Kenya dahil olmak üzere BRI ortak ülkelerine verilen kur-
tarma kredilerindeki artışla dengelendi.

Kurtarma kredilerinin ölçeği çok büyük. Yalnızca en bü-
yük üç borçlu (Arjantin, Pakistan ve Sri Lanka) 2017’den 
bu yana Çin’den 32.8 milyar dolarlık kurtarma kredisi al-
dı. 2018›den bu yana şaşırtıcı bir şekilde 21.9 milyar dolar-
lık Çin acil durum kredisi alan Pakistan, açık ara en büyük 
borçlu oldu. Bu, Çin’in ülkeleri içine ittiği kendi kendini 
besleyen borç sarmalının altını çiziyor. Çin, IMF’den fark-
lı olarak kredilerine katı koşullar koymadığından, ülkeler 
ödenmemiş borçlarını ödemek için daha fazla borçlanıyor 
ve böylece daha da derin bir borca   batıyorlar.

Borca karşılık toprak alıyor 
En önemlisi, Çin’in kredi sözleşmeleri tipik olarak gizli-

likle örtülüyor. Çin ayrıca kredilerini doğrudan hükümet-
lere değil, alıcı ülkelerde devlete ait şirketlere, devlete ait 
bankalara, özel amaçlı araçlara ve özel sektör kurumları-
na yönlendiriyor. Çin›e olan gizli borçların resmi borçla-
rı gölgede bıraktığı Laos›u düşünün. Karayla çevrili küçük 
ülke, pandemik şokun ardından temerrüde düşmekten ka-
çınmak için ulusal elektrik şebekesinin çoğunluk kontro-
lünü Çin’e devretmek zorunda kaldı. 

Buna ilave Çin›in borçlularından birkaçı stratejik var-
lıklarını alacaklılarına devretmek zorunda kaldı. Tacikis-
tan, Pamir Dağları’nın 1.158 kilometre karesini (447 mil 
kare) Çin’e teslim etti. Çinli şirketlere kendi topraklarında 
altın, gümüş ve diğer mineral cevherleri çıkarma hakları 
verdi ve sınırına yakın bir yerde Çin tarafından finanse edi-
len bir askeri üs inşasını onayladı. 

Sonuç olarak uluslararası bir araştırmanın gösterdiği 
gibi, «Çin sözleşmelerindeki iptal, hızlandırma ve istikrar 
hükümleri, potansiyel olarak borç verenlerin borçluların 
iç ve dış politikalarını etkilemesine izin veriyor.» Çin, kre-
dileri keyfi olarak geri çekme veya derhal geri ödeme talep 
etme hakkını saklı tutarak bu politika gücünü sıklıkla kul-
lanır. Bu şekilde Çin, denizaşırı kredilerini ekonomik ve 
diplomatik çıkarlarını ilerletmek için kullanabilir. Örne-
ğin Çin, Laos’taki ışıkları söndürebiliyorsa, çok taraflı fo-
rumlarda kesin bir müttefiki var. Bir ülkeyi borç temerrüde 
düşürebilirse, istediği tüm ticaret ve inşaat sözleşmelerini 
güvence altına alabilir. Bu sayede bir ülkenin limanlarını 
kontrol edebilirse stratejik konumunu güçlendirebilir.

KOSGEB’in ‘Hızlı Destek’ programı
90 bin gence 

iş kapısı açtı 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB kanalıyla yılbaşından 
bu zamana kadar KOBİ’lere 8,3 milyar lira kaynak sağladıklarını belirterek, 
“Bu kaynağın yaklaşık 7 milyar lirasını, Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı 
Destek Programı kapsamında 47 bin 500 işletmeye aktardık. Yeni mezun 90 
bin genç, KOSGEB’in bu programı sayesinde ilk kez istihdam edildi.” dedi.

Bakanlıktan yapılan yazı-
lı açıklamada, KOSGE-
B’in, Nisan 2021’de Mik-

ro ve Küçük İşletmelere yönelik 
Hızlı Destek Programı’nı başlattı-
ğı anımsatıldı. İmalatçı KOBİ’lere 
yönelik olarak tasarlanan Mikro 
ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek 
Programı’nın ilk iki fazında imalat 
sektörüne odaklanıldığı vurgula-
nan açıklamada, bu 2 dönemde 12 
bin işletmeye 367 milyon liralık iş-
letme sermayesi desteği verildiği 

bildirildi. Açıklamada, son 12 ay-
daki ortalama istihdamını koru-
yan ve alacağı ilave personeli 12 ay 
boyunca çalıştırma taahhüdünde 
bulunan işletmelerin, programa 
başvurmaya başladığı belirtilerek, 
mikro işletmelerin 2, küçük işlet-
melerin de 5 personele kadar ya-
rarlanabildiği programın 3’üncü 
döneminde 100 bin lira olan des-
tek tutarının, 4’üncü fazda 125 bin 
liraya çıkartıldığı kaydedildi.

Program kapsamında 10 Ekim’e 

kadar başvurularını yapan işlet-
melerin, ilave personeli istihdam 
ederek, 28 Kasım’a kadar KOSGE-
B’den istihdam başına 125 bin lira 
olan ödemeyi talep edebileceği be-
lirtilen açıklamada, şu bilgilere yer 
verildi: “Genç, yeni mezun ve ka-
dın istihdamını hedefleyen prog-
ramda, belirlenen sektörlerde fa-
aliyet gösteren işletmeler, 1981 ve 
sonrası doğumlu, daha önce hiç ça-
lışmamış veya son 3 yılda 6 aydan 
fazla çalışmamış olan yeni perso-

neli istihdam edebiliyor. Destek-
ten, üniversite mezununun yanı 
sıra meslek lisesi, teknik lise veya 
mesleki ve teknik lise mezunu olan 
kişileri istihdam eden işletmeler 
yararlanabiliyor. Desteği kullanan 
işletmeler, ilk 24 ay bir ödeme yap-
mayacak. Sonraki 24 ayda 6 eşit 
taksitle KOSGEB’e geri ödemede 
bulunacak. Geri ödemede, herhan-
gi bir faiz veya komisyon alınmaya-
cak. Desteğin ilk geri ödeme taksit-
leri Eylül 2024’te başlayacak.”
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‘Çalışan Bağlılığı’ndan
‘Çalışan Deneyimi’ne 

yolculuk…
Uzun yıllardır çalışan bağlılığını konuşuyoruz. Tam da 

işverenler çalışanlarını elde tutmak, bağlı çalışan ya-
ratmak için çeşitli uygulamalar geliştirip, çalışan devir hı-
zında olumlu yönde etkiler görmeye başladıkları günlerde, 
tüm dünya pandemi ile sarsıldı. Şirketlerine bağlı, işini, iş 
yerini, markasını severek çalışanlar dahi pandemi döne-
minde değişen koşullar sebebi ile işlerini sorgular oldular. 
Dolayısıyla pandemi döneminde tüm dünyada çalışanla-
rın elde tutulmasına yönelik çeşitli yöntemler geliştirildi. 
Uzaktan çalışma ve toplantılar, online ekip buluşmaları ve-
ya well-being etkinlikleri ile çalışanların nabzı tutulmaya 
çalışıldı. Bu dönemde anladık ki bağlılık aslında bir sonuç 
ve bu sonuca ulaşmamızı sağlayan ise çalışanların kurum 
içinde yaşadığı deneyimler. Benim de ‘Çalışan Deneyimi’ 
yolculuğuna başlamam tam bu döneme denk geliyor.

Peki nedir bu çalışan deneyimi?
Tracy Maylett & Matthew Wride, çalışan deneyimini; 

“Çalışan deneyimi, çalışanların organizasyonları hakkın-
da sahip oldukları algıların toplamıdır” şeklinde tanımlı-
yor. Jacob Morgan ise, “Çalışanların mecbur oldukları için 
değil, isteklilikle çalışacakları koşulları oluşturmak üzere 
fiziksel, teknolojik ve kültürel ortamlarda akan iş dinamik-
lerinin yeniden tasarlanmasına çalışan deneyimi denir” 
tanımını yapıyor.

Çalışan deneyimi, kurumda
çalışılan tüm süreyi kapsar
Çalışan deneyimi, henüz daha ‘adaylık’ aşamasında baş-

layan ve kurumda çalıştığı tüm süre boyunca, çalışana te-
mas ettiğimiz tüm zamanları kapsar. Aslında zamansızdır, 
belirli kurallara bağlanması, çerçeve içine alınması, sınır-
landırılması çok da doğru değildir. Sosyal medya paylaşım-
ları ile başlayan işveren markası yolculuğu, işe alacağınız 
aday ile kurulan ilk iletişim, ilk temas noktası ve yarattığı-
nız deneyim ve sonrasında her bir adımda derinleşen veya 
yüzeysel kalan anlar bütünüdür.

Tüm kurumlar çalışanlarına öyle ya da böyle deneyim 
sunuyorlar, yaşatıyorlar. Önemli olan bu deneyimin çalı-
şanda bıraktığı etki ve bu etkiyi görebilmek. Son yıllarda 
öncü kurumlar, çalışan deneyimi yaratmak üzerine birim-
ler kurulmaya başladı. Elbette çalışan deneyimi yaratma-
nın tek bir sahibi veya sorumlusu yoktur, olamaz da. Çalı-
şan deneyimi tasarımı kurumun gayreti ile başlayıp, çalı-
şanların da katkısı ile olgunlaşır. Kurum içindeki liderlere 
de bu deneyimi kurum içinde hayata geçirmek, yaşatmak 
gibi önemli görev düşmektedir. Çalışan deneyimi bilinci 
yaratmak aynı zamanda kurum kültürünün de temel yapı 
taşlarından biridir. Yapılan araştırmalara göre, iş yerinde 
anlam bulduğuna yani kurumun, yaptığı işin hayatına bir 
anlam kattığına inanan çalışanların oranı 1/20. Çok az de-
ğil mi? Bu oranı artırmak, deneyimlerden beslenen bir or-
ganizasyon oluşturmak, çalışanların işyerinde anlam bul-
malarına olanak sağlamak, kurumdaki tüm liderlere düş-
mektedir.

Çalışanlar için anlamlı anlar nasıl yaratılır?
Çalışan bağlılığını artıracak şekilde olumlu bir çalışan 

deneyimi yaratmak maddi imkanlar sunarak değil de kalı-
cı izler yaratarak sağlanabilir. İşe başlanan ilk gün, ilk terfi, 
zorlu bir proje bitimi, yaşanan bir sağlık sorunu gibi çalı-
şanlar için önemli olan anların anlamlı olmasını sağlamak 
ve çalışan deneyiminin bir parçası haline getirmek, olduk-
ça da kolay aslında. İlk terfi alan çalışana yöneticisi tarafın-
dan yazılan bir tebrik kartı, uzun süreli izinden dönen çalı-
şana ekip üyeleri ve liderinden gelen bir hoş geldin partisi, 
yaşanan anları anlamlı kılmak için birkaç iyi örnek.

Bu örnekleri çoğaltarak, kuruluşunuzun varoluş amacı 
ile çalışanlarınızın kurumda varoluş amaçlarını ortaklaş-
tırdığınız, çalışanlarınız için oluşturduğunuz her bir temas 
noktası ile yarattığınız deneyim tasarımı emin olun kısa 
sürede amacına ulaşacaktır.

Şimdi sorulacak soru şu; “Siz çalışanlarınıza nasıl bir de-
neyim yaşatmak istiyorsunuz?”

Bursa’nın Gemlik ilçesin-
de, 1,2 milyon metreka-
re alan üzerine kurulu, 

son teknolojiyle donatılı ve her 
3 dakikada bir araç üretme ka-
pasitesine sahip fabrikanın göv-
de, montaj ve boyahane bölüm-
leri Togg CEO’su Gürcan Kara-
kaş ve beraberindeki yetkililerce 
tanıtıldı. Fabrikanın gövde bö-
lümünde aracın gövde kısmının 
robotlar tarafından nasıl üretil-
diği, “Avrupa’nın en temiz boya-
hanesi” unvanına sahip boyaha-
nede de “Türkiye’nin otomobi-
li”nin boya aşamaları gösterildi.

Togg’un Üst Yöneticisi Gürcan 
Karakaş, Togg’un 15 seneye ya-

yılmış 3,5 milyar euroluk bir ya-
tırım gerçekleştirdiğini söyledi.

Bu yatırımın 5 farklı modelde 
“akıllı cihaz”, 175 bin üretim ve 
mobilite ekosisteminin çekirde-
ğini kapsadığını anlatan Kara-
kaş, “2023 sonu itibarıyla Togg 
için toplamda 1,8 milyar avroluk 
kaynak harcanacak. Bu kaynağa 
akıllı cihaz, kampüs ve teknoloji 
geliştirmek için yapılan yatırım-
lar da dahil” dedi.

Karakaş, Togg’un şu anda 4 
milyar 336 milyon 274 bin lira ile 
Türkiye’de mobilite alanında fa-
aliyet gösteren şirketler arasın-
da ilk sırada yer aldığını vurgula-
yarak, şunları kaydetti:

“Togg, akıllı cihaz gelirleri ile 
diğer gelirlerin dengeli olduğu 
bir planla yola çıktı. Hem cihaz-
ların satışından hem mobil hiz-
metlerinin kullanımından ge-
lir elde edecek. Aynı zamanda 
batarya ve yazılım maliyetleri-
ni kontrol edebildiği için karlı-
lığına bunun da katkısı olacak. 
Togg’un fiyatı şubat ayında açık-
lanacak. İleri teknolojiye sahip 
bir akıllı cihaz olarak yola çıka-
cak Togg, içten yanmalılar da-
hil kendi sınıfındaki araçlar-
la rekabet edecek bir fiyata sa-
hip olacak. Tüm ön siparişler 
Şubat 2023 itibarıyla alınmaya 
başlanacak. İlk yıl 20 bin adet 
üretim olacak. Siparişler birey-
sel kullanıcılar öncelikli olmak 
üzere alınacak ve 2023 yılı bo-
yunca teslim edilecek. İlk akıl-
lı cihazın mart sonunda trafiğe 
çıkmasının ardından, ortalama 
18 ay sonra Avrupa pazarına gi-
riş yapılacak. Sedan model akıllı 
cihaz 2025 yılının ilk yarısında 
piyasada olacak.”

Eylül ayında Gaziantep’te 
üretim tesisi kuran Ye-

ni İnci, şimdi de Erzurum’da 
üretim tesisi kurmak için kol-
ları sıvadı. 2023’ün ilk çeyre-
ğinde hayata geçmesi planla-
nan tesisle üretim kapasitesi 
yüzde 15 artacak. 

Anadolu’nun yükselen bir 
değer olduğunu belirten Ye-
ni İnci Yönetim Kurulu Baş-
kanı Furkan Atakan, "Erzu-
rum’daki fizibilite çalışmala-
rı tamamlandı. 2023 yılında 
da Anadolu’ya yatırım yap-
mayı hedefliyoruz’ dedi. 

“Bir otomobilden faz-
lası” vizyonuyla yola 

çıkan Togg’un CE-
O’su Gürcan Karakaş, 
“Togg’un fiyatı şubat 

ayında açıklanacak. 
İleri teknolojiye sahip 

bir akıllı cihaz olarak 
yola çıkacak Togg, içten 

yanmalılar dahil kendi 
sınıfındaki araçlarla re-

kabet edecek bir fiyata 
sahip olacak. Tüm ön 
siparişler Şubat 2023 

itibarıyla alınmaya  
başlanacak” dedi. 

“Togg, ‘YeniLig’in iddialı oyuncularından biri”
Togg’un 2030 sonu itibarıyla 1 mil-
yon üretim hedefinin bulunduğu-
nu anlatan Karakaş, kamuya 2035 
yılına kadar 30 bin Togg satılaca-
ğını aktardı. Karakaş, teknolojinin 
ve paradigmaların değiştiği bu 
dönemlerde yeni oyuncular için 
yeni fırsatların ortaya çıktığını be-

lirterek, “Togg bu döneme ‘Yeni-
Lig’ diyor. YeniLig’in başarılı oyun-
cuları da yeni 
nesil teknoloji 
kullanıcıla-
rı merke-
ze alarak 
geliştiren 

şirketler olacak” dedi.  Karakaş, 
şu anda toplam 1400 kişinin çalış-

tığı Togg’da üretim kapasitesi 
175 bin adede ulaştığında 

istihdamın 4 bin 
300 kişiye 
yükseleceği-
ni kaydetti.

Togg’da siparişler 
Şubat 2023’te alınacak

Yeni İnci, Erzurum’da 
üretim için yatırım yapacak 
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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) 
Başkanı Odile Renaud-Basso, kadın 

girişimciliğinin ekonomiye katılımda çok güçlü 
bir araç olduğunu söyledi

Bugüne kadar çok uluslu bir kalkın-
ma bankasının ilk kadın başkanı olan 
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 

(EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso, kadın 
girişimciliğinin kadınların ekonomiye katı-
lımında çok önemli bir etkiye sahip olduğu-
nu söyledi. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi 
(UNWoman) için verdiği röportajda EBRD 
Başkanı, kadın girişimciliğinin erkeklerle 
eşitlenmesinin global ekonomiye 6 trilyon 
dolarlık katkı yapacağını vurguladı. 

Odile Renaud-Basso yönetimindeki 
EBRD, BM Kadın Birimi ile ortaklık içine 
girerek koronavirüs pandemisinin kadınlar 
üzerindeki ekonomik etkilerini azaltmaya 
destek veren bir program geliştirdi.  Kadın 
İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık 
Desteği Programı Türkiye’de de kadın giri-
şimcilere ekonomide daha güçlü var olabil-
meleri için destek veriyor. 

11 Şubat 2001’de babamla ge-
çirdiğim son cumartesi gü-
nünün bugün yaşadıkları-

mın başlangıcı olacağını bilemezdim. 
Kendisi hem benim için hem de camia 
için sanki hiç ölmeyecek ya da ölme-
mesi gereken bir gazeteciydi. Babam 
ölümüyle de bize ölümsüzlüğünü ka-
nıtlamak istedi adeta. Bugün hala Ne-
zih Demirkent ismini sevgi, saygı ve 
minnetle anıyorsak, bu durumun ken-
disinin meslek için gösterdiği özve-
rinin eseri olduğuna benim çocuklu-
ğum şahittir. Çocukluğumun şahidi de 
Nezih Demirkent’tir. İşte bu sebeple 
hep şunu tekrar eder dururum: Nezih 
Bey’in ölümü ile basın camiası duaye-
nini, bense çocukluğumu yitirdim. 

Babam, sevdikleri için her zaman, her 
yere koşardı. Mesleğini en doğru şek-
liyle icra etmek için gecesini gündü-
züne katardı. O sadece bana değil, tüm 
gazetecilere baba, dost, ağabeydi… Ba-
na bıraktığı en büyük miras DÜNYA 
Gazetesi olarak gösterilse de, gerçek bu 
değildi… Babamın bana bıraktığı en bü-
yük miras, dürüstlüğü, hakkaniyeti ve 
sadakati oldu. 

Siz değerli okuyucularımızın zaman 
zaman karşısına çıkan “Gazeteyi gaze-
teciler” çıkarsın söylemi, ömrüm bo-
yunca belki de en çok duyduğum cüm-
le oldu. 

30 yıldır ‘212’ kadrosunda olan, baba-
ma ve onun kalemdaşlarına saygısın-
dan dolayı gazetede yazmayan ama her 
gün hem kendi gazetesini hem de tüm 
gazeteleri baştan sona okuyan iyi bir 
okuyucuyum. Gazete ve gazetecilik ba-
bam gibi benim de ruhuma işlemişken 
aksi nasıl mümkün olabilir ki… Çocuk-
luğunuzdan beri kulağınızda daktilo 
sesi ve odalarının her birinde zamanın 
en iyi gazetecileri olan bir evde büyür-
seniz bundan daha farklı bir şey düşü-
nemezsiniz. 
Ama ne yalan söyleyeyim, Nezih Be-
yin vefatından sonra karşımda sanki 
bir dağ vardı. İsmi, cismi ekonomi ba-
sınında henüz 20 yıldır duyulan bir ga-
zete, yıllarını bu mesleğe adamış 70 yıl-
lık bir ömür, 50 yıllık tecrübesiyle bana 
bırakılan bir miras. Ve bu mirası yaşat-
mak ve yüceltmek için kendini borçlu 
hisseden, ben… 

Ülkenin krizde olduğu günlerdi. 2 bine 
yakın çalışan, 10 kadar şirket ve bek-
lenmedik bir ölüm tüm hayatımın akışı 
ve şeklini değiştirmişti. Üstelik kadın 
olmak, bizim meslekte çok da zordur.  

“Tek ve bağımsız” sloganını düstur 
edinmem belki de kendimi doğru şekil-
de ifade edebilme ihtiyacımdan doğdu. 
Tek; çünkü tek çocuktum ve tek kadın 
medya patronu olarak tek başıma mü-
cadele vermek zorundaydım… 

Bağımsız; çünkü mali açıdan bir des-
tekçim olmadığı gibi bizi engelleyen 
bir yapı da yoktu. 

İşin başına geçtiğimden bu yana iste-
mesem de kendime, piyasaya, rakiple-
rime meydan okudum. Çünkü asıl ni-
yetim; tek ve bağımsız duruşumuzu ko-
rumaktı. Babam da böyle olsun isterdi. 
Ödün vermeden ve değerlerinizden ek-
silmeden DÜNYA markasını korumak.

Babiali’de yalan değil dürüstlük, dost-

luk, birbirine saygı, vefa vardı. Gazete-
cilik hele ki ekonomi gazeteciliği yap-
mak, insanları doğru bilgilendirmek 
ve yanıltıcı haber akışına fırsat verme-
mek demekti… Benim için hala da öyle. 

Etrafıma bakınca görüyorum ki bu 
meslekte hala çok vefalı dostlarımız ol-
sa da rekabetin dili değişmiş durumda. 
Nezih Bey’in en kıymet verdiği gaze-
tesi bir gün içerisinde pazarlama ürü-
nü haline getirilmeye çalışılmış. Başka 
bir gazete markası yaratmaya çalışan 
bir ekip, korumak için ömrümü harca-
dığım, maddi manevi türlü yüklerine 
katlandığım ve hala yüklerini taşımaya 
devam ettiğim, babamın göz bebeği ve 
benim en kıymetlim olan DÜNYA’mı 
kapandı, dönüştü, ismi değişti haberle-
rine konu edebildi…

Babamın yokluğundan sonra ilk işe git-
tiğimde asla masasına oturamadım. 
Sanki onun hakkına girecektim. Bu da 
bende büyük acı yaratacaktı. Ben hiç-
bir zaman Nezih Bey değildim, olamaz-
dım. Herkes kendine özgü olmalıydı. 
Hatırasına sadık kalarak onu yaşatma-
ya devam edecektim. Babama sözümü 
tuttum. Çok zorluklar çektim. Bu zor-
lukları zaman zaman çalışanlarım da 
çekti. Her işletme sahibi gibi borçla-
rım da oldu. Ancak bu durumları aş-
mak için asla yalan söylemedim. Kim-
senin mirasına konmadım. 

Tarafsızlık, ilke ve ödün ister.  Sizden 
beklentisi çoktur ve zordur. Yayını ya-
parken, ilanı alırken, gazeteyi satarken 
hep dürüst olmak gerekir. Ağır eleşti-
ri de yapabilirsiniz ama yalan söz ede-
mezsiniz. Birini yok etmek pahasına 
bir hayat başlatamazsınız. Birbirimi-
ze saygı duyulmadığında sadece kaos 
yaratırız. 

En acı günümü, babamı kaybettiğim 
gün olarak görmüştüm. Babamdan 
sonra onun hatırasını 19 yıl DÜNYA 
Gazetesi’ni çıkararak yaşattım. 39’un-
cu yılımızda adının yaşaması için 
DÜNYA Gazetesi “markasını” inhisa-
ri sınırlı sorumlu olarak NBE AŞ şir-
ketine 3 yıl için kiraya verdim. 40’ncı 
yıl pastası NBE AŞ koridorlarında ke-
silirken orada olamamak, en acı ikinci 
günüm olmuştu. 

“Bundan acısı var mı?” diye düşünür-
ken 15 Kasım 2022’de başlayan ve 18 
Kasım 2022’de ‘DÜNYA Gazetesi Dö-
nüşüyor, İsmi Değişiyor ve Kapanıyor’ 
haberleri ile sarsıldım. Ben de bu ha-
berleri sizler gibi sosyal medya hesap-
larından ve de kullanım hakkını kira-
ya verdiğim kendi gazetemin basılı ve 
internet yayınlarından öğrendim. Ha-
yat bazen gerçekleri acı tecrübelerle 
öğretiyormuş. Bugün 64 yaşındayım 
ve hayat bu yaşımda beni tekrar tekrar 
büyütüyor…

Duygularım karışık olsa da okurların 
doğru haber alma hakkını yerine getir-
mek adına sizinle en doğrusunu pay-
laşmak istedim. Biz DÜNYA olarak 
dönüşmüyoruz, kapanmıyoruz, başka 
bir isimle de yolumuza devam etmiyo-
ruz. Başladığımız günlerde olduğu gi-
bi bugün de o hep bildiğiniz, güvendi-
ğiniz ekonomi yayıncılığı çizgimiz ile 
gazetecilik yapmaya devam edeceğiz. 
İnanıyoruz ki DÜNYA Gazetesi, Türk 
Ekonomisi ile birlikte büyümeye de-
vam edecek.  

Ekonomide 
sıçrama için 

kadın gücü şart 

ÖTV matrah düzenlemesi için 
tarih geldi: 1 Aralık 2022
Hazine ve Maliye Baka-

nı Nureddin Nebati, sı-
fır otomobil fiyatlarını etki-
leyecek ÖTV matrah düzen-
lemesi hakkında hafta sonu 
Otomotiv Yetkili Satıcıları 
Derneği (OYDER) yetkilileri 
ile görüştü. Perakende sek-
törü temsilcileri ve Tüm Sa-
nayici ve İş Adamları Derne-
ği (TÜMSİAD) yetkilileri ile 
de bir araya gelen Bakan Ne-
bati matrah düzenlemesi için 
tarih verdi. Bakan Nebati, gö-
rüşme sırasında otomobilde 
matrah düzenlemesinde son 
aşamaya gelindiğini ve uy-
gulamanın 1 Aralık itibarıy-
la hayata geçirileceğini ifade 
etti. Bakan Nebati, "İstişare 

odaklı görüş ve önerilerin ya-
nı sıra devreye aldığımız uy-
gulamaların çıktılarını kap-
samlı bir şekilde ele aldık. İş 
dünyası ile bugün gerçekleş-
tirdiğimiz görüşmelerin son 
ayağında, Otomotiv Yetkili 
Satıcıları Derneği (OYDER) 
Başkanı Sayın Altuğ Erciş ve 

beraberindeki Yönetim Ku-
rulu Üyeleri ile bir araya gel-
dik" dedi.

Bakan Nebati daha önce 
yaptığı açıklamada da ÖTV 
oranlarında değişiklik ol-
mayacağını, matrah tarafın-
da düzenleme yapılacağını 
açıklamıştı.

Getir’den, Avrupa’da yeni işbirliği
Dakikalar içerisinde market ürünlerini kullanıcılarla buluş-
turan Getir, dünyanın önde gelen yemek teslimatı girişim-
lerinden Just Eat Takeaway.com ile Avrupa çapında bir iş 
birliğine imza attı. Gelecek hafta Almanya’da başlayacak iş 
birliği ile, Getir’in yaklaşık 2.000 ürünü, Just Eat Takeaway.
com’un  Almanya’daki cep telefonu uygulamasında ve inter-
net sitesinde satışa sunulacak. Önümüzdeki haftalarda ise 
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Aran: Girişimcilere 
özel şube açtık
Silikon Vadisi’nde merkez 

açan, girişimcilik programla-
rı başlatan, girişim sermayesi ya-
tırım fonu kuran Türkiye İş Ban-
kası, İzmir’de girişimcilere özel 
İzmir Girişimcilik Şubesi’ni açtı. 

İzQ Girişimcilik ve İnovasyon 
Merkezi’nde düzenlenen açılış 
törenine katılan İş Bankası Genel 
Müdürü Hakan Aran, girişimci-
liğin emek, risk almayı ve bir ha-
yale sahip olmayı gerektiren özel 
bir alan olduğunu söyledi. 

Genç girişimcilere “yaptıkları 
girişimden para kazanmayı de-
ğil o girişimle neyi değiştirmek 
ve başarmak istediklerini hayal 
etmeleri” tavsiyesinde bulunan 
Aran, şöyle konuştu: 

“Girişimcilik programlarımızı 

ülkemizin ihtiyaç duyduğu farklı 
dikeylere göre artırdık. Tarımda 
bir girişimcilik programı başlat-
tık. Girişimlerimizin ihtiyaçları-
nı gördükten sonra yurt dışında 
yatırım turlarına çıkardık, Sili-
kon Vadisi'ndeki ofisimize götür-
dük. İnandığımız fikirlere yatı-
rım yapabilmek için kendi giri-
şim sermayesi yatırım fonumuzu 
kurduk. İş Bankası’nın yarattığı 
ekosistemde müşterisiyle, teda-
rikçisiyle birlikte erişim imka-
nı sunmak adına da girişimcilik 
merkezindeki şubelerimizi haya-
ta geçiriyoruz. Girişimcilerimi-
zin hayaline ulaşmasına yardım-
cı olacak şekilde İş Bankası’nın 
gücünü girişimcilerimize vakfet-
mek için buradayız.” 

Vakıf Katılım’dan büyük destek
Vakıf Katılım, kasım ayı itibarıyla gerçek ve 

tüzel kişi müşterilerine 140 milyar liranın 
üzerinde finansman desteği sağladı.  Katılım fi-
nans sektöründeki pazar payını yüzde 15 seviye-
sine taşıyan Vakıf Katılım, kasım ayı itibarıyla 
aktif büyüklüğünü 167 milyar TL’ye ulaştırarak, 
yıl başından bu yana yüzde 66’lık büyüme sağla-
dı. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen 
Vakıf Katılım Genel Müdürü Osman Çelik, şun-
ları kaydetti: “2022 yılında da şubeleşme strate-

jimizi sürdürerek, 48 ilde 154 şubemiz ve 2 bin 
500’e yakın personelimizle yurt çapında tüm 
müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyo-
ruz. 7’nci yılımızı tamamlarken konvansiyonel 
bankalar ve katılım finans kurumları arasında 
ödenmiş sermayesi en güçlü 3’üncü kurum ol-
duk. Her yıl büyüyen sermaye yapımızla sektör-
deki gerçek ve tüzel müşterilerimize 100 milyar 
lirası nakdi olmak üzere toplamda 140 milyar li-
ranın üzerinde destek sağladık.”

Düzce’de depremin 
bilançosu netleşiyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 

Düzce’deki depremin ardından 
yapılan hasar tespit çalışmalarına 
ilişkin, “Acil yıkık 25, ağır hasarlı 
263 bina, orta hasarlı yok. 43 acil 
yıkık, 435 ağır hasarlı yani toplam 
478 bağımsız bölüm var. Bunlar 
tespit edildi, yıkılacaklar” dedi.

Soylu, Düzce Valiliği’nde dü-
zenlenen Afet Koordinasyon ve 
Değerlendirme Toplantısı son-
rası yaptığı açıklamada, kentte 17 
Ağustos 1999 depreminden son-
ra 12 Kasım 1999’da yaşanan dep-
remin ortaya koyduğu travmanın 
geçmediğini, Düzcelilerde “Yeni 
deprem olacak mı?” endişesinin 
olduğunu aktardı. 

Depremin ardından yaşanan 
korkuyu çok hızlı şekilde üzer-
lerinden atmaları gerektiğini di-
le getiren Soylu, “Bunun için çok 
hızlı hareket ediyoruz. Gerek za-
rar gerek hasar tespitlerinde ol-
sun, belki de bu zamana kadar gör-

düğüm en hızlı davranışı ortaya 
koymaya çalışıyoruz” şeklinde 
konuştu.

Binalar az ya da ağır hasarlı
“Düzce’de şu anda orta hasar-

lı yok, ya az hasarlı ya ağır hasarlı 
var” diyen Bakan Soylu, hasar tes-
pitleri konusunda şu ana kadar 23 
bin 916 binanın tarandığını belir-
terek şu bilgileri paylaştı: “369 ko-
nut acil yıkık ve ağır hasarlı. Orta 
hasarlı yok. Ağır hasarlı ve acil yı-
kık binalar bugünden itibaren yı-
kılmaya başlanıldı. Az hasarlı ise 
2 bin 548 bina var, toplamda 9 bin 
446 konut var, şu ana kadar yapı-
lan 56 bin 266 taramada.”

Şu ana kadar 317 artçı depre-
min olduğunu vurgulayan Soy-
lu, “Bunların en büyüğü 4,3 ve 4,1; 
artçı deprem aralığı 1 saate kadar 
düştü” dedi. Soylu’nun verdiği bil-
giye göre bölgede 2 bin çadır ku-
ruldu. 

 AFAD Deprem Risk ve 
Azaltma Genel Müdürü 
Orhan Tatar, Düzce’de 5,9 
büyüklüğündeki depre-
mi üreten fayın üzerinde 
enerji kalmadığını belir-
terek “Burada önümüz-
deki haftalarda vatanda-
şımızın hissedebileceği 
boyutta birtakım artçı sar-
sıntılar meydana gelebilir. 
Bu da vatandaşımızı kay-
gılandırmasın. 17 Ağustos 
1999 depreminde ‘Kara-
dere Fayı’ diye adlandır-
dığımız bölgede yaklaşık 
10 kilometre civarındaki 
bir bölüm kırılmamıştı, 
yani içindeki enerjiyi bo-
şaltmamıştı. Bu son dep-
remde bu 10 kilometrelik 
bölümdeki enerji de bo-
şalmış oldu” dedi.

Fayın 
üzerinde 
enerji 
kalmadı
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