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Her zamanki gibi öncelikle konu başlığının açı-
lımını izah etmek isterim. Kalite sözcüğü bir 
ürün veya hizmetin belirlenen veya olabilecek 

ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin 
toplamıdır. Fransızcadan dilimize geçmiş nitelik, bil-
hassa iyi nitelik için kullanılan latince “nasıl” sözcü-
ğünden türemiştir. Yaptığımız işin sırrı işte tam da bu-
radadır. Nasıl sözcüğünün ardı bitmeyecek kadar çok 
sıfatlarla doludur. Bunların iyi olmasına gayret ederiz. 
Yeni, taze, rahat, ergonomik, estetik, güzel bunlardan 
sadece bazılarıdır. Hepsi de daha nitelikli olmayı çağrış-
tırır. Kaliteli bir ürünü piyasaya çıkarmak için bazen ra-
kiplerle, bazen kendimizle yarışırız. Bunu tek amacı var-
dır; daha kalıcı olmaktır. Saygın olmak, inanılır olmak 
en büyük değer yargılarımızdır. Bunu elde edebilmek 
için çalışır, çabalar ve hep daha iyisini yapmaya uğraşı-
rız. Hatta daha çok kalite sunabilmek adına yıllarımızı 
bile veririz.

Kalite sadece ürün göstergesi değildir. Aramızda ko-
nuşurken; ‘kaliteli insan‘ diye bahsettiğimiz kişiler de 
vardır. Bu da kalıcılığı sağlar. Etrafınıza güven duygusu-
nu yayar. Ama o insan olmak herhangi bir ürünü yapma-
ya benzemez. Yeni bir şeyler ekleyerek, dokunuşlarda 
bulunarak sadece katkı sağlayabiliriz. Çünkü onun va-
sıfları doğuştan gelir. Genlerinde iyi olmak vardır. Natu-
rası böyle gelişir. Tabii ki o da insandır şaşar beşer... Ama 
daha az hata yapar. Etik değerlerini çiğnemez, gelenekle-
rinden şaşmaz. Hatalarını bile telafi etmeye gayret eder.

Vatanına, milletine, ailesine, işine sadakat ile bağlıdır. 
Günümüzde gittikçe azalan bu kişilere saygı duymalıyız. 
Çünkü önümüzdeki nesillere katkı sağlayacak bu kalite-
ye ihtiyacımız vardır.

Bunun için çalışmalıyız ve bakış açımızı buna döndür-
meliyiz.

Kalite!

G Ü N L Ü K
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Helal pazarında 
63 milyar dolarlık 
ihracat fırsatı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 
Helal Ekonomi Raporu 
2022, İstanbul'da İİT üye-

si ülke bakanlarının katıldığı bir 
etkinlikte duyuruldu.  İİT Helal 
Ekonomi Raporu 2022'ye göre, 
İİT üye devletleri, geçen yıl helal 
ekonomi ürünlerinde 275 milyar 
dolar tutarında ihracata karşı-
lık 338 milyar dolar ithalat yaptı. 
Gerçekleşen 63 milyar dolarlık 
dış ticaret açığında başı çeken 
sektörler; gıda, hazır giyim, ilaç 
ve kozmetik oldu. İİT helal eko-

nomi ithalatının yüzde 18'i İİT 
içinden yapılırken, sadece Tür-
kiye, Endonezya ve Malezya, he-
lal ekonomi ürünlerinde ilk 20 
ihracatçı arasına girmeyi başar-
dı. Helal ekonomi ürünlerinde 
Malezya ve Endonezya ile birlik-
te 20'den fazla kalemde üretim 
ve ihracat yapabilme kapasitesi-
ne sahip olan 3 ülkeden biri ola-
rak öne çıkan Türkiye'nin, bu 
açığın kapatılmasında önemli rol 
oynaması bekleniyor. 

Devamı 3. sayfada

İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye 57 ülke, geçen 
yıl helal ekonomi sektörlerinde 63 milyar do-
lara ulaşan ticaret açığını üyeler arası ticareti 
geliştirerek kapatmayı amaçlıyor.

"İndirim kampanyaları 
kasım ayı enflasyonunu 

aşağıya çekecek"

Depolamalı
rüzgar ve 
güneş enerjisi 
yatırımları için 
rekor başvuru
EPDK Başkanı Mustafa 
Yılmaz: Düzenleme 
yayımlanalı henüz 
2 hafta olmadan 
rekor düzeyde 
başvuru yapıldı. 
Şu anda 110 
milyar dolara 
ulaşan bir 
yatırım talebi 
söz konusu.

Bankaların aktifleri 13,5 trilyon liraya çıktı
Bankacılık Düzenleme 

ve Denetleme Kuru-
mu (BDDK) verilerine gö-
re, Türk bankacılık sektö-
rünün toplam aktif büyük-

lüğü ekim ayında 13 trilyon 
452 milyar liraya ulaştı. 
Söz konusu dönemde, sek-
törün en büyük aktif kale-
mi olan krediler yüzde 43,5 

artarak 7 trilyon 35 milyar 
liraya, mevduat ise 2021 
sonuna göre yüzde 57,4 ar-
tarak 8 trilyon 347 milyar 
liraya yükseldi. 5'TE

Borsa 
İstanbul
Karbon 
Piyasası 
kuracak
Sürdürülebilir Finans 

Forumu’nda konuşan 
Borsa İstanbul Genel Mü-
dürü Ergun, iklim kanunu-
nun Resmi Gazete’de ya-
yımlanarak taslağın ka-
nunlaşmasının ardından, 
Borsa İstanbul’da karbon 
piyasasını kuracakları-
nı söyledi. 21 Kasım’da he-
saplanmaya başlanan BIST 
Sürdürülebilirlik 25 en-
deksinin üzerine yakın za-
manda bir vadeli işlem söz-
leşmesi kuracaklarını da 
ifade eden Ergun, Borsa İs-
tanbul'un sürdürülebilirlik 
konusundaki dönüştürücü 
rollerinin farkında oldukla-
rını ve dünyanın artık sür-
dürülebilirlik konusunu göz 
ardı edemediği bir noktaya 
geldiğini belirtti. 6'DA

Birleşmiş Markalar Derneği 
(BMD) Başkanı Sinan Öncel 

‘Efsane Cuma’ haftası ile zirveye 
ulaşan indirim kampanyalarının 
hem organize perakende sektö-
rü hem de tüketici için büyük bir 
fırsata dönüştüğünü söyledi. Ka-
sım ayı e-ticaret cirolarının 2021’e 
göre yüzde 165 artış gösterdiğini 
açıklayan Sinan Öncel, “Bu yıl ‘Ef-
sane Cuma’nın denk düştüğü 25 
Kasım cirolarında 18 Kasım Cu-
ma’ya göre yüzde 184 artış kayde-
dildi. ‘Efsane Cuma’ haftasında-

ki artış ise bir önceki haftaya göre 
yüzde 132 oldu” dedi. 

BMD Başkanı Öncel, ocak-e-
kim döneminde Türkiye’yi ziyaret 
eden yaklaşık 40 milyon turistin 
de katkısı ile organize perakende 
sektörünün verimli bir 10 ay geçir-
diğini belirterek şöyle devam et-
ti: “Markalarımız kasım indirim-
leri ile enflasyonla mücadeleye de 
önemli bir katkı sundu. İndirim-
ler sayesinde gıda dışı perakende-
de kasım ayı enflasyonunun düşe-
ceğini öngörüyoruz.”
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Zeki
GÜNDÜZ

Vergi 
Polemikleri

Eyvah özel esaslara 
alınmışız

Değerli Dünya okurları,24 
Kasım tarihli  yazımdan 
sonra çok sayıda soru ve yo-

rum aldım. Bu nedenle bu konu üze-
rinde durmaya devam edeceğim.
Bahse konu yazıma www.dunya.com 
adresinden erişebilirsiniz.

Özel esaslara almak kara listeye al-
manın kibarcası. Mal veya hizmet al-
dığınız şirketlerden biri incelemeye 
defter belge ibraz etmese, adresinde 
bulunamasa,sahte belge kullandığı 
tespit edilse,sahte belge düzenlediği 
sonucuna varılsa,siz de başkasının  
yaptıklarından dolayı büyük prob-
lemler yaşayabilirsiniz.

Beş yıl önceki bile olsa 
tedarikçiniz incelenip sahteci 
damgası yediyse olayı sakın 
küçümsemeyin
Sahte belge düzenleyicisi teşhisi 

konulanlar mükellefiyetten de çıka-
rılıyor.Vergi idaresi bu teşhisi koy-
duğu şirketin fatura düzenlediği tüm 
şirketleri incelemeye alıyor. İncele-
me görevi sahteci şirketin vergi tek-
niği raporu ile birlikte iş emrine bağ-
lanıyor. Ne yazık ki böyle bir durum-
da incelemeye gelen arkadaşlar sizin 
daha ziyade kasten,bilerek,isteyerek 
mi bu belgeleri kulandığınızı ve fai-
lin kim olduğunu tespite çalışıyorlar.

Açıklamalarınızın ayrıntılı ve tu-
tarlı olması sizi çoğu zaman 3 kat ce-
za uygulanıp,kasten sahte belge kul-
lanma suçlamasıyla yargılanmaktan 
koruyor.

Çoğu zaman , ne açıklarsanız açık-
layın,herhalukarda ,tedarikçiniz 
sahte belge düzenleyicisi olarak de-
ğerlendirilmişse en iyi ihtimalle 1 kat 
ceza ile kurtulabiliyorsunuz.Bu tür 
durumlarda (sizin kasten sahte bel-
ge kullanmadığınız sonucuna varıldı 
ise)kurumlar vergisi tarhiyatı yapıl-
mıyor ancak o faturalarla ilgili kdv 
ler cezalı olarak tekrar isteniyor.Bu 
arada sizi de sahte belge kullanıcı-
sı diye listeye kaydediyorlar. Bu aşa-
mada “ödemeleri bankadan yapmış-
tık” açıklaması tek başına yetmiyor. 
24 Kasım tarihli yazımda ne gibi bel-
geler sunulabileceği hususunda lis-
teleme yapmaya çalışmıştım.

Tedarikçiniz henüz sahteci 
damgası yememiş ama listede ise
İlk etapta size bir yazı geliyor ve te-

darikçinizle yürüttüğünüz işlemler-
le ilgili başta banka ödeme belgeleri 
olmak üzere ,işlemin gerçekliğini or-
taya koyabilecek açıklamalar ya da bu 
belgeleri ,bu belgelerdeki kdv leri ka-
yıtlarınızdan çıkarmanız,iade almış-
sanız iade etmeniz talep ediliyor.

Yazıyı gerektiği gibi ya da hiç cevap-
lamadıysanız siz de hem tarhiyatla 
karşı karşıya kalıp hem de kara listeye 
(özel esaslar listesine) girebilirsiniz.

Bu aşamada ( henüz tedarikçi ve 
veya sizinle ilgili rapor yokken)idare 
daha toleranslı.Listeye koyarken çı-
karırken sunduğunuz belge ve açık-
lamalardan hareketle inisiyatif kul-
lanabiliyor.

Tedarikçi kabul protokolünüz 
olmalı
Şirkette nasıl bir sistem kurmalı 

ki sonradan daha rahat savunabile-
lim?Son yıllarda yurt dışında,bir çok 
ülkede bankada hesap açtırma zor-
luklarını görmüş, duymuşsunuzdur.
Bankadan kredi talebiyle ilgili değil,-
hesap açma ile ilgili çok sayıda belge 
istenir.

Türkiye’de uluslararası veya bü-
yük Türk şirketlerine mal veya hiz-

met satanlardan adeta hesap açar gi-
bi bir çok belge ,açıklama istendiğine 
şahit oluyoruz.

Bu belgelerin istenme nedeni sa-
dece vergi değil tabi ki.

Hangi nedenlerle tedarikçilerden 
bir çok belge isteniyor:
● Vergi mevzuatı açısından so-

rumlu tutulmamak için,
● Kara para suçlamaları ile karşı 

karşıya kalmamak için,
● İcradan-hacizden mal kaçırma 

fiili çerçevesinde değerlendirilme-
mek için,
● Repütasyon açısından,
● Olası dolandırılma ihtimalleri 

nedeniyle,
● Şirket içi suistimaller nedeniy-

le,
● Şirketin aradığı niteliklerde mal 

veya hizmet verebilme kapasite ve 
niteliklerinde olduklarını belgeleye-
bilmek için…

Bu belgeler bir kez istenip de bit-
miyor.Tedarikçi bilgileri sürekli 
kontrol edilip yenilenmesi de gere-
kiyor.

Adresleri ,iletişim bilgileri kontrol 
edilmeli. Fatura adresi,banka bilgi-
leri,imza sirküleri,iletişim bilgileri,  
vergi beyanname, ticaret sicil, web 
sitesi uyumlu mu bakılmalı.

Tedarikçiniz ve veya sizin hakkı-
nızda rapor tanzim edildiğinde işler 
değişiyor

Rapor yazılınca ya kabul edip her-
şeyi ödeyeceksiniz ya da dava(lar) 
açacaksınız.

1. dava listeden çıkmak için,
2. dava tarhiyatlara karşı,
3. dava listeden çıkarılsanız bile 

kdv iadesi açısından özel esas uygu-
lamasına devam edildiğinden açıl-
mak zorunda kalabilecek.

Listeden çıkarılma(özel esaslar-
dan çıkarılma) davasında mahkeme-
ler Anayasal ilkelerden hareketle çok 
hızlı (2 ay civarını bulabiliyor)yürüt-
meyi durdurma kararı veriyorlar.

YD kararı ne işe yarıyor?
Mali idare kdv iadesi ve mahsup 

için yürütmeyi durdurma (yd) kara-
rı veya özel esaslardan çıkarılma ka-
rarını dikkate almıyor. Mali İdare,ö-
zel esaslardan çıkarılma konusunda 
verilen mahkeme kararına rağmen 
KDV iadesinde halen (KDV Genel 
Tebliği Özel Esasları uygulayarak) 
yüksek (dört kat) teminat mektubu 
isteyebiliyor.

Yürütmeyi durdurma veya özel 
esaslardan çıkarma kararı müşteri-
lerinize yazılar gitmesini engelliyor.

Protokoller nedir?
24 Kadım tarihli yazıda, “Özel 

Esaslar İletişim Yönetimi Protoko-
lü”,

“Alarm Protokolü” , “E Tebligat İz-
leme Prokolü” üzerinde durduk.

Bugün de ilave olarak ”Tedarikçi 
kabul protokolü”,kavramlarından 
bahsettik.

İleride bir korunma önlemi olarak 
TTK 367 kapsamında düzenlenecek 
“Yetki,görev yönergeleri” konusuna 
da değineceğim.

Bu konuda,”Protokolden kastın 
nedir ?” soruları ile karşılaştım.Ön-
ceden bu konularda ne yapılacağının 
yazılı talimatlara dönüştürülmesi,-
bu talimatlarda görev tanımlarının, 
görevlilerin ve kontrol noktalarının 
belirlemesini kastediyorum.

Bu pilav daha çok su kaldıracağa 
benziyor. Sizlerin yorum,soru ve kat-
kılarıyla,fırsat buldukça işlemeye 
devam ederiz.

Tahıl koridorundan 
501 gemi ile 12 milyon 

tondan fazla tahıl taşındı

Türkiye'nin yoğun diplomatik 
gayretleri sonucu geçen temmuz 
ayında Birleşmiş Milletler (BM) 

ile koordineli olarak İstanbul'da "Müşte-
rek Koordinasyon Merkezi" kuruldu. Ta-
hıl ürünlerinin güvenli transferi buradan 
takip edilmeye başlandı. 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın 
ilgili taraflarla yaptığı görüşmeler ve 
Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin 
yoğun çalışmaları sonucu tahıl yüklü ilk 
gemi, 1 Ağustos'ta Odessa Limanı'ndan 
yola çıktı. 

Ukrayna limanlarından 120 günü kap-
sayan anlaşma kapsamında ayrılan ilk ge-
mi olma özelliğini taşıyan Razoni isimli 
Sierra Leone bayraklı kuru yük gemisi, ta-
şıdığı 26 bin ton mısır ile Lübnan'ın Tripo-
li Limanı'na doğru hareket etti. 

Razoni'nin hareketinden dört gün son-
ra Panama bayraklı Navistar İrlanda, 
Malta bayraklı Rojen, İtalya ve Türk ge-
misi Polarnet isimli üç gemi yaklaşık 60 
bin ton tahıl ile Odessa ve Çernomorsk li-
manlarından ayrıldı. 

Bunların ardından Mustafa Necati, 
Star Helena, Glory, Riva Wind, Sacura, 
Arizona, Ocean Lion, Rahmi Yağcı, Sor-
movskiy 121 seyrine başlarken, 13 Ağus-
tos itibarıyla ayrılan gemilerin sayısı 
17'ye ulaştı. Gemilerin büyük bölümü 
Tekirdağ, İskenderun ve İzmir gibi Tür-
kiye'deki limanlara ulaştı. 

İlk geminin ayrılmasından sonraki iki 
hafta içinde Ukrayna limanlarından çı-
kan gemi sayısı 25'e ulaştı, taşınan tahıl 
miktarı 800 bin tonu geçti. 

Dünya genelinde gıda krizi yaşanması-

nın önüne geçmek için yapılan çalışma-
lar sonucunda varılan mutabakat, sadece 
Ukrayna limanlarındaki gemilerin ayrıl-
masını değil, aynı zamanda İstanbul'da 
kontrolü yapılan gemilerin Ukrayna li-
manlarına giderek tahıl sevkiyatı yap-
masını da kapsıyordu. Bu kapsamda, İs-
tanbul Boğazı'ndan kontrolü yapılarak 
Ukrayna'ya giden ilk gemi Barbados bay-
raklı Fulmar S oldu. Gemi, 12 bin ton mı-
sırı Çernomorsk Limanı'ndan alarak İz-
mir'e ulaştırdı. 

Krizin aşılmasında 
"lider diplomasisi" etkisi 
Gemilerin tahıl sevkiyatı sürerken, 

Rusya, 29 Ekim'de Sivastopol'da gerçek-
leştirilen saldırılar nedeniyle tahıl girişi-
minin geçici olarak durdurulduğunu BM 
ve Türkiye'deki makamlara iletti. Bunun 
üzerine Ukrayna limanlarından gemi çı-
kışı durduruldu. Krizin daha da derinleş-
mesine engel olmak için Türkiye hare-
kete geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan konuya ilişkin, Rusya Devlet 
Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Dev-
let Başkanı Volodimir Zelenskiy ile tele-
fon görüşmeleri gerçekleştirdi. 

"Lider diplomasisi" yürüten Cumhur-
başkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultu-
sunda, Milli Savunma Bakanı Akar da ta-
hıl koridorunun açık kalmasına yönelik 
yoğun çalışma yürüttü. 

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 
Ukrayna Savunma Bakanı Aleksi Rez-
nikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Olek-
sandr Kubrakov ile yakın temas içinde 
olan Akar, "Görüşmelerinde tahıl giri-

şiminin tüm taraflar için yararlı olduğu, 
bunun bozulmasının tüm taraflar için sı-
kıntı oluşturacağını" vurguladı. 

"Kırmızı hat" diplomasisi 
Tahıl krizinin çözümüne yönelik çalış-

malar kapsamında, mayıs ayında hayata 
geçirilen "kırmızı hat" diplomasisi de bu 
süreçte Bakan Akar'ın talimatı üzerine 
yeniden aktive edildi. 

Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, 
anlaşmanın uzatılmasına yönelik, Uk-
rayna ve Rusya askeri yetkilileri ile bu 
hat üzerinden yoğun görüşmeler gerçek-
leştirdi. 

Telefon diplomasisi ve yoğun görüş-
melerin ardından Türkiye, Ukrayna, 
Rusya askeri heyetleri ve BM temsilci-
leri, tahıl koridorunun temellerinin atıl-
dığı Kalender Kasrı'nda bir araya geldi. 

Olumlu geçen görüşmelerin ardından 
anlaşmanın geçerliliğinin dolmasına iki 
gün kala Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı-
ğı açıklamada, "Anlaşmanın 120 gün sü-
reyle uzatılmasına karar verildiğini" ka-
muoyuna duyurdu. 

200'den fazla gemi 
intikalini tamamladı 
Böylelikle devam eden sevkiyat kapsa-

mında, Ukrayna limanlarından dün iti-
barıyla ayrılan gemi sayısı 501'e ulaştı, 
sevkiyatı yapılan buğday, mısır, arpa gibi 
tahıl ürünlerinin miktarı 12 milyon to-
nu geçti. 

Ukrayna limanlarından tahıl yükü ile 
ayrılan gemilerden 200'den fazlasının be-
lirlenen limanlara intikali tamamlandı.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan "gıda krizi" riskine karşı Türkiye'nin çabala-
rıyla oluşturulan "tahıl koridoru"ndan bugüne kadar 12 milyon tondan fazla tahıl taşındı. 

Tarım yatırımlarında 
destek tutarları artırıldı
Kırsal kalkınmada tarıma dayalı ya-

tırımların desteklenmesinde hibe-
ye esas proje tutarı limitleri yükseltildi. 
Akıllı tarım uygulamalarında fertigas-
yon (damla sulama ile gübreleme) çö-
zümleri destek kapsamına alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 
Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamın-
da Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımla-
rın Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ile 
Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamın-
da Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımla-
rının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ, 
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürür-
lüğe girdi.

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım-
ların Desteklenmesi Hakkında Tebli-
ğe göre, hibeye esas proje tutarı üst li-
mitleri KDV hariç, yeni tesis niteliğin-
deki başvurular için 5 milyon liradan 7 
milyon liraya çıkarıldı. Kısmen yapıl-
mış yatırımların tamamlanması niteli-
ğindeki başvurular için ise miktarlar 3,5 
milyon liradan 5 milyon liraya, kapasite 
artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya 

modernizasyon niteliğindeki başvuru-
lar için 3 milyon liradan 4 milyon liraya 
yükseltildi.

Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımla-
rının Desteklenmesi Hakkında Tebliğe 
göre ise A iş planı kapsamında yer alan 
makine ekipman alım destekleri başvu-
ruları için hibeye esas proje tutarı üst li-
miti KDV hariç 300 bin liradan 500 bin 
liraya çıkarıldı. A İş planı 5 bin-500 bin 
lira desteklerin yüzde 50 hibe kısmını 
kapsıyor. A iş planı kapsamında yapıla-
cak başvurular için başvuru sahibinin 
yatırım yerinde ikamet etme zorunlulu-
ğu kaldırıldı.

B iş planı kapsamındaki yatırım ko-
nularında yapılacak başvurular için ise 
hibeye esas proje tutarı üst limiti KDV 
hariç 600 bin liradan 1 milyon liraya çı-
karıldı. B iş planı ekonomik yatırımların 
1 milyona kadar olanının desteklenme-
sini içeriyor.

B iş planı kapsamında, bitkisel üretim 
yapan işletmelerde tarımsal faaliyette 
bulunduğu 5 dekara kadar tarım arazisi 

varlığı olan, hayvancılık işletmelerin-
de ise 50 başa kadar büyükbaş veya 300 
başa kadar küçükbaş hayvan varlığı olan 
küçük aile işletmelerinin kapasite artı-
rımı ile teknoloji yenileme ve/veya mo-
dernizasyon niteliğindeki başvuruları 
destek kapsamına alındı.
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Helal pazarında 63 milyar 
dolarlık ihracat fırsatı

Baş tarafı birinci sayfada

İİT Ticareti Geliştirme Merkezi söz 
konusu 63 milyar dolarlık ticaret 
açığını, İslam ülkeleri arasındaki ti-

careti daha fazla geliştirerek kapatmayı 
amaçlayan stratejiler geliştirdi. İİT He-
lal Ekonomi Raporu 2022’ye göre, Müs-
lüman ülkelerindeki tüketiciler tarafın-
dan gıdaya yapılan harcamalar geçen yıl 
1,07 trilyon dolara ulaşırken, bu rakamın 
2026 yılına kadar 1,5 trilyon dolara çık-
ması bekleniyor. Bu büyüme, İİT ülkele-
ri arasında üretim, yatırım ve ihracatta 

güçlü bir fırsat penceresi sunuyor. Sağ-
lıklı, helal ve organik gıda ürünlerinde 
yüksek bir tüketici talebi bulunuyor. İİT 
ülkeleri gıda, ilaç ve kozmetik sektörle-
rinde ithalata bağımlı durumda. İİT ül-
keleri, 2021’de kozmetikte 13,65 milyar 
dolar ithalat yaparken, sadece 4,4 milyar 
dolar ihracat gerçekleştirdi. Rapora gö-
re, Endonezya, kokulu ürünlerin yüzde 
12’sini ABD’den ithal ediyor. Ancak aynı 
ihtiyacını diğer bir İİT üye devleti olan 
Mısır’dan karşılayabilir. 

İİT’nin kozmetik harcaması 2021’de 
47 milyar dolar olurken, bu rakamın 

2026’da 69 miyar dolara ulaşacağı tah-
min ediliyor. 

İslam ülkeleri, ilaçta 2021’de toplam 
56,93 milyar dolar ithalata karşılık sa-
dece 5,31 milyar dolar değerinde ihra-
cat gerçekleştirdi. İlaçta negatif ticaret 
dengesi 51,62 milyar dolar oldu. Bu, son 
5 yılın en yüksek net ithalatına denk gel-
di. Bununla beraber İİT ülkelerinin ye-
rel aşı geliştirme ve yerel ilaç üretimin-
de kendilerini geliştirmeye başladıkları 
gözlemleniyor. 

İİT üyesi ülkeler, hazır giyim ve ayak-
kabı sektörlerinde geçen yıl 101,94 mil-

yar dolar değerinde ihracata karşılık 
34,96 milyar dolar ithalat yaptı. 66,98 
dolar tutarında pozitif bir ticaret denge-
si oluştu. Rapora göre, Suudi Arabistan 
tişörtlerin yüzde 12’sini Hindistan’dan 
ithal ediyor. Bunlar, alternatif olarak 
Bangladeş’ten temin edebilir. İİT bölge-
sinde yaşayan tüketiciler, 2021’de hazır 
giyimde 239 milyar dolar harcama yaptı. 
Bu harcamaların 2026 yılına kadar 361 
milyar dolara ulaşması bekleniyor.

İİT Helal Ekonomi Raporu 2022, İs-
lam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) 
ve Dinar Standard tarafından hazırlandı. 

İslami finansın 
2025 yılına kadar 
4.82 trilyon 
dolara ulaşacağı 
öngörülüyor 

Türkiye, Ticaret 
ve Yatırım 
Endeksi’nde ilk 5’te

İİT ülkelerindeki İslami finans 
varlıkları 2020’de 3,32 trilyon 
dolar değerinde bulunuyordu. Bu 
büyüklüğün yıllık yüzde 7,8 büyüme 
ile 2025 yılına kadar 4,82 trilyon 
dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. 
Seyahat, Kovid-19 salgınından en 
çok etkilenen sektörlerden biri 
olurken, İİT hükümetleri, turizm 
sektörünü canlandırmak için 
turizm şirketlerine destek vermeye 
başladı. İKT üyesi devletler, helal 
ekonominin 8 sektöründe toplam 
180 yatırım aldı.

Rapor, İKT üyesi ülkelerin helalle 
ilgili sektörlerdeki küresel ve 
İİT içi ticari faaliyetlerini, ayrıca 
ülkenin yatırımcılar için çekiciliğini 
sıralayan İİT Helal Ekonomi Ticaret 
ve Yatırım Endeksi’ni de içeriyor. 
Endeks, İslami ekonominin 8 
sektörünün her biri için 5 bileşen 
halinde düzenlenmiş 61 ölçütten 
oluşuyor. Endekste ilk 5 sırada yer 
alan ülkeler Malezya, BAE, Suudi 
Arabistan, Türkiye ve Bahreyn 
olarak belirlendi. 

İhracat, 10 ayda 210 
milyar dolara dayandı

Ekim ayı ithalatında 4 milyar 989 milyon dolarlık hacimle Rusya ilk sırayı aldı. Rusya’yı 2 
milyar 850 milyon dolarla Çin, 2 milyar 384 milyon dolarla İsviçre takip etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ti-
caret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan 

ekim ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri 
açıklandı. Buna göre; Genel Ticaret Sistemi 
(GTS) kapsamında ihracat geçen yılın aynı 
ayına kıyasla yüzde 3 artarak 21 milyar 328 
milyon dolar, ithalat ise yüzde 31,4 yüksele-
rek 29 milyar 202 milyon dolar oldu. Dış ti-
caret açığı ise ekimde geçen yılın aynı ayına 
göre yüzde 421,7 artarak 7 milyar 874 mil-
yon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı kar-
şılama oranı, Ekim 2021’de yüzde 93,2 iken 
geçen ay yüzde 73’e geriledi. Diğer yandan 
ihracat, 2022’nin Ocak-Ekim döneminde 
ise geçen yılın aynı sürecine kıyasla yüzde 
15,4 artarak 209 milyar 394 milyon dolar, 
ithalat ise yüzde 39,4 yükselişle 300 milyar 
443 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu veri-
ler kapsamında dış ticaret açığı, ocak-ekim 
döneminde yüzde 168,3 artışla 91 milyar 49 
milyon dolara ulaştı. İhracatın ithalatı kar-
şılama oranı ise Ocak-Ekim 2021 dönemin-
de yüzde 84,3 iken bu yılın aynı döneminde 
yüzde 69,7’ye geriledi.

İmalat sanayisinin payı yüzde 94,7
Dış ticaret verileri kapsamında ekonomik 

faaliyetler incelendiğinde; ihracatta ekim-
de imalat sanayisinin payı yüzde 94,7, tarım, 
ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı 
yüzde 3,1, madencilik ve taş ocakçılığı sek-
törünün payı yüzde 1,7 oldu. Yılın ocak-ekim 

dönemindeki ekonomik faaliyetlere göre ih-
racatta imalat sanayisinin payı yüzde 94,7, 
tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün 
payı yüzde 2,9, madencilik ve taş ocakçılığı 
sektörünün payı yüzde 1,8 olarak kaydedildi.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına 
göre ithalatta ekimde ara malların payı yüz-
de 79,3, sermaye mallarının payı yüzde 11,5 
ve tüketim mallarının payı yüzde 9,1 olarak 
hesaplandı. Ocak-ekim döneminde ise ara 
malların payı yüzde 81,2, sermaye malları-
nın payı yüzde 10,8 ve tüketim mallarının 
payı yüzde 8 oldu.

Rusya ithalatta ilk sırada
Ekim ayında ihracatta ilk sırayı 1 milyar 

688 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülke-
yi 1 milyar 418 milyon dolarla Irak, 1 milyar 
308 milyon dolarla ABD, 1 milyar 146 milyon 
dolarla Rusya ve 1 milyar 107 milyon dolarla 
Birleşik Krallık takip etti. Ekimde ilk 5 ülke-
ye yapılan ihracat, toplam dış satışın yüzde 
31,3’ünü oluşturdu. Yılın 10 aylık dönemin-
de de ihracatta ilk sırada yine Almanya yer 
aldı. Bu ülkeye 17 milyar 463 milyon dolar-
lık ihracat yapıldı. Almanya’yı 14 milyar 55 
milyon dolarla ABD, 11 milyar 302 milyon 
dolarla Irak, 10 milyar 908 milyon dolarla 
Birleşik Krallık ve 10 milyar 209 milyon do-
larla İtalya takip etti. Bu dönemde ilk 5 ülke-
ye yapılan ihracat, toplam dış satışın yüzde 
30,5’ine karşılık geldi.

İİT üyesi ülkeler, hazır giyim İİT üyesi ülkeler, hazır giyim 
ve ayakkabı sektörlerinde ge-ve ayakkabı sektörlerinde ge-
çen yıl 101,94 milyar dolar de-çen yıl 101,94 milyar dolar de-

ğerinde ihracata karşılık 34,96 ğerinde ihracata karşılık 34,96 
milyar dolar ithalat yaptı.milyar dolar ithalat yaptı.
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Türkiye’yi, kısa vadeli dış borç geri 
ödemeleri ve cari açık finansma-
nı dolayısıyla 2023’te rekor bir dış 

kaynak ihtiyacı bekliyor. Türkiye’nin gele-
cek bir yılda dış borç geri ödemeleri ve cari 
açık finansmanı için gereksinim duyduğu 
toplam dış kaynak şimdiden 216 milyar 
doları aşıyor.

Türkiye’nin orijinal vadesine bakılmak-
sızın gelecek bir yılda yapması gereken 
toplam dış borç geri ödemeleri Eylül sonu 
itibariyle 185,2 milyar dolar olurken, Ka-
sım ayında yapılan Merkez Bankası Piya-
sa Katılımcıları Anketi ile belirlenen 2023 
yılı cari işlemler açığı beklentisi 31,1 mil-
yar dolar düzeyinde bulunuyor. Kamu ve 
özel sektörüyle Türkiye’nin gelecek yıl dış 
borç geri ödemeleri ve 31 milyar dolarda 
kalması durumunda cari açık finansmanı 
için 2023 yılında bulunması gereken top-
lam dış kaynak, şimdiden 216 milyar do-
ları geçiyor.

Bununla kalır mı?
2023 için hesaplanan dış kaynak ihti-

yacı verisine, en son Eylül 2022 itibariy-
le açıklanan “gelecek bir yılda ödenecek 
dış borç” tutarı ve piyasaların Ocak-Aralık 
2023 yılı için beklediği 185,2 milyar dolar-
lık cari açık tutarı baz oluşturuyor. Gele-
cek bir yılda yapılacak dış borç servisi yü-
kümlülüğünün Ocak-Aralık 2023 dönemi 
itibariyle daha yüksek çıkma olasılığı da 
bulunuyor. Ayrıca piyasaların anketle be-
lirlenen 31,1 milyar dolarlık 2023 yılı ca-
ri açık beklentisinin de aşılması olasılığı 
bulunuyor. 

Bu durumda Türkiye ekonomisinin 
2023 yılı içinde bulması gereken toplam 
dış kaynak miktarı daha da büyüyecek. Bu 
göstergelerde lehte gelişmeler olması du-
rumunda ise Türkiye 2023 yılında daha az 
dış kaynağa ihtiyaç duyacak.

Uluslararası piyasalar 
yerine “dost” ülkeler
Kredi not düşüşü ve CDS puanı yükseli-

şi nedeniyle Batılı finans merkezleri baş-
ta olmak üzere uluslararası piyasalardan 
sınırlı dış borçlanma yapan Türkiye’nin 
borçlarını çevirme maliyeti yükselirken, 
döviz rezervleri ise swaplar hariç tutul-
duğunda eksi düzeyde. Batılı finans kay-
naklarına karşılık Türkiye, Suudi Arabis-
tan’dan 5 milyar dolar, Katar’dan 10 milyar 
dolar taze kaynak sözü aldı.

Bir yılda 185 milyar dolar dış borç 
ödenecek
Türkiye’nin gelecek 12 aylık dönemde 

ödemesini yapmak zorunda olduğu dış 
borç geri ödemesi, Eylül sonu itibariyle 
açıklanan stok verilerine göre 185,3 mil-

yar dolar. 
Bu geri ödemenin 37,3 milyar doları-

nı kamu bankaları da dahil kamu kesimi, 
32 milyar dolarını Merkez Bankası (MB), 
116,1 milyar dolarını ise özel bankalar da-
hil özel sektör yapacak. 

Merkez Bankası’nın yapması gereken 
geri ödemeler, eriyen döviz rezervlerini 
ikame için yapılan swap borçlarından ve 
mevduatlardan kaynaklanıyor. Net döviz 
rezervi ekside olan MB’nin diğer ülkelere 
olan bu swap ve mevduat borçlarının va-
desini uzatma yoluna gitmeye çalışması 
bekleniyor. 

Ağır yük özel sektörün
Gelecek bir yılda 116 milyar doların 

üzerindeki tutarla en fazla dış borç ge-
ri ödemesini yapmak zorunda olan özel 
sektörün bu kapsamdaki borçlarının 53,8 
milyar doları özel bankalar ve özel finans 
kurumları; 62,3 milyar doları ise finans 
dışı özel sektör kuruluşlarına ait bulunu-
yor. Kamu ve özel bankaların geri ödeye-
ceği toplam dış borç 83,6 milyar, kamu ve 
özel diğer finans kurumlarının yükümlü-
lüğü 3,9 milyar dolar. Böylece kamu ve özel 
kuruluşları ile finans sektörünün yapacağı 
toplam geri ödeme 87,5 milyar doları bulu-
yor. Bankacılık sektörü geri ödemelerinin 
37,2 milyar doları aldıkları krediler, kalan 
kısmı ise mevduat ve döviz tevdiat hesap-
ları dolayısıyla. Bankacılık dışı sektörlerin 
yapacağı geri ödemelerin 48,8 milyar dola-
rını ticari kredi borçları, 18,2 milyar dola-
rını diğer kredi borçları oluşturuyor.

Cari açık oluşumu
Cari açık, bir ülkenin dünya ile olan 

ekonomik ilişkilerinde, ithalat, faiz ve 

kar transferleri gibi alanlardaki toplam 
döviz giderlerinin, ihracat, turizm, dış 
yardım ve işçi gelirleri gibi döviz gelirle-
ri toplamından yüksek olduğu anlamına 
geliyor. Başka deyişle söz konusu döviz 
giderleri, sayılan alanlardaki döviz ge-
lirinden fazla olan ülkeler cari işlemler 
açığı veriyor. Türkiye’de ise cari açığın 
temel belirleyicisi dış ticaret açığı. Bu ne-

denle tartışmalar genellikle ticaret açığı 
üzerine yoğunlaşıyor.

Nasıl finanse edilir?
Cari açık, ya daha önce biriktirilen kay-

naklar (rezervler) kullanılarak, ya da yurt 
dışından kaynak ödünç alınarak finanse 
ediliyor.  Döviz rezervleri (swaplar ha-
riç) ekside olan Türkiye’nin cari açığını 
finanse edebilmek için yurt dışından kay-
nak bulması gerekiyor. Bu da doğrudan 
yabancı yatırımlar, portföy yatırımları 
(sıcak para) ve dış borçlanma şeklinde 
mümkün. Ancak CDS puanı (risk primi) 
son yıllarda rekor düzeyde yükselirken, 
kredi derecelendirme notu diplere inen 
Türkiye’nin dışarıdan borç bulması zor-
laşır ve kaynak temininde maliyet hızla 
yükselirken, doğrudan yatırım gelişinin 
de yavaşladığı dikkati çekiyor.

2022 cari açığı 
50 milyar dolara gidiyor
Uzun yıllardır Türkiye ekonomisinin 

üzerinde adeta Demokles’in kılıcı gibi du-
ran bir tehdit oluşturan cari işlemler açı-
ğı, son dönemde yeniden kaydettiği büyü-
me ivmesiyle ciddi bir sorun olmaya de-
vam ediyor. Geçen yıl yayımlanan 2022’ye 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı Yıllık Progra-
mı’nda, cari işlemler dengesinde, mal ih-
racatının yanı sıra turizm ve yazılım gibi 
hizmet sektörü ihracatının da katkısıyla 
kademeli ve kalıcı bir iyileşmenin sağlan-
ması beklentisiyle bu yılın tümünde söz 
konusu açığın 18,6 milyar dolara gerileye-
ceği öngörülmüştü.

Buna karşılık Türkiye, yılın ilk dokuz 
ayında 38 milyar dolar cari açık verdi. Do-
kuz aylık cari açık, bir önceki yılın eş dö-

nemindeki hacmin tam yüzde 525 üzerin-
de gerçekleşti. Eylül sonu itibariyle son 
bir yılda verilen cari işlemler açığı ise 39,2 
milyar dolar olarak belirlendi.

2021’in son çeyreğinde gerileyerek 7,3 
milyar dolara kadar inen yıllık cari açık, bu 
yılın başından itibaren ise küresel ekono-
mideki olumsuzluklar ve dış ülkeler ara-
sında yaşanan gerilimler ve savaşın dış ti-
caret ve turizme olumsuz yansımalarının 
da etkisiyle sürekli yükselerek, Şubat’ta 
15 milyar doları, Mayıs’ta 20 milyar doları, 
Ağustos’ta 30 milyar doları aştı, Eylül’de 
40 milyar dolara yaklaştı.

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları 
Anketi’ne göre piyasalar cari açığın bu yı-
lın tümünde 48,8’e ulaşmasını bekliyor.

2023’te cari açık ne olur?
2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık 

Programı’nda gelecek yıl cari açığın 22 
milyar dolara düşmesi hedeflenirken, pi-
yasa katılımcılarının Kasım 2022 sonu iti-
bariyle 2023 yılı cari açık tahmini ise 31,1 
milyar dolar. Henüz alınmayan 2022 yılı 
son çeyrek verileri cari açıkta büyüme iv-
mesinde yavaşlama işareti verirse, bu ge-
lişme 2023’e de ışık tutacak.

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda 
cari açıkta küçülme beklentisine, bu yıl 
yüksek seyreden emtia fiyatlarında ola-
sı gerilemeler, petrol ve doğal gaz arama 
çalışmaları ve yenilenebilir enerji kapa-
sitesinin artırılması sonucunda dış tica-
ret açığının önemli bir unsuru olan enerji 
ithalatında azalış olacağı gibi varsayım-
lar dayanak oluşturuyor. Bu beklentiler 
gerçekleşirse, gelecek yıl cari işlemler 
dengesinde iyileştirici bir etki yaratacağı 
bekleniyor. İhracatta yeni pazarlara eri-
şim, uluslararası düzeyde ticaret müza-
kerelerine aktif katılım gibi hususların 
yanı sıra pazar payı giderek artan hizmet-
ler sektörü ihracatı gibi alanlarda haya-
ta geçirilen uygulamalar sonucunda cari 
işlemler dengesinde iyileşme yaşanacağı 
öngörülüyor.

2023 yılında enerji maliyetlerinde artış 
devam eder ya da düşüş olmaz, Rusya-Uk-
rayna savaşının dış ticarete ve turizme 
olumsuz etkileri devam eder ve hizmet ih-
racatında artış, enerji ithalatında azalış, 
yeni pazarlara açılmada belirgin bir geliş-
me olmazsa, Türkiye’nin cari açığı büyü-
meye devam edecek. 

2023'te 216 milyar 
dolar aranıyor

Suudi Arabistan’dan 
5 milyar, Katar’dan 10 
milyar dolar taze kaynak 
sözü alan Türkiye’nin 
gelecek bir yılda dış borç 
geri ödemeleri ve cari 
açık finansmanı için 
gereksinim duyduğu 
toplam dış kaynak 
şimdiden 216 milyar doları 
aşıyor.

Geri ödemelerin 37,3 
milyar dolarını kamu 
bankaları da dahil kamu 
kesimi, 32 milyar dolarını 
Merkez Bankası (MB), 
116,1 milyar dolarla en 
büyük bölümünü ise özel 
bankalar dahil özel sektör 
yapacak.

Gelecek 
bir yılda 
ödenecek 
dış borç 
(Eylül 2022 itib., 
milyon $)
KAMU ....................................... 37.260
GENEL HÜKÜMET  ............... 2.713
Merkezi Yönetim ..................... 2.295
Mahalli İdareler ........................... 418
FİNANSAL KURULUŞLAR...... 33.716
Bankalar ................................... 32.505
Diğer finansal kuruluşlar ........1.211
KİT'ler ............................................. 831
MERKEZ BANKASI .............31.975
ÖZEL SEKTÖR .................... 116.056
FİNANSAL KURULUŞLAR .........53.791
Bankalar  ....................................51.107
Diğer finansal kuruluşlar ...... 2.684
ŞİRKETLER ...........................62.265
TOPLAM  ............................... 185.291

Yıllık cari 
açık (Milyon $)
2021 Eylül ...............................-12.495
2021 Ekim ................................. -8.617
2021 Kasım ............................... -7.344
2021 Aralık ................................ -7.255
2022 Ocak ...............................-12.698
2022 Şubat .............................. -15.817
2022 Mart ...............................-18.370
2022 Nisan ..............................-19.800
2022 Mayıs ............................ -22.685
2022 Haziran ........................ -24.632
2022 Temmuz ....................... -28.580
2022 Ağustos ..........................-33.479
2022 Eylül ...............................-39.164

Merkez Bankası geri 
ödemelerinin önemli 
bölümü, eriyen döviz 
rezervlerini ikame için 
yapılan swap borçlarından 
kaynaklanıyor. Swaplar 
hariç net döviz rezervi 
ekside olan MB’nin diğer 
ülkelere olan swap ve 
mevduat borçlarının 
vadesini uzatma yoluna 
gitmesi bekleniyor. 

Hükümetin gelecek 
yılki cari açık hedefi 
22 milyar dolar, piyasa 
katılımcılarının beklentisi 
ise 31 milyar dolar. Yılın 
başında 18,6 milyar dolar 
öngörülen 2022 cari açığı 
ilk dokuz ayda 40 milyar 
dolara yaklaştı, yılın 
tümünde 50 milyar doları 
bulabilir.

NAKİ BAKIR
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Enerji Piyasası Düzenleme Ku-
rumu (EPDK) Başkanı Mus-
tafa Yılmaz, EPDK tarafından 

hazırlanan ve 19 Kasım’da Resmi Ga-
zete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
elektrik depolama düzenlemesi sonra-
sında, depolamalı rüzgar ve güneş sant-
rali kurmak için yapılan başvurulara 
ilişkin bilgi verdi. 

Emre amade kapasitenin artırılma-
sıyla sistem güvenliğinin pekiştirilece-
ğine ve kesintili üretimden dolayı sıkıntı 
yaşayan sistem işletmeciliğinin rahatla-
tılacağına işaret eden Yılmaz, “Düzenle-
me yayımlanalı henüz 2 hafta olmadan 
kurumumuza depolamalı rüzgar ve gü-
neş santrali kurmak için rekor düzeyde 
başvuru yapıldı. Şu anda 110 milyar do-
lara ulaşan bir yatırım talebi söz konusu. 
Mevcut kapasite dikkate alındığında, bu 
miktarın 40-45 milyar dolarının sahaya 
yansımasını bekliyoruz” dedi. 

“Enerji sektöründe yeni bir dönem 
başlıyor’ derken bu içi boş bir söylem de-
ğildi” ifadesini kullanan Yılmaz, “Sade-
ce yatırım tutarı olarak değil, istihdam, 
yerli teknolojilerin ve batarya üretimi-
nin gelişimi noktasında da ülkemizi çok 

güzel günler bekliyor” ifadesini kullandı. 
Yılmaz, EPDK’ye şu ana kadar yapılan 

başvuruların kurulu güç olarak 67 bin 
349 megavata karşılık geldiğini belirtti.

Hali hazırda 909 adet başvuru yapıl-
dığını aktaran Yılmaz, bunlardan 19 
bin 881 megavat kurulu gücündeki 334 
başvurunun güneş enerjisine dayalı de-
polamalı elektrik üretimi, 47 bin 468 
megavat kurulu gücündeki 575 başvu-
runun ise rüzgar enerjisine dayalı depo-
lamalı elektrik üretimi tesisi kapsamın-
daki başvurular olduğunu bildirdi.

Elektrik depolamalı rüzgar ve güneş 

santrallerine ilişkin düzenleme, söz ko-
nusu santrallerin kesintili kaynak ka-
pasitesinden bağımsız olarak değerlen-
dirilmesi, herhangi bir kapasite tahsis 
yarışmasından bağımsız olarak bağlan-
tı görüşü oluşturulabilmesi ve rüzgar 
santralleri için ölçüm zorunluluğunun 
aranmaması gibi değişiklikleri içeriyor.

Düzenleme, elektrik depolama tesisi 
kurmayı taahhüt eden yatırımcıların, 
taahhüt ettikleri depolama tesisinin ku-
rulu gücü kadar rüzgar ve güneş enerjisi 
projesi kurmak için ön lisans başvuru-
sunda bulunmasına da imkan sağlıyor.

110 milyar dolarlık 
rekor başvuru
EPDK Başkanı Mustafa Yıl-
maz, depolamalı rüzgar ve 
güneş enerjisi yatırımları 
için 110 milyar dolarlık rekor 
başvuru geldiğini duyurdu.

Depolamalı rüzgar ve güneş enerjisi yatırımları için

Bankacılık sektörünün 
aktifleri 13,5 trilyon lira oldu
Bankacılık Düzenleme ve Denetle-

me Kurumu (BDDK) verilerine gö-
re, Türk bankacılık sektörünün toplam 
aktif büyüklüğü ekim ayında 13 trilyon 
452 milyar 845 milyon TL düzeyine 
ulaştı. Sektörün aktif toplamı 2021 so-
nuna göre 4 trilyon 237 milyar 382 mil-
yon lira artış kaydederken, bunun oran-
sal karşılığı yüzde 46,0 oldu.

BDDK tarafından, Ekim 2022 döne-
mine ilişkin “Türk Bankacılık Sektörü-
nün Konsolide Olmayan Ana Gösterge-
leri” raporu yayımlandı.

Söz konusu dönemde, sektörün en 
büyük aktif kalemi olan krediler yüz-
de 43,5 artarak 7 trilyon 35 milyar 46 

milyon liraya, menkul değerler toplamı 
yüzde 50,2 yükselerek 2 trilyon 218 mil-
yar 130 milyon liraya çıktı. Kredilerin 
takibe dönüşüm oranı ekim itibarıy-
la yüzde 2,23 seviyesinde gerçekleşti. 
Bankaların kaynakları içinde en büyük 
fon kaynağı durumunda olan mevduat, 
ekimde 2021 sonuna göre yüzde 57,4 ar-
tarak 8 trilyon 347 milyar 575 milyon li-
raya yükseldi. Aynı dönemde öz kaynak 
toplamı yüzde 77,3 artışla 1 trilyon 265 
milyar 585 milyon liraya ulaştı. Sektö-
rün ekim sonu itibarıyla dönem net karı 
335 milyar 918 milyon lira, sermaye ye-
terliliği standart oranı yüzde 19,23 se-
viyesinde gerçekleşti.

TÜİK Ekonomik Güven Endeksi, 
Kasım 2022 verilerini yayımla-

dı. Buna göre, ekonomik güven endek-
si 96,9 oldu. Ekonomik güven endeksi 
Ekim ayında 97,1 iken, Kasım ayında 
yüzde 0.2 oranında azalarak 96,9 de-
ğerini aldı. Bir önceki aya göre Kasım 
ayında reel kesim (imalat sanayi) gü-
ven endeksi yüzde 0,7 oranında azala-

rak 101,3 değerini, hizmet sektörü gü-
ven endeksi yüzde 1,0 oranında azala-
rak 118,1 değerini aldı. Tüketici Güven 
Endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 
76,6 değerini, perakende ticaret sek-
törü güven endeksi yüzde 2,1 oranında 
artarak 121,9 değerini, inşaat sektörü 
güven endeksi yüzde 1,2 oranında ar-
tarak 91,6 değerini aldı. 

Ekonomik Güven Endeksi, 
Kasım’da 96,9’a geriledi
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Çin’in Covid-19’a karşı ‘sıfır vaka’ saplantısı, 
Çin ekonomisi üzerinde baskı oluşturmaya 
devam edecek gibi duruyor ancak Çin, mev-

cut politikasından bugün vazgeçmiş olsa dahi haliha-
zırda bu politikanın vermiş olduğu zararı geri alması 
pek mümkün görünmüyor. Çin ekonomisindeki bu 
hasarı tetikleyen en önemli etkenler arasında, kü-
resel ekonominin yavaşlaması nedeni ile zayıflayan 
ihracat ve artan enflasyon gösterilebilir. Dünya Ban-
kası verilerine göre, Çin’in mal ve hizmet ihracatının 
GSYİH’ye oranı 2006 yılında %36 iken 2021 yılında 
%20’ye geriledi. Bu oran, Çin’in yıldızının parlamaya 
başladığı 2001 yılı ile neredeyse aynı. Ayrıca sorunlu 
emlak piyasasına bağlı zayıf iç talep, bu durumu da-
ha da körükleyeceğe benziyor. Tüm bunlara rağmen 
dünya nüfusunun yaklaşık %20’sini oluşturan, her 
alanda büyümeye ve gelişmeye açık bir ülkenin yük-
selişi, çok uzun bir süre durdurulamayacaktır. Çin; 
önümüzdeki birkaç yıl içinde yaşanabilecek zorluk-
ların ardından, en nihayetinde eskisinden daha güçlü 
ve yıkıcı bir güce sahip olacak şekilde geri dönecektir. 
Bu süreç, ülkemiz için farklı imkan ve fırsatlar doğur-
muştur.

Küresel kriz, Türkiye’nin fırsatı olabilir
Tüm kriz zamanları, birileri için tehdit olurken di-

ğerleri için fırsat oluşturabilir. Bu durum, bireyler ve 
şirketler için olduğu kadar ülkeler için de geçerlidir. 
Çin, tedarik zincirinin tam ortasında yer alan dünya-
nın en büyük üreticisi. Uzun yıllar boyunca bu üretim 
gücünü kullanarak ithalat fuarları yapıp cari fazla-
sını dengelemeye çalışacak kadar cesur bir ülke. Fa-
kat pandemi ile hiçbirimizin tahmin edemediği yeni 
bir dünya düzeni kurulmaya başladı. Özellikle Avru-
pa, tedarik zincirine yeni ülkeler eklemek için arayı-
şa geçti. En iyi alternatifler olarak iki ülke öne çıktı: 
Polonya ve Türkiye. Her iki ülkenin de avantajı, genç 
nüfusu ve kaliteli üretim kabiliyetine sahip oluşu. 
Makine ve yazılım gibi alanlarda, alternatif ülkelere 
göre daha avantajlı bir konumdayız. Bu alanlara yo-
ğunlaşırsak Çin’in piyasadan az da olsa uzaklaştığı 
bir dönemde ciddi ivme yakalayabilir ve kaliteli ürün-
lerimiz ile büyümeyi sürdürülebilir hale getirebiliriz. 

Geçen yıldan bu yana normalleşmeye başlayan 
uluslararası fuarlar, Çin’in ‘Sıfır Covid-19’ politikası 
sebebi ile -özellikle Çin’de- sürekli erteleniyor veya 
düzenlenemiyor. Fuar deyince akla gelen bir ülkenin; 
etkin fuarlar düzenleyememesi bir yana, üretici ve 
ziyaretçileri neredeyse hiçbir uluslararası fuara -yi-
ne aynı sebeplerle- yeterince katılım gösteremiyor. 
Bundan dolayı bu fırsatı çok iyi değerlendirip haliha-
zırda güçlü olduğumuz, Avrupa ve Amerika gibi pa-
zarlarda daha fazla güçlenmemiz ve yeni pazarlara 
açılmamız gerekli. Bize ve ürünlerimizin kalitesine 
alışan firmalar ve ülkeler, asla vazgeçemeyeceklerdir. 

Markalı üretim ve ihracata 
verilen destekler değerlendirilmeli
Bu noktada üretici ve ihracatçımıza büyük görevler 

düşüyor. Acilen sektörümüz ile ilgili tüm uluslarara-
sı fuarlarda katılımcı olarak yer almamız, hatta farklı 
alanlarda sponsorluklar ile kendimizi öne çıkartma-
mız doğru ve etkili bir pazarlama yöntemi olacaktır. 
Markalı üretim ve ihracat burada önem kazanıyor. 
Genel ihracat rakamlarına göre, kg başına düşen bi-
rim fiyatımız 1.2 dolar seviyelerinde. UN Comtra-
de’in verilerine göre bu rakamlar: Çin’de 2,34 dolar/
kg, Almanya’da 3,78 dolar/kg, yüksek teknoloji ihra-
catı %20 seviyelerinde olan Polonya’da ise 2,35 dolar/
kg. Tabi ki bahsettiğimiz ülkelerin ‘teknoloji tarafı 
güçlü’ diyerek kendimizi ikna edebiliriz. Bir de çuval-
dızı kendimize batırabilir miyiz, ona bakalım. 

Yalnızca 15 yıl öncesine kadar Polonya’nın yüksek 
teknoloji ihracatı %3 seviyelerindeydi. Bu oran, bi-
zim ülkemizin şu andaki teknoloji ihracatı seviyesi-
ne yakın. Bu da demek oluyor ki, özellikle teknoloji ve 
markalı ihracat alanında yapılması gereken birkaç 
adımı doğru planlayabilirsek biz de Polonya gibi kg 
başına düşen ihracat rakamımızı yükseklere çıkarta-
biliriz. Markalı ihracatın ülkemizde desteklenmesi 
için teknoloji alanında iştigal eden firmalara yönelik 
‘E-Turquality’ gibi muazzam destek paketleri var. Ay-
rıca Ticaret Bakanlığımızın ihracatı ve üretimi arttır-
maya yönelik birçok farklı desteği var. Bu destekler ve 
ihtiyaç duyulan bilgilerin çoğuna, kolayihracat.gov.tr 
ve kolaydestek.gov.tr adreslerinden ulaşabilirsiniz. 
Bu yolları izlediğimizde dünyanın tedarik merkezine 
yerleşip kısıtlı zamanda avantajlı olabileceğimiz bir 
noktaya ulaşmamız, ancak birkaç yılımızı alacaktır.

Çin'in sınavı, 
Türkiye'nin fırsatı

Mustafa 
Mertcan

BİST'te Karbon 
Piyasası kurulacak

Sürdürülebilir Kalkınma Der-
neği (SKD) Türkiye tara-
fından Compact Türkiye iş 

birliği ve “Yeni Küresel Ekonomik 
Düzende Sermaye Akışını Sürdü-
rülebilirlikle Teşvik Etmek” tema-
sıyla düzenlenen 8. Sürdürülebilir 
Finans Forumu, Borsa İstanbul’da 
gerçekleştirdi.

Borsa İstanbul Genel Müdürü 
Korkmaz Ergun, forumun açılışın-
da yaptığı konuşmada, Borsa İstan-
bul olarak sürdürülebilirlik konu-
sundaki dönüştürücü rollerinin far-
kında olduklarını ve dünyanın artık 
sürdürülebilirlik konusunu göz ar-
dı edemediği bir noktaya geldiğini 
söyledi.

Ergun, Borsa İstanbul olarak 
uzun süredir hesapladıkları sür-
dürebilirlik endeksinin hesapla-
ma metodolojisini geçen yıl değiş-
tirdiklerini hatırlatarak, “Endekse 
girme kriterlerini yükselttik. Daha 
etkin, daha şeffaf bir endeks hali-
ne getirdik ve daha çok şirketimizin 
endekse girebilmesine imkan sağ-
ladık. Bu konudaki çalışmalarımızı 
hız kesmeden devam ettirmeyi isti-
yoruz.” dedi.

Sürdürülebilirlik endeksine 
dayalı ürün 
Sürdürülebilirlik temalı diğer 

endekslere de değinen Ergun, şöy-
le devam etti: “Sürdürülebilirlik te-
malı ikinci endeksi de 12 Kasım’da 
hesaplamaya başladık, BIST Sürdü-
rülebilirlik Katılım Endeksi. Bu se-
ne 21 Kasım’da ise yine sürdürüle-
bilirlik temalı üçüncü endeksimiz 
BIST Sürdürülebilirlik 25’i hesap-
lamaya başladık. Daha büyük şir-
ketlerin, daha likit şirketlerin oluş-
turduğu bu endeksimizin üzerine 
de yakın zamanda bir vadeli işlem 
sözleşmesi kurmayı düşünüyoruz.

Burada ayrıca hazırlıklarını de-
vam ettirdiğimiz, kurma çalışması 
içinde olduğumuz karbon piyasa-
sından bahsetmek istiyorum. İklim 
kanununun yakın zamanda Resmi 
Gazete’de yayımlanarak taslağın 

kanunlaşmasını bekliyoruz. Bu ka-
nunlaştığında, yürürlüğe girdiğin-
de biz de inşallah karbon piyasamızı 
kurma konusundaki çalışmalarımı-
zı hızlı bir şekilde tamamlayacağız.”

Tahvillerin yüzde 8’i yeşil 
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 

Başkan Yardımcısı Ali Erdurmuş 
ise geçmişten günümüze değişi-
min daha hızlı olduğunu ve para-
metrelerin artık çeşitlendiğini söy-
ledi. Erdurmuş, sürdürülebilir kal-
kınma, iklim krizi ve düşük karbon 
ekonomisine geçiş konularının 
dünyada ve Türkiye’de tüm politi-
ka alanlarını etkilediğini, ekonomi 
ve finans piyasalarını da yeni bir an-
layışla şekillendirdiğini ifade etti. 
Uluslararası Ödemeler Bankası’nın 
verilerine değinen Erdurmuş, “Sür-
dürülebilir borçlanma araçları sto-
ku 2019 yılıyla karşılaştırıldığında 
2022 yılında yaklaşık 4 kat artarak 3 
trilyon dolar düzeyine yaklaşmıştır. 
Her ne kadar bu trende geç kalmış 

olsalar da kamu ihraçlarının oranı-
nın yüzde 4’ten yüzde 7,5 seviyele-
rine çıkması bir anlamda sevindiri-
cidir” dedi.

2020 ila 2022 yılları arasında şir-
ketler tarafından ihraç edilen tah-
villerin yüzde 8’inin yeşil tahviller-
den oluştuğunu bildiren Erdurmuş, 
sözlerini şöyle tamamladı: “Diğer 
taraftan, uluslararası finansal ku-
ruluşların ihraçlarına geldiğimiz-
de toplam tahvil ihraçlarının nere-
deyse yüzde 30’a yakını yeşil tahvil 
ihraçlarından oluşmaktadır. Bu da 
aslında sürdürülebilir borçlanma 
araçlarının son dönemde çok önem 
ve popülerlik kazandığını bizlere 
gösteren en son verilerden birisidir.

Sermaye piyasası ürünleri olarak 
sürdürülebilir temalı fonların bü-
yüklüğü 4 trilyon dolara ulaşmıştır. 
Bu yatırımların çoğu her ne kadar 
gelişmiş ülkelerde yerleşik olsa ve 
gelişmiş pazarlardaki varlıklara ya-
tırım yapılsa da gelişmekte olan ül-
kelerde de söz konusu ürünlerin ge-

lişimi gerçekten etkileyici durum-
dadır.”

Bankacılık Düzenleme ve Denet-
leme Kurumu (BDDK) Başkan Yar-
dımcısı Muhammet Erişen de sür-
dürülebilirlik bakış açısını içselleş-
tirmiş ve tüm iş süreçlerine entegre 
etmiş, uygun ürün ve hizmet çeşitli-
liğine sahip bir finans sektörüne ih-
tiyaç duyulduğunu belirterek, “BD-
DK olarak, böyle bir finans sistemi-
nin inşasına yönelik son bir yıllık 
dönemde önemli adımlar atmış bu-
lunuyoruz” dedi. Erişen, 2021 yılı 
Aralık ayında paylaştıkları Sürdü-
rülebilir Bankacılık Stratejik Pla-
nı ile sürdürülebilir bankacılığa 
yönelik vizyonu, stratejik amaçla-
rını, hedefleri ve yol haritasını orta-
ya koyduklarını dile getirdi. Erişen, 
planın üç temel strateji ekseninde 
oluşturulduğunu, bunların başında 
iklim değişikliği başta olmak üzere 
sürdürülebilirlikle bağlantılı risk-
lerin etkin şekilde analiz edilip yö-
netilmesinin geldiğini belirtti.

8. Sürdürülebilir Finans Forumu'nda konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Ergun, “İklim Kanununun ya-
kın zamanda Resmi Gazete’de yayımlanarak taslağın kanunlaşmasını bekliyoruz. Bu yürürlüğe girdiğinde 
karbon piyasamızı kurma konusundaki çalışmalarımızı hızlı bir şekilde tamamlayacağız” dedi.

Akbank’tan Almanya’da ihracat 
yapacak KOBİ’lere destek

Akbank Dönüşüm Akademi-
si, Türk Alman Ticaret ve Sa-

nayi Odası ve Adana Sanayi Odası 
katkılarıyla Adana’da KOBİ’lere 
yönelik bir etkinlik gerçekleştir-
di. Akbank’tan yapılan açıklama-
ya göre, Türk Alman Ticaret ve 
Sanayi Odası Genel Sekreteri 
Okan Özoğlu, Adana Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kı-
vanç ve Akbank KOBİ Bankacılığı 
Pazarlama Bölüm Başkanı Melis 
Özdeğirmenci’nin katıldığı etkin-
likte, KOBİ’ler için Almanya’ya 
ihracat, pazar analizi ve Almanya 
pazarında iş yapma başlıkları al-
tında kapsamlı bir konferans dü-
zenlendi. 

Türk Alman Ticaret ve Sanayi 
Odası Genel Sekreteri Okan Özoğ-
lu, “Almanya’da KOBİ Hareke-
ti Başlıyor!’ başlığıyla Akbank ve 
Adana Sanayi Odası iş birliğinde, 
KOBİ’lerin Almanya’ya ihraca-
tını artırma ve yatırım fırsatları 
konusunda bilgilendirme amaçlı 
düzenlenen etkinlikler serisinin 
ilk bölümünü Adana’da gerçekleş-
tiriyoruz. 2023 yılında da bu tür 
etkinliklerimizin farklı şehir ve 

farklı Odalarımızın iş birliğinde 
artmasını planlıyoruz. Ayrıca, bu 
faaliyetlerin ihracatımıza katkı 
sağlamasını ve yatırımcılarımıza 
yol gösterici olmasını hedefliyor 
ve diliyoruz” ifadelerini kullandı. 

KOBİ Eko Dönüşüm Paketi 
Akbank KOBİ Bankacılığı Pa-

zarlama Bölüm Başkanı Melis Öz-
değirmenci ise bu yıl içerisinde 
Akbank’ın Türk Alman Ticaret ve 
Sanayi Odası’na üye olduğunu, Al-
manya’ya ihracat yapmak veya ih-
racatını geliştirmek isteyen KO-
Bİ’ler için bu iş birliğinin bir fırsat 

oluşturduğunu aktararak, şunla-
rı kaydetti: “Türkiye’de ihracatın 
yüzde 37’sini KOBİ’ler yapıyor ve 
en büyük ihracat pazarlarından 
biri de AB. Özellikle Almanya’ya 
ihracat yapmak veya ihracatını 
geliştirmek isteyen KOBİ’lerimi-
zin yanındayız. Onlara her konuda 
destek olmak için farklı illerimiz-
de KOBİ’lerimizle buluşacağız. 
KOBİ Eko Dönüşüm Paketi’mizle 
danışmanlık ve finansmana eri-
şim aşamasında müşterilerimizin 
ölçeklerine göre ihtiyaç duyabile-
cekleri tüm hizmetleri tek çatı al-
tında sunmayı hedefliyoruz.”

Onur Genç’e 
liyakat ödülü
Türkiye-İspanya Sanayi ve Ti-

caret Odası’nın 1 Aralık’ta 
Madrid’de düzenleyeceği ödül tö-
reninde İspanyol bankası Ban-
co Bilbao Vizcaya Argentaria’nın 
(BBVA) CEO’su Onur Genç’e “BB-
VA bankasını küreselleştirdiği ve 
küresel çaptaki bir İspanyol ban-
kasına liderlik eden ilk Türk oldu-
ğu için profesyonel liyakat ödülü” 
verileceği öğrenildi.

2018 yılından bu yana İspanyol 
BBVA’nın CEO’luğu görevini üst-
lenen Onur Genç, 2012-2017 yıl-
ları arasında Garanti Bankası’nda 
genel müdür yardımcılığı ve ge-
nel müdür vekilliği görevini yü-
rütmüştü. BBVA, Genç’i 2017 yı-
lında ABD’de BBVA Compass’ın 
CEO’su ve Ülke Müdürü olarak 
transfer ederken 2018 yılında İs-
panya’da bankanın kaptan köşkü-
ne çıkartmıştı.   ● AA

Korkmaz 
Ergun
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Çin genelinde protestolar patlak verirken, hükümet 
maliyetli sıfır COVID stratejisinden çıkma baskısı al-
tında. Ancak kısıtlamaların geri alınması, tıpkı Çin’in 

40 yıl önceki reformu ve dışa açılması gibi kademeli ve kont-
rollü bir şekilde gerçekleştirilecek gibi görünüyor. Çin'in Sin-
can bölgesindeki bir konut binasında çıkan ölümcül yangının 
ardından, insanlar bu olaya gerekçe olarak COVID-19 tecrit-
lerini gösterdi. Dolayısıyla Çinli protestocular, sıkı salgın kı-
sıtlamalarına son verilmesini talep etmek için sokaklara dö-
küldü. Protestolar patlak vermeden önce bile, kesin zaman 
çizelgesi belirsizliğini korusa da Başkan Xi Jinping yönetimi-
nin maliyetli sıfır COVID-19 politikasını geri almaya hazır-
landığına dair işaretler vardı. Ancak bu süreç, birçok kişinin 
düşündüğünden daha karmaşık olacak.

Yaşlılarda aşılama oranı düşük 
Çin’in sıfır COVID'den çıkışı, özellikle yaşlılar arasında dü-

şük aşılama oranları göz önüne alındığında, yönetilmesi gere-
ken halk sağlığı risklerini açıkça taşıyor. Çin'in Hong Kong'un 
acı verici deneyiminden öğrendiği gibi yoğun nüfuslu bir böl-
gedeki bir enfeksiyon dalgası, tıbbi kaynaklara olan talepte 
ani bir artışa yol açarak, halk sağlığı sistemini felç edebilir. 
Hükümet bu talebi hızlı bir şekilde karşılamanın bir yolunu 
bulamazsa, özellikle yaşlılar arasında ölü sayısı artabilir. Böy-
le bir talep şokunu önleme ihtiyacı, ülkelerin pandemi kont-
rol önlemlerini kaldırmak için neden büyük ölçüde kademeli 
bir yaklaşım benimsediğini açıklıyor. Ancak güçlü bir merke-
zi kontrole sahip bir ülke için Çin, kademeli yeniden açılışını 
yalnızca zamansal anlamda değil, aynı zamanda coğrafi ola-
rak da sahneleme avantajına sahip.

Çin'in son 40 yıldaki ekonomik reformu ve dışa açılması 
faydalı dersler sunuyor. Çin, tüm ekonomiyi bir çırpıda dış 
dünyaya açmak yerine, dört anakara şehrini özel ekonomik 
bölgeler olarak belirleyerek işe başladı. Kısa süre sonra 14 kı-
yı kenti daha açtı. Daha sonra, artık kanıtlanmış olan modeli 
kademeli olarak ülkenin geri kalanında tekrarladı. Operas-
yonel bir bakış açısından, bu kademeli yaklaşım birkaç bariz 
avantaj sağladı. Merkezi hükümet, piyasa reformuyla ilişkili 
riskleri kontrol altına alabildi ve böylece yönetebildi. Dahası, 
insanların güvenini oluşturan ve reformların genişlemesine 
rehberlik eden deneyler yapabildi, deneyim biriktirebildi ve 
veriler toplayabildi.

 
Reformlar benzeri yaklaşım şart 
Çin, sıfır COVID’den çıkarken benzer bir yaklaşım benim-

seyerek, son zamanlarda vakalarda artış yaşayan Guangzhou 
gibi yüksek riskli ve iyi kaynaklara sahip şehirlerde ‘özel sağ-
lık bölgeleri’ oluşturabilir. Bu tür bölgeler daha gevşek pan-
demik kısıtlamalardan yararlanacak ancak diğer şehirlere ve 
bölgelere hareket kısıtlamalarıyla karşılaşacak. Çin hüküme-
ti, kısıtlamaları daha geniş bir şekilde gevşetmeden önce, bu 
kapalı bölgelerdeki pandemi kısıtlamalarını hafifletmenin 
etkisi hakkında veri toplayabilir. Bu bölgelerden birinde bir 
sağlık hizmeti krizi ortaya çıkarsa, kriz kontrol altına alınacak 
ve kritik tıbbi malzeme ve personele yönelik talepteki artışın 
karşılanması çok daha kolay hale getirilecek, en azından hâlâ 
sıfıra bağlı kalan bölgelerdeki kaynakların sağlanması sağla-
narak, COVID politikası yeniden tahsis edilebilir.

Çin'in bu tür kaynak birleştirme konusunda deneyimi var. 
Şangay'ın bu yılın başlarındaki tecrit döneminde, Çin'in 15 
eyaletinden 38 binden fazla sağlık personeli, vaka artışıyla 
mücadeleye yardımcı olmak için şehre gitti. Ancak, sıfır-CO-
VID'den çıkışın ortasında, daha dikkatli önceden planlama ile 
kaynak havuzunun çok daha büyük ölçekte organize edilmesi 
gerekecek. Sezgisel olarak, kaynaklar, bir bölgedeki karşılan-
mayan talebin komşu bölgelerden gelen fazla arz ile karşılan-
ması ile ulus altı düzeyde bir havuzda toplanmalı. Bu şekilde, 
kaynakların nispeten daha kısa mesafelerde taşınması gere-
kecek. Bu da nakliyeyi daha hızlı ve daha ucuz hale getirecektir.

Ancak bu yaklaşımın dikkate değer bir sınırlaması da var. 
Komşu bölgelerin güçlü ekonomik bağları olduğu göz önüne 
alındığında, özel sağlık bölgelerine yakın olanların pandemi 
kısıtlamalarının gevşetilmesi için sırada olması mantıklı. Bu 
gerçekleştiğinde, COVID-19 vakalarında ve komşu bölgeler-
de tıbbi kaynaklara olan talepte artış beklenebilir. Tıbbi kay-
nakları zaten özel bölgelere gönderilmişse, tıbbi malzeme ve 
personel sıkıntısıyla hızla karşılaşacaklar. Bu göz önüne alın-
dığında, bölgesel kaynak havuzu ulusal düzeyde bir sistemle 
tamamlanmalı. Bu şekilde kaynaklar, yeniden açılmanın fark-
lı aşamalarında olma olasılığı daha yüksek olan uzak bölgele-
re aktarılabilir.

Popüler huzursuzluktaki artışa rağmen, Çin'in sıfır CO-
VID'den çıkışı bir gecede olmayacak. Bunun yerine, Çin'in 
ekonomik reformu ve dışa açılması gibi kademeli ve kontrollü 
bir şekilde yürütülmesi muhtemel. Öte yandan, Çin liderleri 
40 yıl öncesine göre çok daha hızlı hareket etmeli. Dikkatlice 
tasarlanmış bir operasyonel stratejiyle, bunu başarabilmeleri 
için iyi bir şans var.

London Business 
School'da 

Yönetim Bilimi 
ve Operasyonlar 
Bölümü Doçenti

S. Alex 
YANG

Çin'de COVID artıyor 
görünüm kötüleşiyor

Ülke genelinde kentler-
de bazı semtlerde ka-
panma önlemleri alın-

dı, kitlesel test uygulaması baş-
ladı. Önlemler kamuoyunda 
memnuniyetsizliğini körükler-
ken, üretim cephesinde imalat 
kapasitesi düşüyor. Çin’de Volk-
swagen’ın üretime ara vermesi-
nin ardından dünyanın en büyük 
iPhone fabrikası, işçiler ve gü-
venlik personeli arasında çıkan 
kavgalarla sarsıldı. Çin ekono-
misinde beklenenden daha sert 
seyreden ekonomik yavaşlama, 
özellikle ülke içi talebi olumsuz 
etkiliyor. Çin'e her yıl yüz mil-
yarlarca dolarlık ürün ve emtia 
satan Japonya, Güney Kore ve 
Avustralya, bu durumun etkile-
rini hissedebilecek ülkelerin ba-
şında geliyor.

Başkent Pekin'in en kalaba-
lık semti Chaoyang'da sokaklar, 
bu hafta çoğunlukla boştu. Lüks 
mağazaların bulunduğu Sanli-
tun'a sessizlik hakimken, dışarı-

da en çok evden çalışanların ver-
diği yemek siparişlerini taşıyan 
kuryelerin olduğu görüldü.

Büyüme tahmininde 
gerileme 
Bu gelişmelerin yaşandığı bir 

dönemde uluslararası yatırım 
bankası Nomura’nın Çin ile ilgili 
yayınladığı analizde dikkat çeki-
ciydi. Nomura, dördüncü çeyrek 
için Çin'in gayrisafi yurtiçi hası-
la tahminini yüzde 2,8'den yüz-
de 2,4'e çekti. Bir yıllık büyüme 
tahminiyse yüzde 2,9'dan yüzde 
2,8'e indirdi. Bu oranlar, Çin'in 
resmi büyüme hedefi olan yüzde 
5,5'in çok altında.

Nomura, Çin'in önümüzdeki 
yılki gayrisafi yurtiçi hasılasın-
daki büyüme tahminini de yüz-
de 4,3'ten yüzde 4'e indirdi ve ra-
porda “Yeniden açılma sürecinin 
yüksek maliyetli ve uzun olacağı-
na inanıyoruz” ifadesini kullandı.

Buarada Çin’de yeterli likidi-
te sağlamak için bankalardaki 

nakit rezervlerinde zamanında 
kesinti yapacağını ve diğer pa-
ra politikası araçlarının aktif 
bir şekilde devreye alınması da 
bekleniyor. Çin borsaları bugün 
düşüş yaşarken, rekor düzeyde-
ki günlük COVID vakaları, yeni 
ekonomik teşviklerin sağladığı 
iyimser havayı bozdu.

 
Yaygın vakalar, kapanma 
önlemleri
Çin'de dün 31 bin 444 yeni ye-

rel vaka tespit edildi. Bu vaka sa-
yısı, 13 Nisan'da tespit edilen ve 
Çin'in 25 milyon nüfuslu finans 
merkezi Şanghay'da iki ay süren 
kapanma önlemlerini berabe-
rinde getiren vaka sayısının re-
korunu kırdı.

Şimdiyse Çin'in farklı bölgele-
rinde yeni vakaların patlak ver-
diği gözleniyor. Güneydeki Gu-
angzhou, güneybatıdaki Chon-
gqing, en çok vaka belirlenen 
kentler. Chengdu, Jinan, Lanz-
hou ve Xian'da da her gün yüz-

lerce yeni vaka tespit ediliyor.
 Finans şirketi Nomura, Çin 

gayrisafi yurtiçi hasılasının beş-
te birinden fazlasının kapanma 
önlemine tabi olduğunu tahmin 
ediyor. Bu, İngiliz ekonomisin-
den daha büyük bir pay anlamına 
geliyor. Resmi vaka sayıları kü-
resel standartlara göre düşük sa-
yılsa da Çin, her enfeksiyon zin-
cirini kırmaya çalışıyor. Ancak 
bu, hızlı bulaşan Omicron var-
yantıyla mücadele edeceği ilk kı-
şı geçirecek olan Çin için zor ola-
bilir. Kent çapında kapanma gibi 
geniş kapsamlı önlemlerden ka-
çınmaya çalışan Çin, son zaman-
larda kitlesek test ve karantina 
uygulamasına ilişkin bazı kural-
ları gevşetmeye başlamıştı. Bu-
nun yerine artık kentlerde daha 
yerel ve önceden halkın haber-
dar edilmediği kapanma önlem-
leri uygulanıyor. Pekin'de çok sa-
yıda kişi, yaşadıkları bölgelerde 
üç günlük kapanma uygulanaca-
ğı bilgisi aldıklarını söyledi.

Çin'de rekor düzeyde COVID 19 vakası tespit edilmesinin ardından dünyanın en büyük ikinci eko-
nomisinin görünümü karamsar bir tablo ortaya çıkartıyor. Wuhan'da yaklaşık 3 yıl önce patlak 
veren enfeksiyonların yeniden artış göstermeye başlaması, yatırımcıların, Çin'in katı sıfır COVID 
politikasını yakın zamanda gevşetmeye başlayacağı yönündeki umutlarına da gölge düşürdü.

Dilek ESKİ BEZİRKAN
New York

Türklerin, pandeminin hız kestiği
yatırımcı vizelerine ilgisi artıyor

Tüm dünyayı etkisi altı-
na alan COVİD pandemisi 

Amerika’da yatırımcı vizelerini 
de vurdu. 2020 yılı başından be-
ri devam eden pandemi ve ABD 
konsolosluklarındaki yığılma gi-
bi etkenlerle Türkler’in E-2 yatı-
rımcı vize sayılarında diğer yıl-
lara göre büyük düşüşler yaşan-
masına neden oldu.  Newyork 
Barosu avukatlarından Gökhan 
Yazıcı, tüm zorluklara rağmen 
Türklerin E-2 vize türüne ilgi-
lerinin giderek arttığını söyledi. 

Amerika ile dostluğu, ticare-
ti ve karşılıklı gidip gelmeyi ge-
liştirecek anlaşmalar imzala-
mış belli ülke vatandaşlarının 
E-2 yatırımcı vizesinden yarar-
lanabileceğini ifade eden Yazı-

cı, Türkiye’nin de bu ülkelerden 
biri olduğunu söyledi. Söz konu-
su vize ile ilgili bilgi veren Yazı-
cı, “Bu, Amerika’da gerçek ve ak-
tif bir ticari girişime önemli bir 
miktarda yatırım yapmış ya da 
yatırım yapma sürecinde etkin 
olacak adımları atmaya başlamış 
yabancıya ticari işletmenin iş-
lemlerini sevk ve idare etme ve 
geliştirme amacı için verilen vi-
ze” dedi. 

 Vize koşulları ile ilgili açıkla-
malarda bulunan Yazıcı, “Giri-
şim, yatırımcı ve ailesinin asga-
ri geçim ihtiyacından daha fazla 
kazandırmalıdır. Öngörülen fi-
nansal projeksiyonun 5 yıl içinde 
gerçekleşmesi beklenir ki, 5 yıl-
lık bir iş planı tavsiye edilir” diye 
konuştu.  

E-2 yatırımcısının aile üye-
lerinin, birlikte ya da sonradan, 
yatırımcıya katılabileceklerini 

kaydeden Yazıcı, “Yatırımcı ile 
aynı milliyetten olmaları gerek-
mez. Yatırımcının eşi çalışma iz-
ni alabilir. Çocukların çalışma-
sına izin verilmez ancak statüle-
rini değiştirmeden okula devam 
edebilirler” dedi. Türkler’in E-2 
yatırımcı vizesine olan ilgileri 
artarak devam ettiğini de vurgu-
layan Yazıcı, şöyle devam etti:

“Ancak araya giren pandemi, 
ABD İstanbul konsolosluğun-
daki yığılma ve Amerikan Dola-
rının Türk Lirası karşısında de-
ğer kazanması sebebiyle 2020 ve 

2021 yıllarında işlenen E-2 vise-
si sayısı önceki yıllara göre da-
ha az.”

 Bu vize turunun en önemli 
avantajının herhangi bir sürey-
le sınırlı olmaması olduğunu ifa-
de eden Yazıcı, “Yatırımcı şirket 
çalıştığı, aktif olduğu ve hukuki 
ve vergi yükümlülüklerini yeri-
ne getirdiği sürece 2 yıl aralıklar-
la süresiz olarak uzatmak müm-
kün” dedi.  Yazıcı, söz konusu vi-
zenin göçmen olmayan bir vize 
türü olduğu için, yeşil karta giden 
bir yol olmadığını da vurguladı.  

Pandemi, Türklerin E-2 
yatırımcı vize sayısını vurdu

Yıl Sayı

2017 629

2018 524

2019 560

2020 186

2021 79

Sıfır COVID’den kolay 
çıkış yok 
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Şişecam 87'nci 
yılını kutluyor

4 kıtada 14 ülkedeki üretim 
faaliyetleriyle cam ve kim-
yasallar sektörlerinin en 

güçlü global oyuncularından olan 
Şişecam, 87'nci kuruluş yıl dönü-
münü kutluyor. Şişecam Yöne-
tim Kurulu Başkanı ve Murahhas 
Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman, 
Şişecam’ın 87’nci kuruluş yıldö-
nümü nedeniyle yaptığı açıkla-
mada, "Ortak akılla yönetilen kü-
resel bir şirket olarak ana faali-
yet alanlarımızda dünyanın ilk 3 
oyuncusundan biri olma hedefi-
miz doğrultusunda kararlılıkla 
yürüyoruz" dedi. 

Şişecam, 24 bini aşan çalışa-
nıyla 45 tesisiyle 150'den fazla ül-
keye ihraç ettiği ürünleriyle, üre-
tim ve inovasyon gücünü global 
arenaya taşırken Şişecam Yöne-
tim Kurulu Başkanı ve Murahhas 
Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman, 
cam ve kimyasallar sektörlerinin 
gelişimine 87 yıldır katkı sağla-

dıklarını belirtti.
Kırman, bugün Şişecam'ın ifa-

de ederek, sözlerini şu şekilde 
sürdürdü: "Ortak akılla yönetilen 
küresel bir şirket olarak ana faa-
liyet alanlarımızda dünyanın ilk 
üç oyuncusundan biri olma hede-
fimiz doğrultusunda kararlılıkla 
yürüyoruz. Kurucumuzdan aldı-
ğımız bu güçlü mirası 87'nci yılı-
na taşımanın haklı gururunu ya-
şıyoruz. 'Benim manevi mirasım, 
bilim ve akıldır' diyen Atamızın 
yolunda büyük bir gururla ilerli-
yoruz."

Var gücümüzle çalışıyoruz
Şişecam'ın global başarısının 

87 yıllık birikimini, dönüşümle 
harmanlama kabiliyetinden kay-
naklandığını belirten Kırman, 
sözlerini şöyle tamamladı: "Bir 
asra yaklaşan deneyimimizle 
farklı dönemlerde dünyanın kar-
şı karşıya kaldığı birçok değişi-

mi her zaman başarıyla yönettik. 
Yarının ihtiyaçlarını öngörerek 
başlattığımız kapsamlı dönüşüm 
yolculuğumuzla geleceğin Şişe-
cam’ını bugünden tasarlıyoruz. 
Küresel mükemmellik odağımız 
ve güçlü üretim kabiliyetlerimiz-
le pek çok coğrafyada farklı sek-
törlere girdi sağlıyoruz. Kökleri-
mizden aldığımız güç, eşsiz kül-
türümüz ve dönüşüm gücümüzle 
başarılarımızı sürdürülebilir kıl-

mak için var gücümüzle çalışı-
yoruz. Akıllı teknoloji kullanımı, 
yetkin insan kaynağı ve veriye da-
yalı karar alma mekanizmaları-
mızla hedeflerimize doğru iler-
lemeye ve paydaşlarımız için de-
ğer yaratmaya devam ediyoruz. 
Kurucumuz Mustafa Kemal Ata-
türk'ün izinde, bilimin ışığında 
yürüyor, tüm kabiliyetlerimizi 
daha iyi bir dünya ve gelecek için 
seferber ediyoruz."

VakıfBank’tan 
sürdürülebilir 

büyümeye destek
VakıfBank Genel Müdü-

rü Abdi Serdar Üstünsa-
lih, sürdürülebilir bankacılık 
temalı kredileri de içinde bu-
lunduran Dünya Bankası kay-
naklı kredi kullandırımları-
nın 100 milyon doları aştığını 
belirtti. Banka, Dünya Banka-
sı kaynaklı ‘Acil Durum Firma 
Destek Paketi’ kapsamında, 
özellikle sürdürülebilir büyümenin en önemli yapı taşlarından 
olan genç girişimcilere 13,5 milyon TL, kalkınmada öncelikli 
bölgelerdeki KOBİ’lere 378 milyon TL ve kadın girişimcilere 397 
milyon TL destek sağlıyor. 

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, sürdürüle-
bilir temalı fonlama kaynaklarının önemine işaret ederek, “Yurt 
dışından sağladığımız uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynakla-
rın milli ekonomiye transferi sayesinde sürdürülebilir bankacı-
lık hedefinin ötesinde sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlama-
ya devam ediyoruz” dedi. 

Üstünsalih, Dünya Bankası ile imzalanan ve sözleşme büyük-
lüğü 250 milyon dolar olan söz konusu fonlamanın uluslarara-
sı kalkınma bankaları özelinde tek seferde sağlanan en büyük 
montanlı kredi anlaşması olma özelliğini taşıdığını bildirdi.

298 milyon TL kredi başvuru aşamasında
Tüm dünyayı sarsan Kovid-19 salgınının ekonomiye etkile-

rini en aza indirmek amacıyla, VakıfBank olarak toplumun her 
kesimini gözeterek reel sektörün finansal ihtiyaçlarını etkin bir 
şekilde fonlamaya devam ettiklerini aktaran Üstünsalih, şun-
ları kaydetti: "Dünya Bankası kaynaklı ‘Acil Durum Firma Des-
tek Paketi’ kapsamında, özellikle sürdürülebilir büyümenin en 
önemli yapı taşlarından olan genç girişimcilere 13,5 milyon TL, 
kalkınmada öncelikli bölgelerdeki KOBİ’lere 378 milyon TL ve 
kadın girişimcilere 397 milyon TL destek sağladık. Böylece sos-
yal temalı kredi kullandırımlarımızın toplamı 788 milyon TL’yi 
aştı. Ayrıca başvuru aşamasında da 298 milyon TL tutarında 
kredi talebi bulunuyor. Dünya Bankası tarafından belirlenen 
şartları sağlayan firmalara, alanında uzman insan kaynağımız 
sayesinde ivedilikle çözüm sunmaya devam ediyoruz, bu sayede 
önümüzdeki süreçte kredi kullandırımlarının önemli ölçüde ar-
tacağını bekliyoruz.’’

OEDAŞ, bin 200’ü 
aşkın çalışanıyla kış 

hazırlıklarını tamamladı
Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, 

Kütahya ve Uşak illerinin elektrik 
dağıtım hizmetini sağlayan Osmangazi 
Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), kış mev-
siminin sert geçtiği bölgede hazırlıkla-
rını tamamladı. Hayatına dokunduğu 3 
milyon kişiye güvenli ve sürdürülebilir 
elektrik arzı sağlayan OEDAŞ, aydınlat-
ma direkleri, enerji nakil hatları ve trafo-
ların bakımını yaptı. Ayrıca araç bakım filosunu genişleterek, ye-
ni drone’larıyla özellikle zorlu coğrafyalardaki arızaları daha hızlı 
tespit etmeye başladı. OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, başta 
saha ekipleri ve mühendisler olmak üzere bin 200’ü aşkın OEDAŞ 
çalışanıyla birlikte kış koşullarına hazır olduklarını söyledi.  Kış 
mevsimi koşullarına yönelik hazırlıklar kapsamında hizmet ver-
diği beş ilde toplam 27 bin 612 adet aydınlatma direği, 3 bin 657 
adet trafo ile 18 bin 8 kilometre alçak gerilim ve orta gerilim hat-
tının bakımını yaptı. Arıza bakım aracı filosunu genişleterek 298 
araca çıkaran OEDAŞ, ayrıca zorlu coğrafi koşullarda önleyici 
bakım çalışmaları yapmak ve yaşanabilecek arızaları hızla belir-
lemek üzere bölgesindeki her şehir için birer drone tedarik etti. 

“Şehirlerimizi karış karış gezerek, 
hazırlıklarımızı tamamladık”
Kış mevsimine yönelik çalışmalar hakkında bilgi veren OE-

DAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, OEDAŞ olarak bir taraftan yeni 
yatırımlarla geleceğin elektrik şebekelerini kurarken diğer ta-
raftan da şehirleri karış karış gezerek bakım-onarım çalışmala-
rını tamamladıklarını dile getirdi. Bölgelerinde kış koşullarının 
son derece çetin geçtiğini belirten Yalçın, bu nedenle bakım ça-
lışmalarına ek olarak araç filolarını ve ekipmanlarını da geniş-
lettiklerini ifade etti. Yalçın, ayrıca 7 gün 24 saat hizmet veren 
‘ALO 186 OEDAŞ Çözüm Merkezi, ‘OEDAŞ 186’ mobil uygula-
ması, internet sitesi ve e-posta hizmetlerinin yanı sıra tüketici 
hizmet merkezleri aracılığıyla da tüm vatandaşların OEDAŞ ile 
iletişime geçebileceğini belirtti.

DAP’ın Sağlıklı Evler Ormanköy 
projesinde  yaşam başladı

KPMG Türkiye'ye beş yeni şirket ortağı

DAP Gayrimenkul, taahhüt 
edilen teslim süresinin 36 

ay olduğu Emlak Konut GYO gü-
vencesiyle geliştirilen Orman-
köy projesini, salgın döneminin 
tüm zorluklarına rağmen 24 ay-
da teslim ediyor. Şirketten ya-
pılan açıklamaya göre, bünye-
sinde, halka açık olarak Bor-
sa İstanbul'da işlem gören DAP 
Gayrimenkul Geliştirme ve DAP 
Yapı'yı da barındıran DAP Hol-
ding'de "erken teslim" geleneği 
devam ediyor. Son olarak 2019'da 
Teras Kule ve 2020 yılında Vali-
debağ Konakları ile DAP İzmir 
projelerinin teslimini gerçekleş-
tiren DAP, şimdi de Sağlıklı Ev'le-
rin ilk örneği olan Çekmeköy'de-
ki Ormanköy projesinin teslimle-
rine başladı.   1+1'den 5+1'e kadar 
farklı konut seçeneklerinin yer 
aldığı ve toplamda 1.021 ünitenin 
bulunduğu Emlak Konut GYO 
güvencesiyle geliştirilen Orman-
köy projesi, bahçeli, teraslı ve bü-
yük balkonlu konutlardan olu-
şuyor. Projede ilk satılan evler 
bugün itibarıyla 5-6 kat değer ka-
zandı. Taahhüt edilen teslim sü-
resinin 36 ay olduğu Ormanköy 
projesi, salgın döneminin tüm kı-
sıtlarına rağmen 24 ayda tamam-
landı.

Nişantaşı projesi 2023’te 
teslim edilecek
DAP Holding Yönetim Kuru-

lu Başkanı Ziya Yılmaz, "Türki-
ye'de Sağlıklı Evler'in ilk örneği 
olan Ormanköy projemizde inşa-
at süreci bitti. Pandeminin çalış-

ma hayatındaki tüm zorlukları-
na rağmen, insanların evlerinden 
çıkamadığı, sokağa çıkma yasak-
larının olduğu bir dönemde insan 
üstü bir çalışma ve motivasyonla 
hareket ettik. Şu an itibarıyla Or-

manköy projesinde yaşam başla-
dı. Şimdi ise Sağlıklı Evler'i lüks 
ile birleştiren Nişantaşı projemi-
zi 2023 yılında teslim etmeyi he-
defliyoruz." ifadelerini kullandı. 
Yılmaz, “Hem Türkiye'de hem de 

Avrupa'da tescilli hale gelen Sağ-
lıklı Evler konseptinin ilk örne-
ğini Çekmeköy'deki Ormanköy 
projesinde, ikinci örneğini Ni-
şantaşı Koru projemizde hayata 
geçirdik. Şimdi ise Yeni Levent'te 
lüks ve country yaşamı buluştu-
ruyoruz" dedi.

“Ev sahipleri müşterimiz değil, 
yol arkadaşımız”
Yılmaz, bugüne kadar hayata 

geçirdikleri projelerde, DAP yatı-
rımcılarının ciddi kazançlar sağ-
ladığını vurgulayarak, "Biz ev sa-
hiplerimizi hiçbir zaman müşteri 
olarak görmedik. Onlar bizim ya-
tırımcılarımız, yol arkadaşımız, 
ailemiz...” dedi. 

KPMG Türkiye; dene-
tim, danışmanlık ve ver-

gi bölümlerinin yapısını beş ye-
ni şirket ortağıyla daha da güç-
lendirdi. Finansal hizmetler, 
tüketici ürünleri, otomotiv, gıda, 
perakende, enerji, telekomüni-
kasyon, kimya gibi pek çok sek-
töre danışmanlık hizmeti sağla-
yan KPMG Türkiye, yeni şirket 
ortaklarıyla büyümeye devam 
ediyor. KPMG Türkiye Denetim 

Bölümü Direktörü Ahmet Hamdi 
Cura, Elektrik ve Altyapı Sektör 
Lideri Erman Durmaz, Turizm 
Sektör Lideri Mert Öner, Metal & 
Maden Sektör Lideri Burak Yıl-
dırım, Telekomünikasyon Sektör 
Lideri Bükre Bektaş KPMG Tür-
kiye şirket ortakları oldu. Bu ter-
filerle birlikte KPMG Türkiye, 52 
şirket ortağı ile hizmetlerini daha 
güçlü bir şekilde sunmaya devam 
edecek.

 

(soldan sağa): Mert Öner, Ahmet Hamdi Cura, Murat Alsan, Bükre 
Bektaş, Burak Yıldırım, Erman Durmaz
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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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Koç Holding, Türkiye ve dünyada 
orman yangınlarıyla mücadele-
ye somut katkı sağlayacak yapay 

zekâ temelli bir modelin geliştirilmesin-
de küresel sorumluluk üstleniyor. Hol-
dingden yapılan açıklamaya göre, iklim 
kriziyle mücadele yolunda ve 2050 yılın-
da karbon nötr olma hedefi kapsamın-
da Karbon Dönüşüm Programı’nı başla-
tan Koç Holding, 2021 yılında Türkiye’de 
yaşanan orman yangınlarının ardından, 
yaraların sarılması sürecinde yaptığı ça-
lışmaları daha ileriye taşıyarak, uzun so-
luklu ve çözüme yönelik kalıcı adımlar 
atılması için sorumluluk alıyor. 

Koç Holding, ileri analitik ve nesnele-
rin interneti alanındaki şirketi KoçDigi-
tal’in yetkinliklerini küresel iş birliği ge-
rektiren orman yangınlarıyla mücadele 
alanında kullanılmak üzere seferber etti. 

Soyut model geliştirildi
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Ge-

nel Müdürlüğü (OGM) iş birliğiyle Koç 
Holding, WEF’in San Francisco’daki 
Centre for the Fourth Industrial Revolu-
tion (C4IR) bünyesindeki Yapay Zekâ ve 
Makine Öğrenmesi Platformu’nda “Fire-
AId” adında bir inisiyatife öncülük edi-
yor. Farklı alanlardan akademisyenlerin 
de katkı sağladığı inisiyatif kapsamında 
somut bir model geliştirildi. 

Pilot model, Türkiye’nin Güney Ege 
ve Batı Akdeniz bölgelerinde yer alan ve 
yangın riski en yüksek ormanlık alan-
ların yüzde 75’ini kapsayan 44 bin ki-
lometrekarelik bir alanı içeriyor. Şubat 
2022’de başlatılan pilot model kapsa-
mında ilk etapta orman yangınlarının 
anatomisini anlamak ve veri temini-
nin sağlanması üzerine çalışıldı. OGM 
ile güçlerini birleştiren ileri analitik ve 
nesnelerin interneti şirketi KoçDigital, 
orman yangınlarını hem tahmin edecek 
hem de olası yangınların söndürülme-
sinde lojistik planlaması önerileri geliş-

tirecek ileri bir 
analitik model 
oluşturdu.

Araştırma ve 
kapsam belir-
leme aşama-
sı tamamlanan 
projede, orman 
yangınlarını etki-

leyen ana faktörler; literatür taramala-
rı, küresel değerlendirmeler, akademis-
yenler ve ilgili makamlarla yapılan de-
ğerlendirmelere dayalı olarak belirlendi. 
Veri bilimcileri, meteorolojik verilerle 
birlikte, bitki örtüsü, topografik koşullar 
ve insan hareketleri gibi birçok faktörün 
geçmişteki orman yangınları üzerinde-
ki etkisini araştırdı. Pilot model, ağus-
tos ayında Orman Genel Müdürlüğü’nün 
kullanımına açıldı. 
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Yangınlara karşı 
küresel liderlik

KoçDigital, orman yangınla-
rını hem tahmin edecek hem 
de olası yangınların söndürül-
mesinde lojistik planlaması 
önerileri geliştirecek ileri bir 
analitik model oluşturdu.

Dünyada hayata 
geçirilen en 
somut model 
KoçDigital’den
Açıklamada görüşlerine yer verilen 
Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) 
Levent Çakıroğlu, “KoçDigital’in 
geliştirdiği modelde OGM’nin 
sağladığı 14 farklı veri seti içinden 
400’den fazla değişken kullanılıyor. 

Modelin bu yönüyle dünyada 
hayata geçirilen en somut proje 
olduğunu Dünya Ekonomik 
Forumu’ndan duymak bizleri 
memnun etti. 

Paydaşlarımızla birlikte 
geliştirdiğimiz bu modelin başta 
ülkemiz olmak üzere dünyanın 
orman yangınlarıyla mücadelesine 
katkı sağlamasını umuyoruz” dedi.  

Re-Pie’dan 
Vimesoft’a 400 
bin dolar yatırım

Toyota’dan 
“Kızıma İyi 
Gelecek”e destek

Biyomedikal 
şirketi 1.8 milyon 
dolar yatırım aldı

Türkiye’nin önde gelen portföy yöneti-
mi şirketlerinden Re-Pie Portföy Yö-

netimi, bütünleşik video iletişim platfor-
mu Vimesoft’a 400 bin dolar yatırım yap-
tı. Böylece VimeSoft, tohum yatırım süreci 
için hedeflediği ilk yatırımını 7 milyon do-
lar değerleme üzerinden tamamlamış ol-
du. ODTÜ Teknokent’teki Ar-Ge merkezi 
ve İstanbul ofisi ile çalışmalarına devam 
eden Vimesoft, video konferans, kurumsal 
video ile uzaktan öğrenme sistemlerinin en 
iyi özelliklerini tek platformda entegre ola-
rak buluşturuyor.  

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ, 
kız çocuklarının sağlığını korumak 

amacıyla Pembe İzler Kadın Kanserleri Der-
neği ile iş birliğine gitti. Toyota’dan yapı-
lan açıklamaya göre, dünyada kanser türleri 
içinden aşı ile korunabilecek tek türün ra-
him ağzı kanseri olduğu gerçeğinden yola 
çıkılarak Toyota da “Kızıma İyi Gelecek” aşı 
kampanyasına destek oldu. Kampanya kap-
samında Toyota, 9 ila 13 yaş arasında 50 kız 
çocuğunun HPV aşısını üstlendi. 

Türkiye sağlık sektörünün başarılı giri-
şimlerinden KuartisMED, Arya Kadın 

Yatırım Platformu ve APY Ventures liderli-
ğindeki tohum yatırım turunda 1.8 milyon 
dolar yatırım aldığını duyurdu. Bu yatırım 
turunda, Türkiye start up ekosisteminin 
önemli oyuncularından Growth Circuit, Te-
chmine, Teknoloji ve İnovasyon Fonu, Tek-
noloji Yatırım A.Ş. ve Berkay Mollamustafa-
oğlu da yer aldı. 

Yenidoğan ve özellikle erken doğanların 
esenlik hali için akıllı, güvenli ve yenilikçi 
medikal ürünler tasarlayan KuartisMED 
akademisyen hekimler Prof. Dr. Ayşe Nur 
Ecevit, Prof. Dr. Aylin Tarcan ve makina öğ-
renmesi, bilgisayarlı görü ve sinyal işleme 
alanında uzman olan Dr. Ahmet Saracoğ-
lu tarafından 2012 yılında Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim desteği ile 
kuruldu. 

teskon+SODEX Fuarı 
için hazırlıklar başladı
Türkiye iklimlendirme sektörünün 

en önemli buluşma noktaların-
dan biri olan teskon+SODEX-Isıtma, 
Soğutma, Kilma, Havalandırma, Yalı-
tım, Pompa, Vana Fuarı için 2023 ha-
zırlıkları devam ediyor. İklimlendirme 
sektörünün lider üreticilerini, sektör 
profesyonellerini ve akademisyenleri 
İki yılda bir, bir araya getirerek İzmir’de 
buluşturan teskon+SODEX-Isıtma, 
Soğutma, Klima, Havalandırma, Yalı-
tım, Pompa, Vana Fuarı, ağırlıklı olarak 
makine mühendisleri, teknisyenler, 
akademisyenler ve genel olarak 
mühendislerin ziyaret ettiği bir fuar. 
Bu fuarda, Türk Tesisat Mühendisleri 
İzmir Şubesi öncülüğünde eş zamanlı 
Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi 
(TESKON) de düzenlenecek. Kongreye 
akademisyenler, sektör profesyonelleri 
ve kariyer hedefini iklimlendirme sek-
törü doğrultusunda çizen öğrenciler de 
yoğun ilgi gösteriyor. Hannover Mes-

se Sodeks Fuarcılık A.Ş. tarafından dü-
zenlenen fuar, 26-29 Nisan 2023 tarih-
leri arasında İzmir Tepekule Kongre ve 
Sergi Merkezi’nde gerçekleşecek.

12 yılı aşkın bir süredir iki yılda bir 
İzmir’de TESKON kongresiyle eş za-
manlı olarak düzenlenen fuar, sektör 
profesyonellerini tek çatı altında top-
luyor. Fuar kapsamında gerçekleşen 
kongre ise seçkin akademisyen, mimar, 
mühendis ve proje firmalarının yetki-
lileri ile birlikte sektör profesyonelle-
rini bir araya getirerek bilgi paylaşı-
mında bulunulmasına imkan tanıyor. 
teskon+SODEX, her dönem belirlediği 
kongre temaları ile çeşitli disiplinlerde 
teorik, uygulamalı bilimsel ve teknolo-
jik bilgileri, konferanslar aracılığıyla 
ziyaretçi ve katılımcılarla paylaşıyor. 
Sektörün ve bölgenin lider üreticile-
rini, satın alma profesyonelleri ile bu-
luşturan fuar, bölgenin ticaret hacmine 
önemli bir katkı sağlıyor.

Fiat, “Connect” uygulaması ile 
4’üncüsü düzenlenen IDC Turkey 

DX Awards’ta (Dijital Dönüşüm Ödül-
leri) ödüllendirildi. Tofaş açıklaması-
na göre, bağlanabilirlik teknolojisine 
2017 yılından beri yatırım yapan Fi-
at markasının, Connect’te devreye alı-
nan, otomobillerin araç bilgilerinin ya-
nı sıra araç geçmişi ve sürücü davranış 
bilgileri kullanılarak değerlenmesini 
sağlayan inovatif çözümü “Araç İkinci 
El Dinamik Değerleme” özelliği, IDC 

Turkey DX Awards 2022’de “Future of 
Digital Innovation (Dijital İnovasyo-
nun Geleceği)” kategorisinde birinci-
liğe layık görüldü. 

Fiat Connect’in yeni 
özelliğine IDC’den ödül

12 yıldır düzenlenen ve toplam 45 bin ziyaretçi ve binin üzerinde katılımcıya ev sahipliği 
yapan fuar, 2023'te 100 katılımcı firma ve 7 bin ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor.
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