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Elindekine razı olma duru-
muna kanaat deriz, peki 
olmayana ne deriz? Birçok 

sıfatı peş peşe sıralarız… Açgöz-
lü deriz, doymamış deriz. Allah’ın 
bize lütfettiği rızka kanaat etme-
mek biraz inkara girer. Hırs güzel 
bir şeydir ama onu tadında, dozun-
da tutmak gerek. İnsanın zenginli-
ği kanaatten geçer. Aklını kullana-
mazsa hırsı önüne geçer. O hırs ise 
insanı yer bitirir. Aklımızı ve me-
ziyetlerimizi kullanarak hırsımıza 
gem vurabiliriz. Yoksa bizi sonsuz 
mutsuzluğa sürükleyen bir girda-
bın içinde yuvarlanır dururuz. 

Kanaat öyle bir meziyettir ki, 
kendinizi kaptırmanıza izin ver-
mez. Her şeyin aşırısından sizi ko-
rur ve kollar. Her şeyin sahibi ola-
bilmek zordur. Sahibi olan da çok 
mutlu değildir. Bazen tek bir nefes 
almak bile bizi mutlu eder. O an’a 
kanaat edebilmek büyük zengin-
liktir. Bu yaşadığımız yüzyıl bütün 
bunların az hatırlandığı bir zaman 
dilimi oldu. Hepimiz her şeyin da-
ha güzelini daha yenisini, daha 
lüks olanını arıyoruz. Etrafımız-
daki uyaranlar da bizi buna itiyor. 
Kayıtsız kalmak bizi zorluyor. Bi-
zi devamlı dürten reklamlar, du-
yumlar içimizdeki kanaat duygu-
sunu eziyor. Elimizdekini unuttu-
rup yeniye yöneltiyor. Bu herkes 

için geçerlidir. Bireyler için olduğu 
kadar, ülkeler dahi kanaat edip kıy-
met bileceğine,  geçmişi tazeleyip 
yeni yeni arayışlara giriyorlar. 

Hayat hep yaz / hep kış değil-
dir. İyi günde vardır, kötü gün de… 
Ağaçlar bazı yıllar meyve verir,  ba-
zı yıllar vermez. Ama biz ağacı o se-
ne meyve vermedi diye kesmeyiz. 
Güneş bazen karlı günlerin ardın-
dan çıkıp içimizi ısıtır,  ama biz bu-
lutlu günlerde de kanaat edip gü-
neşi göreceğimiz günü bekleriz. 
Mehtaplı geceler ayın birkaç gü-
nünde bize gülümser, ama biz sa-
bırsızlıkla da olsa o güzelim gece-
leri bekleriz.

“Aza kaanat etmeyen, çoğu hiç 
bulamaz” gibi bizim atasözleri-
mizde sıkça bahsettiğimiz birçok 
deyişlerimizle bu fikrimizi savun-
duğumuz doğrudur. Önce insan ol-
mayı, öğrenmeliyiz, sonra da iyi in-
san olma çabasına girmeliyiz.  Bu 
tamamen bizim elimizdeki güçtür. 
Elimizden dizginleri kaydırırsak 
hem başkasını, ama en çok da ken-
dimizi üzeriz. Geçici dünya ola-
rak adlandırdığımız sınırlı ömrü-
müzde kanaatkar olmalıyız. Kendi 
elimizdeki ile yetinmiyorsak da-
ha iyisini yapmakla yükümlüyüz. 
Başkasından alarak, onu basamak 
yaparak yükselmek felakete kucak 
açmaktır!

Kanaat

G Ü N L Ü K
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‘Ticaretin fişini
çekmeyin’ çağrısı

Yıllık bazda büyüme %3,9
çeyreklik daralma %0,1

2 milyon kişiye EYT müjdesi
Çalışma ve Sosyal Güven-

lik Bakanı Vedat Bilgin, 
Emeklilikte yaşa takılanlar 
(EYT) kapsamına giren kişi sa-
yısının kanunun çıktığı döne-
me de bağlı olarak 2 milyona 
ulaşabileceğini söyledi. 

Bilgin, çalışmayı aralık ayın-
da Meclis’e intikal ettirecek-
lerini belirterek emeklilik sis-
teminde prim gün sayısı, yıl ve 
yaş olmak üzere üç kriterin ol-
duğunu anımsattı. Bilgin, “Di-
ğer iki şartı doldurup yaşı bek-
leyenler var. ‘Hiç yaş şartı ol-
masaydı bugün kaç kişi emekli 
olabilir’ diye baktık. Bunların 

sayısı aydan aya değişiyor. Ha-
ziran rakamları 1,5 milyonun 
biraz üzerindeydi. Yarın bu sa-
yı 1,6 milyon, 1,7 milyon veya 
aralık sonu itibarıyla da tah-
min ediyorum Meclis’ten ka-
nun çıkarken bakılacak 2 mil-
yon civarında olabilir veya 
değişebilir. Biz bunları dikka-
te alan bir çalışma yapıyoruz. 
Yani şu an iki şartı doldurup 
emekli olabileceklerin sayısı 
1,6 milyon civarında. Yarın bi-
raz daha artabilir” açıklaması-
nı yaptı.

Bakan Bilgin, 696 sayılı Ka-
nun Hükmünde Kararname 

(KHK) ile kadroya geçirilen iş-
çilerin “zorunlu emekli” edil-
meleriyle ilgili çekincelerine 
ilişkin soruya “Bu düzenleme-
de o zorunlu emeklilik şartını 
ortadan kaldıracağız. Biliyor-
sunuz KHK ile kadroya geçen 
işçiler, ‘Sen şu kadar çalıştın, 
artık emekli olursun.’ denile-
rek zorla emekli ediliyorlar. 
Onu ortadan kaldıracağız. İs-
teğe bağlı olarak yasal sınırda 
çalışabilecekleri süre kadar ça-
lışabilecekler” yanıtını verdi. 
Bilgin ayrıca Asgari Ücret Tes-
pit Komisyonu’nun gelecek 
hafta toplanacağını da söyledi. 

Dünyada güçlenen koru-
macılık ve tedarik zincir-
lerinde coğrafi ayrışma 
global ticareti ve ekono-
mik büyümeyi tehdit edi-
yor. IMF Başkanı Krista-
lina Georgieva "Hepimizi 
daha ileriye götüren ti-
caretin fişini çekmeyin" 
uyarısı yaptı

Resesyon endişeleri yük-
selirken korumacılık 
tehdidi altındaki global 

ticaretteki düşüş özellikle geliş-
mekte olan ülkeler açısından bü-
yük risk yaratıyor. Konuyu günde-
me alan Almanya Başbakanı Olaf 
Scholz, IMF Başkanı Kristalina 
Georgieva ve Dünya Ticaret Ör-
gütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngo-
zi Okonjo-Iweala düzenledikle-
ri üçlü zirvenin ardından bir ba-
sın toplantısı gerçekleştirdi. IMF 
Başkanı Kristalina Georgieva kü-
reselleşmenin, Covid-19 salgını 
ve Rusya-Ukrayna savaşı etkisi ile 
İkinci Dünya Savaşı’ndan bu ya-
na en büyük zorlukla karşı karşı-
ya olduğunu söyledi. Tedarik zin-
cirlerini çeşitlendirmeyi öneren 
Georgieva, “Hepimizi daha ileri-

ye götüren ticaretin fişini çekme-
yin” diye konuştu. IMF’nin son 
raporuna göre tedarik zincirleri-
ni güvence altına almak ve küre-
sel entegrasyonun iş dünyasına 
sağladığı faydaları korumak için 
yalnızca ülkelerin değil, şirket-
lerin de ithalatı çeşitlendirmesi 
gerekiyor. Yeni IMF araştırma-
sı, çeşitlendirmenin arz kesinti-
lerinden kaynaklanan potansi-
yel GSYİH kayıplarını yarı yarıya 
azaltabileceğini gösteriyor. 

Georgieva, Uluslararası Pa-
ra Fonu’nun (IMF) enerji ve gıda 

fiyatlarıyla yükselen enflasyon 
oranlarının 2023'te yine güçlü 
kalmasını ancak yine de kademe-
li düşüş göstermesini öngördü-
ğünü de açıkladı. Georgieva, dün-
yanın en büyük iki ekonomisi 
olan ABD ve Çin'de büyümenin 
yavaşladığını söyledi. Verilerin, 
gelecek yıl IMF'nin Ekim ayı or-
tasında öngördüğü yüzde 2,7 ora-
nından bile daha düşük küresel 
büyümeye işaret ettiğini söyledi. 
IMF Başkanı iş dünyası ve tüke-
ticilerden alınan verilerin, eko-
nomik faaliyetlerin global çapta 

yılın son çeyreğinde yavaşlama-
sında ve 2023’te de aynı şekil-
de devam etmesine işaret ettiği-
ni söyledi. Dünya ekonomisinin 
yaklaşık üçte birinin ve Avru-
pa Birliği'nin yaklaşık yarısının 
2023'te resesyona gireceğini söy-
leyen Georgieva, enflasyonun ar-
tık daha uzun süre ekonominin 
bir gerçeği olarak kalmaya devam 
etmesinin beklendiğini, ancak 
önümüzdeki yıl globalde kademe-
li olarak yüzde 6,5 civarına düşe-
bileceğini de sözlerine ekledi.

Devamı 2. sayfada

IMF 
Başkanı 

Kristalina 
Georgieva

ENERJİ

Gaz tedarikinde sıkışan 
AB için, Güney Gaz 
Koridoru öne çıkıyor

TÜİK, bu yılın üçüncü çey-
reğine ilişkin gayrisafi 

yurt içi hasıla sonuçlarını açık-
ladı. Buna göre GSYİH çeyrek-
lik bazda yüzde 0,1 daraldı, yıl-
lık bazda ise yüzde 3,9 artış kay-
detti. Böylece ekonomi 9 çeyrek 
sonra daraldı. Yüzde 3,9’luk bü-
yüme, beklentiler dahilindeydi. 
Büyüme rakamlarının açıklan-
masının ardından iş dünyasın-
dan yapılan değerlendirmede 
nitelikli büyümenin korunması 
ve ekonominin bağışıklık siste-
minin kuvvetlendirilmesi çağ-
rıları yer aldı. 6’DA
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Dünya bizi hep kabul 
etti ama..!

Tüm dünya insanları için nerdeyse son üç sene 
tam anlamıyla bir hayal kırıklığı oldu. 2020, 
koronavirüs salgınıyla karşıladı bizi. Evleri-

mize kapandık, sevdiklerimizi özledik, en özel anla-
rımızda yalnızlığın burukluğunu yaşadık. İnsanlar 
olarak biz dünyaya geldik geleli onu yorduk, yıprattık, 
kirlettik... Dünya bize bu süreçte hep eyvallah dedi, ba-
ğışladı. Taa ki bir yere kadar…

Eyvallah, ne güzel bir kelimedir aslında. Bazen ka-
bulleniş, bazen yol veriş. Dünya bizi hep kabul etti ama 
biz karşılığında tüm efsunlarından daha çok istedik, 
onu daha çok tükettik. Çılgınlıklarımızın arasında bi-
ze ‘yeter’ dedi çünkü eyvallahı kalmadı. Peki bundan 
sonra ne olacak? Biz insanlar kabullenişine alıştığı-
mız dünyada neleri farklı yapacağız? İşte bu sorula-
ra doğru yanıtı verdiğimizde bizi bağışlayacak dünya. 
Belki de bir şeyleri farklı yapmaya teşvik edecek bizi. 
Bambaşka pencerelerden bakmayı, üretmeyi hatta 
sevmeyi öğretecek. 

Eyvallah… Ne sihirli kelimedir aslında. Bazen boş 
veriş ama hep sonunda hep bir rahata eriş. Umarım 
dünya bize son kez eyvallah dememiştir, umarım biz-
ler bu serzenişten dersimizi almışızdır. 

640 milyon vaka, 6 milyon kayıp
Ne büyülü kelimedir eyvallah... Gelene, gidene, se-

vene, başlayana. Mart ayından bu yana dünya denilen 
durakta hepimiz bitene, doğana, ölene hep eyvallah 
dedik. Küresel bir problem haline gelen Covid-19 vi-
rüsü, 11 Mart 2020’de Dünya Sağlık Örgütü tarafın-
dan pandemi ilan edildi. Tüm dünyada durumun cid-
diyetinin gün geçtikçe artmasıyla sosyal medya, haber 
portalları ve televizyon ekranlarında tek konuşulan 
şey malum Koronavirüs oldu. 640 milyonu aşan vaka 
sayısı ve 6 milyonu geçen kayıplar... Peki ‘Aman efen-
dim paça çorba içerseniz size bir şey olmaz!’, ‘Korona-
virüs nerede ben göremiyorum?!’, ‘Aslında ben geçen 
ay bu virüse yakalanmışım ama atlatmışım.’ gibi kirli 
bilgilerden ve komplo teorilerinden kendimizi nasıl 
koruyacağız? İşte bu noktada psikolojimizi olumsuz 
etkileyen faktörlere karşı belki de ‘eyvallah’ kelimesi-
nin günü keşfettik. 

Ne umut barındıran kelime şu eyvallah… Her şeye 
rağmen yeni yıla, yeni umutlarla yaklaşan biz insan-
lar derken bir parantez açmak istiyorum. Geçtiğimiz 
21 Aralık’ ta “Satürn ve Jüpitern kavuşumu” olarak 
adlandırılan buluşma saatler 23.45’ i gösterdiğinde 
yaşandı. Jüpiter ve Satürn'ün bu yılki "büyük birleş-
mede" sıra dışı biçimde yakınlaşacakları; bunun, en 
son 16 Temmuz 1623 tarihinde yaşandığı söylendi 
uğur, bereket sağlık için dilekler tutuldu narlar patla-
tıldı. Bu dijital dönüşüme, bu yeni düzene çabuk uyum 
sağlamış gibiyiz. Kendimizden çok sevdiklerimizi dü-
şündüğümüz, gülüşlerimizi maskelerimizin arkasına 
sakladığımız bu dönem bizlere de ders olsun, yeni bir 
umut olsun. 

Deloitte’ nin son BİT verilerinde;
Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) sektörü bir eko-

nomideki tüm endüstrileri etkileyen, verimliliği artı-
rıcı ve kolaylaştırıcı bir rol oynayan yatay bir sektör. 
BİT, mevcut ve yeni gelişen teknoloji ve iş alanlarının 
inovasyonla gelişmesinin, verimlilik ve rekabetçiliğin 
artmasının önünü açıcı bir rol oynamaktadır.

BİT'in payının, yüzde 8 olması hedefleniyor
AB ülkelerinde değişik yıllarda yapılan saha araş-

tırmalarının sonuçları, BİT’in ürün, hizmet ve süreç 
inovasyonlarında en önemli etken olduğunu ortaya 
koymaktadır. 

Bu rapor kapsamında yapılan çalışmalar, Türki-
ye’de BİT sektörünün 1 birim büyümesinin toplam 
ekonomiye 1,8 birimlik büyüme katkısında bulunaca-
ğını göstermektedir. Bu doğrultuda, 2023 yılında he-
deflenen 2 trilyon dolarlık GSYİH içinde BİT payının 
hedeflenen yüzde 8 oranına ulaşması durumunda sek-
törün sadece toplam faktör verimliliği artışı yoluyla 
sağlayacağı katkının 71 milyar dolar düzeyinde olaca-
ğı tahmin edilmektedir.

Kıssadan hisse; Amerikalı girişimci, yazar ve moti-
vasyon konuşmacısı olan Jim Rohn’nun (1930-2009) 
yoksulluktan zenginliğe uzanan hikayesinde geniş yer 
tutan işi, kişisel gelişim sektöründe başkalarının da 
kendisinin etkisinde kalmasında büyük bir rol oyna-
mıştır. 

 “Dünyanın en zeki insanı da olsanız, bulunduğunuz 
ortam vasat ve vasatın altındaki kimselerden ibaret 
ise, düzeyinizi bile koruma imkanınız yoktur. "Hepi-
miz beraber en çok zaman geçirdiğimiz beş kişinin or-
talamasıyız."  diye az ve öz özetlemiş.

B aştarafı 1. sayfada

Ekonomideki tüm bu zayıflık, kü-
resel ticaret üzerindeki tehdit-
lerle birleşince riski büyütüyor. 
IMF’nin konu ile ilgili son rapo-
runda “Ticaret, teknoloji stan-
dartları ve güvenlik konusundaki 
gerilimler yıllardır artarak büyü-
meyi ve mevcut küresel ekono-
mik sisteme duyulan güveni bal-
talıyor. IMF araştırmasına göre, 
yalnızca ticaret politikalarıyla 
ilgili belirsizlik, 2019'da küresel 
gayri safi yurtiçi hasılayı yaklaşık 
yüzde 1 oranında düşürdü. Uk-
rayna'daki savaş başladığından 
beri, gözlemlerimiz yaklaşık 30 
ülkenin gıda, enerji ve diğer temel 
emtia ticaretinde kısıtlamaları 
ve engelleri devreye aldığını gös-
teriyor” ifadelerine yer verildi.

Akıllı küreselleşme dönemi
Almanya Başbakanı Olaf 

Scholz de bu paralelde tedarik 
zincirlerinde coğrafi ayrışmanın 
küresel sorunlara çözüm olmadı-
ğını belirterek, dünyadaki krizler 
karşısında uluslararası işbirliği-
nin artırılması çağrısında bulun-
du. Scholz, “Büyük güçlüklerin 
üstesinden ancak birlikte gelebi-
liriz.” dedi. Küreselleşmenin za-
yıflamasının ve ticarette koru-
macılığın küresel sorunlara çö-
züm getirmeyeceğini vurgulayan 
Scholz, ihtiyaç duyulan şeyin ba-
ğımlılıkların azaltıldığı “akıllı kü-
reselleşme” olduğunu savundu. 
Covid-19 salgınının küresel eko-
nomi ve tedarik zincirleri üze-
rindeki etkilerini anlatan Scholz, 
Rusya-Ukrayna savaşının ekono-
mi, gıda ve enerji güvenliği açı-
sından dünya genelinde etkileri 
olduğunu dile getirdi.

Savaşın getirdiği coğrafi ayrış-
manın globalizasyon sürecine 
büyük bir tehdit olduğunu vurgu-
layan IMF de Kristalina Georgie-

va, Gita Gopinath ve Ceyla Pazar-
başıoğlu imzalı raporunda, ayrış-
manın artmasının maliyetinin 
özellikle gelişmekte olan ülkele-
re maliyetinin büyük olacağının 
altını çizdi. 

GSYİH’nin % 5’ine mal olabilir
Raporda, “Her gelir seviyesin-

den insan zarar görebilir. Yaşa-
nacak fakirleşme yeni göç dal-
galarına neden olabilir. Yeniden 
yapılandırılmış tedarik zincirle-
rinin ve yatırımın önündeki da-
ha güçlü engellerin etkilerini dü-
şünün. Gelişmekte olan ülkelerin 
zengin dünyaya satış yapmasını, 
know-how kazanmasını ve zen-
ginlik oluşturmasını zorlaştıra-
bilecek bu süreçte gelişmiş ülke-
ler de aynı ürün için daha fazla 
ödemek zorunda kalacak ve bu da 
enflasyonu artıracaktır. Firmalar 
kendileriyle birlikte inovasyon-
lara imza atan ortaklarını kaybet-
tikleri için üretkenlik zarar göre-
cektir. IMF araştırması, tek ba-
şına teknolojik ayrışmanın dahi 
birçok ülke için GSYİH'nın yüzde 
5'ine varan kayıplara yol açabile-
ceğini tahmin ediyor” ifadelerine 
yer verildi. 

‘Ticaretin fişini
çekmeyin’ çağrısı

Ticaret savaşı ve 
üretimi dağıtma uyarısı
DTÖ Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, DTÖ’nün küresel 
ekonomiyi iki ticaret bloğuna ayırmanın küresel gayrisafi yurt 
içi hasılayı uzun vadede yüzde 5 azaltacağını hesapladığını 
açıkladı. Okonjo-Iweala, ticaretin azaltılması, korumacılık gibi 
eylemlerin yaşanan sorunları daha da büyüteceğini belirterek, 
“Korumacılık, ayrıştırma, parçalanma çok yıkıcı ve çok maliyetli 
olacak” dedi. Hem Okonjo-Iweala hem de IMF Başkanı Georgieva, 
küreselleşmeden uzaklaşma ve ayrışmanın etkisinin en çok 
gelişmekte olan ülkeleri ve gelişmekte olan pazarları vuracağını 
söyledi. DTÖ Genel Direktörü, bu ülkelerdeki gayri safi yurtiçi 
hasılaya (GSYİH) etkinin çift haneli olacağını söyledi. Okonjo-
Iweala, üretimi akıllı bir şekilde dağıtmak için hamleler yapılması 
çağrısında bulundu. 

Almanya 
Başbakanı 
Olaf 
Scholz

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi 
yüzde 104,28 arttı

Tarım fuarı Growtech 
58 bin ziyaretçi ağırladı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi 
(H-ÜFE), ekimde aylık baz-

da yüzde 2,05, yıllık bazda yüzde 
104,28 artış gösterdi. Türkiye İs-
tatistik Kurumu, ekim ayına iliş-
kin H-ÜFE verilerini açıkladı. 
Buna göre, H-ÜFE, ekimde bir ön-
ceki aya kıyasla yüzde 2,05, geçen 
yılın aralık ayına göre yüzde 75,79, 
geçen yılın aynı ayına kıyasla yüz-
de 104,28 ve on iki aylık ortalama-

lara göre yüzde 84,03 arttı. En-
deks, geçen yılın aynı ayına göre, 
ulaştırma ve depolama hizmet-
lerinde yüzde 132,35, konaklama 
ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 
102,21, bilgi ve iletişim hizmetle-
rinde yüzde 69,01, gayrimenkul 
hizmetlerinde yüzde 63,28, mes-
leki, bilimsel ve teknik hizmet-
lerde yüzde 85,62, idari ve destek 
hizmetlerde yüzde 97,74 yükseldi. 

Bir önceki aya göre değerlendi-
rildiğinde ise endeks, ulaştırma 
ve depolama hizmetlerinde yüz-
de 0,83, konaklama ve yiyecek hiz-
metlerinde yüzde 1,03, bilgi ve ile-
tişim hizmetlerinde yüzde 5,26, 
mesleki, bilimsel ve teknik hiz-
metlerde yüzde 7,21, idari ve des-
tek hizmetlerde yüzde 0,54 artar-
ken gayrimenkul hizmetlerinde 
yüzde 0,49 azaldı. 

Antalya'da düzen-
lenen Growte-

ch 2022 Uluslararası 
Sera, Tarım Teknolo-
jileri ve Hayvancılık 
Ekipmanları Fuarı, 4 
günde 58 bin 555 kişi-
yi konuk etti. Growte-
ch Fuar Direktörü En-
gin Er, yaptığı açıklamada, Antal-
ya ANFAŞ Fuar Merkezi'nde bu 
yıl 21'incisini organize ettikleri 
fuarda, 27 ülkeden 600 firmanın 
ürün ve teknolojilerini uluslara-
rası tarım profesyonelleriyle bu-

luşturduklarını belirtti. "Keşfet, 
Büyüt, Kazan" sloganıyla gerçek-
leştirdikleri fuarla tarımda hedef 
büyütüldüğünü vurgulayan Er, 
"Dünyanın en büyük örtü altı ta-
rım sektörü fuarı Growtech, 27 ül-

keden katılımcıları 123 
ülkeden 58 bin 555 ziya-
retçiyle buluşturdu.

Ziyaretçilerin 8 bin 
107'sini yabancılar 
oluşturdu. Toplamda ve 
yabancı ziyaretçi sayı-
sında bir önceki yıla gö-
re yüzde 9'luk artış ya-

şandı. Fuarda tarım sektöründeki 
son teknoloji ve yenilikler görü-
cüye çıktı, yerli ve yabancı güçlü 
markalar uluslararası alıcılarla 
buluştu" değerlendirmesinde bu-
lundu.

Ezine'de 
Gıda İhtisas 
OSB 
yükseliyor
Çanakkale'nin Ezine il-

çesinde 14 firmanın ya-
tırıma başladığı Gıda İhtisas 
Organize Sanayi Bölgesi'n-
de (OSB) yeni yılın başında 
bacaların tütmeye başlama-
sı bekleniyor. Valilik öncü-
lüğünde İl Özel İdaresi, Ezi-
ne Belediyesi ile Çanakkale 
Ticaret ve Sanayi Odasın-
ca projelendirilen OSB'de 
inşaat çalışmaları sürüyor. 
Çanakkale-İzmir kara yo-
lunda Ezine ilçe merkezine 
2 kilometre uzaklıktaki Çı-
narköy ve Balıklı köyü sınır-
ları içindeki alanda faaliyet 
gösterecek 52 firmadan 14'ü 
kuracakları tesisler için ya-
tırıma başladı. 1 milyon 360 
bin metrekare alanda fark-
lı büyüklüklerde 92 sanayi 
parselinden oluşun OSB'de 
faaliyete geçecek ilk tesis, 7 
ay önce temeli atılan kedi ve 
köpek maması üretim fabri-
kası olacak.
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Marketlerde 
kontrol daha da 

sıkılaşacak
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, başta Ticaret bakan-
lığı olmak üzere marketlerdeki fiyatların daha sıkı takip edileceğini belirterek “Kontrol 
mekanizmalarımızla, fiyat istikrar komitesini kurarak bunların takibini yapacağız” dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, vatandaşa özellikle 
mağdur olmayacak şekilde eko-

nomik destekleri sürdürmeye devam 
edeceklerini söyledi.

Erdoğan, “Başta Ticaret Bakanlığımız 
olmak üzere kontrollerimizi daha da sı-
kılaştıracağız, daha da farklı hale getire-
ceğiz. Özellikle de bu fiyat farklılıklarını 
gidermenin yollarını şiddetle arayaca-
ğız. Bunun yanında bakıyorsunuz bir-
çok birimlerde, ekonomide farklılıklar 
var. Kontrol mekanizmalarımızla, fiyat 
istikrar komitesini kurarak fiyat istik-
rar komitesi ile de bunların takibini ya-
pacağız” dedi. 

Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl 
Başkanları Toplantısı’nda yaptığı ko-
nuşmada, önceki gün Kabine Toplan-
tısı sonrası açıkladıkları kamuda çalı-
şan 424 bin sözleşmelinin kadroya ge-
çirilmesi kararının bir kez daha hayırlı 
olmasını diledi. AK Parti’nin, milletin 
kurduğu, milletin iktidara getirdiği ve 
verdiği her mücadelede yanında yer al-
dığı bir parti olduğunu belirten Erdo-
ğan, milletin asli sahibi olduğu AK Par-
ti’nin, sadece emanetçileri olduklarını 
vurguladı.

Erdoğan, emanete layık olabilmek 
için görevlerini hakkıyla yerine getir-
meleri gerektiğine dikkati çekerek, “Ül-
kemizin içinden geçtiği kritik dönem, 
şahsım dahil hepimizin sorumluluğu-
nu daha da artırmaktadır” sözlerini sarf 
etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel 
Merkezinden milletvekillerine, kadın 
ve gençlik kollarından il ve ilçe teşkilatı-
na, sandık görevlilerine kadar AK Parti 
ailesinin işine dört elle sarılması gerek-
tiğini dile getirdi.

Sandıklara iyi sahip çıkmalıyız
Seçim gününe kadar her hanenin 

defalarca ziyaret edilmesi ve herkese 
ulaşılması gerektiğini vurgulayan Er-
doğan, şöyle devam etti: “Teşkilatları-
mızdan üyelerimize, üyelerimizden va-
tandaşlarımıza uzanan bu muhabbet ik-
limini sürekli canlı tutmalıyız. Seçime 
kadar sahada çalışılır ama seçim günü 
iş, unutmayın sandıkta biter. Bunun için 
sandıklara iyi sahip çıkacağız. Bu işin 
bugüne kadar en başarılı partisi AK Par-
ti’dir, bundan sonra da bu başarıyı de-
vam ettirmeliyiz. Milletten umudunu 
kesenlerin sandık üzerinden oynamaya 
kalkacakları oyunlara karşı dikkatli ola-

cağız. Sandık kurulu üyelerimizle, ma-
halle temsilcilerimizle gerekiyorsa te-
ker teker bir araya gelerek en küçük bir 
eksikliğe, aksaklığa meydan vermeye-
ceğiz. İnşallah hep birlikte 2023 imtiha-
nından da alnımızın akıyla çıkacağız.”

Bize karşı küslük varsa 
barıştırmalıyız
Erdoğan, partililerden, bugüne kadar 

ülkeye sağladıkları kazanımların, bu-
günkü sorunların yegane çözüm adresi-
nin AK Parti olduğunun millete anlatıl-
masını istedi.

Aynı zamanda, Cumhuriyetin ye-
ni yüzyılına dair hayallerin de bıkma-
dan, usanmadan paylaşılmasını parti-
lilerden beklediğini dile getiren Erdo-
ğan, şöyle devam etti: “Yaptıklarımız ve 
yapacaklarımızla, doğru şekilde bilgi-
lendirmediğimiz her bir kardeşimizin, 
muhalefetin yalan ve iftiralarının hede-
fi haline geleceğini unutmayalım. Kapı-
sına gittiğimiz, selam verdiğimiz, elini 
tuttuğumuz insanlarda bize karşı küs-
lük varsa barıştırmalıyız, kırgınlık varsa 
onarmalıyız, bezginlik varsa umut ver-
meliyiz, korku varsa güven aşılamalıyız, 
nefret varsa sevgiyle tedavi etmeliyiz.”

2023’ün her gününü her 
ayını dolu dolu geçireceğiz
AK Parti iktidarı döneminde ülkenin 
yaşadığı en bariz değişimlerden birinin 
de “yatırım, eser, hizmet algısının 
çıtasının fevkalade yükselmesi” 
olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları 
kaydetti:

“Bizim toplu açılışlarımız içerisinde 
tek başlık olarak geçen herhangi bir 
yatırımın dahi yanına yaklaşamayacak 
işleri anlata anlata bitiremeyenler, 
aslında nasıl komik bir duruma 
düştüklerinin farkında değiller. 
Geçmişte, sadece bu iki aylık eser ve 
hizmet bilançomuz, hükümetleri on yıllar 
boyunca iktidarda tutmaya yetiyordu. 

Biz tüm bunları iki aya sığdırıyoruz. 
İnşallah 2023’ün her gününü, her ayını 
da böyle dolu dolu geçireceğiz. İşte 
bunun için ülkemizi 20 yılda asırlık eser 
ve hizmetlere kavuşturduk diyoruz. İşte 
bunun için Türkiye’nin dününü olduğu 
gibi yarınını da biz inşa edeceğiz. İşte 
bunun için küresel ve bölgesel krizlerin 
yol açtığı sorunların tek çözüm adresi 
Cumhur İttifakı’dır, AK Parti’dir diyoruz. 
İşte bunun için durmak yok, yola devam 
diyoruz. İşte bunun için ‘Derdimin 
dermanı çaresi belli / Yarın değil hemen 
şimdi / Doğ ey güneş başlasın Türkiye 
Yüzyılı.’ diyoruz.”

EKK’nın gündeminde, 
gıda arz güvenliği vardı 

İstanbul’daki taksi 
teklifine şartlı onay 

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK),  
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Ok-

tay başkanlığında toplandı. Toplantıda, 
Türkiye ekonomisine ilişkin mevcut görü-
nüm ve beklentilerin yanı sıra gıda arz gü-
venliğine yönelik mevcut durum ele alındı.

Toplantının ardından yapılan açıklama-
da, son dönemdeki yurt dışı ve yurt içi ge-
lişmeler ekseninde, Türkiye ekonomisine 
ilişkin mevcut görünüm ve beklentilerin ele 
alındığı ve bütçeye ilişkin değerlendirmele-
rin yapıldığı aktarıldı.

Kamu maliyesi tarafında önümüzdeki dö-

neme yönelik öngörülerin toplantıda tartı-
şıldığı ifade edilen açıklamada, gıda arz gü-
venliğine yönelik mevcut durumun görü-
şüldüğü, bu kapsamda yapılan çalışmalar ve 
projeler üzerinde durulduğu belirtildi.

Toplantıda, tarım konusunda uluslara-
rası alanda geliştirilebilecek işbirliği im-
kanlarının da ele alındığı kaydedilen açık-
lamada, daha önceki toplantılarda alınan 
kararların ilerleme durumlarının gözden 
geçirildiği ve atılması gereken ilave adım-
lara ilişkin görüşlerin değerlendirildiği ifa-
de edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge 
Müdürü ve İBB Ulaşım Koordinasyon 

Merkezi (UKOME) Üyesi Serdar Yücel, İs-
tanbul genelinde çalışan 2 bin 125 ihtiyaç 
fazlası minibüs ve taksi dolmuşun, taksiye 
dönüştürülmesi teklifine şartlı şekilde onay 
vereceklerini söyledi. Yücel, UKOME toplan-
tısında, İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Mü-
dürlüğünün teklifiyle kent genelinde çalışan 
ihtiyaç fazlası 1803 minibüs ve 322 taksi dol-
muşun, taksiye dönüştürülmesi teklifinin 
gündeme geleceğini belirtti. UKOME’nin ön-
ceki toplantılarında 250 taksi dolmuş ve 750 
minibüsün taksiye dönüşümünün yapıldığı-

nı hatırlatan Yücel, bugün de 2 bin 125 mini-
büs ve taksi dolmuşa ilişkin teklif onaylanır-
sa bunların taksiye dönüşeceğini kaydetti. 
İstanbul’da raylı sistemler ağının genişleme-
siyle birlikte atıl durumda kalan minibüs ve 
taksi dolmuşlar olduğunu aktaran Yücel, “Bi-
zim şartlarımız arasında, bu araçlarda çalışa-
cak şoförlere, iletişim, kişisel gelişim, harita 
okuma ve yabancı dil gibi derslerin olduğu bir 
eğitimin verilmesi, aynı zamanda bu araçla-
rın geniş taksi denilen aile taksileri olması, 
dijitalleşmesini tamamlamış taksiler olması 
ve engelli erişimine uygun olması gibi bir ta-
kım maddelerimiz var” diye konuştu.
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Dış ticaret açığı, Ekim ayında 
yüzde 421,7’lik rekor artışla 
adeta alarm verirken sorunun, 

Türkiye’nin petrol, gaz gibi zorunlu ola-
rak ödediği enerji ürünleri faturasından 
çok, dış alımı yapılan ithal girdilere öde-
nen yüklü dövizden kaynaklandığı be-
lirlendi. 

Türkiye'nin çok büyük oranda dışa 
bağlı olduğu petrol, gaz gibi enerji ürün-
leri ithalatının faturası cari açık soru-
nunda önemli bir rol oynasa da TÜİK’in 
dış ticaret verilerinin ayrıntısı, açığı asıl 
büyüten faktörün sanayide kökleşen 
“yap-satçılık” dolayısıyla üretimde kul-
lanılan işlenmiş ya da işlenmemiş ham-
maddeler başta diğer ara malları ithalatı 
olduğunu gösteriyor.

Enerji dışı ithal girdi 189 milyar dolar
Özellikle sanayi üretiminde kullanı-

lan "işlem görmüş hammaddeler" itha-
latı yılın ilk on ayında, geçen yıla göre 
yüzde 36 oranında 29 milyar dolar arta-
rak 109,5 milyar dolarla rekor bir düzeye 
ulaştı. Geçen yıla göre ithalattaki artış 
ve dış ticaret açığındaki büyümede en 
büyük pay bu kalemden geldi. 

Sanayi için işlem görmemiş ham-
maddelerin ithalatı da on ayda 18,4 mil-
yar dolar oldu, böylece bu iki fasıl için 

ödenen toplam döviz 127,9 milyar do-
lara ulaştı. Yakıt ve yağlar, yatırım mal-
larının aksam ve parçaları, taşımacılık 
araçları ve diğer ara malları için ödenen 
fatura da 61 milyar dolarla 2021’in eş dö-
nemindekinin 15,9 milyar dolar üzeri-
ne çıktı. 

Böylece, enerji dışındaki ara malları-
nın on aylık ithalatı 188,9 milyar dolarla, 
bu dönemde 244 milyar dolar olan top-
lam ara malı ithalatının yüzde 77,4’ünü 
ve 300,4 milyar dolara ulaşan toplam it-
halatın da yüzde 62,9’unu oluşturdu.

Enerji faturası 55 milyar dolar 
Cari açığın ana kaynağı olarak gösteri-

len enerji ithalatına ödenen fatura ise ge-
çen yıla göre hızlı büyümesine rağmen, 
toplam girdi ithalatının beşte biri düze-
yinde gerçekleşti. 

Sanayinin üretimde kullandığı işlen-
miş ve işlenmemiş hammaddeler ile di-
ğer ara mallarının ithalatı 189 milyar do-
lara yaklaşırken, "gizli veri" kapsamın-
daki ham petrol, bitümenli taşkömürü ve 
doğal gaz ithalatına ödenen toplam dö-
viz, 55,1 milyar dolarla, toplam girdi itha-
latının yüzde 22,6’sı, toplam ithalatın da 
yüzde 18,3’ü düzeyinde gerçekleşti.

Toplam girdi ithalatındaki 78,3 mil-
yar dolarlık artışın 31,6 milyar doları 
enerji faturasından, yaklaşık 47 milyar 
doları ise sanayi için işlem görmüş ve 
görmemiş hammaddeler başta diğer ara 
mallarından kaynaklandı.

Dolayısıyla, ilk on ayda 91 milyar do-
ları aşan dış ticaret ve 40 milyar dola-
ra yaklaşan cari işlemler açığındaki bü-
yümede sanayinin kullandığı diğer ara 
malları, enerji faturasından daha fazla 
pay aldı.Tüm ihracat geliri ithal girdiye 
yetmiyor

TÜİK’e göre Ocak-Ekim dönemin-
de 300,4 milyar dolar olan ithalatın 244 
milyar dolarını enerji dahil hammad-
deler oluştururken, yatırım malı itha-
latı 32,3 milyar, tüketim malı ithalatı da 
23,9 milyar dolarda kaldı. On ayda itha-
lata yapılan her 100 dolarlık ödemenin 
81 doları ithal girdiye gitti.

Türkiye’nin on ayda yaptığı toplam 
209,4 milyar dolarlık ihracat, 244 mil-
yar dolarlık ithal ara malı faturasının 
ancak yüzde 85,8’ini karşılayabildi. Di-
ğer deyişle Türkiye, gerçekleştirebildi-
ği toplam ihracatın yüzde 116,5’i kadar 
girdi ithal etti. Geçen yılın aynı döne-
minde hammadde ithalatı toplam ih-

racat gelirinin yüzde 91’i karşılanabil-
miş, başka deyişle ihracat bunun yüzde 
109,5’i düzeyinde gerçekleşmişti.

İthal girdi ağırlıklı üretim yapısının 
çıktısı olarak tüketim malı ihracatının 
toplam ihracattaki payı ise yüzde 37’den 
yüzde 35’e geriledi. 

Yıllara göre seyir aleyhte
2018’de yüzde 75,6 olan ara malı it-

halatının toplam ithalattaki payı bu yıl 
Ocak-Ekim dönemi itibariyle yüzde 
81,2’ye; toplam ihracata oranı da yüz-
de 98,7’den yüzde 116,5’e çıktı. Toplam 
ihracatın ara malı ithalatını karşılama 
olanı 2018’deki yüzde 101,4’lük düze-
yinden bu yıl ilk on ay itibariyle yüzde 
85,8’e geriledi. Aynı dönemde tüketim 
malı ihracatının hammadde ithalatı-
na oranı ise yüzde 40,6’dan yüzde 30,1’e 
indi.

Yüksek kur ihracata neden 
yaramıyor?
Normalde ihracat performansını 

olumlu etkileyen faktörlerin başında 
gelen ulusal paranın yabancı dövizlere 

göre değer kaybı, Türkiye’de ise ithala-
tı, ihracattan daha fazla büyütüyor.  Sa-
nayici-ihracatçı kesim büyük oranda it-
hal girdiyle üretim yaptığı için, kur ar-
tışları aslında bu kesim için de üretim 
maliyetlerinde artış anlamına geliyor. 
Pahalı girdi, yurt içinde üretilen ürün-
lerin birim maliyetini ve dolayısıyla fi-
yatını yükseltip, dış pazarlarda rekabet 
avantajını azalttığı için üreticiyi iç pa-
zara yöneltiyor. Dış pazara üretenler ise 
üretim girdileri için dışarıya daha faz-
la döviz ödüyor, ihracatın katma değeri 
düşüyor. 

İthal girdiye bağımlı sanayi yapısın-
da, ihracatı artırma gayretleri, bume-
rang etkisiyle dönüp ülkeyi vuruyor. Bu 
yapıda ihracatın artış trendini sürdür-
mesi, ithalatta daha büyük bir artış iv-
mesine yol açıyor ve bu da dış ticaret açı-
ğını büyüterek, cari işlemler açığı soru-
nunu kronikleştiriyor.

2023’te dış ticaret nasıl seyreder?
Son dönemde görece stabil hale gelse 

de aşırı yüksek kur düzeyi, maliyet enf-
lasyonu yoluyla halkın alım gücünü dü-

şüren, hayat pahalılığına yol açan bir 
unsur olmasının yanında, ithal girdiye 
bağımlı üretim yapısında cari işlemler 
dengesini de olumsuz etkilemeye de-
vam ediyor. 

2023’te dış borç geri ödemeleri ve ca-
ri açık finansmanı dolayısıyla yüklü bo-
yutlara ulaşacak dış kaynak ihtiyacı, 
TL’de değer kaybının süreceği anlamı-
na geliyor. Döviz gelir-gider dengesin-
de yeterince iyileşme ivmesi yakalana-
mazsa 2023’te de sürecek yüksek kur 
düzeyi, dış ticaret dengesini olumsuz 
etkileyecek. Petrol, gaz gibi dışa bağım-
lı olunan ürünler yanında sanayinin 
diğer ara malı ithalatı da pahalanacak. 
Yükselecek girdi maliyetleri ile ithal 
girdiye bağımlı üretici-ihracatçı sek-
törlerin maliyeti artacak, fiyat avanta-
jı azalacak. Döviz açığının kurları yük-
seltmesi, ülke sanayisi ve ihracatında 
yapısal bir sorun olan ithal girdi bağım-
lılığının cari açığı büyütmesi şeklinde-
ki kısır döngünün kırılması, ancak etki-
li yapısal reformları içeren yeni ve güçlü 
bir ekonomik programla mümkün ola-
cak.

Dış ticaret açığı Dış ticaret açığı 
2023’te de 2023’te de 
üzeceküzecek

Ekim’de yüzde 421 artan ve ilk on ayda 91 milyar doları aşan açığı ile dış tica-
ret alarm verdi. Son dönemde görece stabil hale gelse de yüksek kur ve ithal 
girdiye bağımlılık, 2023’te de imalatçı ve ihracatçı sektörleri olumsuz etki-
leyecek, dış ticaret ve cari işlemler açığı büyümeye devam edecek.

Enerji dışı girdilerin on aylık dış alımı 188,9 milyar dolarla, toplam ithal girdi 
faturasının yüzde 77,4’ünü ve toplam ithalatın da yüzde 62,9’unu oluşturdu. On 
ayda 91 milyar doları aşan dış ticaret ve 40 milyar dolara yaklaşan cari işlemler 
açığındaki büyümede diğer ara malları ithalatı, enerjiden daha fazla pay aldı.

Naki BAKIR

Cari açığın ana kaynağı 
olarak gösterilen enerji 
ithalatına ödenen 
fatura, geçen yıla 
göre hızlı büyümesine 
rağmen, toplam girdi 
ithalatının beşte biri 
düzeyinde gerçekleşti. 
Sanayinin üretimde 
kullandığı işlenmiş 
ve işlenmemiş 
hammaddeler ile diğer 
ara mallarının ithalatı 
189 milyar dolara 
yaklaşırken, "gizli 
veri" kapsamındaki 
ham petrol, bitümenli 
taşkömürü ve doğal 
gaz ithalatına ödenen 
toplam döviz, 55,1 
milyar dolarla, toplam 
girdi ithalatının yüzde 
22,6’sı, toplam ithalatın 
da yüzde 18,3’ü 
düzeyinde gerçekleşti.

  Değişim
 2021 2022   (%) Tutar

İTHALAT 215.458,7 300.442,9 39,4 84.984,2
Yatırım (sermaye) malları 28.892,2 32.310,7 11,8 3.418,4
HAMMADDE (ARA MALLAR) 165.722,4 244.009,9 47,2 78.287,5
Sanayi için işlem görmemiş hammaddeler 16.662,5 18.416,6 10,5 1.754,1
Sanayi için işlem görmüş hammaddeler 80.481,6 109.480,4 36,0 28.998,8
İşlem görmemiş yakıt ve yağlar 3.103,1 6.777,1 118,4 3.674,0
Yatırım mallarının aksam ve parçaları 12.103,2 13.109,4 8,3 1.006,2
Taşımacılık araçlarının aksam ve parçaları 12.625,2 13.166,5 4,3 541,3
Esası yiyecek ve içecek olan işlenmemiş Hammad. 5.192,5 6.271,3 20,8 1.078,8
Esası yiyecek ve içecek olan işlenmiş hammaddeler 2.454,1 4.210,2 71,6 1.756,1
İşlem görmüş diğer yakıt ve yağlar 9.608,1 17.476,6 81,9 7.868,5
Gizli veri  23.492,1 55.101,9 134,6 31.609,8
TÜKETİM MALLARI 20.522,8 23.915,6 16,5 3.392,8
Binek otomobilleri 5.528,8 5.871,3 6,2 342,5
Dayanıklı tüketim malları 2.854,2 3.561,0 24,8 706,8
Yarı dayanıklı tüketim malları 3.373,5 4.508,6 33,6 1.135,1
Dayanıksız tüketim malları 4.404,7 4.464,9 1,4 60,2
Esası yiyecek ve içecek olan işlenmemiş tük. malları 1.400,6 1.781,6 27,2 380,9
Esası yiyecek ve içecek olan işlenmiş tük. malları 2.008,0 2.887,9 43,8 880,0
Motor benzini ve diğer hafif yağlar 265,5 308,6 16,3 43,2
Sanayi ile ilgili olmayan taşıma araç ve gereçleri 687,6 531,7 -22,7 -155,9
DİĞERLERİ 321,3 206,7 -35,7 -114,6
Kaynak: TÜİK

Geniş ekonomik gruplara göre ithalat (Ocak-Ekim; Milyon $)

Kalıcı 
iyileşme 
için katma 
değerli ürün
Yüksek kur ve ithal girdi bağımlılığı 
nedeniyle üretim maliyetleri dünya 
ile rekabette aleyhinde bulunan 
Türkiye, dünyada yüksek talep 
gören katma değerli ürünlerin 
imalatında da çok geride bulunuyor; 
daha çok düşük-orta katma 
değerli mallar üretip ihraç ediyor. 
Uzmanlar, ihracatın katma değerini 
düşüren, getirisini azaltan ithal 
girdi bağımlılığından kurtulmak 
için yerli ara malı sektörlerinin 
teşviki yanında; küresel ticarette 
rekabet için sadece fiyat avantajına 
odaklanmayıp, uzun vadede katma 
değeri yüksek ürünlere yönelmek 
gerektiğine işaret ediyor.
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Yeni bir uluslararası 
düzen doğuyor

Yirminci yüzyılın iki kutuplu düzeninin 
kalıntıları nihayet yok oluyor ve yeni bir 
küresel yapılanma doğuyor. ABD ve Çin, 

21’inci yüzyılda baskın oyuncular olacak ancak 
Avrupa, Japonya ve Hindistan da gezegenin ge-
niş alanları üzerinde anlamlı bir etkiye sahip 
adaylar arasında duruyor. Artık büyük ve küçük 
krizlerin benzeri görülmemiş bir kesişimine 
tanık oluyoruz. COVID-19 salgını, artan enerji 
fiyatları ve gelişmiş ve gelişmekte olan ekono-
milerde enflasyonun geri dönüşünden, parça-
lanmış tedarik zincirlerine, Rusya'nın Ukray-
na'daki canice savaşına ve iklim değişikliğine 
kadar, bu krizlerin çoğu yalnızca çürümenin de-
ğil, aynı zamanda yeni dünya düzeninin doğma-
sını sağlıyor. 

Rusya için soru işareti var 
Rusya'nın üzerinde büyük bir soru işareti ası-

lı duruyor çünkü gelecekteki statüsü, kapasi-
teleri ve stratejik duruşu pervasız saldırı sava-
şının sonucuna bağlı olacak. Başkan Vladimir 
Putin yönetimindeki Rusya, 20’inci ve hatta 
19’uncu yüzyılın sonlarını yeniden yaratmanın 
yollarını arayarak, umutsuzca geçmişe sarıldı. 
Ancak Ukrayna'yı yok etmeye yönelik feci şe-
kilde yanlış yönlendirilmiş çabasıyla, nihaye-
tinde kendi kendini yok ediyor. Rusya kırılgan-
lığı ve çürümesi nedeniyle yeni riskler oluştu-
rurken, 

Çin bunu artan zenginliği ve gücü sayesinde 
yapacak. 2000'li yılların başında başlayan bü-
yük küreselleşme dalgası sayesinde Çin, ken-
disini yoksulluktan kurtarmayı ve yüksek gelir 
statüsüne ulaşmayı başardı. 2008 mali krizinin 
Batı'yı kısmen itibarsızlaştırmasıyla Çin, kendi 
küresel liderlik rolünü genişletmeyi ve kendisi-
ni ABD'nin yanında küresel bir süper güç olarak 
sunmayı başardı. Bununla birlikte, Soğuk Sa-
vaş sırasındaki Sovyetler Birliği'nin aksine Çin, 
yalnızca askeri gücüne odaklanmak gibi bir ha-
ta yapmadı. Aksine küresel yükselişi, teknolo-
jik ve bilimsel sınırlarda Batı ile rekabet etmeye 
büyük yatırım yaparken, dünyaya ‘genişletilmiş 
çalışma tezgahı’ olarak hizmet ederek, ABD ve 
Batı hakimiyetindeki dünya pazarlarına enteg-
rasyonu benimsemesini yansıtıyor. Çinliler ke-
sinlikle askeri yatırımdan geri durmadılar an-
cak savunma ve güvenlik harcamalarının diğer 
her şeyi dışlamasına izin vermediler. Bugün Çin 
ile Rusya arasındaki tanımlayıcı fark, Putin'in 
aksine Çin liderliğinin oldukça uzun bir süredir 
21’inci yüzyılda yaşıyor olması.

 
Kilit ülkeler birlik olmalı  
Bali'deki son G20 zirvesi, bu temel bakış açısı 

ve amaç farklılığını ortaya koydu. Rusya kendi-
sini diplomatik olarak izole edilmiş bulsa da Çin 
tüm tartışmaların ve nihai bildirinin şekillen-
dirilmesinin merkezinde yer alıyordu. Ukray-
na krizinde Batı'nın çizgisini benimsememiş 
olsalar da Çin ve Hindistan gibi büyük ülkeler, 
Kremlin'in savaş politikasını ve nükleer tehdit-
lerini kınayarak, kendilerini Kremlin'den be-
lirgin bir şekilde uzaklaştırmak için bu fırsatı 
kullandı. ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Dev-
let Başkanı Xi Jinping arasındaki yüz yüze gö-
rüşmeler Çin-Amerika gerilimini yatıştırma-
ya yardımcı olursa, Bali Zirvesi 21’inci yüzyılda 
uluslararası ilişkilerin yeniden şekillendiril-
mesine kapı açmış olacak.

Sonuç olarak ABD ara seçimlerinin sonucu, 
geniş çapta beklenen Cumhuriyetçi "kızıl dal-
ga" gerçekleşmeyi başaramadığı için, umut için 
bir başka neden daha sunuyor. 2018 ve 2020'de 
olduğu gibi eski Başkan Donald Trump partisi-
ni bir kez daha geride tuttu. Amerikalıların ço-
ğu, ‘Önce Amerika’ izolasyonist politikalarına 
geri dönmek istemiyor. ABD ara seçimleri ve 
Bali Zirvesi birlikte, başka türlü gergin bir anda 
iyimserlik için sebep sunuyor. Ancak küresel iş 
birliğine yönelik çok daha fazla ilerlemeye ihti-
yacımız olacak. Nihayetinde, en büyük iki krizi-
miz; Rusya'nın Ukrayna'daki geriye dönük sa-
vaşı ve iklim değişikliği. Her iki kriz de dünya-
nın kilit güçleri birlikte çalışmanın bir yolunu 
bulursa aşılabilir.

Almanya’nın 
Dışişleri eski 

Bakanı

Joschka 
FISHER

Gaz tedarikinde  sıkışan 
AB için Güney Gaz 

Koridoru öne çıkıyor

Rusya-Ukrayna Savaşı ile baş-
layan enerji krizi nedeniyle 
zor günler geçiren Avrupa ül-

kelerinin uzun dönemde arz güvenli-
ğini garanti altına almak amacıyla gi-
riştiği kaynak arayışında Güney Gaz 
Koridoru ön plana çıkıyor. 

Rusya'ya çeşitli yaptırımlar uy-
gulayan Avrupa Birliği (AB) ülke-
lerinin içinde bulundukları enerji 
krizi, Avrupa'ya doğal gaz akışı sağ-
layan Kuzey Akım 1 ve henüz aktif 
olmayan Kuzey Akım 2 doğal gaz 
boru hatlarının devreden çıkmasıy-
la daha da derinleşti. 

Doğal gaz ihtiyacını en kısa sü-
rede gidermek için sıvılaştırılmış 
doğal gaz (LNG) ithalatına hız ve-
ren Avrupa ülkeleri için Hazar De-
nizi'ndeki gaz kaynaklarının Av-
rupa'daki pazarlara ulaştırılma-
sı amacıyla inşa edilen Güney Gaz 
Koridoru'nun kapasitesinin artırıl-
ması ise olasılığı en yüksek alterna-
tifler arasında bulunuyor. 

Güney Gaz Koridoru'nun "bel-
kemiği" niteliğindeki Azerbaycan 
gazını Türkiye'ye ve Türkiye üze-
rinden Avrupa'ya ulaştıran Trans 
Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TA-
NAP) halihazırda 6 milyar metre-
küpü Türkiye ve 10 milyar metrekü-
pü Avrupa olmak üzere yıllık 16 mil-
yar metreküp gaz taşıyor. 

Gürcistan-Türkiye sınırında Po-
sof'tan başlayan TANAP, 20 il, 67 il-
çe ve 600 köyden geçerek Yunanis-
tan sınırında Avrupa ülkelerine gaz 
iletimi yapan Trans Adriyatik Boru 
Hattı'na (TAP) bağlanıyor. Kapasi-

tesi 32 milyar metreküpe kadar ar-
tırılabilecek şekilde tasarlanan TA-
NAP'ta söz konusu artışın gerçek-
leştirilmesine ilişkin alınan karar 
doğrultusunda çalışmaların başla-
ması bekleniyor. 

Kayda değer bir ikame
Avrupa'nın Rusya'dan yılda yak-

laşık 155 milyar metreküp doğal gaz 
satın aldığı hesaba katıldığında, ka-
pasite artışının kayda değer bir ika-
me olacağı öngörülüyor. Güney Gaz 
Koridoru'nda taşınacak gazın hac-
minin artırılabilmesi için ise ek re-
zervlere ve kaynak ülkelere ihtiyaç 
duyuluyor. 

Danışmanlık şirketi Methinks 
Kıdemli Ortağı John Roberts, Gü-
ney Gaz Koridoru'nda kapasite ar-
tışı konusunda Avrupa Komisyo-
nunun öncelikle gazın nereden te-
darik edileceğini değerlendirmesi 
gerektiğini söyledi. Roberts, "Ka-
pasitenin ikiye katlanmasından 
kasıt ekstra 10 milyar gaz tedariki 
ise şu an için bilinen tek şey Azer-
baycan'ın 2027'ye kadar fazladan 5 
milyar metreküp üretim yapabile-
ceği. Bu miktarın üzerine çıkabile-
ceğine dair bir işaret henüz bulun-
muyor." dedi. 

Toplam 1,3 trilyon metreküp ka-
nıtlanmış doğal gaz rezervine sahip 
Azerbaycan'dan Avrupa'ya gönde-
rilen gazın artırılması için ek bo-
ru hattı ve kapasite genişletme ya-
tırımlarına ihtiyaç duyuluyor. Ba-
kü'nün doğal gaz üretimini de ciddi 
seviyede yükseltmesi gerekiyor. 

Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası enerji kriziyle boğu-
şurken sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatına hız veren 
Avrupa ülkeleri için Güney Gaz Koridoru'nun kapasi-
tesinin artırılması ön plana çıkmış durumda .

Doğalgazın tedarikinde iki olasılık: Türkmenistan ve Irak
Güney Gaz Koridoru'nun temel-
de üç bölümden oluştuğuna işaret 
eden Roberts, ilk iki bölümün yıl-
lık 16 milyar metreküp, son bölü-
mün ise 10 milyar metreküp kapa-
siteye sahip olduğunu dile getirdi.  
Roberts, AB'nin işaret ettiği "kapa-
sitenin iki katına çıkarılması" ko-
nusunun birinci kısmın 32 milyar 
metreküpe, ikinci kısmın ise 20 mil-

yar metreküpe çıkarılacağı şeklinde 
algılandığını belirtti. 

Doğal gazın tedariki konusun-
da Azerbaycan dışında iki olasılı-
ğın bulunduğunu söyleyen Roberts, 
"Bunlardan ilki ve en bariz ola-
nı Türkmenistan. Çünkü doğal gaz 
kaynaklarının çokluğu ve konum 
olarak Azerbaycan'a yakınlığı ne-
deniyle Türkmenistan gazı çok hız-

lı bir şekilde sisteme bağlanabilir." 
dedi.  Roberts, ikinci olasılık olarak 
da Kuzey Irak'ı işaret ederek şöyle 
konuştu: "Bu iki unsurda da önem-
li nokta Avrupa'ya kadar taşınmak 
zorunda olmamaları. Türkiye'ye ka-
dar girebilirlerse ve Türkiye'nin gaz 
dengesini iyileştirebilirlerse, yani 
Türkiye'nin LNG ithalatına ihtiya-
cını azaltabilirlerse yeter. Böylece, 

Türkiye daha az enerji ithal eder ve 
AB için de daha fazla LNG ithalatı 
imkanı doğar. Kuzey Irak bölgesinin 
2 veya 3 yıl içinde Türkiye'nin gü-
neyine belki de 5 milyar metreküp 
ihracata başlayabileceğine dair bir 
ihtimal var. Eğer gerçekleşebilse bu 
gazın Güney Gaz Koridoru'na git-
mesine çok da gerek yok, diğer kay-
naklardan gelen gazın yerini alır." 

IRAK 
MİLYARLARCA 
METREKÜP GAZ 
YAKIYOR
OPEC'in en büyük petrol 
üreticisi ülkelerinden olan 
Irak'ta, ticari bir zemin 
sağlanamadığı için petrolle 
birlikte çıkan büyük 
miktarlardaki doğal gaz 
yakılmak zorunda kalınıyor. 
Dünya Bankasının 2022 
Küresel Gaz Flaring Takip 
Raporu'na göre Irak, geçen 
yıl 18 milyar metreküp 
gazı yaktı. Bu miktar 
yaklaşık olarak Güney Gaz 
Koridoru'nun planlanan 
kapasite artışına tekabül 
ediyor. 

YILLIK GAZ 
TÜKETİMİMİZ 
60 MİLYAR 
METREKÜP
Yıllık doğal gaz tüketimi 60 milyar 
metreküpü bulan Türkiye, enerji 
arz güvenliğini sağlayabilmek için 
kaynak ve güzergah çeşitliliğinin 
yanı sıra altyapı yatırımlarıyla da 
dikkati çekiyor. Türkiye, mevcut 
durumda toplamda 7 uluslararası 
doğal gaz boru hattı, 2'si yüzer de-
polama ve gazlaştırma ünitesi ol-
mak üzere 4 LNG tesisi ve 2 yer altı 
doğal gaz depolama tesisiyle güçlü 
bir altyapıya sahip bulunuyor.

Anadolu Aslanları 
Amerika’da atağa kalktı

İş dünyasının Amerika pazarında 
yapılanması giderek güçleniyor 

. Son olarak Amerika’da şube açan 
Anadolu Aslanları İşadamları Der-
neği (ASKON), kurulduğundan bu 
yana geçen 2 ay içerisinde 200 üyeye 
ulaştı. ASKON Amerika Bolge Baş-
kanı Ayhan Özmekik, ASKON’un 
Amerika’nın en büyük iş dünya-
sı derneği haline geldiklerini savu-
narak, önümüzdeki yıl düzenlemeyi 
planladıkları ticaret zirvesi ile iki ül-
ke arasındaki ticaret hacmini artır-
mayı hedeflediklerini söyledi.

ASKON Genel Başkanı Orhan Ay-
dın’ın 3 ay önce Amerika’ya yaptığı 
ziyaret sırasında  kendilerine böyle 
bir görev verdiklerini anlatan Özme-
kik, amaçlarının Amerika’da iş ya-
pan Türkleri biraraya getirmek oldu-
ğunu kaydetti. İki ay içerisinde 200 
üyeye ulaştıklarını ifade eden Özme-
kik, “Amerika’daki en büyük iş adam-
ları derneği haline geldik” dedi. 

İhracat üsleri kuralım
Derneğin başkent  Washington 

bölgesinde de temsilciliğinin oldu-
ğunu ifade eden Özmekik, şöyle ko-
nuştu:   “Hızlıca teşkilatlanmamı-
zı sürdürüyoruz. Amaç Amerika’da 
iş yapan vatandaşlarımızı bir araya 

getirmek. Birlik ve beraberlik içeri-
sinde iş yapabilme kabiliyetlerinin 
artırılmasını ve Amerika’ya gelen 
vatandaşlarımıza yardımcı olma-
yı amaçlıyoruz. Amerika’da ihracat 
üsleri kurmak istiyoruz. Bu işlerde 
Türk yatırımcılarımıza depolama, 
online satış yapmaları konusunda 
destek de bulunmayı amaçlıyoruz. 
Online satış yapan iş insanlarımızın 
yaşadıkları sıkıntıları da gidermek 
istiyoruz. Birçok arkadaşımız bura-
da şirket kurmak istiyor, ancak za-
man zaman bu konuda zarara uğru-
yorlar pazarı tanımadıkları için. Bu 
vatandaşlarımızın bu konuyu bize 
danışmanlarını ve ASKON güvence-
si altında iş yapmalarını istiyoruz. “

Dernek bünyesinde çoğunlukla 
restoran işletmeciliği, broker, emlak, 
inşaat ve enerji sektörü ile  AVM’ler-
de faaaliyet gösteren üyelerin oldu-
ğunu ifade eden Özmekik, hedef-
lenen sektörlere ilişkin şu bilgileri 
verdi: “Otel ve renevasyon alanında 
Amerika’da 60 milyar dolarlık hacim 
var.  Türkiye’de otelcilik çok geliş-
miş durumda. Amerika’da böyle de-
ğil. Yine mobilya sektöründe son za-
manlarda bize çok ulaşıyorlar. Biz de 
burada  Bursa İnegöl’deki gibi Mobi-
liyum Mobilya AVM benzeri bir ya-
pılanma hedefliyoruz.” 

Dilek ESKİ BEZİRKAN
New York

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Amerika Bölge Başkanı Ayhan Özmekik, 2 ayda 
200 üye ile en büyük iş dünyası derneği haline geldiklerini, önümüzdeki yıl düzenle-
yecekleri zirve ile iki ülke arasındaki ticaret hacmini de artıracaklarını kaydetti.
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Yıllık bazda büyüme %3,9
çeyreklik daralma %0,1

TÜİK üçüncü çeyrek verile-
rine göre, Türkiye ekonomi-
si çeyreklik bazda yüzde 0,1 
daralırken yıllık bazda yüzde 
3,9 büyüdü. Böylece ekonomi 9 
çeyrek sonra daraldı.

Baş tarafı birinci sayfada

Üretim yöntemine göre cari 
fiyatlarla GSYH tahmini, yılın 
üçüncü çeyreğinde geçen yılın 

aynı çeyreğine kıyasla yüzde 120,5 artarak 
4 trilyon 258 milyar 168 milyon lira olarak 
gerçekleşti. GSYH'nin üçüncü çeyrek 
değeri cari fiyatlarla 241 milyar 523 milyon 
dolar olarak hesaplandı.

Finans sektöründen büyümeye katkı
Yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı 

dönemine kıyasla zincirlenmiş hacim en-
deksi olarak finans ve sigorta faaliyetleri 
yüzde 21,6, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüz-
de 13,9, mesleki, idari ve destek hizmet faa-
liyetleri yüzde 12,6, kamu yönetimi, eğitim, 
insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri 
yüzde 7,6, hizmet faaliyetleri yüzde 6,9, di-
ğer hizmet faaliyetleri yüzde 4,9, gayrimen-
kul faaliyetleri yüzde 4,1, tarım, ormancılık 
ve balıkçılık yüzde 1,1 ve sanayi yüzde 0,3 
arttı. İnşaat sektörü ise yüzde 14,1 azaldı.

Tüketim harcamaları yüzde 19,9 arttı
Yerleşik hane halklarının tüketim har-

camaları, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı 
çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endek-
si olarak yüzde 19,9 yükseldi. Devletin ni-
hai tüketim harcamaları yüzde 8,5 artarken 
gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 1,3 
azalış kaydetti. Mal ve hizmet ihracatı, yılın 
üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreği-
ne göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak 
yüzde 12,6, ithalatı da yüzde 12,2 yükseldi.

İş gücü ödemelerinde yüzde 96,2 artış
İş gücü ödemelerinde söz konusu 

dönemde yüzde 96,2, net işletme artığı/
karma gelir yüzde 123 artış gösterdi. İş gücü 
ödemelerinin cari fiyatlarla gayrisafi katma 
değer içindeki payı geçen yılın üçüncü 
çeyreğinde yüzde 29,5 iken 2022'de yüzde 
26,3 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin 
payı ise yüzde 54,1 iken yüzde 54,8'e çıktı.

Erdoğan: 2022’yi rekor 
düzeyde kapatarak

2023’e iyi bir giriş 
yapacağız

Nebati: Bu yıl da 
en güçlü büyüyen 

ülkelerden biri 
olacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, bu yılın üçüncü çeyrek 

büyüme rakamlarına ilişkin, 
“Resesyon endişesinin arttığı 

dönemde Türkiye’nin büyümesini 
sürdürmesi kıymetlidir. İnşallah, 

2022’yi rekor düzeyde kapatarak, 
2023’e iyi bir giriş yapacağız” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin 
Nebati, “Orta Vadeli Program 

(2023-2025)’da öngördüğümüz 
şekilde yüzde 5 civarı büyüme ile 

kapatarak bu yıl da en güçlü büyüyen 
ülkelerden biri olacağız.” dedi. 

Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı: 
“Uyguladığımız politikalarla; zorlu 
küresel koşullara rağmen ülkemiz 

yatırımda, istihdamda, üretimde ve 
ihracatta pozitif ayrışmaya devam 

etmektedir.”

Olpak: Türkiye 
pozitif ayrışarak 
gücünü gösterdi

Bahçıvan: Sanayi 
büyümesinin 
payı artmalı

Baran: Zorluklara 
rağmen büyüme 
korundu

Avdagiç: 
2023 yılı için 
3 ödevimiz var

DEİK Başkanı Nail Olpak, kü-
resel risklerin ve resesyonun 
konuşulduğu bir ekonomik or-
tamda Türkiye’nin dünyadan 
pozitif ayrışmayı başardığını 
belirterek “Büyüme verisi, Tür-
kiye açısından resesyon ihti-
malinin de bir hayli zayıf oldu-
ğunu destekler nitelikte. Veri, 
2022 yılı büyümesinin yüzde 5 
civarlarında gerçekleşmesinin 
mümkün olduğunu gösteriyor. 
Ekonomimiz, küresel çalkantı-
ların ve risklerin arttığı bu dö-
nemde dahi pozitif ayrışarak 
gücünü gösterdi” diye konuştu.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Baş-
kanı Erdal Bahçıvan, sanayiden 
ve sanayi ihracatından güçlü bir 
şekilde beslenen büyüme oranla-
rında, yurt dışı kaynaklı gelişme-
ler başta olmak üzere olumsuz 
nedenlerden kaynaklanan bir iv-
me kaybı olduğunu gözlemledik-
lerini belirtti. Bahçıvan,  “Bu ivme 
kaybını, özellikle İSO Türkiye İma-
lat PMI verilerinin son aylardaki 
belirgin düşüşünde de açıkça 
görmekteyiz. Nitelikli büyüme-
nin korunması için GSYH içinde 
sanayi büyümesinin payının art-
tırılması gerekiyor” dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yö-
netim Kurulu Başkanı Gürsel 
Baran, küresel ekonomide bü-
yümelerin yavaşladığı, reses-
yon tehlikesinin sürdüğü bu 
dönemde Türkiye ekonomisi-
nin bağışıklığını güçlü tutmaya 
çalıştığını belirterek, “Bu süreç-
te katma değerli üretimi teşvik 
etmek, bunu sağlayacak yatı-
rımları desteklemek, büyüme-
nin devamlılığına katkı sağla-
yacaktır. Dinamik reel sektörü, 
basiretli yönetimi ve insan kay-
nağıyla Türkiye’nin önü açıktır” 
ifadesini kullandı.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, 
“Yıllık yüzde 3,9’luk büyüme, 
dünyadaki resesyon sinyaline 
karşın ekonomimizin 
dinamizmini sürdürdüğünü 
gösteriyor” ifadesini kullandı. 
Avdagiç, “Çeyrekten çeyreğe 
yatay seyir, 2023 yılı için 
3 ödevimizi açıkça ortaya 
koyuyor. Üretim ve yatırımdan 
hız kesemeyiz. 2023 için 
ihracatta pazar ve ürün 
çeşitlendirme faaliyetleri 
olmazsa olmazımız. Hizmetler 
sektöründe yeniden atak 
başlatma zamanı” dedi. 

Ekonomistler, yılın tamamında % 5’lik 
hedefin yakalanabileceğini düşünüyor
Türkiye İstatistik Kurumunca 

(TÜİK) açıklanan GSYH verilerine 
göre, Türkiye ekonomisi, üçüncü 
çeyrekte beklentilere paralel yıllık yüzde 
3,9 büyüme kaydederken ekonomistler 
yıllık bazda yüzde 5’lik büyüme 
hedefinin yakalanacağını düşünüyor. 

AA Finans Analisti ve Ekonomist 
Haluk Bürümcekçi, beklentiler 
paralelinde gerçekleşen büyümeyi özel 
ve kamu tüketim harcamalarının yukarı 
çektiğini, net dış talebin ise sınırlı katkı 
verdiğini söyledi. Büyümede yılın son 
çeyreği için ilk sinyallerin ise dış talep 
kaynaklı güç kaybının sürdüğüne işaret 
ettiğini belirten Bürümcekçi, şunları 
kaydetti: “Başta ABD olmak üzere 
gelişmiş ülkelerde parasal sıkılaşmanın 
hızlanmasının resesyona yol açabileceği 
yönündeki beklentiler güçlenmişe 
benzemekte. Ayrıca, son dönemde 
yurt içinde sıkılaşma yönünde alınan 
makroihtiyati kararların şirketlerin 
kredilere erişebilirliğine olumsuz yönde 
etki yaptığı da gözlendiğinden ekonomik 
aktivitedeki yavaşlamayı hızlandırma 
olasılığı artmış bulunmaktadır. Buna 
karşılık, üçüncü çeyrekte ekonomik 
aktivitede ivme kaybı gözlendiğine 
işaret eden Merkez Bankası, finansal 
koşulların destekleyici olmasını 

sağlamak üzere politika faizinde toplam 
500 baz puan indirime gitmiş, kredi 
faizleri ile politika faizi arasındaki 
makası kapatmak üzere ticari kredi 
faizlerini sınırlamaya yönelik yeni 
kararlar almıştır. Bu doğrultuda, ilk 
üç çeyrekte geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 6,2 büyüme kaydedilmesi ve 
milli gelir endeksinin tarihi zirvesinden 
sınırlı çekilmesi nedeniyle ekim-
aralık döneminde çeyrekten çeyreğe 
yüzde 0,5’ten fazla daralma görülmezse 
2022’nin tamamında yüzde 5’lik büyüme 
hedefine ulaşmak mümkün görünüyor.”

Büyüme, ortalamanın üzerinde 
Piri Reis Üniversitesi Rektör 

Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu 

da üçüncü çeyrek büyüme verilerinin 
beklentilere paralel gerçekleştiğini, 
bir sürpriz yaşanmadığını ifade etti. 
Türkiye’nin, demografi ve coğrafi 
özellikleri ile dinamik bir ülke olduğunu 
belirten Aslanoğlu, bu nedenle 
büyümenin dünya ortalamalarının 
üzerine çıkabildiğini söyledi. Aslanoğlu, 
“Kovid-19 salgını başından bu yılın ilk 
yarısına kadar büyümenin lokomotifi 
olan dış talep ve ihracat yerini iç talebe 
bırakmış görünüyor. İhracat ivme 
kaybetse bile belli bir gücü korumasına 
rağmen ithalatın güçlenmesi dış 
talebin büyümeye etkisini frenlemiş 
görünüyor. Son çeyrekte ve gelecek yılın 
ilk 6 ayında da benzer bir eğilim olacağı 
düşüncesindeyim” diye konuştu.

İç talebin canlı olması ve büyümeye 
katkı vermesinin birkaç nedeni 
bulunduğuna işaret eden Aslanoğlu, 
negatif reel faizin imkanı olanları 
talebe yöneltmesi, yaz aylarındaki 
ücret ayarlamaları ve salgın sonrası 
ötelenen hizmet talebinin ağırlıklı 
turizm sektörü olmak üzere artması gibi 
faktörlerin iç talepte artışı beraberinde 
getirdiğini söyledi. Aslanoğlu, 
gelecek yılın ilk yarısında da iç talebi 
destekleyici politikalarla benzer bir 
eğilim olacağı değerlendirmesinde 
bulunarak, “Sürdürülebilirlik açısından 
tasarruf açığı olan bir ülke olarak dış 
talebe büyümeyi sağlayacak politika 
çerçevesini oluşturmamız gerekiyor” 
dedi.

Yüzde 5 beklenti korunuyor
VakıfBank Ekonomik Araştırmalar 

tarafından üçüncü çeyrek büyüme 
verilerine ilişkin yayımlanan raporda 
ise milli gelir içinde yüzde 57,12 ile en 
yüksek paya sahip hizmetler sektörünün 
büyümeye katkısının azalsa da 4,7 puan 
ile büyümenin en büyük destekleyicisi 
olmaya devam ettiği bildirildi.

Rapor'da, hizmetler sektörüne en 
yüksek katkının turizmden geldiğine 
işaret edildi.

Haluk Bürümcekçi Erhan Aslanoğlu
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Altınyıldız Classics 
global marka  olma yolunda 

yurtdışında büyüyor

Köklü bir yapının içinde ye-
tişen yeni nesil marka Al-
tınyıldız Classics, inova-

tif ürünleriyle yurtdışında büyüyor. 
Türkiye’de 182 mağazası, yurtdışın-
da ise 15 ülkede (Almanya, Azerbay-
can, Bulgaristan, Cezayir, Fas, İtalya, 
Kazakistan, Kuzey Kıbrıs, Kırgızis-
tan, Özbekistan, Romanya, Polonya, 
Rusya, Somali, Türkmenistan) 50 
mağazası bulunan marka, globalde-
ki büyüme hedefleri doğrultusunda 
2 yıl içinde 100, beş yıl içerisinde ise 
200 mağazaya ulaşmayı planlıyor.

Türkçe konuşulmayan ülkelerde 
telaffuz kolaylığı açısından AC&co 
Altınyıldız Classics olarak tanınan 
marka, smokin, gömlek, polo yaka 
t-shirt gibi ürünlerin yanı sıra dört 
tarafa esneyen 360 koleksiyonu ve 
travel takım elbiseler gibi inovatif 

ürünleriyle pazarda büyük rağbet gö-
rüyor. 

Avrupa’nın büyük e-ticaret kanal-
ları olan Fashiondays, Zalando, Otto 
gibi pazar yerlerinde bulanan marka, 
Afrika’nın önemli ticaret kentleri sa-
yılan Fas, Mısır ve Nijerya gibi ülke-
lerinde de e-ticaret kanallarına giriş 
yapmayı hedefliyor. Globalde e-tica-
ret hedeflerine yeni bir rota kazandı-
racak olan Altınyıldız Classics, 2023 
yılında Romanya ve Almanya mer-
kezli online operasyonlarını büyüte-

rek İngiltere, Orta Doğu ve Amerika 
pazarlarına girmeyi planlıyor. 

Hedef pazar liderliği
Yurtdışı yatırımlarıyla ilgili bil-

gi veren BR Yurtdışı Operasyonları 
Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi 
Osman Çavuşoğlu, “Mağazalar aça-
rak girdiğimiz Romanya’da aynı za-
manda e-ticarete de başladık. İlk de-
fa önümüzdeki sene yurtdışında aça-
cağımız mağaza sayısı yurtiçinde 
açacağımız mağaza sayısından daha 

fazla olacak. Avrupa’ya odaklanmış 
durumdayız. Global ticaretimizi Ber-
lin’de açtığımız ofisimizden yöneti-
yoruz. Romanya, Bulgaristan, Sır-
bistan, Almanya, İtalya, Polonya ve 
İngiltere’de büyümeyi planlıyoruz. 
Ayrıca Cezayir, Fas ve Mısır büyüme 
planımız içerisinde yer alıyor. Bulun-
duğumuz bütün ülkelerde ise kendi 
kategorimizde pazar lideri olmayı he-
defliyor, ihracatımızın ciro içerisin-
deki payını 3 yıl içerisinde %50 ban-
dına getirmek istiyoruz” dedi. 

Altınyıldız Classics, glo-
bal bir marka olma yolun-
da yurtdışında 15 ülkede 
50 mağaza sayısına ulaştı. 
Marka, 5 yıl içinde 200 ma-
ğaza sayısına ulaşmayı he-
defliyor. 

Zorlu Enerji, 
ABD'li invertör
üreticisinin yetkili 
distribütörü oldu

Pirelli, kış 
lastiklerini teşvik 
eden uygulamaları 
ile öne çıkıyor

Türk Telekom ve 
İTO’dan KOBİ’lerde 

Siber Güvenlik semineri

Bambi Yatak, 682’nci
mağazasını İstanbul’da açtı
Uzun yıllara dayanan birikimiyle Türkiye 

yatak sektöründe yeniliklere imza atan 
Bambi Yatak, yeni mağazasını İstanbul’un 
Tuzla ilçesinde açtı. Bambi, 200 metrekare 
alan üzerine kurulu 2 katlı yeni mağazasın-
da yenilikçi uyku teknolojileri ile ev tekstili, 
aksesuar ve bahçe ürünlerini de kullanıcı-
sıyla buluşturacak. Hikâyesi olan ürünlerle 
Türkiye’deki yatak sektöründe fark yaratan 
işlere imza atan Bambi Yatak, İstanbul’daki 
141’inci mağazasının açılışını Tuzla’da ger-

çekleştirdi. Marmara bölgesindeki mağaza 
yapılanmasını Tuzla’da hizmete açtığı yeni 
mağazayla güçlendiren Bambi, toplam ma-
ğaza sayısını da 682’ye çıkardı. 200 metreka-
re alan üzerine kurulan 2 katlı yeni mağaza-
da Ar-Ge ile geliştirilen ürünlerin yanı sıra 
konforlu uyku deneyimini sağlayan tüm ürün 
grupları yer alıyor.  Yılsonuna dek yurt içinde 
700 mağaza hedefi doğrultusunda sürece hız 
veren Bambi Yatak, Tuzla’daki yeni mağaza-
sıyla hizmet alanını genişletti. 

Garanti BBVA 
Müşteri İletişim 
Merkezi’ne ödül

Zorlu Enerji, ABD merkezli global enerji yö-
netimi teknolojisi şirketi Enphase Energy 

ile iş birliği anlaşması imzaladı. Şirketten ya-
pılan açıklamaya göre, Zorlu Enerji, Enpha-
se'in solar sistemlerde kullanılan mikroinver-
tör (mikro dönüştürücü) teknolojisinin ve ak-
sesuarlarının Türkiye'deki satışı konusunda 
yetkili tek distribütörü oldu. Anlaşma kapsa-
mında Zorlu Enerji, Enphase Energy'nin doğ-
rudan güneş paneli kurulumcuları ve tüketiciler 
için ürettiği solar sistemlerde kullanılan mikro-
invertör teknolojisinin ve aksesuarlarının Tür-
kiye'de satışını yapabilecek. Şirket, ayrıca ko-
nut ve ticari sistemler için özel olarak üretilen 
küçük kapasiteli mikroinventörlerin de Türkiye 
pazarına sunulmasını sağlayacak. Böylece da-
ha hesaplı projelerin yapılmasının önü açılacak.

Yenilikçi teknolojileri ve 150 yıllık deneyimi sayesinde 
farklı zeminlere ve kullanım koşullarına uygun çözüm-

ler yaratan Pirelli, kış mevsiminde de sürücülerin yanında 
oluyor. Pirelli geniş ürün yelpazesi ile her ihtiyaca yönelik 
ürünler sunarken, kış lastiklerini teşvik eden uygulama-
ları ile de öne çıkıyor. Kış lastiklerinde güvenli sürüş için 
binek araçlardan 4x4'e ve hafif ticari araçlara kadar farklı 
segmentlerde geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Kış mevsi-
minde uzun yol yapan ve her türlü soğuk havada en iyi per-
formansı elde etmek isteyen sürücülerin kış lastiklerini 
tercih etmeleri gerektiğini vurgulayan Pirelli, hava sıcak-
lıklarının +7°C’nin altına düştüğü durumlarda yaz lastikle-
rinin etkisinin azaldığı konusunda da kullanıcıları uyarıyor. 
Sürücülerin yaz/kış lastikleri değişimi veya yeni lastik ih-
tiyaçlarında pirelli.com.tr adresi üzerinden kendilerine en 
yakın mağazadan randevu almalarını sağlıyor ve müşterile-
rinin lastik değişim işlemlerini kolayca gerçekleştirmeleri-
ne olanak tanıyor. 

Lastik oteli ile ayrıcalık sağlıyor
Pirelli’nin kış lastiğine geçenlere sağladığı bir diğer ayrı-

calık ise kullanmadıkları yaz lastiklerini uygun koşullarda 
muhafaza etmeye yarayan lastik oteli. Bu hizmet sayesinde 
yaz lastiklerini kuru, serin, güneş ışığı almayan, asit ve yağ 
benzeri kimyasallardan uzak güvenli bir ortamda koruya-
biliyorlar. Diğer yandan bu kış lastiklerini değiştirmek iste-
yen müşterilerine 2 avantajlı kampanya sunuyor. 1 Ekim-31 
Aralık tarihleri arasında Yapı Kredi World’e özel vade fark-
sız 8 taksit imkânı sunarak, Tyrelife Lastik Garantisi kapsa-
mında müşterilerine hasar gören bir lastiğini hiçbir ek ücret 
ödemeden delinme, çarpma veya yanma gibi dış etkenlerin 
sebep olduğu kasıtlı olmayan hasarlar durumunda koruma 
altına alma fırsatı da sağlıyor. 

Türk Telekom ve İstanbul Tica-
ret Odası (İTO) iş birliğiyle, ulu-

sal siber güvenlik stratejileri çerçe-
vesinde “KOBİ’lerde Siber Güvenlik” 
semineri gerçekleştirildi. Ülke eko-
nomisinde önemli yeri olan KOBİ’le-
rin dijital dönüşüm yolculuğunda, 
veri güvenliğinin önemine dikkat çe-
kilen seminerde, siber güvenlik ala-
nındaki mevcut durum, güncel geliş-
meler ve stratejilere yönelik değer-
lendirmeler paylaşıldı. AB destekli 
‘Dijital KOBİ’m projesi kapsamında 
“KOBİ’lerde Siber Güvenlik” semine-
ri, İTO Eminönü Merkez Binası’nda 
gerçekleştirildi. Türkiye Siber Güvenlik Kü-
melenmesi’nin düzenlediği ‘Siber Güven-
lik Haftası’nda gerçekleştirilen seminerde; 
KOBİ’lerin dijital dönüşüm yolculuğunda 
veri güvenliğinin önemine ve işletmelerin 
dijital altyapılarının güncel sistemlerle ko-
runması gerektiğine dikkat çekildi. 

KOBİ’lere, siber risklere karşı
uçtan uca çözümler sunuluyor
Türk Telekom Kurumsal Satış Genel Mü-

dür Yardımcısı Mustafa Eser, bu tür organi-
zasyonların işletmelerin dijitalleşmesi yo-
lunda onlara yol gösterici olduğunu belirtti. 
Türk Telekom olarak, KOBİ’lere kapsamlı 
bir teknoloji desteği sağladıklarını da ifa-
de eden Eser, KOBİ’lerin mevcut teknoloji 
altyapılarına, iş yapış biçimlerine ve dijital 

dönüşüm ihtiyaçlarına en uygun yeni ne-
sil teknolojileri; donanım, servis ve danış-
manlık hizmetleri kapsamında, tek bir nok-
tadan ve uçtan uca sunduklarını ifade etti. 
Verinin korunmasına yönelik stratejik yak-
laşımlar geliştirdiklerinden söz eden Eser, 
KOBİ’leri rekabette öne çıkaracak yenilik-
leri benimserken, siber risklere karşı ken-
dilerini koruyabilecekleri kapsamlı çözüm-
ler sunduklarını dile getirdi. Dijital KOBİ'm 
projesi,  https://dijitalkobim.org web sayfası 
üzerinden güvenilir ve kapsamlı bir kurum-
sal yaklaşımla, İstanbul’daki üyelerin dijital 
dönüşüm ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. 
Platform, imalat ve hizmet sektörlerindeki 
KOBİ’lere 9 farklı dönüşüm alanında eğitim 
ve danışmanlık gibi hizmetleri sunarak, iş-
letmelerin dijital dönüşümlerini kolaylaş-
tırıyor.

BOTAŞ, 2022 Yeşil 
Elma Ödülleri'nde 
2 altın ödüle layık 
görüldü
Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), 

yürüttüğü çevre projeleriyle Londra'da dü-
zenlenen 2022 Yeşil Elma Ödülleri'nde 2 altın 
ödüle layık görüldü. Şirketten yapılan açıklama-
ya göre, İngiltere'nin başkenti Londra'daki West-
minster Sarayı'nda "The Green Organisation" 
tarafından düzenlenen 2022 Yeşil Elma Ödülleri 
(Green Apple Awards) sahiplerini buldu. Yeşil El-
ma Ödülleri'nde "Yeşil Dünya Elçisi" unvanını da 
almaya hak kazanan BOTAŞ'ın açıklamasında, 
"BOTAŞ olarak kazandığımız ödüllerden aldığı-
mız güçle, yasal sorumluluklarımızın çok ötesi-
ne geçen bir duyarlılıkla, kamu yararını gözetme, 
insan odaklı perspektif ve çevre bilincimizle ye-
ni projeler geliştirmeye ve yenilikçi uygulama-
lar sunmaya bütün gayretimizle çalışarak devam 
ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Garanti BBVA, IMI Conferences tarafından 
18. Türkiye İletişim Merkezi Günleri kap-

samında düzenlenen Türkiye İletişim Merkezi 
Ödülleri’nde "En İyi Dijital Çözüm" kategori-
sinde birinci oldu. 

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl 
Akdemir Evlioğlu, “Müşteri İletişim Merkezi-
miz Garanti BBVA’nın en yoğun iletişim kanalı 
olarak, müşterilerimizin hayatlarını kolaylaş-
tırmak üzere yeni ürün ve hizmetler sunmaya 
devam ediyor. Müşterilerimize uçtan uca dijital 
bir deneyim sunduğumuz “Dijitalden Müşteri 
Kazanımı” , Görüntülü Görüşme Limit İşlem-
leri ve Parola hizmetleri ve sesli-görüntülü ile-
tişim kanallarımıza eklediğimiz yazılı platform 
“Canlı Destek” hizmeti ile sunduğumuz pratik, 
hızlı ulaşılabilir ve ilk temasta çözüm sağlayan 
servislerdeki başarımızla bu ödülü kazanmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. Dijital dönüşümde fark 
yaratacak projelerle müşterilerimizin finansal 
hayatını kolaylaştırmayı sürdüreceğiz” dedi.
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EYT faturasının dalga boyu çok 
yüksek: 300-700 milyar TL

Başta TOBB olmak üzere iş dünyası EYT’de ‘kademeli geçiş’ ve ‘uygun koşullu kıdem tazminatı kredisi’ öneriyor. Zaten finansmana erişim 
sıkıntısı yaşayan iş dünyası, nitelikli emek kaybı, işsizlikte patlama gibi sonuçları da engelleyecek sürdürülebilir bir süreç yönetimi talep ediyor. 

2023 yılında uygulamaya girmek üze-
re hazırlıkları sürdürülen EYT dü-
zenlemesinin gerek özel sektöre, ge-

rek kamuya getireceği yükler iş dünyası ta-
rafından ‘sürdürülebilir’ bulunmadı.  TOBB 
ile Çalışma Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’nın bir araya gelerek ele alacağı 
‘EYT faturası’ sorunu,  sürecin toplam fatu-
rasının asgari 300 milyar liradan başlama-
sı, çeşitli olasılıklara göre 700 milyar TL’ye 
kadar çıkması taraflarda ürküntü yarattı.  

İş dünyası, EYT sorununun sadece özel 
sektör açısından değil, sosyal güvenlik açık-
larının artacak olması nedeniyle kamu fi-
nansmanı açısından da, hem ‘geri adım’ 
hem  ‘sürdürülemez’ olduğu görüşünde. Bu 
açıdan sosyal güvenlik kurumlarının aktü-
eryal dengesinin bozulması kaçınılmaz. Ar-
tan açığın finansmanı için bütçe kaynak-
larının kullanılacak olması, son kertede fi-
nansmanın artacak vergilerle sağlanmasını 
kaçınılmaz kılıyor. Sorunun tekrar ele alın-
ması için planlanan TOBB ile Çalışma Ba-
kanlığı arasında görüşme günü netleştiril-
medi. Bu arada TOBB tarafından hazırla-
nan öneriler raporunda rakamsal olarak bir 
maliyet belirtilmedi. Çünkü EYT ile ortaya 
çıkacak kıdem tazminatı yükü; ücret fark-
lılıkları, çalışma süreleri, emekli olacaklar 
arasındaki kadın erkek sayısı farklılıkları 
nedeniyle çok fazla değişkene bağlı. 

Bir kez daha hesaplanacak
Çalışma Bakanı ve Sosyal Güvenlik Baka-

nı Vedat Bilgin, TBMM Plan ve Bütçe Ko-
misyonu’nda  yaptığı açıklamada, uygula-
madan yararlanacak çalışan sayısının 2023 
açısından sınırını belirlemiş; “Şu anda yaş 
şartını kaldırırsak prim gün sayısı ve hiz-
met süresi tutan yaklaşık 1,5 milyon kişi 
var” yapmıştı. Ancak bu tahmin 2023 son-

rasını içermediği için yıllara dayalı maliyet 
de netleşmedi. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 
Haziran 2022 itibarı ile 1.5 milyon çalışa-
nı kapsayacağını açıkladığı kesin sayısı yıl 
sonu itibarıyla bir kez daha hesaplanacak.  
EYT’lilerin tamamı asgari ücretli olsa bile 
yüzde 50’lik ücret artışı ile toplam kıdem 
tazminatı faturası 288 milyar TL’yi buluyor. 
Bu kapsamdaki çalışanların yüzde 87’si özel 
sektörde. Dolayısıyla kıdem tazminatı yü-
künün yüzde 13’ü kamuda kalacak. 

Buna rağmen 1.5 milyon çalışanın yüzde 
40’ının asgari ücret düzeyinden daha fazla 
ücret aldığı biliniyor. Bu da özel sektör açı-
sından kıdem tazminatı yükünü artıran bir 
unsur olarak devreye giriyor.

EYT sorunu 2023 yılı başında 1.5 milyon 
kişi ile sınırlı görünse de, 5 yıllık bir süre 
içinde bu çalışmadan yararlanarak emek-
li olacakların sayısı 4.5 milyon kişi olarak 
hesaplanıyor. Bu görüş İSO Yönetim Ku-
rulu Başkanı Erdal Bahçıvan tarafından da 
İSO’nun son Meclis toplantısında dile ge-
tirildi. Bu durumda EYT faturası bugünkü 
fiyatlar üzerinden 3 kat daha artıyor olacak. 
Bu nedenle EYT tek kezlik değil yıllara sari 
etkilerde bulunarak iş dünyası açısından ek 
maliyetler yaratacak. 

Kadın ve erkeklerde durum
EYT’li kadınların tamamı 20 yıllık sigor-

talılık süresini doldurdu. EYT’li erkeklerin 
tamamı ise 8 Eylül 2024 tarihinde 25 yıllık 
sigortalılık süresini dolduracak. Yaş şartı-
nın EYT’liler için tümüyle kaldırılması ha-
linde 8 Eylül 1999 öncesi çalışmaya başla-
yıp da prim gününü doldurmuş olanların 
tamamı 2024 yılına kadar emeklilik hakkı 
elde edebilecek. 2024 yılından sonraya sa-
dece prim günü 5000’den az olanlar kala-
cak. Bunlardan prim günü 3600 ile 5000 
arasında olan kadınlar 50, erkekler 55 ya-
şında emekli olacak.

EYT’de iş 
dünyasının 
5 temel 
beklentisi 

Kıdem tazminatı tavan fiyatı ne kadar?

Hangi durumlarda kıdem tazminatı alınır

Kıdem tazminatı hesaplama...

Kıdem tazminatı, işçinin çalışmış olduğu bir şirkette her bir yıla karşılık olarak işçiye çalıştığı yıl 
kadar toplu olarak ödenen tazminattır. Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanması sonrasında 
asgari ücrete gelen ara zam ile kıdem tazminatı tavan ücreti de değişti. Hazine ve Maliye Bakanlı-
ğı tarafından imzalanan genelge sonrasında Temmuz-Aralık 2022'de Kıdem Tazminatı tavanı 15 
bin 371 lira 40 kuruş oldu. (Not: İhbar tazminatı, izin hakları ve yan haklar hesaplanmamıştır)

Çalışanın işveren tarafından işten çıkarılmış olması gerekiyor. Çalışanın kendi isteği ile ayrıldığı du-
rumlarda kıdem tazminatı alınamıyor. Çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için işyerinde 1 yıllık ça-
lışma süresini doldurması gerekiyor. Erkeklerde askerlik, kadınlarda evlilik nedeniyle işten ayrılma 
halinde kıdem tazminatı alınabiliyor. Çalışan, emekli olduğunda kıdem tazminatını alabiliyor.

Kıdem tazminatı tavanının yükselmesiyle birlikte, çalışanların alacağı tazminatlar da arttı. SGK 
brütü 15 bin 371 liranın üzerinde olan tüm çalışanlar tavan rakamdan faydalanabilecek. Buna gö-
re; 10 yıl çalışmış bir kişi işten çıkarılırsa, alacağı kıdem tazminatı 153 bin 714 lira olacak. Herhangi 
bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam 
yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de 
oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir.

Sorunun çözümü için iş dünyasının 5 
ana başlıkta toplanan beklentileri var. 
1-EYT kapsamında ödenecek kıdem 
tazminatları için uzun vadeli, düşük 
faizli, başta KOBİ’ler olmak üzere isteyen 
işletmenlerin yararlanabileceği kredi 
sağlanması.
2-EYT kapsamında çalışanların 
emeklilik sonrasında da istihdamlarına 
devam edilebilmesini sağlayacak 
teşvikler. Emekliliğe rağmen işe devam 
için emekli aylığı bağlanması için ‘işten 
ayrılma’ şartının kaldırılması. Böylelikle 
‘deneyimli çalışan’ kaybının önlenmesi. 
3-Emekli olup da işe devam edenlerin 
prim yükünün düşürülmesi.
4-Çalışanların işten ayrılması sebebiyle 
istihdam teşviklerinde meydana 
gelecek kayıpların önlenmesi.
5-EYT nedeniyle işten ayrılacak olanlar 
için makul bir ihbar süresi getirilmesi. 
Emeklilik hakkı veren yasanın yürürlüğe 
girmesi için geçiş süresi olması. İlk 
aşamada işsiz olanların emekli edilmesi. 

ASGARİ ÜCRETTE 2023 ZAMMI ÖNCESİNDE…

Asgari ücretli:   64 bin 219 TL
8000 TL ücret:   79 bin 393 TL
10 bin TL ücret:   99 bin 241 TL
15 bin 371 üstü ücret:   152 bin 547 TL

Asgari ücretli:    128 bin 438 TL
8000 TL ücret:   158 bin 786 TL
10 bin TL ücret:   198 bin 482 TL
15 bin 371 üstü ücret:   305 bin 95 TL

Asgari ücretli:    96 bin 328 TL
8000 TL ücret:   119 bin 89 TL
10 bin TL ücret:   148 bin 862 TL
15 bin 371 üstü ücret:   228 bin 821 TL

10 YIL ÇALIŞAN NE KADAR 
KIDEM TAZMİNATI ALIR?

20 YIL ÇALIŞAN NE KADAR 
KIDEM TAZMİNATI ALIR?

15 YIL ÇALIŞAN NE KADAR 
KIDEM TAZMİNATI ALIR?

Levent AKBAY
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DTÖ Hakemi, karbon 
sınır vergisini bıraksın

Küresel sera gazı emisyonlarını azaltma çabaları, 
beleşçi sorununun üstesinden gelmeli ve karbon 
sınırı ayarlama önlemleri, oyun alanını eşitleme-

nin en etkili yoludur. Ancak yalnızca yeniden canlanan bir 
Dünya Ticaret Örgütü, böyle bir mekanizmanın adil bir şe-
kilde uygulanmasını sağlayabilir. Uluslararası düzenin kar-
şı karşıya olduğu belki de en önemli görev, 2015 Paris An-
laşması’nda müzakere edilenler gibi sera gazı emisyonla-
rına ilişkin ulusal sınırların uygulanmasıdır. Karbon sınırı 
ayarlamalarında adil uygulama, yeniden canlandırılmış bir 
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ile gerçekleşebilir. 

Mevcutta çoğu ülke kendi 
standartlarını karşılayamadı 
Karbondioksit emisyonlarını azaltmaya yönelik geçmiş-

teki girişimler sınırlı sonuçlar vermişti. Çin ve diğer yük-
selen ve gelişmekte olan ekonomiler, anlaşılır bir şekilde, 
sorunu yarattıkları için önce sanayileşmiş ülkelerin git-
mesi gerektiğini savunarak, hızla artan emisyonlarını diz-
ginlemeye direniyorlar. Avrupa Birliği, Emisyon Ticaret 
Sistemi aracılığıyla bu kıtadaki karbondioksit fiyatını ton 
başına yaklaşık 78 dolara yükselterek, bir miktar başarı el-
de etti. ABD kısa süre önce, elektrikli araçları ve diğer yeşil 
teknolojileri büyük ölçüde sübvanse eden Enflasyon Dü-
şürme Yasasını çıkardı fakat ülke hala bir karbon vergisin-
den çekiniyor.

İyi niyetlere rağmen, bu küresel çabalar iklim değişikliği-
ne pek bir darbe indirmedi. Müzakereciler, küresel ısınma-
nın büyüklüğü için 1.5º veya 2º Celsius’luk bir küresel hedef 
belirleme konusunda pazarlık yaparak, zaman kaybetme-
ye devam ediyor. Ancak mevcut ulusal emisyon politikaları 
her iki sonucu da elde etmek için çok gevşek. Çoğu ülke ken-
di standartlarını bile karşılayamadı. 

Yürütme mevcut değil. Ülkeler hedeflerini ıskaladıkla-
rında, uluslararası toplum tarafından cezalandırılmaları 
bir yana çağrılmıyorlar. Karbon kaçağı ve küresel rekabet, 
sorunu büyük ölçüde şiddetlendiriyor. Eğer bir ülke kendi 
karbon yoğun yerel firmalarına düzenleyici maliyetler yük-
lerse, üretim daha düşük maliyetli ülkelere kayma eğilimi 
gösterir.

Karbon sınırı ayarlama önlemleri, bu toplu eylem soru-
nuna potansiyel bir çözüm sunuyor, çünkü kurallara uyan 
yerel firmaların altını oymakla tehdit eden daha ucuz, kar-
bon yoğun ithalatın maliyetini artırıyor. Tarifeler, sektör-
lerin emisyonlarını daha düşük düzenleme standartları ve 
uyum maliyetleri olan ülkelere taşımasını zorlaştırarak 
oyun alanını eşitler. Ayrıca hükümetleri ciddi taahhütlerde 
bulunan ülkeler kulübüne katılmaya ve ardından bunlara 
uymaya teşvik ederler.

Gelişmekte olan ülkelerin 
de yararına olacaktır 
DTÖ’nün çevreye dayalı olarak yeniden canlandırılması, 

gelişmekte olan ülkelerin de yararına olacaktır. Vietnam ve 
diğer Asya ülkeleri, güneş panelleri ve diğer yenilenebilir 
enerji ekipmanı ithalatına karşı ABD ve AB ticaret engelle-
rini hedefleyen davalar açabilir. Benzer şekilde, Enflasyon 
Düşürme Yasası›nın yönleri, ABD ticaret ortaklarına basit-
çe misilleme yapmak yerine dava açmaları için sebep vere-
bilir. Davacı ülkelerdeki üreticiler fayda sağlayacak ancak 
daha ucuz güneş panelleri, rüzgar türbinleri, piller ve elekt-
rikli arabalardan kazanacak olan ABD›li alıcılar da fayda 
sağlayacak.

Sonuç olarak çevresel bir ticaret savaşı yerine, yeniden 
canlanan bir DTÖ, faydalı karbondioksit sınır vergileri için 
yeni normları teşvik edebilir ve yeşil mal ve hizmetlerde 
bir ticaret dalgası yaratabilir. DTÖ Genel Direktörü Ngozi 
Okonjo-Iweala, çevresel ekipman ticaretini serbestleştir-
mek için süresi dolmuş müzakereleri yeniden canlandır-
mak istiyor. Ortaya çıkan yeşil küreselleşme her ülkeye ve 
her şeyden önce gezegene fayda sağlayacaktır.

Avrupa'da 
gayrimenkul  

piyasası endişeli
Avrupa’da gayrimenkul değerlerinde ve finansmanında düşüş kapıda. PwC ve Urban Land Institute (ULI) iş 
birliği ile hazırlanan “Gayrimenkulde Gelişen Trendler Avrupa 2023” raporuna göre, sektördeki güven ve 
kârlılık beklentileri düştü. Bu eğilim, geçen yıl Avrupa ekonomileri pandeminin olumsuz etkilerini yavaş 
yavaş atlatırken kaydedilen sektörel güven artışı rüzgârının tersine dönmesi adına çarpıcı.

Rapor için görüşlerine baş-
vurulan Avrupa çapında 
yaklaşık bin  gayrimenkul 

liderinin büyük çoğunluğu iş dün-
yası, politika ve gayrimenkul or-
tamlarına yönelik çeşitli göster-
gelerle ilgili endişe taşıyor. Endi-
şe kaynağı olan konuların başında 
yüzde 91’lik bir oranda enflasyon 
gelirken, bunu faiz oranlarındaki 
değişiklikler (yüzde 89) ve Avru-
pa’daki ekonomik büyüme (yüzde 
88) izliyor. 

Gayrimenkul sektörü özelinde 
ise inşaat maliyetleri ve kaynakla-
rın bulunabilirliği 2023 yılına da-
ir en çok endişe yaratan konular. 
Her 100 katılımcıdan 92’si mali-
yetler, 84’ü ise kaynaklar hakkın-
da endişeli olduğunu belirtiyor. 
Bir diğer önemli nokta ise, önceki 
yıllara kıyasla bu sorunların daha 
uzun süreyle etkili olacağına da-
ir beklenti. Çünkü katılımcıların 
yüzde76’sı maliyetlere, yüzde 73’ü 
ise kaynaklara ilişkin problemle-
rin önümüzdeki üç ila beş yıl için-
de sektörü etkileyeceğini söylü-
yor. Tüm bu öngörüleri şekillendi-
ren unsur ise, resesyon beklentisi. 
Araştırmaya göre gayrimenkul li-
derlerinin yüzde 71’i 2022 yılı 
bitmeden Avrupa’nın resesyona 
gireceğine inanıyor. Gerçekleş-
mesi halinde imar faaliyetlerini, 
finansmana erişimi ve yatırım ha-
cimlerini doğrudan etkileyecek 
resesyon ihtimali nihayetinde do-
luluk oranlarına, kiralara ve gay-
rimenkul değerlerine de olumsuz 
yansıyacak. 

Yeşeren ümitler ertelendi
Birincil ve ikincil gayrimenkul-

ler arasındaki fiyat farkı da açıla-
cak. Artan inşaat maliyetleri ve 
fona ulaşımın önümüzdeki 3-5 yıl 
için Avrupa’lı gayrimenkulcüleri 
endişelendirdiğini belirten PwC 
Türkiye Gayrimenkul Sektörü Li-
deri Ersun Bayraktaroğlu şunla-
rı söyledi: “Bu yılki rapordan da 
açıkça görüleceği üzere savaşın 
yarattığı enerji krizi ve onun so-
nucu olarak artan enflasyon, Av-
rupalı gayrimenkulcülerin pande-
mi dönemi sonrası yeşeren ümit-
lerini ertelemelerine sebep oldu. 
Yeni geliştirmenin sınırlı kalma-
sının mevcut gayrimenkul stoğu-
na yönelimi artırırken, gerek de-
ğişen alışkanlıklar, gerek teknoloji 

ve gerekse de kentlerin dönüşümü 
sebebiyle işlevini gereği gibi yeri-
ne getiremeyen gayrimenkul sto-
ğunun ihtiyaca en uygun şekilde 
dönüşümü bu dönemin en önemli 
arzını yaratacak gibi. Avrupa gay-
rimenkulünün bu zor döneminde 
kent sıralamasında her zaman ol-
duğu gibi piyasanın derinliğinin 
en önemli faktör olarak ortaya çık-
ması şaşırtıcı değil. Maliyetlerin 
yüksekliği, fona ulaşmadaki sıkın-
tı ve bu sebeplerle yeni arzın sı-
nırlı olması mevcut piyasada alıcı 
ve satıcıların çok daha kolay karşı 
karşıya gelebildiği kentleri ön pla-
na çıkarıyor. İstanbul, bir süredir 
olduğu gibi hem piyasanın derin 
olmaması hem de ve belki de da-
ha önemlisi konut dışındaki gayri-
menkul alanlarına gereken değe-
rin ve önemin verilmemesi başta 
olmak üzere pek çok sebepten do-
layı listenin en altında yer alıyor.” 

Tüm bunlara rağmen Avrupa-
lı gayrimenkulcülerin gelecek-
ten umutlu olduklarını ifade eden 
Bayraktaroğlu, “Mevcut prob-
lemlerin önümüzdeki 3-5 yıl için-
de çözüleceğine ve çevresel, sos-
yal, kurumsal yönetişim ilkeleri-

ne bağlı, sosyal etkiyi ve çeşitliliği 
ön planda tutan gayrimenkul ya-
tırımları ile yeniden beklenen ge-
tirilere ulaşacaklarına inanıyor-
lar” dedi.      

ESG, sektörün gelecek 20 yılını 
şekillendirecek
Araştırma bulgularına göre Av-

rupa’daki gayrimenkul sektörü li-
derleri, sektörün uzun vadeli viz-
yonunu da ortaya koydu.

Geride bıraktığımız son iki yıl-
da pandemi, tedarik zinciri krizi, 
iş gücü mobilitesi ve dayanıklılık 

sorunları gibi birçok faktör yapısal 
değişikliği hızlandırdı. Hemen he-
men tüm sektörlerde değerler cid-
di bir dönüşüm geçirirken; Çevre-
sel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim 
(ESG) giderek daha fazla önem ka-
zandı. Rapor için görüşlerine baş-
vurulan isimler de “ESG odaklı-
lık gayrimenkul sektöründe önü-
müzdeki 20 yılın en etkili trendi 
olacak” görüşünde birleşiyor. Fi-
nansal getirinin yanı sıra insana, 
çevreye ve dünyaya odaklanarak, 
tüm paydaşların menfaatlerini gö-
zetecek “sorumlu kapitalizm” an-
layışının gayrimenkul sektörünü 
de şekillendirmesi bekleniyor. 

Bu kapsamda sosyal ve çevresel 
açıdan sorumlu bir işletmeye sa-
hip olmak (yüzde 93), kâr elde et-
menin yanında sosyal bir etki ya-
ratabilmek (yüzde 87) başarının 
belirleyici faktörlerinden olacak. 
İklim değişikliğiyle ilgili hedefle-
ri yakalayabilmek, binaları ‘yeşil 
bina’ konseptine uyarlamak, yı-
kıp yapma döngüsünü terk ederek 
mevcut binaları yenilemek elbet-
te beraberinde sermaye ve borç 
ihtiyaçlarını da getirecek.

Öte yandan kullanıcı hizmet 
odağına dönüşürken gayrimenkul 
sektörü de binaların amaçlarını ve 
müşterinin ihtiyaçlarını ön plana 
çıkaran bir ‘hizmet alanı’ olarak 
konumlanacak. Konuta operasyo-
nel fonksiyonlar katmak kadar ka-
musal alanların sağlanması, pay-
daş merkezli iletişim yaratılması, 
sosyal altyapının kurulması gibi 
alanlarda gayrimenkul şirketleri 
daha büyük rol oynayacak.

İstanbul, 
30 şehir 
arasında 
29. sırada
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 
Londra, başta ofis ve lojistik 
olmak üzere genel görünüm 
açısından Avrupa’nın en 
tercih edilen kenti olmaya 
devam ediyor. Perakende ve 
konaklama da turizmdeki 
canlanma ile sağlam bir 
destek görüyor. Daha geniş 
ve derin bir piyasanın kalıcı 
cazibe noktaları bu duyarlılığı 
destekliyor. Londra’nın yatırım 
piyasasının derinliği, bu yıl 
ikincilik koltuğunu Berlin’den 
devralan Paris’in tek rakip 
olarak göründüğü kapsamlı 
“metropolitan bölgesinin” 
büyüklüğünü yansıtıyor. 
İstanbul, Türkiye’den temsil 
edilen tek kent olarak 30 Avrupa 
kentinin yer aldığı listede 
29’uncu sırada yer alıyor. 

Gayrimenkulde 
Gelişen Trendler 
Avrupa 2022 listesi
1-Londra 
2-Paris 
3-Berlin 
4-Madrid 
5-Münih 
6-Amsterdam 
7-Frankfurt 
8-Hamburg 
9-Barselona 
10-Milano

Gıda sektörü ambalajı yeniden keşfetti
Türkiye’de gıda sektörü amba-

lajı yeniden keşfediyor. Tüke-
tici gıdanın kalitelisini, ambalajın 
kolaylaştırıcı olanını istiyor. Am-
balajda kişiye özel, nostaljik, akıllı 
trend geliyor. İstanbul Teknik Üni-
versitesi (İTÜ) Gıda Mühendisli-
ği ev sahipliğinde gerçekleştirilen 
‘Kalite ve Ürün Deneyimi’ semine-
rinde konuşan Euromonitor Inter-
national Piyasa Analisti Burcu Yi-
ğiter, ambalajın gıdada kalite için 
önemli bir mecra haline geldiğini 
vurguladı. Yiğiter, “Ambalaj ve eti-
ket önemli bir bilgi kaynağı. Tav-
siye ve kullanıcı yorumları artıyor. 
Küresel eğilimlerin gıdada kaliteyi 

sağlıkla ve ambalajla bağdaştırdı-
ğını söyleyebiliriz. Küreselde çok-
tan başlamış eğilimler 3-5 yıl içinde 
Türkiye’yi de sarıyor” diye konuştu.  

Isparta Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Atıf Can Seydim ise 
gıda sektöründe ambalajın yeniden 
keşfedildiğini söyledi. Prof. Sey-
dim, “Ekonomide küçülme, sağlık 
bilincinin artması, sürdürülebilir-
lik regülasyonları ile sektör amba-
lajı yeniden keşfediyor. Sürdürüle-
bilir kaynaklardan elde edilen mal-
zemelerin kullanımı, akıllı ambalaj 
tasarımları, interaktif, kişiselleşti-
rişmiş ambalajlar çalışılıyor. ” ifa-
delerini kullandı. 

Ambalajda akıllı, sürdürülebilir, minimalist trendler geliyor. Tüketici 
etiketlerde potansiyel risklere karışı ‘uyarıcı bilgi’ istiyor. 

Ersun Ersun 
BayraktarogluBayraktaroglu

QUA Granite’nin yeni satış 
direktörü; Yasin Erdoğan
Teknik granit üreticisi QUA Granite’de üst düzey bir ata-

ma gerçekleşti. Yasin Erdoğan, “QUA Granite Satış Direk-
törü” olarak göreve başladı. Yasin Erdoğan, Süleyman Demirel 
Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu. Almanya Schmalkalden 
University of Applied Sciences’da Ekonomi öğrenimi gören Er-
doğan, ardından Bahçeşehir Üniversitesi’nde İşletme Yüksek 
Lisansını (MBA) tamamladı. 15 yıllık kariyer hayatına Turk-
cell’de Ticari Pazarlama Uzmanı olarak başlayan Yasin Erdo-
ğan; GSM sektöründe yerelleşme, bayi kampanyaları, dağıtım 
kanalları yapılanması ve kampanya yönetimi konularında uz-
manlaştı. Erdoğan, inşaat ve yapı malzemeleri sektöründe bir-
çok projeyi hayata geçirdi.
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