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Koç Holding’in 2020’de kurduğu ödeme 
sistemleri şirketi Token, yurtdışındaki 

ilk operasyonuna Romanya’da başladı. Öde-
ro markasıyla bilinen Token Ödeme Sistem-
leri, Romanya’da 100 milyon lira yani günü-
müz kuruyla 5 milyon euroluk yatırımla dün 
hizmete girdi. Şirketin hedefinde bu yıl 7 mil-
yon euroluk yatırım 
yapmak bulunuyor. 
800 binden fazla kul-
lanıcı portföyü bu-
lunan Token Ödeme 
Sistemleri ile günde 
yaklaşık 4 milyon iş-
lem gerçekleşiyor. 
Ödero, yurtışında 
Romanya’nın ardın-
dan diğer Doğu Av-
rupa ülkeleri, Orta 
Asya ve Orta Doğu'ya 
açılmayı planlıyor.  
Kerim ÜLKER s05
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Kârda bu yıl beklenti 
4.9 kat artış
Sağlam aktif büyüklüğü ve rekor kârlı-
lığıyla dikkat çeken bankacılık sektörü 
başarılı bir yılı geride bıraktı. Sektörden 
2023 yılında da yüzde 35-40 civarında 
kredi büyümesi bekleniyor. Geçen yıl TL 
krediler yüzde 80 artarken, TL mevdu-
atlarda da artış yüzde 154’ü buldu. Deniz 
Yatırım’ın 2023 Strateji Raporu’na göre 
bankacılık sektöründen 4,9 kat kâr artışı 
bekleniyor. Birol BOZKURT s09
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Aydın: Tarım Kredi Türkiye’nin marketi oldu
Tarım Kredi Kooperatifi (TKK) 

Genel Müdürü Hüseyin Ay-
dın, “Tarımın milli gelirden aldığı 
pay yüzde 5. Bu yüzde 5’in yüzde 
20’sini tek başına Tarım Kredi sağ-
lıyor. Devam eden ve hayata geçe-
cek yeni yatırımlarla tarımsal milli 

gelirin yüzde 30’unu tek başımıza 
sağlıyor hale geleceğiz” dedi. Hüse-
yin Aydın, TKK’yı “Türkiye tarım 
ekosisteminin en kurumsal  yapı-
sı” olarak nitelendirirken “Özel-
likle son dönemlerde artan hayat 
pahalılığına bağlı olarak market-

lerimiz önemli bir misyon üstleni-
yor. Bir fiyat dengesi sağlıyoruz. İn-
dirimlerde biz başı çektik. Herke-
sin fiyatları indirmesini bana göre 
biz sağladık. Buna rağmen haksız 
eleştiriler oluyor. Rakiplerimiz de 
ister istemez bizim fiyatlarımızı 

dikkate alarak bir fiyatlama yapı-
yorlar” diye konuştu. Aydın, 2022 
sonu itibarıyla 70 milyar TL ciroya 
ulaştıklarını da kaydederek, bu yıl 
hedeflerinin 100 milyar TL ciroya 
ulaşmak olduğunu vurguladı.  

Fikret ÇENGEL s14

DOÇ DR. SELÇUK ÖZGENÇ

Yapılandırma 
yasalarına 
başvuruda 

yargısal 
yaklaşım-I s04

lojistik

Turizmci rekoru kâra
dönüştürmek istiyor

Turizm sektörü için 2019 altın 
yıldı. Ardından gelen pande-
mi dengeleri değiştirdi. Sek-

tör, şimdi pandeminin tüm etkileri-
ni üzerinden atarak 2023’ü ‘zirve yılı' 
ilan etti. Geçen yıl 51.5 milyon ziya-
retçi ve 46 milyar dolar turizm geliri 
hedefiyle çalışan Türkiye turizm sek-
törü bu yıl için de 60 milyon ziyaret-
çi ve 56 milyar dolar gelir hedefiyle 
hareket ediyor. Hazırlanan dönüşüm 
senaryoları 2033 yılı için 120 milyar 
dolar gelir ve 104 milyon ziyaretçiye 
ulaşılabileceğini ortaya koyuyor. Sek-
tör temsilcileri zirve yılında, altın yı-
lın rekorunu kâr ile egale etmek ister-
ken; bacasız sanayi turizmde kişi ba-
şına harcama tutarlarının düşüklüğü, 
enerji ve personel başta olmak üzere 
sabit giderlerin yarattığı maliyet bas-
kısına dikkat çekiyor. Sektörün 2028 
hedefleri ise bugün açıklanacak.   s13

Turizm sektörü temsilcile-
ri hafta sonu Hazine ve 
Maliye Bakanı Nureddin 
Nebati ile buluşarak talep-
lerini iletti. Kültür ve Tu-
rizm Bakanı Mehmet Nuri 
Ersoy, bugün sektörün yeni 
hedeflerini açıklayacak.

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Sektör temsilcileri ne dedi?
 Türkiye Turizm Yatırımcıları 
Derneği (TTYD) Başkanı Oya Na-
rin: “Sektör, Avrupa’daki rakiplerine 
göre fiyat avantajını koruyacak. Tür-
kiye’de oda fiyatlarındaki euro bazın-
da yükselişin turizm gelirlerinde de 
artışa dönüşmesini umuyoruz.”
 Türkiye Seyahat Acentaları 
Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz 
Bağlıkaya: “Turizmde elde edilen 

başarıları, geceleme başına ortala-
ma gelirdeki artışla taçlandırmamız 
gerekiyor.”
 Türkiye Otelciler Birliği (TÜ-
ROB) Başkanı Müberra Eresin: 
“Artan maliyetler konaklama sek-
törünün önündeki en önemli sorun. 
Türkiye’de de konaklama sektörü ar-
tan enerji maliyetleriyle başa çıkma-
ya çalışıyor.” 

BANKA GRUPLARININ
NET DÖNEM KÂRI

(MİLYON TL)

  2021 2022 Değ., % 

Yerl� Özel 41.319,0 198.440,7 380,3
Kamu 21.412,5 104.311,2 387,2

Yabancı 30.210,9 130.704,8 332,6
SEKTÖR 92.942,3 433.456,7 366,4

Bankalardan rekor kâr: 
433.5 milyar TL 
Bankacılık sektörünün geçen yıl ver-

gi sonrası net kârı yüzde 366,4 artışla 
433,5 milyar TL’ye ulaştı. Kârlılık, net faiz 
gelirlerindeki büyümeden kaynaklandı.

Bankaların toplam faiz gelirleri önceki yı-
la göre yüzde 118,7 artarak 1 trilyon 403,2 
milyar liraya ulaşırken, faiz giderleri yüzde 
69,9’luk artışla 638,9 milyar lirada kaldı.

Sektörün toplam aktifleri yüzde 55,7 artış-
la 14,3 trilyon, kredi hacmi yüzde 54,7 geniş-
leme ile 7,6 trilyona, menkul değerleri yüzde 
60,5 artışla 2,4 trilyon lira oldu. En büyük fon 
kaynağı olan mevduat yüzde 67,1 artışla 8,9 
trilyon liraya ulaşırken, sermaye yeterlili-
ği standart oranı ise yüzde 18,39’dan yüzde 
19,46’ya yükseldi.  Naki BAKIR s04

Emtia piyasası ibreyi yukarı çevirdi Koç'un Token’i
Romanya’da Bir önceki hafta fiyatlamalarda gö-

rülen zorlukları geride bırakan 
emtia piyasasında geçen hafta yukarı 
yönlü bir seyir hakim oldu.

Dünya genelinde açıklanan makro-
ekonomik verilerin resesyon endişe-
sini yumuşatmasıyla emtia fiyatla-
rında yükselişler gözlemlendi. Çin'de 
petrol, doğalgaz, kömür çıktıları ve 
elektrik üretiminin 2022'de önce-
ki yıla göre artış göstermesi de tale-
bi destekleyen unsurlar arasında yer 
aldı. Geçen hafta altın yüzde 0,1 de-

ğer kazandı. Tarım emtialarında ge-
çen hafta pozitif bir seyir izlendi. Do-
lar endeksindeki gerileme, ABD'nin 
ihracatındaki artış, üretim tahminle-
rindeki düşüş tarım emtialarını des-
tekledi. Chicago Ticaret Borsası’nda 
işlem gören buğday yüzde 1,2, mısır 
yüzde 1,1, soya fasulyesi yüzde 0,4, pi-
rinç yüzde 1,1 değer kazandı. Geçen 
hafta Intercontinental Exchange'de 
(ICE) pamuk yüzde 0,4, kahve yüzde 
9,8, şeker yüzde 6,6, kakao yüzde 2,3 
artış kaydetti. s10

Gelecek için özel 
bir sorumluluk 
taşıyoruz

PROF. DR. ALİ HEPŞEN

Belediyelerin 
proje 

finansman 
ihtiyacına 
alternatif 

çözümler s05

ÖZGÜR HATİPOĞLU

ABD bilanço 
sezonu 

hızlanıyor s09

CEM KÜTÜK

Otomotiv 
değer zinciri 
değişiyor s11

LEVENT AKBAY

Özel eğitimde 
arz ve talep s13 
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Elektrik ve doğal gaza 
martta indirim sinyali
Yılbaşından bu yana sanayi elektriğinde 2, doğal gazda ise 1 kez indirim yapılırken, bir fiyat düşüşü 

sinyali daha geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sanayi elektrik maliyeti yüzde 15 
düşecek. Fiyatlarda düşüş seyrederse mart ayı içinde de bir indirim olabilir" dedi.Enerji sektörüne 44.6 

milyarlık yatırım 
Merkezi yönetim bütçe-

sinden bu yıl enerji sek-
törü için 44,6 milyar lira öde-
nek ayrıldı. 2023 Yılı Yatırım 
Programı'na göre, bu yıl kamu 
kurumları tarafından yürütü-
lecek 10 bin 915 projeye top-
lam 454,2 milyar lira ödenek 
tahsis edildi. Söz konusu öde-
neğin 163 milyar 396 milyon 
525 bin liralık kısmı kamu ik-
tisadi teşebbüsleri (KİT) ya-

tırımlarına ayrıldı. Kamunun 
bu yıl enerji yatırımları için en 
fazla ödenek tahsis ettiği ku-
rum ise 17,1 milyar lirayla Tür-
kiye Elektrik İletim AŞ (TE-
İAŞ) olurken, TEİAŞ'ı 14,2 
milyar lirayla (BOTAŞ izledi. 
Yatırım büyüklüğü bakımın-
dan enerji sektöründe üçün-
cü sırada 8 milyar lira ödenek-
le Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) 
yer aldı.

Fırat ve Çoruh’ta elektrik 
tüketim hızlı arttı

Aksa Elektrik, Fırat ve Ço-
ruh bölgelerinin elektrik 

tüketiminin geçen yılın son 
çeyreğinde bir önceki yılın aynı 
dönemine göre artış gösterdi-
ğini bildirdi. Şirketten yapılan 
açıklamaya göre, Fırat ve Ço-
ruh bölgelerindeki 9 ilde elekt-
rik tedarik hizmeti sunan Ak-
sa Elektrik, 2022 yılının ekim, 
kasım ve aralık aylarına ait tü-
ketim oranlarını açıkladı. Ti-
carethanelerde toplam elekt-
rik tüketimi, yılın son çeyreğin-
de Fırat ve Çoruh bölgelerinde 

arttı. İl bazında genel toplam-
da en yüksek tüketim yüzde 
84 ile Gümüşhane'de görüldü. 
Artvin, Giresun, Gümüşhane, 
Rize ve Trabzon illerinin bağlı 
bulunduğu Çoruh bölgesinde, 
toplam elektrik tüketiminde 
(mesken, sanayi ve ticaretha-
ne) bir önceki yılın son çeyre-
ğine kıyasla yaklaşık yüzde 3 
artış görüldü. Malatya, Elazığ, 
Tunceli ve Bingöl illerinin yer 
aldığı Fırat bölgesinin toplam 
elektrik tüketimi ise yüzde 18 
arttı. 

Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı (TPAO), Fa-

tih Sondaj Gemisi'nin Amas-
ra-2'de sondaja başladığını 
bildirdi. TPAO'nun Twitter 
hesabından yapılan paylaşım-
da, "Keşfin Fatih'i, Amas-
ra-2'de! Fatih Sondaj Gemisi, 
Sakarya Gaz Sahası'ndaki ye-
ni tespit kuyusu Amasra-2'de 
sondaja başladı. Türkiye'nin 
enerjisi için çalışmalarımız 
tüm hızıyla devam ediyor." ifa-
deleri kullanıldı. Türkiye'nin 

ilk milli sondaj gemisi olan Fa-
tih, 2017'de TPAO envanteri-
ne katılmıştı.

Fatih Gemisi  Amasra-2’de 
sondaj çalışması yapacak

İşe alım beklentisinde 
Türkiye EMEA’da birinci

ManpowerGroup, 
2023'ün ilk çeyreğin-

deki işe alım beklentilerini 
ölçmek için 41 ülkede 38 bin 
951 işverenle anket gerçek-
leştirdi. İstihdama Genel Ba-
kış Araştırmasına göre, Türki-
ye işe alım iklimine dair olum-
lu bakış beklentisi açısından 
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika 
(EMEA) bölgesinde birinci, 
dünyada beşinci sırada yer al-
dı. Türkiye üç aylık puan artışı 
ile 41 ülkenin ortalama artışını 
9 puan geride bırakırken, küre-
sel olarak da beşinci sırada yer 
aldı. Ankette yer alan 9 sektör-
deki şirketlerin tamamında is-

tihdam artışı bekleniyor. Tür-
kiye'deki en rekabetçi sektör, 
önceki çeyreğe göre 31 puan 
ve 2022'nin ilk çeyreğine göre 
28 puan artışla 53 NEO puana 
ulaşan sağlık ve yaşam bilim-
leri sektörü oldu. 
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Elektrik ve doğal gaza ye-
ni indirim sinyali geldi. 
Yılbaşından buyana sa-

nayi elektriğinde 2, doğal gazda 
ise 1 kez indirime giden hükümet 
yeni fiyat düşüşlerinin kapısını 
araladı. Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanı Fatih Dönmez, Ener-
jide Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde-
ki yaptığı konuşmada, Karadeniz 
gazı, nükleer enerji, doğal gaz de-
polama, gaz merkezi, yenilebilir 
enerji, nadir toprak elementleri 
gibi konuların gelecekte önemli 
rol oynayacağını ifade etti. Kara-
deniz'deki doğal gaz keşfine iliş-
kin değerlendirmede bulunan 
Dönmez, "Karadeniz gazı şu anki 
rezerviyle yaklaşık 30 yıllık ihti-
yacımızı karşılayacak büyüklük-
te. Yeni keşiflerle bu süre daha da 
uzayacak. Doğal gaz iletim, dağı-
tım, depolama işleri en az 50 yıla 
hatta daha fazlasına tekabül edi-
yor. Yenilenebilir enerji hakeza, 
her bir tesisin en az 30-35 yıllık 
kullanım ömrü var. Biz bu anla-
yıştan yola çıkarak Türkiye Yüz-
yılı'nın enerjisini gelecek yüzyıla 
taşıyacak vizyonun adına Yüzyı-
lın Enerjisi dedik." diye konuştu.

“Faz-1 kuyularda  
sondajı tamamlandı”
Bakan Dönmez, Karadeniz'de 

deniz tabanına toplam 42 ünite-
nin 33'ünü deniz tabanına indir-
diklerini belirterek, şunları kay-
detti:

"Denizden gelecek gazı karada 
işleyecek Doğal Gaz İşleme Te-
sisimizin inşasının yüzde 90'ını 
tamamladık. Tesisin devreye 
alınması için gerekli fonksiyon 
testlerine de aşama aşama baş-
ladık. Yine ocak ayında deniz ta-
banındaki montaj çalışmaları 
tamamlanarak, orada da ilk test 
çalışmalarına başladık. Fatih 
Sondaj Gemimiz Türkali-11 ku-
yusundaki sondajını tamamladı. 
Böylece Faz-1 için gereken bütün 
kuyuların sondajını tamamlamış 
olduk. Yavuz, Türkali-5 kuyu-
sunda üst tamamlama, Kanuni 
de Türkali-10 kuyusunda yakın 

zamanda alt tamam-
lama operasyonlarını 
bitirecek. Çaycuma-1 
kuyusundaki keş-
fin ardından o bölge-
de de yeni sondaj ça-
lışmalarımız olacak. 
Tespit kuyuları aça-
cağız. Bölgeye komşu 
benzer yapıdaki di-
ğer jeolojik sahalarda yapacağız 
bu sondajları. Oralardan da mil-
letimize yeni müjdeler vermeyi 
umut ediyoruz. Bu müjdelerin 
devamı geldikçe ve dünyadaki fi-
yat oynaklığı azalmaya başladık-
ça bunları indirim olarak vatan-
daşlarımıza da yansıtacağız."

"Üçüncü FSRU bir haftaya 
Türkiye'ye geliyor”
Sanayinin kullandığı doğal ga-

za yüzde 13 ila 16 indirim yapıl-
dığını anımsatan Dönmez, "Ser-
best piyasadan elektrik alan bü-
yük sanayi kuruluşlarımızın 
maliyetlerinde yüzde 15'e kadar 
bir düşüş olacak. Fiyatlarda dü-

şüş seyrederse mart 
ayı içinde de bir indi-
rim olabilir" dedi.

Dönmez, üçüncü 
FSRU gemisinin bir 
hafta içinde Türki-
ye'de olmasını bekle-
diklerini, geminin ilk 
yükünü alarak seyre 

başladığını söyledi. Geminin Sa-
ros FSRU terminalinde kullanıl-
mak üzere orada demirleneceği-
ni aktaran Dönmez, özellikle yaz 
aylarında sisteme gaz basma ih-
tiyacı olmadığı dönemlerde bu 
gemilerle LNG taşıma işini de 
yapabilme esnekliğini kazandık-
larını dile getirdi.

Dönmez, Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan'ın katılı-
mıyla Türkiye'nin yeni FSRU 
gemisini hizmete alacaklarını 
vurgulayarak, "Saros FSRU ile 
tüketimin yoğun olduğu Trakya 
bölgesine yeni bir giriş noktası 
daha kazandırmış olacağız. Da-
ha da önemlisi, gaz ticaret mer-

kezi hedefimiz doğrultusunda 
başta Balkanlar olmak üzere böl-
gesel gaz ticaretinde daha etkin  
bir oyuncu olacağız" ifadelerini 
kullandı.

"Gabar’da bu yıl 15-20 
kuyu daha açacağız"
Türkiye'nin en büyük petrol 

rezervinin Gabar'da bulundu-
ğunu anımsatan Fatih Dönmez, 
Gabar'a komşu alanda da ça-
lışmaların devam ettiğini söy-
ledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Dönmez, söz konusu sa-
hada da sondaja başlanacağını 
belirterek, "Buradaki yapı daha 
büyük gözüküyor. Sondaja baş-
layacağız, belki birkaç ay için-
de bilgi ve netice alabiliriz. Ga-
bar'da Esma Çevik kuyularında, 
7 kuyuda yaklaşık 8 bin varillik 
bir üretimimiz var. Bu yıl için-
de 15 ila 20 arasında kuyu açma-
yı planlıyoruz. Orada kuyu açma 
verilerimiz günlük 1000 varil ci-
varında, 20 bin varile çıkacağız" 
ifadelerini kullandı.

Umman'dan doğal gaz alacağız
Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanı Dönmez, yeni 
yatırımlarla bölge ülkelerine 
çok kısa bir sürede 3 kata kadar 
doğal gaz tedarikinde artış 
potansiyeli bulunduğunu 
kaydetti. Dönmez, şöyle devam 
etti: "Buradan ilk kez ilan 
edeceğim yeni bir gelişmeyi 
sizlerle paylaşmak istiyorum. 
Şu an BOTAŞ Genel Müdürümüz 

ve heyeti Umman'da. Umman 
ile yeni bir gaz alım anlaşması 
imzalıyoruz. Umman'dan yıllık 
1,4 milyar metreküplük gaz 
tedarik edeceğiz ve anlaşmamız 
10 yıl geçerli olacak. Başta 
Avrupa olmak üzere dünyanın 
gaz tedariki sıkıntısı çektiği bir 
dönemde, Türkiye, gaz ticaret 
merkezi olmak için bütün 
adımları atıyor."

Gazın yüzde 
50’sini
üreteceğiz

Fatih Dönmez, Sakarya 
Gaz Sahası'nda 3 yılda ikinci 
fazın tamamlanmasıyla 
15-16 milyar metreküp 
üretime ulaşılacağını 
kaydetti. Dönmez, "2030'lu 
yıllarda doğal gazımızın 
yüzde 50'den fazlasının 
Türkiye'de üretilebilir olmasını 
hedefliyoruz. Keşifler  devam 
ediyor. Tabii ki arzumuz 
tüm gazımızı kendi deniz ve 
topraklarımızdan çıkartabilir 
hale gelmek. Şu anda biz yüzde 
1'ini ancak üretebiliyoruz 
ihtiyacımızın" diye konuştu. 
Petrol kaynak aramalarında 
ise Orta ve Doğu Karadeniz'de 
ilerleneceğine işaret eden 
Dönmez, "Sismik veriler 
elimize gelmeye başladı. 
Oralarda bir şey açıklamadık 
biliyorsunuz. İnşallah oralarda 
da benzer neticeyi yakalarız. 
Biz ümitliyiz" ifadelerini 
kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim De-
ğişikliği Bakanı Murat Ku-

rum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank'ın da katılımıyla 
Konya’da Selçuklu Kongre Mer-
kezi'nde düzenlenen, TÜBİTAK 
Temiz Enerji İklim Değişikliği ve 
Sürdürülebilirlik Araştırma Ens-
titüsü Tanıtımı ve İş Birliği Pro-
tokolü İmza Töreni’ne katıldı. Bu-
rada bir konuşma yapan Kurum,   
Türkiye'de yenilenebilir ener-
ji teknolojileri, enerji depolama, 
karbon tutma ve depolama, şehir 
planlama teknolojileri, yeşil alt-
yapı çözümleri başlıklarında ça-
lışmalar yürütüldüğünü ifade et-
ti. Kuru, şöyle devam etti:

Daha yeşil Türkiye hedefi
"Bu enstitümüzde neler çalı-

şılacak? İklim değişikliği, iklim 
değişikliğinin etkilerinin azal-
tılmasına yönelik atılması gere-
ken adımlar burada istişare edi-
lecek.  Çıkacak sonucu da saha-
da uygulayacağız. Buradan genç 
araştırmacılarımıza da bir müj-
de vermek istiyorum. İklim deği-

şikliği alanında çalışan genç araş-
tırmacılarımız için, enstitümüzle 
birlikte burs programını açaca-
ğız, gençlerimizi destekleyeceğiz. 
Daha yeşil bir Konya, daha temiz 
bir Türkiye, daha güzel bir dünya 
için hep birlikte çalışacağız."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank da  Antarktika'ya 
bilim seferi düzenleyecek bilim 
insanlarının yola çıktıklarını söy-
ledi. Varank, Türkiye'nin Antark-
tika'da geçici bilim üsleri olduğu-
na işaret ederek, “Bilim seferine 
giden bilim insanlarının arasında 
3 lise öğrenci var. TÜBİTAK ku-
tup araştırmaları yarışmasında 
birinci olan öğrenciler. Biz, birin-
ci olan lise öğrencilerini, Antark-
tika'ya gönderiyoruz" dedi.

Genç araştırmacılar için 
burs programı başlıyor

Farklı statülerde yaklaşık 5 
milyon personeli bulunan 

kamuda, yeni yılla beraber ihti-
yaç duyulan kadrolara alım için 
ilana çıkıldı. Yaklaşık 3 milyo-
nu memur, 590 bini sözleşmeli 
personel, 1 milyon 231 bini iş-
çi ve 180 bini diğer statülerde 
(yargı mensubu-öğretim ele-
manı-kamu bankaları) olmak 
üzere toplam 5 milyon civarın-
da personel istihdam eden ka-
mu, iş kapısı olmaya devam edi-
yor. Bu kapsamda, Milli Eğitim 
Bakanlığı, 50 milli eğitim uz-
man yardımcısı alımı için ila-
na çıktı. Şartları taşıyan aday-

ların başvuruları, 6-10 Şubat 
2023 arasında Cumhurbaşkan-
lığı İnsan Kaynakları Ofisi Ka-
riyer Kapısı İşe Alım Platformu 
üzerinden elektronik ortamda 
alınacak. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı 
Vergi Denetim Kurulu Başkan-
lığı 350 vergi müfettiş yardım-
cısı alacak. Adaylar giriş sına-
vına, 6-17 Şubat 2023 arasında 
Hazine ve Maliye Bakanlığının 
internet sitesindeki sınav baş-
vuru formunu doldurarak baş-
vurabilecek. İçişleri Bakanlığı, 
300 il planlama uzman yardım-
cısı alacak. 

Uzay teknolojileri uzman 
yardımcısı aranıyor
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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 

02
MAKRO

Eylülde 45.1 
milyar liralık 

yatırım teşvik 
belgesi 
verildi

GÜNCEL
 Devasa 

yatırımlar ve 
tartışmalarla 

FIFA Dünya 
Kupası başladı

04

Demirkent ilkeleriyle 
yola devam

G Ü N L Ü K

Devamı 2. Sayfada

MESUT KOYUNCU

Şirket 
yönetiminde 

hukuk ve 
demokrasi

08

BURCU KÖSEM

2023’ün 
kavgası 

“ekmek” mi 
olacak?

03

ZEKİ GÜNDÜZ

Vergi affı çıkar 
mı? Çıkarsa ne 

zaman çıkar? 
Kapsamı ne olur?

02

Yusufeli 
Barajı ve 

HES, su 
tutmaya 

başlayacak
02

Piyasalarda 
gözler 

Merkez 
Bankası’nda

06
Mobilyada 

yeni 
gündem: 

'yeşil'
08

w w w . d u n y a . c o m

❏ 3 Aylık 750 TL 
❏ 6 Aylık 1450 TL
❏ 12 Aylık 2800 TL
❏ 24 Aylık 5400 TL

BASKI + eDÜNYA ABONELİĞİ

1. SEÇENEK

❏ 3 Aylık 550 TL 
❏ 6 Aylık 950 TL
❏ 12 Aylık 1800 TL
❏ 24 Aylık 3400 TL

eDÜNYA ABONELİĞİ

2. SEÇENEK

KURUMSAL eDÜNYA ABONELİĞİ

ADET 12 Ay eDünya Özel İndirimli 12 Ay eDünya İndirim Oranı

1  1.800 TL 1.800 TL - 
25  45.000 TL 40.500 TL %10
50  90.000 TL 78.750 TL %12,5
100 180.000 TL 153.000 TL %15
250 450.000 TL 360.000 TL %20
500 900.000 TL 675.000 TL %25
1000 1.800.000 TL 1.260.000 TL %30

❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

3. SEÇENEK

dunyagazetesi Dünya Gazetesidunyagazetesii Dünya Gazetesi

Tolga  DEMİRBAŞ

0535 511 55 95
tolga.demirbas@dunyaeko.com

Canan  MERAL

0542 640 24 24
canan.meral@dunyaeko.com

Özge  GÜLER

0530 662 00 03
ozge.guler@dunyaeko.com

Hülya TÜRKMEN

0533 355 43 01
hulya.turkmen@dunyaeko.com

Altılı Masa 'Ortak Mutabakat'ı açıkladı
Millet İttifakı’nın ‘Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ altı siyasi parti 
genel başkanının katıldığı toplantıda açıklandı. Toplam 244 sayfadan 

oluşan, 9 ana başlık ve 75 alt başlık altında 2 bin 300’den fazla yeni 
düzenlemeyi içeren  metin, altılı masanın liderleri tarafından imzalandı.     

"EYT teklifi gelecek 
hafta  yasalaşabilir" 

Emeklilikte Yaşa Takılan-
larla (EYT) ilgili kanun 

teklifi dün TBMM Başkanlı-
ğına sunuldu. Teklifin en geç 
perşembe günü Meclis Plan 
ve Bütçe Komisyonunda gö-
rüşülmesi, haftaya salı ya da 
çarşamba günü ise yasalaş-
ması bekleniyor.

AK Parti Grup Başkanve-
kili Muhammet Emin Ak-
başoğlu, Emeklilikte Yaşa 
Takılanlarla (EYT) ilgili ka-

nun teklifinin TBMM Baş-
kanlığına sunulmasına iliş-
kin, "Bir hayali gerçekleşti-
riyoruz. Yapılamaz denilen 
şeyleri bir bir hayata geçiri-
yoruz. Bu, sağlam bir irade-
nin, istikrar ve güvenin, bü-
yük ve güçlü Türkiye viz-
yonunun neticesidir" diye 
konuştu. Akbaşoğlu, Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Si-
gortası Kanunu ile 375 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararna-

mede Değişiklik Yapılması-
na Dair Kanun Teklifi'nin de-
taylarını paylaştı.

"Uygulanabilirliği basit"
Akbaşoğlu, "Teklifi, bu haf-

ta içerisinde Plan ve Bütçe 
Komisyonu'nda görüşme-
yi planlıyoruz. En geç hafta-
ya salı veya çarşamba günü 
EYT'nin Genel Kuruldan da 
yasalaşmasını öngörüyoruz" 
diye konuştu. 

Altılı masa olarak adlan-
dırılan Millet İttifa-
kı’nın seçimlere yöne-

lik olarak hazırladığı ‘Ortak Po-
litikalar Mutabakat Metni’nin 
ATO Congresium'da düzenle-
nen tanıtım toplantısına, CHP 
Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu, İYİ Parti Ge-
nel Başkanı Meral 
Akşener, Demokrat 
Parti Genel Başkanı 
Gültekin Uysal, Sa-
adet Partisi Genel 
Başkanı Temel Ka-
ramollaoğlu, DEVA 
Partisi Genel Baş-
kanı Ali Babacan ve 
Gelecek Partisi Ge-
nel Başkanı Ahmet Davutoğlu 
katıldı. 

Cumhurbaşkanı adayı 
13 Şubat’ta açıklanacak    

Altı siyasi partinin mutfakla-
rında hazırlanan metin, altı ge-
nel başkanın üzerinde mutaba-
kata vardığı; sağlıktan eğitime, 
yargıdan dış politikaya, kamu 

yönetiminden ekonomiye ka-
dar somut hedefleri, reformla-
rı, politikaları ve projeleri içe-
riyor. 

Mutabakat metni, CHP Ge-
nel Başkan Yardımcısı ve Par-
ti Sözcüsü Faik Öztrak, DEVA 
Partisi Ekonomi ve Finans Po-

litikaları Başkanı İb-
rahim Çanakçı, De-
mokrat Parti Genel 
Başkan Yardımcı-
sı Bülent Şahinalp, 
Gelecek Partisi Ge-
nel Başkan Yardım-
cısı Feridun Bilgin, 
İYİ Parti Kalkınma 
Politikaları Başka-
nı Prof. Dr. Ümit 

Özlale, Saadet Partisi Ekonomi 
ve Sosyal İşler Başkanı Prof. Dr. 
Sabri Tekir tarafından okun-
du. Mutabakat metniyle seçim 
manifestosunu paylaşan Mil-
let İttifakı’nın Cumhurbaş-
kanı adayı ise, altılı masanın  
gerçekleştireceği görüşmele-
rin ardından 13 Şubat’ta açık-
lanacak.    

Metinde 
hangi ana 
başlıklar var?
Mutabakat metni; 9 ana 
başlık ve 75 alt başlık 
altında; eğitimden sağlığa, 
yargıdan üniversitelere, 
seçim barajından 
uluslararası ilişkilere, 
yeşil dönüşümden TOKİ 
projelerine kadar geniş bir 
yelpazede atılacak adımları 
kapsıyor.  Metindeki 9 ana 
başlık şöyle: 
"Hukuk, Adalet ve Yargı"
"Kamu Yönetimi" 
"Yolsuzlukla Mücadele, 
Şeffaflık ve Denetim"
"Ekonomi, Finans ve 
İstihdam"
"Bilim, AR-GE, Yenilikçilik, 
Girişimcilik ve Dijital 
Dönüşüm"
"Sektörel Politikalar"
"Eğitim ve Öğretim"

"Sosyal Politikalar"

"Dış Politika, Savunma, 
Güvenlik ve Göç Politikaları" 

Metinde öne çıkan maddelerden bazıları: 
Seçim barajı yüzde 3 olacak 
Güçlendirilmiş Parlamenter 
Sisteme geçilecek 
Cumhurbaşkanı 7 yıllığına bir   
kez seçilecek
 Hakimler Kurulu ve Savcılar 
Kurulu şeklinde 2 farklı kurul 
olacak
Cumhurbaşkanına yasaları 
sadece ‘geri gönderme yetkisi’ 
tanınacak

Devlet sırrı ve ticari sır kavramları 
yeniden tanımlanacak 

TBMM’de Kesin Hesap 
Komisyonu kurulacak

 OHAL kararnamelerine son 
verilecek

Çoklu baro sistemi kaldırılacak 

Yolsuzlukta zamanaşımı yok

Yolsuzlukla mücadelede 
‘Malvarlıklarının Geri Alınması 
Ofisi’ kurulacak 

Siyasi Etik Kanunu çıkarılacak 

Türkiye Varlık Fonu kapatılacak 

Bakan yardımcılıkları yerine 
müsteşarlık sistemi kurulacak 

Strateji ve Planlama Teşkilatı 
kurulacak

Enflasyon, 2 yıl içinde tek haneye 
indirilecek 

Kişi başı gelir 5 yılda 2 katına 
çıkarılacak 

YÖK kaldırılacak

1+5+4+3  eğitim sistemine 
geçilecek   

Kamuda çoklu maaş kaldırılacak 

Yeşil dönüşüme destek için  İklim 
Bankası kurulacak 

 Yurtdışı çıkış harcı kaldırılacak 

Üniversiteye geçişte çoklu sınav 
olacak 

TCMB Başkanı bağımsız olacak 
görevden alınamayacak 

Öğretmen atamalarında mülakat 
kaldırılacak

Açlık sınırı asgari ücreti geçti 
TÜRK-İŞ'in, çalışanla-

rın geçim koşullarını 
ortaya koymak ve temel ih-
tiyaç maddelerindeki fiyat 
değişikliğinin aile bütçesi-
ne yansımalarını belirle-
mek amacıyla her ay yap-
tığı "Açlık ve Yoksulluk Sı-
nırı Araştırması"nın Ocak 
2023 sonuçları açıklandı. 
Araştırmaya göre, bu ay 4 
kişilik bir ailenin sağlık-
lı, dengeli ve yeterli besle-

nebilmesi için yapması ge-
reken aylık gıda harcama-
sı tutarını ifade eden "açlık 

sınırı" 8 bin 506 lira olarak 
açıklanan asgari ücreti aşa-
rak 8 bin 864 lira oldu. Gı-
da ile giyim, konut, ulaşım, 
eğitim, sağlık ve benzeri ih-
tiyaçlar için yapılması zo-
runlu diğer harcamaların 
toplam tutarına denk gelen 
"yoksulluk sınırı" ise 28 bin 
874 lira olarak hesaplan-
dı. Bekar bir çalışanın "ya-
şama maliyeti" aylık 11 bin 
556 liraya yükseldi.
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Bankacılık sektörü 2022 yılını 
önceki yıla göre yüzde 366,4 
artarak 433,5 milyar liraya 

ulaşan net dönem karı ile tamamla-
dı. Banka karlarının büyük bölümü 
net faiz gelirinden kaynaklandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denet-
leme Kurumu (BDDK), bankacılık 
sektörünün Aralık 2022 dönemi ma-
li göstergelerini açıkladı. Buna gö-
re bankacılık sektörü 2022 yılında 
807,5 milyarı kredilerden olmak 
üzere toplam 1 trilyon 403,2 mil-
yar lira faiz geliri elde etti. Top-
lam faiz (/kâr payı) geliri 
önceki yıla göre yüz-
de 118,7 ile yıllık 
enflasyonun 
iki katı bir ar-
tış kaydetti. Toplam faiz gi-
derleri ise yüzde 69,9’la enf-
lasyon dolayında bir artışla 
638,9 milyar lira oldu. Böy-
lece sektörün “net” faiz geliri 
yüzde 187,8 artarak 764,3 milyar 
lira oldu. Takipteki alacaklar için ay-
rılan 77 milyar liralık provizyondan 
sonra net faiz geliri 687,3 milyar li-
ra ile önceki yıl sonundakinin yüzde 
214,9 üzerinde gerçekleşti.

Faiz dışı gelir ve giderler ve diğer 
nitelikteki gelir ve giderler düşülün-
ce sektörde 574,1 milyar lira ile 2021 
sonundakinin yüzde 384,5 üzerinde 
bir vergi öncesi kar oluştu. Diğer ni-
telikteki gelir-giderler kapsamında 
2021 yılını 59,5 milyar lira net zarar-
la kapayan bankaların, 2022 yılında 
ise net 63,5 milyar liralık kambiyo 
karı elde ettikleri dikkati çekti.

Net kar 433,5 milyar
2022 yılında ayrılan 140,6 milyar 

liralık vergi provizyonundan son-
ra bankacılık sisteminin toplam net 

karı 433,5 milyar lira ile rekor bir dü-
zeyde gerçekleşti. Net kar, önceki yı-
la göre yüzde 366,4 oranında artış 
kaydetti. Bankaların 2021 yılındaki 
toplam karı 92,9 milyar lira olarak 
açıklanmıştı. 

Bankacılık sektörünün net ka-
rı 2020 yılında 58,5 milyar, 2019’da 
49 milyar ve 2018’de 54,1 milyar lira 
olarak gerçekleşmişti.

En fazla artış kamu bankalarında
2022 yılında en yüksek kar hacmi-

ne sayıları ve hizmet kapasiteleri do-
layısıyla yerli özel bankalar ulaşır-
ken, en fazla kar artışını kamu ban-
kaları kaydetti. 

Geçen yıl yerli özel bankaların 
toplam net dönem karı yüzde 380,3 
artışla 198,4 milyar, kamu bankala-

rının yüzde 387,2 artışla 104,3 mil-
yar lira, yabancı bankaların karı da 
yüzde 332,6 artışla 130,7 milyar lira-
ya ulaştı.

Sektörün aktif büyüklüğü 14,3 
trilyon 
BDDK verilerine göre sektörün 

aktif büyüklüğü, önceki yıl sonuna 
göre yüzde 55,7 oranında 5 milyar 
128,9 milyar lira artarak 14 trilyon 
344,4 milyar TL’ye ulaştı. Aktifler 
içinde en büyük kalem olan kredi-
ler yüzde 54,7 artarak 7 trilyon 580,7 
milyar liraya, bankaların portföyün-
deki menkul değerlerin hacmi de 
yüzde 60,5 büyüyerek 2 trilyon 370 
milyar liraya yükseldi. 

Takipteki kredi alacaklarının 
2021 sonunda yüzde 3,15 olan oranı 

2022 sonunda yüzde 2,1’e geriledi.

Mevduatın krediye dönüşümü 
geriledi
Banka bilançolarında en büyük 

fon kaynağı olan mevduatın toplam 
hacmi ise yüzde 67,1 artışla 8 tril-
yon 861,9 milyar liraya ulaştı. 2021 
sonu itibariyle yüzde 92,4 olan top-
lam kredilerin toplam mevduata 
oranı, 2022 sonunda yüzde 85,5’e 
geriledi. Başka deyişle mevduat 
hacmi kredilerin yüzde 108,3’ün-
den yüzde 117’sine çıktı.  

2021 yılsonuna göre özkaynak 
toplamı yüzde 97,1 artışla 1 trilyon 
407,1 milyar TL olurken, sektörün 
sermaye yeterliliği standart oranı 
ise yüzde 18,39’dan yüzde 19,46’ya 
yükseldi. 

DÜNYA SAYFA 04

ANALİZ31 Ocak 2023 • SALI
04

MAKRO BAKIŞ
Naki BAKIR
naki.bakir@dunya.com

Yapılandırma 
yasalarına başvuruda 

yargısal yaklaşım-I

Politik bir tercih olarak yapılandırma ve/veya 
af yasaları tüm ülkelerde çeşitli tartışmaları 
beraberinde getiriyor. Ulusal ve uluslararası 

tartışmaların eksenini, anayasallık, ekonomik et-
kinlik, vergi ahlakı ve bazı yönlerden uluslararası 
anlaşmalarla uyumluluk oluşturuyor. Özellikle, AB 
üyesi ülkelerde iç hukukta yapılan bu düzenleme-
lerin AB hukuku ile uyumluluğu da tartışma konu-
su oldu. 

Yapılandırma ve af yasaları çoğu ülke 
mahkemesinde tartışılıyor
Anayasa ve uluslararası sözleşmeye uygunluk 

konusunda, ölçülülük ve mükellefe getirilen yük-
ten hareketle ayrık bazı sonuçlar olsa da gerek ulu-
sal gerekse ulusal üstü mahkemeler (Örneğin; İn-
san Hakları Avrupa Mahkemesi) genel olarak ko-
nuyu devlet veya yasa koyucu takdir alanı olarak 
görmüştür. Görünen o dur ki, bu tartışmalar yine 
yeniden aynı içerikle yapılmaya devam edecek. 

Bu tartışmalarla birlikte, bugüne kadar ülkemiz-
de çıkarılan af/yapılandırma yasaları teknik yönle-
riyle de vergi yargısında tartışma konusu oldu. Yeni 
af yasası gündeminde bu tartışmaların bir kısmını 
hatırlamakta fayda var. 

Yapılandırma sonucu borcun hukuki niteliği 
değişiyor
Yapılandırma sonucu şirkete ait kamu alacakları-

na ilişkin yeni bir hukuki durum ortaya çıktığından 
yapılandırılan borcun süresi içinde ödenmeme-
si ve yapılandırmanın ihlal edilmesi halinde, vade-
si değişen borç için öncelikle şirket adına yeniden 
ödeme emri düzenlenip tebliğ edilmesi gerekiyor. 
(İstanbul BİM, 6.VDD, T.29.01.2020 E.2019/2917, 
K.2020/230)

Yapılandırma yasasına başvuru tahsil 
zamanaşımını kesiyor
Tahsil zamanaşımı süresi içinde gerçekleştirilen 

yapılandırma işlemi nedeniyle zamanaşımı kesildi-
ğinden yapılandırma tarihinden sonra yeniden iş-
lemeye başlayan zamanaşımı süresi içinde ilgili dö-
nem kanuni temsilcisinin sorumluluğuna gidilebilir. 
(İstanbul BİM, 6.VDD, T.27.02.2020, E.2019/3048, 
K.2020/561)

Zamanaşımı dolduktan sonra yapılan 
yapılandırma başvurusu 
zamanaşımını canlandırmaz
Alacaklar zamanaşımına uğradıktan sonra ya-

pılandırma yasaları kapsamında yapılan yapılan-
dırma işlemleri sona eren zamanaşımı süresini 
yeniden canlandırmayacağı için alacaklar zama-
naşımına uğradıktan sonra tesis edilen e-haciz iş-
lemlerinin de zamanaşımını kesmesi mümkün de-
ğil. (İzmir BİM, 1.VDD, T.11.06.2020, E.2020/164, 
K.2020/391)

Yapılandırma sonucundaeski ortağın 
sorumluluğu ortadan kalkıyor
Yapılandırma yasasına başvuru ile eski borç so-

na eriyor ve yeni bir borç doğuyor. Eski borçlunun 
sorumluluğu da ortadan kalktığından yenilenen 
bu borcun ödenmemesi halinde, önce asıl borçlu 
şirkete, şirketten tahsil edilemeyeceğinin anlaşıl-
ması durumunda da yapılandırma ve yapılandırma 
üzerine belirlenen yeni vade tarihlerinde asıl borç-
lu şirketin temsilcisi veya ortağına gidilmesi gereki-
yor. (Danıştay 4. Daire, E.2020/2615, K.2021/4581)

Matrah artırımında bulunduktan sonra 
düzenlenen raporda devreden KDV’nin 
değişmesi 
6736 sayılı Kanun kapsamında 2011-2015 yıl-

larına ilişkin olarak matrah artırımında bulunma-
sından sonra düzenlenen vergi inceleme raporu-
na dayanılarak katma değer vergisi beyan tablo-
sunun ve devreden katma değer vergisi tutarının 
değişmesi nedeniyle, 2014 yılına ilişkin dönem-
ler için 6736 sayılı Kanun kapsamında hazırlanan 
ödeme tablosunun bu tutarlar dikkate alınarak ye-
niden düzenlenmesi istemiyle davalı idareye yap-
tığı başvurunun reddine dair işlemin iptali istenil-
miş ancak 6736 sayılı Kanun'da böyle bir düzenle-
meye yer verilmediği için idari işlem hukuka uygun 
bulunmuştur. (Danıştay 4. Daire, E. 2019/5121, K. 
2022/1947, T.29.03.2022)

            

Doç. Dr. Ayhan 
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Bankalardan rekor kâr: 
433.5 milyar lira

  2021 2022 Değ. (%)
TOPLAM FAİZ/KÂR PAYI GELİRLERİ 641.491,6 1.403.189,9 118,7
Kred lerden Alınan Fa zler (Kâr Payları) 443.032,0 807.504,2 82,3
Tak ptek  Alacaklardan Alınan Fa zler (Kâr Payları) 8.620,8 13.456,6 56,1
Bankalardan Alınan Fa zler (Gel rler) 16.497,8 23.821,7 44,4
Para P y. İşl. Alınan Fa zler 668,0 3.475,6 420,3
Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z Yan. Menk. Değ. Alınan Fa zler 2.152,5 4.944,3 129,7
GUD Farkı D ğ. Kapsamlı Gel re Yansıtılan M. Değ.den Al. Fa zler 82.620,2 246.707,0 198,6
İtfa Ed lm ş Mal yet  Üz. Değerlenen Menk. Değerlerden Al. Fa zler 74.799,7 289.108,0 286,5
Ters Repo İşlemler nden Alınan Fa zler 3.657,2 4.675,1 27,8
F nansal K ralama Gel rler  1.299,0 3.396,2 161,4
D ğer Fa z ve Fa z Benzer  Gel rler (D ğer Gel rler) 8.144,3 6.101,3 -25,1
TOPLAM FAİZ/KÂR PAYI GİDERLERİ 375.973,8 638.911,9 69,9
Mevduata Ver len Fa zler (Katılım Fonlarına Ödenen Kâr Payları) 233.402,6 442.102,6 89,4
Bankalara Ver len Fa zler (G derler) 31.930,5 63.418,4 98,6
Para P y.İşl.Ver len Fa zler 19.994,3 12.457,2 -37,7
İhraç Ed len Menkul Kıymetlere Ver len Fa zler (Ödenen Kâr Payları) 34.417,6 43.934,3 27,7
Repo İşlemler ne Ver len Fa zler 50.217,5 46.194,0 -8,0
F nansal K ralama G derler  1.770,8 2.574,6 45,4
D ğer Fa z ve Fa z Benzer  G derler (D ğer G derler) 4.240,7 28.230,7 565,7
NET FAİZ/KÂR PAYI GELİRİ/GİDERİ 265.517,7 764.278,0 187,8
Tak ptek  Alacaklar Özel Prov zyonu 47.226,3 76.984,9 63,0
PROV.SONRASI NET FAİZ/KÂR PAYI GELİRİ/GİDERİ 218.291,4 687.293,1 214,9
Toplam Fa z/Kâr Payı Dışındak  Gel rler 160.043,8 311.698,7 94,8
Toplam Fa z/Kâr Payı Dışındak  G derler 238.777,5 497.806,0 108,5
Toplam D ğer/Kâr Payı Dışındak  Gel rler/G derler -21.072,8 72.878,3 -
-Sermaye P yasası İşlemler  Kârları/Zararları) (Net) 38.393,8 9.143,6 -76,2
-Kamb yo Kârları/Zararları (Net) -59.467,0 63.733,4 -
-Olağanüstü Gel rler/G derler (Net) 0,4 1,3 222,5
VERGİ ÖNCESİ KÂR/ZARAR 118.485,0 574.064,1 384,5
Verg  Prov zyonu 25.542,7 140.607,5 450,5
DÖNEM NET KÂRI/ZARARI 92.942,3 433.456,7 366,4

BANKACILIK SEKTÖRÜ KÂR-ZARAR TABLOSU (MİLYON TL)

Bankacılık sektörünün geçen yıl 
vergi sonrası net karı yüzde 366,4 artışla 433,5 

milyar TL’ye ulaştı. Karlılık, net faiz gelirlerindeki 
büyümeden kaynaklandı.

Sektörün toplam aktifleri yüzde 55,7 artışla 
14,3 trilyon, kredi hacmi yüzde 54,7 genişleme ile 

7,6 trilyona, menkul değerleri yüzde 60,5 
artışla 2,4 trilyon lira oldu.

Japonya’nın önde gelen 
elektronik devi Türkiye’de 

küçülme kararı aldı. Türki-
ye'de Playstation oyun konso-
lu, televizyonlar, ses sistemle-
ri ve fotoğraf makineleri ürün 
gamı ile faaliyet gösteren Son-
y’nin ofisini kapatacağı iddia 
edildi. Aldığımız duyumlara 
göre şirket geçtiğimiz Cuma 
günü, çalışanlarına bir bilgi-
lendirme yaparak, Türkiye'de-
ki faaliyetlerini distribütörler 
üzerinden yürüteceğini açık-
ladı. Sony Avrupa’dan yapılan 
bilgilendirmelere göre, Sony, 
Türkiye’de TV ve ses sistem-
leri bölümlerini kapatacak. 
Playstation bölümünün de fa-
aliyetlerine devam etmeyeceği 
iddialar arasında. Şirketin, kü-
çülme stratejisi çerçevesinde, 
çok kısıtlı bir kadro ile fotoğraf 
makineleri ve kameralar ürün 
gamıyla Türkiye faaliyetine 
devam edeceği, ileriki dönem-
de ise ofisin de tamamen kapa-
tılacağı iddia ediliyor.

Konuya yakın kaynaklar-
dan edindiğimiz bilgilere gö-
re Televizyon, ses sistemleri 
ve playstation oyun konsolu 

ile oyun hizmetleri distribü-
törler üzerinden yürütülecek. 
Kamera ve fotoğraf makinele-
ri için ise ofisteki kısıtlı sayı-
da eleman geçiş sürecinde gö-
revlerine devam edecek. Bu 
süreç sonucunda ofisin tama-
men kapatılması da gündem-
de. Şirketin,resmi takvimi ne 
zaman başlatacağı ile ilgili he-
nüz bir açıklama yapılmamış 
olsa da şirket çalışanlarına 
durum hakkında detayla bil-
gilendirmenin yapıldığı söyle-
niyor. Türkiye’de faaliyet gös-
teren Japon teknoloji şirket-
lerden Toshiba, Japonya’daki 
muhasebe skandalı sonrasın-
da, Fujitsu küresel strateji-
si çerçevesinde bu pazardan 
çekilmişti. Honda da Türki-
ye’deki fabrikasını geçen yıl 
kapatmıştı.

Sony, Türkiye'de küçülüyor
Kemalettin BULAMACI

80 bin mükellef 
radara takıldı

Ekonomik güven 
endeksi yükseldi

Fahiş fiyat artışı yapanlar, alım-satım iş-
lemleri esnasında yanıltıcı beyanlar-

da bulunanlar, piyasada arz talep dengesin-
de dezenformasyona sebep olan emlakçılar 
hepsi yakın takipte. Vatandaşlardan gelen 
ihbarlar da değerlendirmeye alındı. İncele-
meler sonucunda ilk etapta 55 bin riskli işlem 
tespit edildi. Yüksek riskli görülen sonuçlar, 
ilgili birimlerle paylaşılacak.

İlk etapta RADAR'a 80 bin mükellef takıl-
dı. Bu kişilerin vergisel yükümlülükleri mer-
cek altına alındı.

Ekonomik güven endeksi, ocakta aylık 
bazda yükseldi.  Türkiye İstatistik Ku-

rumu, ocak ayına ilişkin ekonomik güven en-
deksi verilerini açıkladı. Buna göre, endeks 
aralıkta 98,1 iken ocakta yüzde 1,3 artarak 
99,3 oldu. Bu değer son 12 ayın en yüksek se-
viyesi olarak kayıtlara geçti. Endeks Ocak 
2022'de 101,6 seviyesine ulaşmıştı. Tüketici 
güven endeksi ise ocakta aylık bazda yüzde 
4,6 artarak 79,1'e çıktı. Aynı dönemde reel ke-
sim güven endeksi yüzde 1,8 artarak 103,4'e 
ulaştı. İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 
0,6 artarak 93,2 değerini aldı. Hizmet sektörü 
güven endeksi yüzde 1,7 azalarak 118,1, pera-
kende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1 
gerilemeyle 126,2 oldu.

1990 yılında 
şirketi kurdu
12 Mart 1990 yılında Sony 
Servis ve Mühendislik AŞ 
olarak Türkiye'de kuru-
lan şirket 17 Ocak 1995 
tarihinde Sony Eurasia 
Pazarlama AŞ ismini al-
mıştı. Türkiye’de TV, ses 
sistemleri, PC, Laptop ve 
Playstation oyun sistem-
leri üzerinde çalışan şirket 
Sony’nin VAIO serisi dizüs-
tü bilgisayar işini sonlan-
dırması ile ağırlıklı olarak 
Playstation ve fotoğraf 
makinelerine ağırlık ver-
mişti. Sony’nin Türkiye’de-
ki en önemli silahı ise 
Playstation oyun konsolu 
ve fotoğraf makineleri.
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Belediyelerin proje 
finansman ihtiyacına 

alternatif çözümler 

Mahalli idare tanımı içinde önemli bir konuma 
sahip olan belediyeler, belde sakinlerinin ma-
hallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşıla-

mak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafın-
dan seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliği olan 
kamu tüzel kişiliğine sahip iradelerdir. Kentleşme sü-
reci ile ortaya çıkan hızlı şehirleşme, ortak ihtiyaçların 
artması ve mekânsal büyümeye bağlı olarak kentsel 
dönüşüm de dâhil olmak üzere büyük ölçekli yatırım 
projelerinin hayata geçirilme zorunluluğu yerel yöne-
timlerin finansmana erişim ihtiyaçlarını her geçen za-
man diliminde arttırmaktadır. 

İlki 2020 yılında 
ikincisi ise 2022'de 
Aslında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68’nci 

maddesi belediyelerin, belediyenin yatırım prog-
ramında yer alan projelerinin finansmanı amacıyla 
borçlanmaya gidebileceklerini ya da tahvil ihraç ede-
bileceklerini belirtmektedir. İlgili maddeye dayanarak 
belediyeler hali hazırda yurt içi ve yurt dışı bankalar 
üzerinden; hazine garantili ya da yurtdışından doğ-
rudan borçlanma şeklinde; İller Bankasından yatırım 
kredisi veya nakit kredi kullanarak finansman alterna-
tiflerini şekillendirmektedirler. Diğer taraftan, İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi ilki 2020 yılında, devamın-
da ise 2022 yılında Eurobond ihracı gerçekleştirerek, 
belediyelerin tahvil ile yatırım projelerine finansman 
sağlaması konusundaki kapıyı araladı.

Bu noktada, belediyelerin finansman alternatif-
lerinde iki nokta gözden kaçmaktadır: bunlardan ilki 
“Altyapı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı” şeklinde ku-
rumsallaşıp halka arz yoluyla yatırımcılardan kaynak 
ihtiyacının sağlanması; ikincisi ise, özellikle kentsel dö-
nüşüm projelerinin finansmanında “Gayrimenkul Ya-
tırım Fonu” mekanizmasının etkin şekilde kullanılma-
sıdır. 

Tarımdan madenciliğe
enerjiden haberleşmeye
Belediyelerin yatırım projelerinin finansmanına uy-

gun olabilecek önemli sermaye piyasası alternatifi, ül-
kemizde yasal altyapıya sahip şekliyle “Altyapı Gayri-
menkul Yatırım Ortaklığı” modelidir. Mahalli idareler, 
kamu idareleri, kamu iktisadi teşebbüsleri ve sosyal 
güvenlik kurumları tarafından yürütülen “yatırım ve 
hizmetler” ile bu “yatırım ve hizmetlere ilişkin proje-
leri” veya “bunlara dayalı haklara” yatırım yapabilecek 
olan Altyapı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının, ilgili 
yönetmelikte tarım, sulama, madencilik, imalat, ener-
ji, ulaştırma, haberleşme, bilgi teknolojileri, turizm, 
konut, kültür, kentsel ve kırsal altyapı, belediye hiz-
metleri, kentsel dönüşüm, çevre, araştırma-geliştir-
me hizmetleri ile eğitim, sağlık, adalet, güvenlik, genel 
idare altyapısı ve benzeri altyapı yatırım ve hizmetler 
ile bu yatırım ve hizmetlere ilişkin projelere yatırım ya-
pabilecekleri belirtilmiştir. 

Şu ana kadar kullanılmadı
“Gayrimenkul Yatırım Fonu” ise nitelikli yatırımcı-

lardan katılma payları karşılığında toplanan paralar-
la, pay sahipleri hesabına inançlı mülkiyet esaslarına 
göre Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından be-
lirlenmiş varlık ve işlemlerden oluşan portföyü işlet-
mek amacıyla portföy yönetim şirketleri, gayrimen-
kul portföy yönetim şirketleri ve gayrimenkul ve gi-
rişim sermayesi portföy yönetimi şirketleri tarafından 
süreli veya süresiz olarak kurulan ve tüzel kişiliği bu-
lunmayan malvarlığıdır. Normal koşullarda, ilgili mev-
zuat hükümlerince fon portföyüne alınacak her türlü 
bina ve benzeri yapılara ilişkin olarak yapı kullanma iz-
ninin alınmış ve kat mülkiyetinin tesis edilmiş olması 
zorunludur. Ancak, belediyelerin özellikle kentsel dö-
nüşüm projelerinin finansmanında gayrimenkul yatı-
rım fonlarını daha etkin kullanılabilmesi anlamında 30 
Kasım 2016 yılında çok önemli bir değişikliğe gidilmiş-
tir. Belediyeler ile bunların bağlı ortaklıkları tarafından 
gerçekleştirilen inşaat ruhsatı alınmış projeler kapsa-
mındaki bağımsız bölümler, ilgili değişiklik sonrası, in-
şaatın tamamlanma oranına bakılmaksızın fon port-
föyüne dahil edilebilmektedir. 

Altyapı gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin 
mevzuat düzenlemesinin hayatımıza girdiği 2009 yı-
lından bugüne kadarki süreçte, yine gayrimenkul ya-
tırım fonlarının devam eden projelere yatırım yapma-
sına imkan sağlayan düzenlemenin hayatımıza girdi-
ği 2016 yılından bugüne kadarki süreçte ülkemizdeki 
herhangi bir belediyenin ilgili finansman alternatifleri-
ni kullanmamış olması üzüntü vericidir.

            

Prof. Dr. Ali 
HEPŞEN

ali.hepsen@dunya.com

Bir Adım 
Ötesi

Koç,  100 milyon yatırdı 
Token'i Avrupa'ya taşıdı 

Koç Holding’in ödeme sistemleri şirketi Token, yurtdışındaki ilk operasyonuna Romanya’da başladı. Ödero 
markasıyla bilinen Token Ödeme Sistemleri, Romanya’da 100 milyon lira yatırımla hizmete girdi. 

Türkiye’de 
en hızlı 
büyüyen 

sektörlerin başın-
da e-ticaret geli-
yor. 2021 yılında 
381 milyar liralık 
büyüklüğe ulaşan 
sektör, 2022’yi ise 
700 milyar lira-
lık ciro ile kapattı. 
Yerli ve yabancıların yoğun ilgi gös-
terdiği e-ticaret alanı, ödeme sis-
temlerinin de büyümesini sağladı. 
Sektörün en önemli oyuncuların-
dan biri de Koç Holding’e ait Token 
Ödeme Sistemleri oldu. 2020 yılın-
da kurulan Token, Merkez Banka-
sı’nın  ödeme ve elektronik para ku-
ruluşu olarak faaliyet lisansı alma-
sının ardından Ödero markası ile 
hızla büyüdü. Yurtdışında da ofisler 
açmaya odaklanan Ödere, ilk ope-
rasyonuna da Romanya’da başladı. 

Token Payment Services Srl adıy-
la şirket kuran Ödero, dün Roman-
ya’da faaliyete başladı. Şirket, 100 
milyon lira yani bugünkü kurla 5 
milyon euroluk yatırımla hizmete 
girdi. 2023 yılına kadar Ödero, ül-
kedeki yatırım miktarını 7 milyon 
euroya çıkaracak. 

 
İki finansal çözüm sunacak
Token Ödeme Sistemleri’nin 

Romanya Ülke Müdürü ve Yöne-
tim Kurulu Başkanı Kemal Özmen, 
“Romanya pazarına iki finansal çö-

zümle giriyoruz: Online ödemeler 
için bulut platformu OderoPAY ve 
Beko Smart EFT-POS cihazı Ode-
roPOS ile ödeme sektöründe yeni 
standartlar belirlemeyi hedefliyo-
ruz. Her sektördeki her büyüklük-
teki şirkete çok çeşitli çevrimiçi 
ve çevrimdışı ödeme ürünleri ve 
hizmetleri sağlamayı planlıyoruz. 
Amacımız, onlara müşterilerine 

yansıtılabilecekleri cazip, esnek 
koşullar sunuyor” dedi. 

800 bin kullanıcısı var
Özmen, “Geçtiğimiz 10 yılda, Ro-

manya, başlangıç ekosistemi ve yu-
karı doğru ölçeklenme yeteneği açı-
sından Avrupa’nın en çekici finte-
ch pazarlarından biri haline geldi. 
Bu nedenle Token’in Türkiye dışın-
daki ilk girişimi olarak Romanya’yı 
seçti. Ardından küresel kalkınma 
stratejisi olarak Doğu Avrupa, Orta 
Asya ve Orta Doğu’ya açılmak isti-
yoruz” diye konuştu.

800 binden fazla kullanıcı port-
föyü ile ödeme platformlarında 
Türkiye’nin en büyük şirketlerin-
den biri olan Token’de, günde yak-
laşık 4 milyon işlem gerçekleşiyor. 
Türkiye’de Ödero markasıyla faali-
yet gösteren şirket, yurtdışında ise 
Odero adıyla çalışmalarını sürdü-
recek.

            

Kerim
ÜLKER

kerim.ulker@dunya.com

Perde
Arkası

Dubaili Swvl, Türk şirketi VoltLines’ı 
1.2 milyar liraya almaktan vazgeçti

Swvl, Kuzey Afrika ve Körfez 
Bölgesi’nin en büyük toplu ta-

şıma uygulamalarından biri ola-
rak tanınıyor. Merkezi Dubai ol-
sa da Mısırlı yatırımcılar Ahmed 
Sabbah, Mostafa Kandil ve Mah-
moud Nouh tarafından Kahire’de 
kurulan Swvl, Latin Amerika, Av-
rupa, Afrika ve Asya’da 20 ülkede 
135 şehirde faaliyet gösteriyor. Şe-
hirçi ve şehirler arası ulaşım ürün-
leri ve hizmetleri sunan bu tekno-
loji şirkein hisseleri, Mart 2022’de 
ABD’deki Nasdaq Borsası’nda iş-
lem görmeye başladı. Geçen yıl 
Türkiye pazarına adım atmak için 
görüşmelere başlayan Swvl, Türk 
şirketi Volt Lines’ı almak için an-
laşma imzaladı. Anlaşmaya göre 
Swvl, 40 milyon dolara Volt Lines’ı 
alacak, ardından 25 milyon dolar-
lık yatırım yapacaktı. 

Anlaşmanın üzerinden 1 yıl geç-
meden, Mısırlı şirket, Türk firması 
Volt Lines’ı satın almaktan vazgeç-
ti. Böylecve 65 milyon dolarlık yani 
1.2 milyar liralık anlaşma iptal edil-
di. Yapılan anlaşmaya göre,  gere-
ğince Swvl’ın Volt Lines’a bugüne 
kadar yapmış olduğu fonlamalar-
dan doğabilecek tüm haklarından 
feragat edecek. Yönetim de yine 
Volt Lines’ın kurucu ekibine geçti. 

Volt Lines kurucusu Ali Halabi, 
“Swvl ile geçirdiğimiz süre içeri-
sinde, Volt Lines olarak işimizin 
temellerine daha da çok odaklan-
ma fırsatımız oldu ve bu sayede şir-
ketimizin değerini iki katından da-
ha fazla artırmayı başardık. Swvl 
ve Volt Lines birlikteliği iki ekip 
için de çok verimli ve geliştirici bir 

süreç oldu, fakat global piyasalar-
da yaşanan zorlayıcı koşullar satı-
şın yükümlülüklerinin yerine geti-
rilmesini çok zor hale getirdi Swvl 
için. Volt Lines’ı daha güçlü şekil-
de geri aldığımız için çok mutluyuz 
ve Swvl ekibiyle tekrar yollarımı-
zın kesişmesini umuyoruz. Onlarla 
birlikte çalışmak harikaydı” dedi. 

 
Piyasa değeri 16 milyon dolara 
geriledi, Nasdaq’tan uyarı yedi
Swvl, Türk şirketini nisan ayında 

alma girişiminden sonra önemli bir 
kriz sürecine girdi. Temmuz ayında 
da İngiltere merkezli Zeelo’yu sa-
tın alma planını iptal eden şirket, 
borsada önemli kayıplara uğradı. 
Pakistan pazarından çekildi. Nas-
daq’ta listelenen şirketlerin mini-
mum 50 milyon dolarlık piyasa de-
ğerine sahip olmalarını gerektiren 

kuralına uymadığı için ABD piyasa 
yapıcıları tarafından uyarılan şir-
ketin piyasa değeri 15 milyon do-
lara kadar geriledi. Hatta mayıs ve 
kasım ayında yapılan açıklamada 
Swvl, çalışanlarının yüzde 32’sini 
işten çıkaracağını duyurdu. Volt Li-
nes, Swvl bünyesinde geçirdiği sü-
rede gelirlerini iki kattan fazla artı-

rırken, satın almayı yapan Swvl’nin 
zor bir sürece girmesini engelleye-
medi. Geçen yılın en önemli alım-
larından biri de böylece iptal edildi. 
Hızlı büyüyen şirketlerin yaşadığı 
en büyük sorunlardan biri, kontrol-
süz genişleme planları oluyor. Du-
bai merkezli şirketin başına gelen 
de bunun göstergesi.
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Seyhan Belediye Başkanı Akif 
Kemal Akay, bugüne kadar 
gerçekleştirdikleri projeler 

ve çalışmalar hakkında bilgi vererek, 
dört yıla birçok proje sığdırdıkları-
nı, pandeminin tüm olumsuzlukla-
rına karşın, gecikmeli de olsa pro-
jelerini tamamladıklarını bildirdi. 
Yeni projelere de başladıklarını ve 
önceki dönemde başlayıp yarım ka-
lan projeleri de tamamlayıp, işlevsel 
hale getirdiklerini dile getiren Akay, 
pandemi döneminde sosyal yardım-
lara odaklandıklarını, bu dönem-
de Seyhan Belediyesi’ni her alanda 
üreten bir belediye haline getirme 
yolunda önemli adımlar attıklarını 
kaydetti. Akay, kırsalı kalkındırma-
dan, burada yaşayanların kente gö-
çünü önlemeden, sorunlarını çöz-
meden ve ihtiyaçlarını yaşadıkları 
yerde karşılamadan; gerek üretim-
de gerekse toplumsal yaşamdaki so-
runların çözülebilmesi pek olanaklı 
görünmediğinin altını çizdi. Seyhan 
Dikimevi’ni hizmete açtıklarını söy-
leyen Akay, boya, kompost, temiz-
lik ürünleri üretmeye başladıklarını,  
Bilgi Evleri ile teknolojik olanaklar-
dan yoksun gençlerin bilgiye erişi-
minin önündeki engelleri kaldırdık-
larını aktardı.

"Seyhan Halk Pazarlarını  
hizmete açtık"
Günlük beş bin porsiyon yemek çı-

karabilecek Aşevi mutfağını hizme-
te aldıklarını kaydeden Başkan Akif 
Kemal Akay, Seyhan Halk Pazarları-
nı hizmete açtıklarını ifade etti. Ka-
rayusuflu’da mandıranın faaliyete 
girdiğini, Seyhan Teknoloji ve İno-
vasyon Merkezi’ni halkın hizmetine 
sunduklarını söyleyen Akay, Çırçır 

Fabrikasının restoras-
yonuna başladıklarını 
da duyurdu. Seyhan Sa-
nat Meydanı’nı, Seyhan 
Sanat Evi’ni Adana’ya 
kazandırdıklarından da 
söz eden Akay, “Türki-
ye’nin ilk ve tek diş he-
kimliği müzesini açtık. 
Çerçi Yusuf Konağını 
yeniden kent yaşamıy-
la bütünleştirdik. Glu-
tensiz fırınımızı açtık. Selman-ı Pak 
Kültür Merkezi’ni, Sasa Mehmet 
Erdemoğlu Kreş Ve Çocuk Gündüz 
Bakım Evi’ni, Emre Gönlüşen Spor 
Kompleksini, Gürselpaşa’da Özgür 
Kadın Parkımızı halkımızın kullanı-
mına açtık” şeklinde konuştu. Akay, 
önümüzdeki günlerde Hayvan Barı-
nağı, Kısırlaştırma, Kuduz Müşahe-
de Merkezi’nin temelini atacakları-
nı, Macera Park projesini de tamam-
layacaklarını kaydetti. 

Seyhan Teknoloji ve İnovasyon 
Merkezi’ndeki (SEYTİM) çalışma-
ları önemsediklerine dikkat çeken 

Akif Kemal Akay, “Dün-
ya bugün bilgi çağını ya-
şıyor ve bilgi en önemli 
güç. Bugün bilgi en yük-
sek katma değeri yaratan 
unsur. Tabii ki bilgi, tek 
başına bir anlam ifade 
etmiyor. Bilgiyi üretime 
dönüştürebilmek önem-
li. Teknoloji ve İnovas-
yon Merkezi’mizi de bu 
amaçla kurduk” dedi. 

"Z kuşağının potansiyelini 
üretime kazandırmak gerekiyor"
SEYTİM’de her yaştan yurttaşın 

teknolojik gelişmeleri yakından ta-
kip edebildiğini, eğitim alabildiğini 
ve yenilikçi fikirler üretip bu fikir-
leri hayata geçirebildiğini bildiren 
Akay, özellikle Z kuşağının potan-
siyelini üretime kazandırmak ge-
rektiğine inandıklarını ifade et-
ti. Eğitim, tasarım ve üretim alan-
larında hizmet veren SEYTİM’de 
amacına uygun olarak özel tasarla-
nıp düzenlenmiş “Tasarım Atölye-

si”, “Programlama Atölyesi”, “Elekt-
ronik Proje Laboratuvarı”, “Robo-
tik Kodlama Laboratuvarı”, “Oyun 
Tasarım ve Kodlama Laboratuva-
rı”, “Cahit Arf Teorik Eğitim Salo-
nu”, “Girişimcilik Atölyesi”, “Salon 
SEYHAN”, “E-Spor Arenası”, “Di-
jital İçerik Atölyesi” bulunduğunu 
anımsattı. 

Hayvancılığı geliştirmek için Ta-
rım ve Orman Bakanlığı iş birliği ile 
bin dönüme yakın mera alanını ıs-
lah ederek, üreticilerin hizmetine 
sunduklarını söyleyen Akay, koru-
yucu hayvan sağlığı hizmetlerini 
ücretsiz verdiklerini, meraların da 
hayvancılık yapan üreticilerin yem 
maliyetleri önemli ölçüde düşür-
düğünü anlattı. Akay, “Bir mandıra 
kurduk. Seyhan kırsalındaki evsel 
süt üreticilerinin sütünü değerin-
de alıp, el değmeden pastörize edip, 
paketleyerek Seyhan Halk Pazarla-
rı’mızda ve Halk Süt büfelerimiz-
de halkımıza oldukça ekonomik fi-
yatlarla sunuyoruz” diye konuştu.   
ADANA

“Toplumsal fayda kaygısıyla 
her alanda hizmet veriyoruz”

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, ilçenin kırsalındaki tarımsal üretimi ve hayvancılığı 
desteklediklerini, girdi maliyetlerini düşürüp, üreterek kazanmayı sağlayacak hizmetler sunduklarını dile 

getirdi. Akay, pandeminin olumsuzluklarına rağmen gecikmeli de olsa birçok projeyi tamamladıklarını söyledi.

Türkiye geçen yıl ihraç etti-
ği yer fıstığından 372 milyon 

608 bin lira gelir elde etti. Ülke-
mizden en fazla fıstık ihracatı ise 
Lübnan, Suriye, Irak, İsrail ve Ür-
dün'e gerçekleşti. 2022'de 186 bin 
340 ton yer fıstığının 48 bin 328 to-
nu Osmaniye'de hasat edildi. 115 
bin 821 dekarlık alanda, Türkiye 
üretiminin dörtte birlik bölümü-
nü karşılayan ilde "İyi Tarım Uygu-
lamaları" ve yeni tohum çeşitleri-
nin kazandırılmasıyla dekarda 419 
kilogramla son yılların en yüksek 
verimi elde edildi. Osmaniye Tica-

ret Borsası verilerine göre, Osma-
niye'de 1 milyon 233 bin dekar alan 
tarım arazisinde buğday, mısır ve 
yerfıstığının yanı sıra karpuz, turp 
ve zeytin öne çıkıyor. Yer fıstığının 
yüzde 80’i çerezlik olarak tüketilir-
ken, son zamanlarda ezme, krokan 
draje, yerfıstığı yağı üretiminin de 
eklendiği bildirildi. 2022 yılında 14 
milyon 936 bin 879 kilogram iç yer 
fıstığı, 3 milyon 148 bin 761 kilog-
ram ise kabuklu yer fıstığı ihraca-
tı gerçekleştirildi. Geçen yıl, yurt-
dışından ise 7 milyon 905 bin 919 
kilogram iç yer fıstığı 681 bin 742 

kilogram ise kabuklu yer fıstığı ge-
tirildi. İthal fıstık için toplam 218 
milyon 884 bin lira ödendi. En faz-

la ithalat yapılan ülkelerin başında 
ise Mısır, Arjantin ve Brezilya geli-
yor. OSMANİYE

Türk fıstığı, en fazla Ortadoğu'ya ihraç edildi 

Eskişehir  
OSB’den kadın 

istihdamına destek 
Eskişehir Organize Sa-

nayi Bölge Müdür-
lüğü ile Baycan Elektrik 
arasında  kadınların sa-
nayideki istihdam edilebi-
lirliğini artırmak amacıy-
la hazırlanan “Üretim ve 
Beceri Odaklı Kadın Sos-
yal Gelişim Atölyesi” pro-
jesi kapsamında iş birliği 
protokolü imzalandı. Ka-
dınların çalışma hayatına 
katılarak istihdama daha 
fazla katılımını sağlamak 
amacıyla hazırlanan pro-
jenin protokolü Eskişehir 
OSB Müdürlüğünde Yöne-
tim Kurulu Başkanı Nadir 
Küpeli ve Baycan Elektrik 
A.Ş. Genel Müdürü Engin  
Yılmaz’ın katılımıyla im-
zalandı.

Bir atölye kurularak 
kadın istihdamının 
artırılması hedefleniyor
Eskişehir OSB Yönetim 

Kurulu Başkanı Nadir Kü-
peli, bu proje ile sosyal-e-
konomik destek alan ka-
dınların üretim sektörünü 
tanımalarını, eğitimlerle 
mesleki beceri kazanarak 
meslek sahibi olmalarını 
ve istihdam edilebilirlik-
lerini artırarak sosyal ha-
yata katılımlarını hedefle-
diklerini söyledi. Sanayiyi 
ve toplumun dezavantaj-
lı kesiminde yer alan ka-
dınları buluşturan sosyal 
içermeye sahip projenin, 
istihdam edilebilirliği ar-
tıracağını belirten Küpe-
li, “Sosyo-ekonomik ola-
rak dezavantajlı konum-
da olan ve farklı sebeplerle 
iş piyasası dışında kalmış 
olan kadınlara mesleki be-
ceri kazandırılması ve iş-
başı eğitimleriyle üretim 
süreçlerini içeren bir atöl-
yenin kurularak kadınla-
rın istihdam edilebilirli-
ğinin artırılması, toplum 
refahının yükseltilme-
si hedeflenmektedir. Pro-
je, istihdam edilebilirliğin 
süreklilik sağlaması ama-
cıyla sürekli yaşayan bir 
model olarak kurgulan-
mıştır. Atölye çalışmaları 
ve doğrudan istihdam ça-

lışmaları; Eskişehir OSB, 
Aile ve Sosyal Hizmetler 
İl Müdürlüğü ortaklığı ve 
İŞKUR iştirakiyle aynı za-
manda protokol imzaladı-
ğımız Baycan Elektrik iş 
birliği ile gerçekleşecek-
tir” diye konuştu. 

Sanayide iş gücünün 
yüzde 25’ini kadınlar 
oluşturuyor
Eskişehir OSB olarak 

“Üreten Eskişehir Güç-
lü Türkiye” mottosuyla 
hareket ettiklerini ve  ka-
dınların işgücüne katılım 
oranlarını artırılmasını 
her zaman destekledikle-
rini belirten Küpeli sözle-
rini şöyle sürdürdü: “Sa-
nayi işgücünün yaklaşık 
yüzde 25’ini kadınlar oluş-
turmaktadır. Proje özellik-
le dezavantajlı kesim öze-
linde bu işgücü ihtiyacına 
katkı sağlamayı amaçla-
maktadır. Sürdürülebilir 
kalkınma günümüzde sa-
dece ekonomik değil çevre 
ve sosyal etkenleri de içine 
alan bir anlayış olup insa-
nı merkeze alan bir kalkın-
ma yaklaşımıdır. Sosyal ve 
ekonomik gelişme bir ara-
da telaffuz edilmektedir. 
Proje sosyal içerme ve sa-
nayi iş birliğine örnek olup 
bölgede ekonomik kalkın-
manın önemli bir parçası-
nı oluşturacaktır..”

Baycan Elektrik A.Ş. 
Genel Müdürü Engin Yıl-
maz ise firma olarak böy-
lesi önemli bir projenin 
paydaşı olmanın haklı gu-
rurunu yaşadıklarını dile 
getirdi. İstihdama yönelik 
projelerin her zaman des-
tekçisi olduklarını belirten 
Yılmaz, “Kadınlarımız ya-
şamın her alanında, sabrı, 
sevgisi, fedakârlığı ve ça-
lışkanlığı ile toplumun en 
önemli bireyleridir. Firma 
olarak Kadınlarımızın top-
lumda her yönüyle güçlü 
olmasına her alanda des-
tek olduk ve bu alandaki 
çalışmalarımızı tüm gay-
retlerimizle sürdürmeye 
devam edeceğiz” dedi. 
ESKİŞEHİR

Soçi İşadamları Birliği 
Başkanı Vadim Pavlo-

vich Levchenko, TTSO'yu 
ziyaret ederek, Meclis 
Başkanı M. Şadan Eren, 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Erkut Çelebi, Trabzon Ti-
caret Borsası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Eyyüp Ergan 
ve Trabzon'daki iş dünya-
sı temsilcileriyle bir ara-
ya geldi. Levchenko, Türk 
iş insanlarını 27-28 Ni-
san'da Soçi’de düzenle-
meyi planladıkları Türk 
ürünleri fuarına davet et-
ti. TTSO Meclis Başka-
nı M. Şadan Eren, Vadim 
Levchenko'ya teşekkür 
ederek, "Her iki tarafın da 
karşılıklı kazanacağı bir 

ticaret hattının kurulma-
sı için çalışmalar yürütü-
lüyor. Trabzon ziyareti ve 
bu konudaki çabaları ne-
deniyle de Sayın Levchen-
ko'ya teşekkür ediyorum" 
dedi. TTSO Başkanı Erkut 
Çelebi de Ukrayna-Rus-
ya savaşı sonrasında Rus-
ya'nın Avrupa ile ortaya 
çıkan durumu nedeniy-
le ürünlerinin birçoğunu 
Türkiye'den alması ge-
rektiğinin altını çizerek, 
“Orada potansiyel var. 
Bu potansiyeli de Türk iş 
dünyası olarak değerlen-
dirmek istiyoruz. Fuarın 
bu konuda yararlı olacağı-
nı düşünüyorum" diye ko-
nuştu. TRABZON

“Türk iş insanlarını 
Soçi’ye bekliyoruz”

Suni tohumlama ile 
verimlilik artırılıyor

Tarım ve Orman Ba-
kanlığı Hayvancı-

lık Genel Müdürlüğünce 
2020 yılında başlatılan 
"Etçi ve Kombine Irkların 
Yaygınlaştırılması Pro-
jesi" kapsamında manda 
ırkının süt ve et verimini 
artırmak amacıyla Sam-
sun'da suni tohumlama 
gerçekleştiriliyor. Tarım 
ve Orman İl Müdürü İbra-
him Sağlam, manda üre-
timiyle ön plana çıkan 
Bafra ilçesinde üreticile-

ri ziyaret etti. Proje kap-
samında 2020-2022 yıl-
larında 530 mandaya su-
ni tohumlama yapıldığına 
dikkati çeken Sağlam, ge-
çen yıl proje bütçesinden 
725 doz İtalyan manda 
sperması alındığını an-
lattı. Hayvancılık destek-
lemeleri kapsamında su-
ni tohumlamayla doğan 
malaklar için ilave 500 li-
ra destekleme verildiğini 
vurguladı.
SAMSUN

Nadir KüpeliNadir Küpeli

Engin YılmazEngin Yılmaz

Akif  Kemal AkayAkif  Kemal Akay
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İmalat sektörüne OKA 
ve KOSGEB desteği 

Samsun Ticaret ve Sanayi 
Odası (STSO) Yönetim Ku-

rulu Başkanı Salih Zeki Murzi-
oğlu, Orta Karadeniz Kalkınma 
Ajansı (OKA) ile Küçük ve Or-
ta Ölçekli İşletmeleri Geliştir-
me ve Destekleme İdaresi Baş-
kanlığı (KOSGEB) ortaklığında 
çağrıya çıkılan ‘2023 Yılı İma-
lat Sanayiinde Rekabetçiliğin 
Geliştirilmesi Ortak Finans-
man Destek Programı’ hakkın-
da açıklamada bulundu. Başkan 
Murzioğlu, Kalkınma Ajansları 
Genel Müdürlüğü ile Küçük ve 
Orta Ölçekli İşletmeleri Geliş-
tirme ve Destekleme Başkanlığı 
iş birliğinde hazırlanan finans-
man destek programının Sana-
yi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
koordinasyonluğunda yürü-
tüldüğünü söyledi.  Finansman 
destek programı ile KOBİ’lerin 
finansman ihtiyacının karşı-
lanması ve bölgede yatırım ha-

reketi başlatılmasının hedef-
lendiğini belirten Murzioğlu, 
“Programın genel amacı, TR83 
Bölgesinde imalat sanayinin 
rekabet gücünün geliştirilme-
sidir. Programın özel amacı ise, 
TR83 Bölgesinde imalat sana-
yinde öne çıkan sektörlerin kat-
ma değerli üretim, uluslarara-
sılaşma, genç istihdamı ve yeşil 
dönüşüm odağında rekabetçili-
ğinin artırılmasıdır” dedi. 

Programa KAYS üzerinden 
son başvuru tarihinin 10 Mart 
2023 günü saat 18.00’a kadar ol-
duğunu belirten Murzioğlu, ta-
ahhütnamenin de 17 Mart 2023 
günü saat 18.00’a kadar verilme-
si gerektiğini sözlerine ekledi. 
Murzioğlu, program hakkında 
detaylı bilgiye ise,  https://oka.
ka.gov.tr/destekler/basvurabi-
leceklerim linkinden ulaşılabi-
leceği bilgisini verdi.
 SAMSUN

Arhavi'de çiftçilere  
mavi yemiş budama 

eğitimi verildi
Arhavi'de Tarım ve Orman 

Müdürlüğü ekipleri eğitim 
çalışmalarını sürdürüyor. Son 
eğitim, yaban mersini olarak 
da bilinen mavi yemiş üzerine 
gerçekleştirildi. Kale Mahalle-
si'nde  üretim yapan çiftçilere 
mavi yemiş budama eğitimi ve-
rildi. Düzenlenen eğitimde Ma-
vi yemiş ile ilgili bilgi veren İl-
çe Müdürü Hakan Aytolan, Ma-
vi yemişin, İngilizce genel adı 
Blueberry olan ve kışın yaprağı-
nı döken bir soğuk-ılıman iklim 
çalısı olduğunu, özellikle aile iş-
letmeciliği yapılan ve makine-
li tarımın az olduğu küçük ara-
zilerde işgücünün değerlendiri-
lebilmesi açısından önemli bir 
tarımsal üretim kolu olduğunu 
anlattı. Bu bitkinin Türkiye’de-

ki kaynaklarda yaban mersini 
adıyla bilindiğini belirten Ay-
tolan, şunları kaydetti: “Yaban 
mersini, Marmara ve Karade-
niz bölgelerimizde yoğun olarak 
yetiştirilen, 50 cm-200 cm ara-
sında boyu olan ve çoğunlukla 
Mayıs aylarında çiçeklenen bir 
bitkidir. Yaz aylarında meyve-
leri mavi renk alarak olgunlaşır 
ve hasada hazır hale gelir. Yük-
sek oranda antioksidan madde 
içerir. Bu nedenle birçok hasta-
lığa iyi geldiği olduğu belirtili-
yor. Taze meyve olarak tüketi-
lebildiği gibi, dondurulmuş ve 
kurutulmuş olarak da tüketile-
biliyor, ayrıca meyve suyu ve ilaç 
sanayinde, süt ürünleri tekno-
lojisinde değerlendirilebiliyor.”   
 ARTVİN

“Tarıma elverişsiz kamu 
arazileri sanayiye açılmalı”

Doğa, tarih ve kültür turiz-
mi alanındaki zenginlik-

leriyle bilinen Kapadokya, jeo-
termal kaynaklarıyla sağlık tu-
rizminde de ön plana çıkmaya 
hazırlanıyor. Nevşehir'in Ür-
güp ilçesine bağlı Mustafapa-
şa köyünde 2013 yılında tes-
pit edilen termal suyun depo-
lama ve dağıtımının yapılması 
için inşaatına geçen yıl başla-
nan tesis tamamlandı. Kültür 
ve Turizm Bakanlığı ile Kon-
ya Ovası Projesi (KOP) tara-
fından desteklenen proje kap-
samında, 60 derece ısıya sahip 
termal su Nevşehir Valiliği İl 
Özel İdaresinin yürüttüğü ça-
lışmayla kullanıma hazır hale 
getirildi. Altyapı çalışmasının 
ardından köydeki konaklama 
tesisleri, termal su hizmetin-
den faydalanmaya başlayacak. 
Çalışmaların yürütüldüğü 

alanda inceleme yapan İl Özel 
İdaresi Genel Sekreteri Kamil 
Duru, gazetecilere, peribacala-
rı arasındaki tesislerde sunula-
cak jeotermal hizmetin turist-
lerin bölgeyi tercihlerinde ye-
ni bir cazibe noktası olacağını 
belirtti. 

İlk etapta Mustafapaşa kö-
yündeki 10 bin yatak kapasite-
li tesislerin yüzde 20'sinin ter-
mal sudan faydalanacağını ak-
taran Duru, “2 bin 200 metre 
kuyu derinliği var, bin 200 met-
reden saniyede 13 litre su çe-
kiyoruz. Peribacalarıyla dolu 
bu alana sağlık turizmini de ka-
zandırmış oluyoruz. 2 milyon 
liraya yakın harcama yaptık. 
Bu yıl su dağıtımına başlayaca-
ğız. Yakındaki oteller bundan 
faydalanacak. Isınmada kulla-
nılmayacak” diye konuştu.
 NEVŞEHİR

Kapadokya sağlık 
turizminde de öne çıkacak

Adana'da 2022 yılının son 
3 ayında kamu kurum ve 

kuruluşları, yerel yönetimler 
ve kamu kurumu niteliğinde-
ki meslek kuruluşlarınca 610 
proje uygulandı. Adana Vali-
si Süleyman Elban, İl Koordi-
nasyon Kurulu Toplantısı'n-
da geçen yıl merkezi idare ve 
yerel yönetimlerce gerçekleş-
tirilen ve yatırım programın-
da yer alan projelerin yapım ve 
tamamlanma aşamalarını de-
ğerlendirdi. 

Devam eden  
proje sayısı 286

Elban, 2022 yılının 4’üncü 
dönemini kapsayan Ekim, Ka-
sım ve Aralık aylarında kamu 
kurum ve kuruluşlarıyla, be-
lediyeler ve kamu kurumu ni-
teliğindeki meslek kuruluşları 
tarafından 610 proje uygulan-

dığını belirterek, bunlardan 
155'inin tamamlandığını söy-
ledi. Elban, “286 proje devam 
ediyor. 101 proje ise ihale aşa-
masında, 53 proje etüt aşama-
sında. 

Kamu yatırım ödeneklerinde 
önceliğimiz verimlilik
Kamu hizmetlerinin ka-

litesinin ve standartlarının 
yükseltilmesi, kamu yatırım 
ödeneklerinin kullanımında 
etkinlik ve verimliliğin artı-
rılması öncelikli hedeflerimiz 
arasında yer alıyor. Yeni yıl-
da bu anlayışla bir önceki yıla 
göre daha fazla projeyi hayata 
geçirmeyi temenni ediyoruz” 
dedi. Toplantıda ayrıca yatı-
rımcı kurum ve kuruluşlar-
ca sürdürülen projeler analiz 
edildi. 
 ADANA

Adana'da 3 ayda 
610 projeden 155'i 

tamamlandı 

Bingöl'de güneş ve sudan 
2 milyar kilovatsaat 

elektrik üretildi

TIR Karnesi artık Hopa 
TSO tarafından da ver-

ilirken, nakliyecilerin Rize 
ve Trabzon’a gitme mecburi-
yeti giderildi. Hopa TSO 
tarafından sürekli günde-
mde tutulan ve her Ankara 
ziyaretinde konu ile ilgili 
sıkıntılar gerek siyasilere ve 
gerekse Bakanlık düzeyinde 
talep edilen, “TIR Karnesi 
Hopa’da verilsin, mağduri-
yet giderilsin” taleplerinde 

nihayet sevindirici haber, 
Vekil Erkan Balta’dan geldi. 
Ak parti Artvin Milletvekili 
Erkan Balta, kendisine ilet-
ilen talepler doğrultusunda 
Bakanlık nezdinde girişim-
lerde bulunarak konunun 
takipçisi olmuştu. Vekil Er-
kan Balta ve Hopa TSO’nun 
girişimleri nihayet mey-
vesini verdi. Müjdeli haberi 
Vekil Erkan Balta sos-
yal medya hesabından şu 

ifadelerle paylaştı: “Hepiniz-
in bildiği gibi uzun zamandır 
Hopa’mızda TIR Karnesi 
bir sorundu. Firmalarımız 
TIR Karnesi için Trabzon 
ve Rize’ye gitmek zorunda 
kalıyordu. Yapılan görüşmel-
er sonucu Hopa Ticaret 
ve Sanayi odasında dağıl-
mak üzere yıllarca beklenen 
TIR Karnesi artık Hopa’dan 
verilecek. Hayırlı olsun.”  
 ARTVİN

Hopa'da TIR Karnesi sorunu çözüldü

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, Mersin Limanı’nın ticaret için  
yetersiz kaldığını belirterek, “Üretime uygun, atıl durumda bulunan, tarıma elverişsiz olan  

kamu arazileri planlı şekilde sanayiye tahsis edilmelidir” dedi.

Mersin’in en önemli ti-
caret merkezi olan 
Mersin Limanı’nın 

maksimum kapasitesinin 3.5 mil-
yon TEU olduğunu ancak artık ih-
tiyacı karşılayamaz duruma gel-
diğini belirten Ayhan Kızıltan, 
bu sebeple Mersin Ana Kontey-
ner Limanı’nın hayata geçmesi-
nin gündemlerinde ilk sırada yer 
aldığını ifade etti. 

"Rusya, üretim ve montaj 
sanayisini Mersin’e 
taşımak istiyor" 

Kızıltan, dünya konjonktürü-
nün bir fırsat yaratıp, bugün Mer-
sin’in, Rusya’dan Amerika’ya 
kadar birçok ülkenin üretim 
yatırımı ve pazarlara ulaşmak an-
lamında gözünü diktiği bir nok-
ta haline geldiğini, Rusya’nın Av-
rupa’nın ambargosundan kur-
tulmak için üretim ve montaj 
sanayisini Mersin’e taşımak iste-
diğini dile getirdi. Her gün onlarca 

Rus yatırımcıyı MTSO’da ağırla-
dıklarını söyleyen Kızıltan, Mer-
sin olarak bu yatırımcılara uygun 
arazi tahsis edemediklerini, on-
larca Avrupalı ve Amerikalı ya-
tırımcının bu fırsatları gördüğü-
nü, büyük talep olduğunu ancak 
yatırım alanı olmadığını ifade et-
ti. Mersin’de sanayi parsel birim 
fiyatlarının bugün Ankara ve İs-
tanbul ile yarıştığını belirten Kı-

zıltan, “Ankara ve İstanbul’da yer 
bulunurken, Mersin’de yok ne ya-
zık ki. Sektörel sanayi siteleri an-
cak kamu arazileri ile hayata ge-
çebilir. Bu konuda tüm ilgili ku-
rumlardan, yerel yönetimlerden 
destek bekliyoruz” açıklamala-
rında bulundu. 

“Sanayisizleşmek 
fakirleşmektir”
Kızıltan, Mersin’in üretimden 

kopmaması, sanayisizleşmesine 
izin verilmemesi gerektiğini, sa-
nayiden üretimden uzaklaşan bir 
kentin ve ülkenin büyüyemeyece-
ğini, zenginleşemeyeceğini ve kal-
kınamaz duruma geleceğini ifade 
etti. Türkiye’nin birçok ilinin ya-
tırımcı çekebilmek için çaba sarf 
ederken, Mersin olarak yatırım-
cılara yer tahsis edemediklerine 
dikkat çeken Kızıltan, “Mobilya-
cılar, tekstilciler, mermerciler, or-
man ve ağaç işlemecileri gibi on-
larca sektör uygun üretim alanı, 

kümelenmiş alanlar, sanayi site-
leri bekliyor. Bunların hayata geç-
mesi Mersin istihdamının en az 
yüzde 30 artmasıdır, Mersin ihra-
catının 10 milyar doları aşmasıdır, 
kentin ve bölgenin zenginleşme-
sidir, Türkiye’nin zenginleşmesi-
dir” ifadelerini kullandı.

Kişilere sağlanan rantın sade-
ce bir zümreyi kalkındırdığını, 
ama üretime sağlanacak rant ken-
tin tamamına refah getireceğini 
vurgulayan Kızıltan,  “Bu nokta-
da sesimizi daha gür duyurmak ve 
kentin sanayi sitelerinde etkin iş 
birliğini sağlamak için tüm sanayi 
sitelerimizi bir platformda buluş-
turmak istiyoruz. Amacımız Mer-
sin sanayisini ve ticaretini mer-
diven altı sistemden kurtarmak. 
Daha kaliteli bir üretim, kayıt al-
tında bir üretim, daha verimli bir 
üretim, ihracata ve yüksek tekno-
lojiye entegre bir üretim hedefi-
mizdir” değerlendirmesinde bu-
lundu.  MERSİN

Ayhan KızıltanAyhan Kızıltan

Bingöl'de, Aşağı Kaleköy Bir-
leşik Yenilenebilir Elektrik 

Üretim Tesisi'nde su ve güneş-
ten 2 yılda 2 milyar 200 bin ki-
lovatsaat elektrik üretildi. Genç 
ilçesi sınırlarındaki Murat Neh-
ri'nde 2020'nin ilk çeyreğinde 
faaliyete geçen Aşağı Kaleköy 
Birleşik Yenilenebilir Elektrik 
Üretim Tesisi'nde, hidroelektri-
ğe entegre 1100 dönüm atıl ara-
zide 200 bin fotovoltaik panel 
bulunuyor. Tesisin işletme mü-
dürü Serhat Küçüktorun, hibrit 
santralde birden fazla kaynak-
tan yararlanarak elektrik üre-
tildiğini söyledi. Tesislerinde 
4 ünite bulunduğunu ve kurulu 
güçlerinin 500 megavat olduğu-
nu dile getiren Küçüktorun, gü-
neş enerjisi santralindeki yakla-
şık 200 bin panelden 1 saatte 80 
megavat üretim yapıldığını be-
lirtti. Tesiste geçen yıl yaklaşık 1 
milyar kilovatsaat elektrik üre-
tildiğini ifade eden Küçüktorun, 
kuruluştan bu yana da yaklaşık 2 
milyar 200 bin kilovatsaat üre-

tim gerçekleştirildiğini bildirdi. 
“Ürettiğimiz bu ener-

ji 190 bin ton petrole, 250 mi-
lyon metreküp doğal gaza 
tekabül ediyor. Biz bu temiz 
enerjiyi üreterek ithalatın da 
önüne geçmiş oluyoruz” diyen 
Küçüktorun, geçen yılki üre-
timin yüzde 12'lik kısmının 
güneş enerjisi tesisinde, 
kalanının da hidroelektrik san-
tralinde yapıldığını kaydetti.  
 BİNGÖL

Serhat KüçüktorunSerhat Küçüktorun
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 Günlük getiri(%)
İş Girişim 10.00
Burçelik Vana 10.00
Erciyas Çelik Boru 9.99
Marshall 9.98
Alcatel Lucent Teletaş 9.97
Sanko Pazarlama 9.96
Burçelik 9.96
Özderici GMYO 9.96
Astor Enerji 9.96
Rodrigo Tekstil 9.95
Mackolik İnternet Hizmetleri 9.94
Galatasaray Sportif 9.93

Söke Değirmencilik -9.98
Viking Kağıt -9.97
Metro Yatırım Ortaklığı -9.95
Atlas Yat. Ort. -9.76
Çan2 Termik -9.32
Saray Matbaacılık -9.20
EYG Gayrimenkul Yatırım.                             -9.14
Beyaz Filo -8.02
Pınar Su -7.59
Uzertaş Boya -7.46
Sönmez Pamuklu -7.32
Plastikkart -7.30

 Günlük getiri(%)

 Endekse göre (%)
Oncosem Okolojik Sistemler 70.57
Astor Enerji 70.35
Egeplast 43.61
Rodrigo Tekstil 37.08
Sanko Pazarlama 34.23
SDT Uzay Ve Savunma Teknolojileri 30.52
Ulusoy Elektrik 29.58
Martı GMYO 28.44
Marshall 27.99
Söke Değirmencilik 27.76
İhlas Haber Ajansı 25.65
Gen İlaç 25.36

 Endekse göre (%)
Gübre Fabrik. -15.37
İdealist GMYO -12.54
Berkosan Yalıtım* -12.41
Bizim Mağazaları -11.65
Alkim Kağıt -11.30
Konya Çimento -11.00
VBT Yazılım* -10.39
Europap Tezol Kağıt -9.81
Bagfaş -9.65
Flap Kongre Toplantı Hiz.* -9.43
Ayes Çelik Hasır Ve Çit -9.07
Gür-Sel Turizm .  -8.88

 1  yıllık dibine yakınlık
Akfen GMYO 0.00
Polisan Holding 0.00
T. Halk Bankası 0.00
Gözde Girişim 0.00
Orma Orman Mahsulleri 0.00
Saray Matbaacılık 0.00
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0.00
Elite Naturel Organik Gıda 0.00
Alkim Kağıt 0.00

 1  yıllık zirvesine  yakınlık
Qinvest PY Re-Pie GMYF 0.00
RE-PIE Avrasya Stratejik GMYF 0.00
Alcatel Lucent Teletaş 0.00
Galatasaray Sportif 0.00
Burçelik 0.00
Despec Bilgisayar 0.00
Sanko Pazarlama 0.00
Marshall 0.00
Özderici GMYO 0.00
Oncosem Okolojik Sistemler 0.00

KAZANDIRANLAR

KAYBETTİRENLER

PAHALI

UCUZ

DİP

ZİRVE

Ak Portföy Elektrikli ve Otonom Araç Tekn. Değ. Fon 2.75
Yapı Kredi Port.Fintech Ve Block.Tekn. Fon Sep. Fon 1.73
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1.67
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 1.16
TEB Portföy Metaverse Ve Dijital Tekn. Değ. Fon 1.15
Ziraat Portföy Metaverse ve Yeni Tekn. Değ. Fon 1.11
Garanti Portföy Elektrikli ve Otonom Araç. Değ. Fon 1.11
Yapı Kredi Portföy Elektrikli Araçlar Değişken Fon 1.09
Ak Portföy Fintek Ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon 0.83
Allbatross Portföy Birinci Değişken Fon 0.79
QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu 0.77
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0.77
HSBC Portföy Teknoloji Değişken Fon 0.69

 Günlük getiri

 Günlük getiri

 Günlük getiri

 Günlük getiri

 Günlük getiri
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. -2.93
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. (TL)  Fonu (HSYF) -2.88
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu -2.73
Ziraat Portföy BIST 100-30 Şirk.His.Sen. Fonu(HSYF) -2.70
Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF -2.66
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) -2.63
İş Portföy BIST Banka End.His.Sn. (TL) Fonu (HSYF) -2.61
Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF) -2.49
Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF -2.45
Ziraat Port. Yıl. Paz. Tek.ve İlet.10 End. HSY. BYF -2.36
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu -2.26
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu -2.03
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt.His.Sn. (TL) Fonu -1.91
Neo Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) -1.89

Fiba Em. ve Hay. RE-PIE Portföy Değişken EYF 1.16
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0.96
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0.57
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım  EYF 0.56
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0.50
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0.43
BNP Paribas Cardif Em. Katılım Katkı EYF 0.33
Katılım Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0.33
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0.32
BNP Paribas Cardif Em. Teknoloji Sekt. 0.24
Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0.24
Türkiye Hay. ve Em. Borçlanma Araçları EYF 0.21
BNP Paribas Cardif Em. Mutlak Getiri Hed. 0.21
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0.21
Anadolu Hayat Em. S&P 500 Yabancı BYF                                                  0.20

Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF -2.20
Türkiye Hay. ve Em. BIST30 Dışı Ş. Hisse Sen. -2.19
Türkiye Hay. ve Em. Dinamik Değ. Grup EYF -1.84
Fiba Em. ve Hay.  His. Sen. Gr. EYF -1.69
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF -1.29
AgeSA Hay. ve Em. His. Sen. EYF -1.29
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF -1.20
Viennalife Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF -1.19
Türkiye Hay. ve Em. Sürdürülebilirlik His. Sen.  -1.12
AgeSA Hay. ve Em. His. Sen. Gr. EYF -1.12
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF -1.07
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF -1.06
Türkiye Hay. ve Em. Hisse Senedi EYF -1.04
AgeSA Hay. ve Em. Altın Katılım EYF -0.97
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF -0.95

Emeklilik Fonları (BES) -0.27
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları -0.13
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları -0.10
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -0.83
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar -0.36
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları -0.38
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -0.07
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0.10
Yatırım Fonları -0.17
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları -0.46
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon -0.49
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0.11
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları -0.24
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları -0.71
Yatırım Fonları - Katılım Fonları -0.16
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları -0.40
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0.17

YATIRIM KAYBETTİRENLER

EMEKLİLİK KAZANDIRANLAR

EMEKLİLİK KAYBETTİRENLER

İSTATİSTİK

UYARI: HİSSE VERİLERİ TAVSİYE DEĞİL BİLGİ AMAÇLIDIR. YATIRIM İÇİN PROFESYONEL KURULUŞLARA BAŞVURULMALIDIR.                        Kaynak: FİNNET

Akbank 17.03 4,593,186,706 17.06 16.68 17.37 2.28 -12.89 17.00 17.25 17.89 44.21 85.06 -38.05
Akfen GMYO 4.06 142,777,661 4.13 4.06 4.21 -2.87 -23.11 4.05 4.25 15.62 32.27 72.37 -133.04
Aksa 75.90 117,490,956 77.83 75.90 79.50 -3.62 -17.46 72.00 87.00 40.55 40.28 82.86 -35.77
Aksa Enerji 37.20 287,973,424 37.63 37.08 38.50 -1.74 -20.85 34.00 41.00 24.88 30.96 79.28 -90.60
Alarko GMYO 64.15 67,569,431 64.37 63.00 66.20 0.79 -23.45 62.00 70.00 37.50 37.02 76.92 -51.35
Alarko Holding 71.30 1,731,773,870 75.15 71.30 78.70 -5.06 -13.05 63.00 79.00 49.77 45.20 86.63 95.19
Albaraka Türk 2.93 264,782,613 2.98 2.92 3.02 -0.68 -12.54 2.28 3.05 14.29 42.24 86.43 -38.37
Alkim Kimya 32.06 29,254,971 32.38 32.00 32.92 -1.11 -18.17 31.50 34.00 20.97 32.87 81.45 -89.59
Anadolu Efes 52.55 117,526,287 52.98 52.50 53.85 -0.28 -22.44 49.50 55.00 11.17 29.06 76.49 -145.78
Anadolu Grubu Holding 91.05 44,706,639 92.06 91.05 93.60 -1.89 -17.53 89.00 92.00 21.96 37.95 81.44 -76.96
Anadolu Isuzu 184.50 115,799,608 188.73 184.00 194.70 -1.91 -20.27 182.50 200.00 19.98 44.29 80.01 46.30
Arçelik 110.80 642,726,734 112.45 110.80 114.30 -2.46 -1.25 93.00 112.50 39.45 51.40 94.94 14.70
Aselsan 59.05 3,297,484,465 60.62 59.05 61.80 -4.06 -4.99 32.50 60.00 40.00 49.73 91.41 8.03
Aydem Enerji 19.02 64,208,530 19.12 18.89 19.41 -0.52 -28.12 17.25 22.50 12.81 28.18 69.82 -115.94
Bagfaş 31.66 43,541,193 32.14 31.60 32.94 -1.86 -21.09 30.50 39.50 10.12 31.47 78.10 -127.97
Başkent Doğalgaz GMYO 17.09 101,424,131 17.17 16.90 17.58 1.30 -19.99 17.00 17.25 16.64 37.63 79.34 -64.60
Bera Holding 11.72 133,545,384 11.93 11.71 12.33 -4.40 -22.13 11.50 14.25 7.86 34.03 76.90 -108.73
Bim Mağazalar 128.30 936,658,580 130.05 128.20 134.10 -3.90 -6.28 127.50 132.50 19.15 43.07 92.10 -29.70
Biotrend Çevre ve Enerji 16.74 50,950,933 16.92 16.49 17.23 -1.24 -11.66 13.50 16.75 37.32 44.04 89.61 -50.61
Borusan Yat. Paz. 909.40 34,828,321 910.33 893.00 929.50 0.12 -21.74 800.00 980.00 21.72 35.02 74.72 -88.88
Bursa Çimento 5.07 33,749,247 5.11 5.05 5.20 -2.12 -18.09 4.70 5.90 19.07 34.49 77.88 -123.31
Coca Cola İçecek 185.20 56,899,011 186.65 183.60 191.00 -1.70 -9.39 175.00 195.00 14.86 41.59 88.15 -69.05
Çemtaş 49.48 68,201,872 50.04 49.34 51.15 -0.44 -22.69 33.50 55.00 15.48 37.04 75.14 -99.94
Çimsa 83.75 85,772,881 85.58 83.75 87.40 -2.90 -16.58 78.00 89.00 27.27 39.72 80.37 -60.11
Doğan Holding 8.74 623,704,808 8.90 8.67 9.09 -2.02 -17.39 6.40 9.10 22.37 37.97 75.15 -142.81
Doğuş Otomotiv 158.00 181,571,888 157.25 154.40 159.20 0.96 -19.39 150.00 160.00 36.76 44.09 82.08 -30.60
Eczacıbaşı İlaç 26.46 78,652,221 26.93 26.40 27.46 -3.36 -17.88 23.25 27.50 29.53 40.54 79.89 -86.21
Ege Endüstri 5500.80 188,994,377 5485.25 5386.00 5600.00 0.84 -11.18 4850.00 5557.50 14.53 45.18 80.75 -94.02
Emlak Konut GMYO 7.94 2,912,212,020 8.10 7.93 8.22 -1.98 -9.05 7.90 8.00 30.82 45.32 83.58 -95.17
Enerjisa Enerji 33.90 780,033,324 33.82 33.12 34.32 2.29 -5.99 19.50 34.00 40.52 53.09 90.02 22.74
Enka İnşaat 28.62 977,725,234 28.85 28.52 29.24 -0.90 -13.64 19.50 30.50 27.63 44.02 84.57 -117.72
Erbosan 149.30 52,718,183 152.28 149.20 159.00 0.95 -19.99 137.50 157.50 18.18 35.75 75.52 -72.76
Ereğli Demir Çelik 39.16 2,938,778,744 39.49 39.02 40.10 0.15 -5.09 39.00 39.50 46.83 45.70 91.54 -15.46
Europen Endüstri 10.55 78,554,915 10.74 10.53 11.06 -3.12 -13.88 8.40 11.75 8.04 38.55 86.62 -75.38
Fenerbahçe Futbol 65.45 533,566,594 65.72 63.65 67.90 0.85 -10.22 65.00 67.00 60.70 49.76 89.66 132.60
Ford Otosan 529.00 1,717,533,865 525.89 518.90 534.50 1.52 0.86 520.00 550.00 72.99 63.54 98.05 107.54
Galata Wind Enerji 18.22 45,573,069 18.39 18.17 18.70 -2.04 -19.95 15.75 18.25 22.91 33.06 77.86 -95.25
Garanti Bankası 23.88 1,263,410,448 23.99 23.60 24.46 0.25 -20.51 21.50 24.00 10.36 37.26 77.99 -96.64
Girişim Elektrik Sanayi 245.90 603,301,672 243.21 235.10 248.70 4.77 3.28 245.00 247.50 65.38 54.28 100.70 53.47
Global Yat. Holding 9.36 91,852,225 9.28 9.08 9.42 2.18 -16.65 9.00 9.90 20.96 37.96 76.41 -104.97
GSD Holding 3.18 83,070,826 3.23 3.18 3.28 -1.85 -23.92 2.85 3.50 8.70 36.23 75.00 -120.66
Gübre Fabrik. 295.50 5,931,117,822 294.80 276.00 304.20 -3.18 11.80 215.00 300.00 12.17 50.15 107.22 -44.37
Hektaş 32.76 159,951,404 33.08 32.64 34.06 -3.82 -12.92 28.00 34.00 23.47 40.67 86.90 -75.38
İpek Doğal Enerji 35.22 248,507,788 36.13 35.02 37.10 -3.93 0.92 34.50 35.50 17.12 46.38 97.35 -55.44
İskenderun Demir Çelik 32.88 48,466,135 32.96 32.02 33.98 0.55 -1.26 32.50 33.50 46.54 49.72 95.75 2.11
İş Bankası (C) 10.75 1,770,045,332 10.93 10.69 11.12 -1.29 -15.82 10.75 11.00 13.04 40.74 82.31 -77.44
İş Fin.Kir. 6.54 97,715,543 6.63 6.44 6.80 1.87 -19.26 6.50 7.80 16.97 38.14 79.76 -50.02
İş GMYO 12.29 761,950,436 12.36 11.77 12.78 5.58 15.51 10.75 12.50 33.98 61.60 110.42 70.16
Jantsa Jant Sanayi 113.80 35,587,824 115.78 113.80 118.00 -1.56 -20.64 107.50 132.50 19.58 35.19 78.75 -90.96
Kardemir (D) 16.88 1,986,923,362 17.24 16.87 17.65 -1.86 -6.17 12.25 17.75 24.59 40.95 91.14 -125.04
Karsan Otomotiv 9.50 175,203,336 9.63 9.45 9.83 -1.45 -23.94 8.60 10.25 13.52 31.90 74.74 -105.44
Kerevitaş Gıda 14.17 60,490,118 13.96 13.59 14.24 2.16 -19.03 11.25 14.25 53.63 45.89 78.94 -18.50
Kiler Holding 26.20 24,131,944 25.81 24.98 26.70 0.00 -3.82 25.50 27.00 45.52 43.96 98.87 -117.11
Kimteks Poliüretan 98.65 65,585,535 99.87 98.45 103.20 -2.23 -15.97 82.00 115.00 10.90 38.00 83.60 -84.07
Kızılbük GYO 26.74 110,875,716 27.42 26.74 28.08 -3.81 -6.18 26.50 27.00 37.50 48.60 93.56 -34.65
Kocaer Çelik 17.84 65,249,092 18.00 17.66 18.41 -0.06 -15.05 12.25 18.00 9.52 41.65 86.02 -43.50
Koç Holding 77.90 1,282,679,904 78.54 77.60 79.60 -1.45 -6.93 73.00 78.00 32.16 51.33 92.19 22.40
Kontrolmatik Teknoloji. 144.00 119,661,461 144.63 140.20 149.30 0.70 -9.03 91.00 147.50 15.63 43.97 87.38 -47.06
Kordsa Teknik Tekstil 77.85 143,823,685 78.26 76.80 80.75 0.84 -19.49 59.00 85.00 15.61 40.19 79.44 -64.29
Koza Altın 560.70 3,599,807,953 561.43 551.00 572.40 0.92 -0.76 207.50 590.00 27.41 51.03 90.22 -26.26
Koza Madencilik 54.15 893,017,096 55.57 54.15 57.15 -4.24 1.03 30.50 56.00 15.61 49.97 96.70 1.50
Mavi Giyim 113.30 93,059,167 115.48 113.10 117.30 -1.48 -14.30 92.00 115.00 47.48 41.94 83.31 -63.51
Migros Ticaret 139.30 134,186,441 140.03 138.30 142.10 -1.69 -4.91 137.50 140.00 19.59 48.33 93.49 -0.88
Net Holding 11.18 18,654,474 11.41 11.16 11.58 -1.93 -25.71 11.00 11.75 6.75 29.53 71.12 -149.66
Odaş Elektrik 7.80 583,808,133 7.90 7.77 8.02 -1.76 -30.67 7.70 10.75 15.28 27.72 67.47 -143.59
Otokar 1000.00 107,071,303 1001.34 990.20 1011.30 0.23 -3.66 960.00 1025.00 38.71 53.71 94.18 33.26
Oyak Çimento 22.36 244,915,080 23.00 22.34 23.40 -2.87 6.37 20.00 22.50 24.08 53.59 101.82 23.88
Pasifik GYO 8.15 131,563,086 8.39 8.14 8.70 -2.28 -8.84 6.70 8.20 52.89 43.81 90.76 -21.92
Pegasus 509.10 1,654,630,696 524.12 509.10 545.80 -6.35 6.06 500.00 510.00 57.21 53.88 101.03 41.65
Petkim 16.44 2,012,172,378 16.66 16.44 16.88 -1.73 -17.64 15.00 17.25 15.93 38.09 80.43 -121.99
Sabancı Holding 39.26 1,452,032,266 39.67 39.22 40.14 -1.60 -12.91 34.50 39.50 17.55 40.71 85.72 -74.46
Sasa Polyester 104.70 320,155,463 105.16 103.80 107.80 -3.06 -4.82 102.50 105.00 32.24 44.62 97.12 -61.56
Selçuk Ecza Deposu 40.30 73,139,864 40.22 39.60 40.60 0.90 -0.49 25.00 40.50 72.64 64.67 98.77 98.78
Sinpaş GMYO 3.12 110,057,973 3.13 3.10 3.16 0.32 -11.11 3.10 3.55 13.04 39.72 86.67 -78.85
Smart Güneş Enerjisi. 74.45 64,932,134 75.50 74.45 76.95 -0.73 -14.67 74.00 76.00 13.28 40.24 85.92 -61.15
Şekerbank 2.65 348,417,404 2.67 2.63 2.72 0.00 -13.40 2.60 2.75 12.60 41.89 83.86 -64.11
Şişe Cam 40.50 1,952,628,820 41.20 40.46 42.08 -3.20 -5.64 39.50 41.50 27.86 45.38 90.69 -40.54
Şok Marketler Ticaret 27.10 278,527,726 27.49 27.10 28.36 -4.64 -3.08 24.00 27.50 17.78 47.48 95.49 -6.96
T. Halk Bankası 10.47 853,798,943 10.78 10.47 11.05 -3.41 -21.22 10.25 10.50 4.99 38.99 75.81 -93.31
T.S.K.B. 4.29 477,665,178 4.34 4.20 4.48 1.42 -1.83 4.10 4.35 17.19 49.69 93.87 10.71
TAV Havalimanları 83.50 348,017,728 84.32 83.45 86.45 -2.57 -10.70 81.00 84.00 31.89 42.57 87.02 -26.63
Tekfen Holding 40.12 626,803,360 41.14 40.08 42.32 -4.84 -18.55 33.00 43.50 13.90 38.75 79.60 -117.04
Teknosa İç ve Dış Ticaret 20.52 46,974,582 20.66 20.12 21.10 -0.19 -22.57 13.00 22.75 18.29 29.52 72.15 -140.20
Tofaş Oto. Fab. 162.80 1,177,943,281 164.70 161.70 168.60 -0.49 -1.75 142.50 165.00 48.64 55.17 94.60 53.88
Trabzonspor Sportif 4.08 108,889,101 4.11 4.04 4.19 -3.77 -14.82 4.00 4.40 12.31 37.21 84.82 -59.46
Tukaş 19.25 116,276,744 19.52 19.07 20.00 -0.72 -14.67 18.50 20.50 13.70 37.51 86.32 -95.59
Turkcell 38.02 1,510,561,898 38.29 37.86 38.86 -0.05 0.37 36.50 38.50 29.44 52.40 94.81 28.89
Tümosan Motor ve Traktör 56.70 72,513,367 57.75 56.40 59.20 -4.63 -14.09 56.00 66.00 14.10 39.55 83.20 -60.24
Tüpraş 604.30 4,673,664,499 618.71 604.10 639.50 -4.79 14.04 485.00 620.00 55.23 63.29 113.00 64.29
Türk Hava Yolları 144.80 7,173,487,107 147.40 144.80 150.30 -3.34 2.77 142.50 145.00 37.17 51.48 98.64 12.16
Türk Telekom 20.94 1,158,176,332 21.39 20.90 21.74 -2.51 -14.74 12.25 21.00 20.63 44.82 79.26 -76.93
Türk Traktör 578.00 140,053,588 577.28 564.00 584.60 2.41 -12.42 550.00 600.00 77.99 56.85 88.85 110.84
Türkiye Sigorta 10.41 37,553,505 10.59 10.08 10.81 -1.70 -16.85 8.10 11.00 9.59 38.13 77.28 -92.68
Ülker Bisküvi 37.52 209,707,544 38.29 37.00 39.44 -3.20 -14.18 26.50 41.00 20.06 39.44 81.32 -137.99
Vakıflar Bankası 9.47 633,589,562 9.72 9.46 9.96 -2.57 -20.35 9.40 9.50 6.97 37.85 77.62 -97.68
Vestel 66.55 706,059,934 67.33 65.85 68.40 -0.67 -6.60 46.00 67.00 41.37 48.28 91.16 -7.19
Vestel Beyaz Eşya 13.41 123,709,808 13.26 13.10 13.41 1.06 -2.69 10.00 13.75 14.24 46.41 93.58 -79.35
Yapı ve Kredi Bank. 9.07 2,095,690,644 9.19 9.07 9.38 -0.22 -23.20 8.40 9.50 9.94 36.18 75.71 -67.91
Yayla Agro Gıda 28.78 40,957,601 28.98 28.60 29.44 0.00 -25.32 21.50 31.00 10.03 32.53 73.01 -138.12
Zorlu Enerji              5.22 235,721,442 5.27 5.17 5.38 1.16 -26.58 4.55 7.30 27.45 34.76 72.70 -63.08

  Günlük Ağırlık Günlük Günlük günlük Yılbaşından 
GÜNLÜK KAPANIŞ Son İşlem ortalama en en getiri  getiri     
BÜLTEN 30/01/2023 kapanış hacmi fiyat düşük yüksek (%) (%) Destek Direnç STCH  RSI MOM CCI

BORSA İSTANBUL - BIST 100  YATIRIM KAZANDIRANLAR

DÖVİZ KURLARI

ABD Doları 18.7876 18.8215 18.7745 18.8497
Avustralya Doları 13.2741 13.3607 13.2131 13.4408
Danimarka Kronu 2.7451 2.7586 2.7432 2.7650
Euro 20.4525 20.4894 20.4382 20.5201
İngiliz Sterlini 23.2356 23.3568 23.2194 23.3918
İsviçre Frangı 20.3570 20.4877 20.3265 20.5184
İsveç Kronu 1.8124 1.8311 1.8111 1.8353
Kanada Doları 14.0723 14.1358 14.0202 14.1895
Kuveyt Dinarı 61.1909 61.9916 60.2730 62.9214
Norveç Kronu 1.8949 1.9076 1.8935 1.9120
Suudi Arabistan Riyali 5.0047 5.0137 4.9672 5.0513
Japon Yeni 14.4293 14.5249 14.3760 14.5801
Bulgar Levası 10.3820 10.5178 10.3820 10.5178
Rumen Leyi 4.1487 4.2030 4.1487 4.2030
Rus Rublesi 0.2684 0.2719 0.2684 0.2719
İran Riyali 0.0445 0.0451 0.0445 0.0451
Çin Yuanı 2.7665 2.8027 2.7665 2.8027
Pakistan Rupisi 0.0718 0.0727 0.0718 0.0727
Katar Riyali 5.1003 5.1670 5.1003 5.1670
Güney Kore Wonu 0.0152 0.0154 0.0152 0.0154
Azerbaycan Yeni Manatı 10.9896 11.1334 10.9896 11.1334
BAE Dirhemi 5.0864 5.1529 5.0864 5.1529

 DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF 
KURLAR ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ

T.C. MERKEZ BANKASI

ÇAPRAZ KURLAR 
Avustralya Doları 1.412
Danimarka Kronu 6.8333
İsviçre Frangı 0.9208
İsveç Kronu 10.32
Japon Yeni 129.89
Kanada Doları 1.3333
Norveç Kronu 9.8908
Suudi Arabistan Riyali 3.754
Euro 1.0886
İngiliz Sterlini 1.2389
Kuveyt Dinarı 3.2753

Arjantin Pesosu 0.10131
Brezilya Reali 3.6825
Çek Korunası 0.85877
Endonezya Rupisi 0.00126
Güney Afrika Randı 1.0849
Hindistan Rupisi 0.23075
Hong Kong Doları 2.4002
Irak Dinarı 0.01288
Macar Forinti 0.05239
Malezya Ringgiti 4.4309
Meksika Pesosu 1.0008
Mısır Lirası 0.62578
Polonya Zlotisi 4.3491
Singapur Doları 14.3257
Suriye Lirası 0.00748
Tayland Bahtı 0.57445
Ürdün Dinarı 26.5133
Yeni İsrail Şekeli 5.4139

DİĞER DÖVİZLER TL KARŞILIĞI

SERBEST PİYASA

DÖVİZ FİYATI ALIŞ SATIŞ PARİTELER

LİBÖR

ALTIN FİYATI ALIŞ SATIŞ

Dolar  18.8005   18.8860 
Euro  20.4162   20.5371 
İsviçre Frangı  20.3557   20.5443 
İngiliz Sterlini  23.2619   23.3952 
Japon Yeni  14.4100   14.4800 
S. Arabistan Riyali  4.9988   5.0238 
İsveç Kronu  1.8127   1.8218 
Norveç Kronu  1.8939   1.9033 
Danimarka Kronu  2.7483   2.7620 
Avustralya Doları  13.2880   13.4451 
Kanada Doları  14.0837   14.2159

EUR/USD 1.09
USD/JPY 130.27
USD/CHF 0.92
GBP/USD 1.24
EUR/GBP 0.88

1 ay  4.56557 
3 ay  4.81357 
6 ay  5.09157 
12 ay  5.32600
 

24 Ayar Altın 1,176,915 1,181,828
22 Ayar Altın  1,070.91   1,082.35 
18 Ayar Altın  859.08   886.20 
14 Ayar Altınb  670.79   691.24 
22 Ayar Tel Bil.  1,055.02   1,130.96 
Cum. Altını 7,861 7,894
Cum. Çey. Altın  1,865.30   1,911.93 
Reşat Lira 8,099 8,133
Altın ons (dolar) 1,920.76 1,934.56 w
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TCMB TARAFINDAN DÜN SAAT 15.30 İTİBARIYLA 
AÇIKLANAN GÖSTERGE KURLARDIR
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Allbatross Portföy Yönetim Şirketi
Fon Yöneticisi

Gökhan USKUAY

Geçtiğimiz hafta yurt dışı piyasalar oldukça 
pozitif, yurt içi piyasalar ise negatif bir 
seyir izledi. Merkez bankalarının sıkı para 
politikalarının sonucu olarak enflasyon 
görünümün aşağı yönde bir seyir izlemesi 
buna karşın global büyümenin ılımlı görüntü 
izlemesi global piyasalarda yıl başından bu 
yana olumlu seyri desteklemektedir. Geçen 
hafta Euro Bölgesi’nin bileşik PMI verisinin 
50’nin üzerinde bir değer alması, Almanya IFO 
endeksinin yükselmesi, ABD ISM verilerinin 
ılımlı seyri piyasaları destekleyen ana 
faktörlerdi. Çarşamba Fed, Perşembe ECB’nin 
ve BOE’nin faiz kararı toplantıları izlenecektir. 
Haftanın en önemli ekonomik verisi Cuma 
günü açıklanacak ABD Tarım dışı istihdam 
verisiyken, ABD’de açıklanacak bilançolar risk 
alma iştahı açısından belirleyici olacaktır. 

BIST100 %5,44 düşüş yaşarken, Birinci Hisse 
Yoğun Fonumuz HVZ %2,95 ile endeksten daha 
az gerilemiştir. Fonumuzda bu düşüşe rağmen 
son 3 aylık getiri %46,9 ile en fazla yükselen 
hisse yoğun fon durumundadır. Bu

 b
ir 

ila
nd

ır

ABD bilanço sezonu 
hızlanıyor

S&P 500 yeni yıla %6 primle devam devam 
ederken şimdiye kadar endeksin %29’u 2022 
yılı 4. çeyrek bilançolarını açıkladı. Factset ve-

rilerine göre açıklanan rakamların ve açıklamayan-
lara dair beklentilerin harmanlandığı hisse başı kar 
büyümesi yıllık bazda -%5. Bu rakam 2020 üçün-
cü çeyreğinden beri ilk defa kar büyümesinde da-
ralmaya işaret ediyor. Ancak enerji sektörünü dışarı-
da bırakırsak hisse başı kar büyümesinde zaten son 
iki çeyrekte eksi büyümeler ile karşılaştık. Enerji dı-
şı bakmaya da alışmamız lazım. Bu sene ikinci çey-
rekten itibaren enerji sektörü petrol fiyatlarındaki 
baz etkisi nedenli S&P 500 kar büyümesi üzerinde 
olumsuz yönde etki edecek. Endekste 4. çeyrek için 
beklenen kar daralması özünde illa kötü fiyatlama 
olacak demek değil. 4. çeyrek için iki konu önemli; il-
ki dolar endeksinde kar satışları (Düzeltme sürecine 
giriş) ve ikincisi Çin’in 0-Kovid politikalarından uzak-
laşma. Bu iki madde aslında gelirlerinin yarısından 
fazlasını ABD dışından elde eden şirketler açısından 
olumlu olmalı. Beklentiler ise tam tersi. Benim gö-
zümde önemli bir uyuşmazlık var. 

Teknoloji hisselerinde yükseliş başlar mı?
Teknoloji ve iletişim hizmetlerinde 4. çeyrek kar 

büyümesi beklentileri “2023 için global resesyon 
riskleri” nedeni ile aşağı revize edilmişti. Bir örnek ile 
açıklamak gerekirse; Meta (Facebook) reklam gelir-
leri, reklam verenlerin resesyon zamanlarında aza-
lım yapacağı düşüncesiyle törpülendi. 2023’e ise 
ABD’de yumuşak iniş olasılığının arttığı, Avrupa’da 
resesyon risklerinin doğal gaz fiyatlarında gerileme 
nedenli azaldığı ve Asya’da Çin nedenli görünümün 
iyileştiği yapıda başladık. O zaman bu hafta bilanço-
larını açıklayacak olan mega sermayeli teknolo-
ji hisselerinde “düşürülen beklentileri” geçme ola-
sılığı artmaz mı? Bu soruya geçtiğimiz iki haftadan 
iki adet güzel cevap var. İlki Netflix. Üye sayısı bek-
lentilerini aştı. Hisse ralli yaptı. İkincisi Tesla. 2023 
satış rakamlarında iyi bir görünüm verdi. Hisse ralli 
yaptı. Bu hafta Apple, Amazon, Google ve Meta’da 
eğer “düşük beklentiler” nedenli açıklamalar sonrası 
olumlu hisse hareketiyle karşılaşırsa 2023 1. çeyrek 
bilançoları ile S&P 500’de “temel açıdan” tekrardan 
4.200 denemesi masada olur. Geçen hafta FANG+ 
endeksi 200 günlük hareketli ortalama üzerinde ka-
panış yaptı.

Gözler merkez bankalarında
Bu hafta diğer önemli konu merkez bankaları fa-

iz kararları olacak. Fed, AMB ve İngiltere faiz artışları 
yapacak. Faiz kararı ve sonrasında basın toplantıları 
ile piyasa sinyalleri ise ayrı iki konu. Faiz artışlarında 
en az şahin Fed olacak gibi.  Diğer taraftan finansal 
koşulları en gevşemiş olan ise ABD tarafı. Yani Fed 
ile karşılaştırıldığında AMB ve İngiltere daha yüksek 
oranda faiz artışı yapıp piyasa sinyali tarafında Fed’e 
nazaran daha az şahin kalabilir. Euro/dolar açısın-
dan ikinci kısım nedenli (Piyasa sinyali) ilk hareketin 
1.0650-1.07 aralığına doğru gerçekleşmesini bekli-
yorum. Bu aralığa gelirse uzun taraflı iyi bir işlem fır-
satı verecek. 

Ekonomik veriler belirleyici olacak
Hafta kapanışı ise ABD tarafında açıklanacak ta-

rım dışı istihdam (TDİ) verisiyle olacak. Ekonomik 
veriler üç zamanlama ayrımına göre takip edilir. İlki 
“öncü”, ikincisi “mevcut” ve üçüncüsü “gecikmeli”. 
TDİ verisi tanım itibariyle gecikmeli. Dolayısıyla bu 
ayda manşette ciddi bir bozulma olmayabilir. Diğer 
taraftan şirketlerden işten çıkarma haberleri yoğun 
bir şekilde gelmeye devam ediyor. Piyasanın nabzı-
nı ise “ortalama saatlik ücretler” alt kalemi ve maaş 
bazlı enflasyon risklerinde değişim oluşturacak. 

Bu hafta volatilite yüksek olacak
Bu hafta için kısa bir senaryo oluşturursak; Fed’in 

basın toplantısında “finansal koşulların” daha fazla 
gevşememesi için Powell’dan piyasa beklentilerin-
den daha şahin bir mesaj almamız durumunda risk-
li varlıklar satış yer ve dolar endeksi yükselir. Ancak 
AMB ve İngiltere piyasa sinyalinde daha az şahin 
olup ABD tarafında TDİ verisinde “maaş bazlı enf-
lasyon” riskleri azalırsa riskli varlıklar haftayı güçlü ta-
mamlar.

Kısa senaryomdan da anlaşılacağı gibi bu hafta 
volatilite yüksek olacak. Vix endeksi de zaten geçen 
haftayı 18.5 seviyesinde tamamladıktan sonra bu 
haftaya 20 seviyesinin üzerine çıkarak başladı. Ke-
merlerinizi bağlayın!

            

Özgür
HATİPOĞLU
ozgur.hatipoglu@

dunya.com

Derin
Bakış TL mevduata ilgi artacak

Sağlam aktif büyüklüğü 
ve rekor kârlılığıyla 
dikkat çeken bankacılık 
sektörü başarılı bir yılı 
geride bıraktı. Sektörden 
2023 yılında da yüzde 
35-40 civarında kredi 
büyümesi bekleniyor.

2022 yılını yüzde 366 ar-
tış ile rekor kârla kapatan 
bankaları 2023 yılında ne-

ler bekliyor? Geçen yıl TL kredi-
ler yüzde 80 artarken, TL mevdu-
atlarda da artış yüzde 154’ü buldu. 
Deniz Yatırım’ın 2023 Strateji Ra-
poru’na göre bankacılık sektörün-
den 4,9 kat kâr artışı bekleniyor. 

Bankacılık sektöründe yaban-
cı para mevduat oranında yüz-
de 16’lık bir geri çekilme görüldü. 
2021 sonunda yüzde 64,5 seviye-
sinde olan yabancı para mevdu-
atların toplam mevduatlar içeri-
sindeki payı, 2022 yılında yüzde 
46,1’e kadar geriledi. 

TL mevduat faizleri yükselişte
Deniz Yatırım raporunda mev-

duat büyümesinin kredi artışın-
dan biraz daha yüksek olabilece-
ğine dikkat çekiliyor. Özellikle 
2022’nin son haftalarından iti-
baren TL mevduat faizlerindeki 

yukarı yönlü hareket yatırım ter-
cihlerinin TL mevduat lehine yo-
ğunlaşabileceği görüşü hakim. 
Net faiz marjının 2023’te baskı al-
tında kalmasını bekleyen kuruluş, 
net faiz marjında 180 puanlık bir 
düşüş bekliyor.

Sektörün borç ödeme 
kapasitesi yükseldi
Aktif kalitesi açısından sektö-

rün önemli bir sorun yaşaması 
beklenmiyor. Yabancı para kredi 
riskinin 2018 yılı Mayıs ayından 
bu yana reel sektör üzerinde geri-
lemiş olması önemli bir kazanım 
olarak görünüyor. Ticari ve birey-
sel segmentte ciro ve gelir artış 
hızları kredi faiz oranlarının üze-
rinde gerçekleşiyor. Bu da sek-
törün borç ödeme kapasitesinin 
yükseldiğine işaret ediyor. Sek-
törde takibe düşen kredi oranla-
rında olası artışın tolere edilebile-
ceğinin altı çizilen Deniz Yatırım 
raporunda, “Bankaların yüksek 

karşılık oranları ile oldukça ko-
runaklı olduklarını düşünüyor ve 
2023’te 2022’ye göre ortalamada 
daha düşük bir kredi risk maliye-
ti olabileceği fikrindeyiz. Özellik-
le 2018-2020 dönemindeki kredi 
risk maliyetinin çok daha altında 
bir kredi risk maliyeti oluşabile-
ceği görüşündeyiz” denildi.

Raporda kredi büyümesindeki 
yavaşlama ve enflasyonun da geri-
leme eğiliminde olması nedeniyle 
komisyon gelirlerinde 2023 yılın-
daki ortalama yıllık artışın %35-
%40 bandında olabileceği görüşü 
paylaşılıyor. Operasyonel gider-
lerin yıllık enflasyonun üzerinde, 
%50 civarında artabileceği tah-
min ediliyor.  

Birol BOZKURT
birol.bozkurt@dunya.com

%35 
2021 TL 

mevduat payı

%54 
2022 TL 

mevduat payı

%58 
2021 TL 

kredi payı

%68 
2022 TL 
kredi payı

Bankacılık 
sektörü için 

risk 
faktörleri

Avrupa bölgesindeki ekonomik yavaşlama bekle-
nenden daha sert gerçekleşirse, kredi büyümesi 
ve aktif kalitesi üzerinde bir risk oluşturabilir. İhra-
cat koşullarının zorlaşması kredi talebini zayıflatır-
ken cirolardaki olası zayıflama da kredi kalitesinin 
bozulmasına neden olabilir. Faizlerde görülebile-
cek olası ani bir artış marj üzerinde baskı yapabilir. 

Katılım Finans 
Kefalet 

Şirketi kuruluyor
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 

katılım esaslarına uygun çalışan işletme-
lerin, finansmana erişim sürecinde teminat 
ihtiyaçlarını, Bakanlık olarak yüzde 4 hisse ile 
iştirak edecekleri Katılım Finans Kefalet Şir-
ketinden karşılayabileceğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Katılım 
Finans Kefalet Şirketine yönelik Twitter he-
sabından paylaşımlarda bulundu. Kurulacak 
olan Katılım Finans Kefalet Şirketine, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip-
leriyle, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak yüz-
de 4 hisse ile iştirak edeceklerini ifade eden 
Nebati, "Katılım Finans Kefalet Şirketi, katı-
lım finans kuruluşlarımızın sinerjisini artıra-
cak, sektörün kendi bünyesinde kefalet ihti-
yaçlarını karşılayarak katılım ekosisteminin 
güçlendirilmesine katkı sağlayacaktır. Katı-
lım esaslarına uygun çalışan işletmelerimiz, 
finansmana erişim sürecinde teminat ihtiyaç-
larını Katılım Finans Kefalet Şirketinden kar-
şılayabilecektir. Katılım finans sektörümüzün 
tüm kurumsal yapıları ve enstrümanlarıyla ül-
kemizin bu alandaki ihtiyaçlarını tamamen 
karşılayabilecek düzeye ulaşmasını ve İslam 
dünyasında da 'iyi uygulama modeli' olarak 
gösterilebilecek bir ekosisteme ve derinliğe 
sahip olabilmesini arzu ediyoruz. Bu vizyonla 
Katılım Finans Kefalet Şirketi’nin, ülkemize 
ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyo-
rum” diye konuştu.

“Değerlemeler 
cazip, temettü pozitif  

katalist olabilir”
Deniz Yatırım: Bankacılık sektöründe cazip 
değerlemeler 2022 yılındaki yüksek oranlı 
hisse performansına ve 2023 yılında bekledi-
ğimiz sınırlı kâr daralmasına rağmen devam 
ediyor. 0.5x Fiyat/Defter Değeri ve 2.2x Fiyat/
Kazanç oranları halen belirgin bir yükselme 
potansiyeline işaret ediyor. Bankaların kâr 
tahminlerine yukarı yönlü bir risk olduğunu 
düşünüyoruz. Özel sektör bankalarının 2022 
yılı karından %10 kadar temettü dağıtmasını 
modelledik. Bu da ortalama %7 civarında, his-
seler için sınırlı da olsa katalist olabilecek bir 
temettü verimine işaret ediyor. 
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Emtia piyasası 
ibreyi yukarı 
doğru çevirdi

Alman ekonomisi geçen yıl son çeyrekte küçüldü

Bir önceki hafta 
fiyatlamalarda 

görülen zorlukları 
geride bırakan 

emtia piyasasında 
geçen hafta 

yukarı yönlü 
bir seyir hakim 

oldu.

Dünya genelinde açıklanan 
makroekonomik verilerin 

resesyon endişesini yumuşat-
masıyla emtia fiyatlarında yük-
selişler gözlemlendi. Çin'de pet-
rol, doğalgaz, kömür çıktıları ve 
elektrik üretiminin 2022’de ön-
ceki yıla göre artış göstermesi de 
talebi destekleyen unsurlar ara-
sında yer aldı.

Altın dışında 
tüm değerli 
metallar düştü

Tarım 
emtialarında 
pozitif seyir

Enerji emtialarında düşüş

Çin’in zamanlaması 
belirsizliğe neden oluyor

AB’de  antibiyotik, öksürük 
şurubu, ateş düşürücü krizi
Avrupa Birliği 

(AB) Eczacılık 
Grubu (PGEU) adlı 
kuruluşun AB ülkele-
rinin yanısıra Türki-
ye, Norveç, Kosova ve 
Kuzey Makedonya'yı 
kapsayan 29 ülkede-
ki eczanelerle 14 Ka-
sım-31 Aralık döne-
minde yaptığı çalış-
manın sonucu yayımlandı.

Buna göre, bu ülkelerin dörtte 
birinde 600'den fazla, beşte bi-
rinde ise yaklaşık 300 ilaç zor bu-
lunuyor. Avrupa ülkelerinin dört-
te üçündeki eczanelerde ise ilaç 
sıkıntısı bir yıl öncesine göre çok 
daha kötü durumda.

Avrupa ülkelerinin sağlık ve 
ilaç konusundaki yetkili makam-

larının verileri de ec-
zacıların bildirimle-
rini destekliyor.

Örneğin, Belçi-
ka'da yaklaşık 300 
kalem ilacın, Alman-
ya'da 408, Avustur-
ya'da ise 600'den faz-
la ilacın temininde 
sorunlar bulunduğu 
ifade edildi. 

Avrupa genelindeki eczaneler-
de en zor temin edilen ilaçların 
ise solunum yolu enfeksiyonları-
nın tedavisinde kullanılan özel-
likle amoksisilin grubu antibi-
yotikler, çocuk hastalıklarının 
tedavisinde kullanılan öksürük 
şurupları ve şurup formunda-
ki parasetamol ile bazı tansiyon 
ilaçları olduğu belirtildi.

Geçen hafta altın yüzde 0,1 değer ka-
zandı. Altın haricinde diğer değerli 

metallerde ise düşüşler görüldü. Hafta-
yı gümüş yüzde 1,6, paladyum yüzde 6,4, 
platin yüzde 2,9 kayıpla tamamladı. Baz 
metallerde ise yükselişler görüldü. Me-
tallerde üretim azalışına dair haberler-
le fiyatlar yükseldi. Bakır yüzde 0,7, kur-
şun yüzde 1,7, alüminyum yüzde 1,2, nikel 
yüzde 2,5, çinko yüzde 14,9 artış kaydetti. 
Şili’de devlete ait bakır madenciliği şir-
keti Codelco’nun 2022 yılı bakır üretimi 
yıllık bazda azaldı. Rus Nornickel şirke-
ti üretimde kesintiye gitmeyi planlıyor.

Tarım emtialarında geçen hafta 
pozitif bir seyir izlendi. Dolar 

endeksindeki gerileme, ABD’nin 
ihracatındaki artış, üretim tahmin-
lerindeki düşüş tarım emtialarını 
destekledi. Chicago Ticaret Borsa-

sı’nda işlem gören buğday yüzde 1,2, mısır yüzde 1,1, soya fasul-
yesi yüzde 0,4, pirinç yüzde 1,1 değer kazandı. Geçen hafta In-
tercontinental Exchange’de (ICE) pamuk yüzde 0,4, kahve yüz-
de 9,8, şeker yüzde 6,6, kakao yüzde 2,3 artış kaydetti.

Enerji emtialarında ise geçen hafta düşüşler hakim oldu. 
Haftayı Brent petrol yüzde 1,9, New York Ticaret Borsa-

sı’nda işlem gören doğalgaz da yüzde 10,1 azalış kaydetti. Do-
ğalgaz Mayıs 2021’den bu yana ilk defa 2 doların altını gördü. 
Brent petroldeki düşüşte, ABD’de ham petrol talebinde düşüş 
olduğu yönündeki algı etkili oldu.

Çin’de tedbirlerin kaldırılmasının ardından nüfusun yüz-
de 80’inin enfekte olduğu tahmin edilirken, uzmanlar bu 

durumun piyasalarda Çin'deki ekonomik ve talep toparlanma-
sının zamanlaması konusunda belirsizliğe yol açtığını kaydet-
ti. AB’nin Rus petrol ürünlerine yönelik 5 Şubat'ta baylayacak 
ambargosunun da üretim ve fiyatları nasıl etkileyeceği bilin-
miyor. Bu yüzden de piyasa oyuncuları temkinli hareket ediyor.

Almanya Federal İstatis-
tik Ofisi'nin (Destatis) ön-

cü verilerine göre, Almanya'da 
mevsim ve takvim etkilerinden 
arındırılmış GSYH, son çeyrekte 
bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 
0,2 azaldı.

Piyasalarda Alman ekonomi-
sinin söz konusu son çeyrekte 
yüzde 0,3 küçülmesi bekleniyor-
du. Üçüncü çeyrekte, Alman eko-
nomisi bir önceki çeyreğe göre 

yüzde 0,5 büyümüştü.
Ülkenin GSYH'si 2022'in son 

çeyreğinde bir önceki yılın aynı 
dönemine göre ise yüzde 1,1 arttı.

"Ekonomik performans bir 
miktar geriledi"
Destatis açıklamasında, “Al-

man ekonomisi geçen yıl ilk üç 
çeyrekte zorlu koşullara rağmen 
iyi performans gösterdikten son-
ra, 2022'nin dördüncü çeyreğin-

de ekonomik performans bir 
miktar geriledi" denildi.

Alman ekonomisinin son çey-
rekte daralmasının ana sebebi, 
yüksek enflasyonun özel tüketi-
mi yavaşlatması oldu. Destatis, 
son çeyreğe ilişkin ayrıntılı veri-
leri 24 Şubat’ta açıklayacak.

Ekonomistler, Avrupa'nın en 
büyük ekonomisinin resesyona 
girdiğini düşünürken, bu yılın ilk 
çeyreğinde GSYH'nin daha da 

düşmesini bekliyor.
Teknik resesyon, "üst üste iki 

çeyrek GSYH'de küçülme yaşan-
ması" olarak ifade ediliyor.

Yıllık enflasyon düşüşünü 
art arda ikinci aya taşıdı
Almanya, 10 yıllık iyi bir eko-

nomik büyümeden sonra Co-
vid-19 salgınının ilk yılı olan 
2020'de 2009'dan beri ilk kez re-
sesyon yaşamıştı.

Almanya'da hükümet, 25 
Ocak’ta bu yıl için daha önce yüz-
de eksi 0,4 olarak açıklanan bü-
yüme beklentisini yüzde 0,2'ye 
yükseltmişti.

Ülkede yıllık enflasyon ise dü-
şen enerji fiyatları ve hüküme-
tin hane halkı enerji faturalarını 
bir defaya mahsus ödemesi ne-
deniyle aralıkta art arda düşüşü-
nü ikinci aya taşıyarak yüzde 7,9 
olmuştu.

Küresel piyasalar 
haftaya temkinli girdi

Global piyasalar, ABD, İngiltere ve Avrupa 
merkez bankalarının para politikası kararları ile 
birlikte yoğun makroekonomik veri takviminin 

açıklanacağı haftaya temkinli başladı.

Geçen hafta açıklanan 
veriler ABD ekonomi-
sinin “yumuşak iniş” 

yapabileceği beklentilerini güç-
lendirerek pay piyasalarını des-
teklerken, bu hafta açıklanacak 
para politikası kararlarının ge-
lecek döneme ilişkin belirsiz-
likleri azaltması bekleniyor.

ABD Merkez Bankası’nın 
(Fed) yarın politika faizini 25 
baz puan artırmasına kesin gö-
züyle bakılıyor. Perşembe günü 
Avrupa Merkez Bankası (ECB) 
ve İngiltere Merkez Banka-
sı’nın (BoE) ise politika faizle-
rinde 50 baz puanlık artışa gi-
deceği öngörülüyor. Bu iki ban-
kanın mart ayından itibaren 
faiz artırım büyüklüğünü 25 
baz puana indireceği tahmin 
ediliyor.

"Şahin adımlara 
ara verilecektir"
Analistler, hem ABD’de hem 

de Avrupa’da enflasyonda 
önemli gerilemenin yaşandığı-
na dikkati çekerek, piyasalarda 
yatırımcıların merkez bankala-
rının şahin adımlarına ara ve-
rebileceği yönündeki beklenti-
lerin daha güçlü şekilde tartı-
şıldığını bildirdi. Bu kapsamda 
özellikle Fed’in politika alanı-
nın diğer bankalara göre da-
ha geniş olduğunu vurgulayan 
analistler, Fed Başkanı Jerome 
Powell’ın açıklamalarında bu 
yönde ipuçlarının aranacağı-
nı belirtti. Analistler, hafta bo-
yunca yoğun veri takviminin de 
yakından takip edileceğini kay-
dederek, özellikle ABD’de cuma 
günkü tarım dışı istihdam veri-
sinin piyasalarda oynaklığı ar-
tırabileceğini ifade etti.

Hızlanan bilanço sezonu ta-

rafında ise bu hafta trilyon do-
larlık devlerin finansal sonuç-
larını açıklayacağını hatırlatan 
analistler, bu şirketlerin ara-
sında Apple, Amazon ve Alpha-
bet’in bulunduğunu söyledi.

AB ve ABD'de endeks 
vadeli kontratlarda düşüş
Bu gelişmelerle cuma günü 

New York borsasında S&P 500 
endeksi yüzde 0,25, Nasdaq en-
deksi yüzde 0,95 ve Dow Jones 
endeksi yüzde 0,08 değer ka-
zandı. ABD’de endeks vadeli 
kontratlar yeni haftaya düşüşle 
başladı.

Avrupa borsalarında geçen 
hafta pozitif bir seyir izlenir-
ken, bu hafta merkez bankala-
rının perşembe günkü kararla-
rının yanısıra Rusya-Ukrayna 
savaşındaki gelişmeler ve do-
ğalgaz fiyatlarının seyri yatı-
rımcıların odağında bulunuyor. 
Avrupa’da endeks vadeli kont-
ratlar yeni haftaya düşüşle baş-
ladı.

Asya’da, Çin piyasaları bir 
haftalık tatilin ardından açı-
lırken, bölgede karışık bir seyir 
öne çıkıyor. Çin borsaları ye-
ni yıl tatilinde harcamaların ve 
seyahat yoğunluğunun yeni tip 
koronavirüs (Covid-19) salgını 
öncesi seviyelere yaklaşması ve 
Covid-19 vakalarında yeni bir 
artış yaşanmaması sonrası po-
zitif seyrediyor.

Analistler, bu hafta Çin'de 
açıklanacak verilerde Covid-19 
tedbirlerinin kaldırılmasının 
ekonomiye etkilerinin görü-
lebileceğini kaydederek, Çin 
hükümetinin ekonomiyi nasıl 
destekleyeceğine yönelik yol 
haritasının da belirginleşebile-
ceğini bildirdi.

2 
Şubat 
ECB ve BoE 
politika faizlerini 
açıklayacak.

1 
Şubat 

3 
Şubat 

ABD Merkez Bankası 
politika faizini 

açıklayacak.

ABD tarım dışı istihdam 
verisi açıklayacak.



C M Y B

DIŞ HABERLER 31 Ocak 2023 • SALI

DÜNYA SAYFA 11

11

Otomotiv değer 
zinciri baştan aşağı 

değişiyor

Mühendislik ve tasarım, 1885’ten bugüne oto-
motiv değer zincirinin omurgasını oluştur-
du. Mühendislik motor verimi ve dayanıma 

odaklanırken, tasarım da otomobilleri zaman için-
de makinelerden ziyade beğeni nesnesi kıldı. Sanayi 
toplumlarında otomobillere olan yüksek ilgiyi insanın 
hıza ve onun verdiği durdurulamazlık hissine bağla-
yanların yanısıra, otomobilleri insanın mekândan öz-
gürleşme idealinin yansıması olarak görenlerde oldu. 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra en büyük tedarik 
zincirlerinden birini oluşturan otomotiv endüstrisin-
de üretim, gerektirdiği sermaye miktarı ve ölçek eko-
nomisinin gereği ağırlıklı olarak büyük (ve eski) grup-
larca gerçekleştiriliyor. Zaman içinde parça sayısı ve 
sürüş kontrol sistemlerin karmaşıklığı artmış olsa da 
içten yanmalı motorun iktidarı devam etti. 1990’lar-
da şehir içinde sağladığı ekonomi ekseninde Japon-
larca dolaşıma sokulan hibrit motorlar yaygınlaşır-
ken, elektrikli araçların içten yanmalı motorlara cid-
di bir alternatif olarak gündeme gelmesi, lityum-ion 
bataryaların gelişmesi, Kaliforniya’da hava kalitesini 
artırmaya yönelik yasal düzenlemeler, Tesla’nın orta-
ya çıkışı ve Çin yönetiminin yoğun teşviki ile müm-
kün oldu. 

Danimarka'da 2025'te, Hollanda'da 
2030'dan itibaren yasaklanacak
Hemen hemen herkes elektrikli araçların tez za-

manda pazarda standart haline geleceğinde muta-
bık. Ancak iş zamana gelince beklentiler farklılaşıyor. 
İngiltere’de yönetim 2035 yılından itibaren benzinli 
araçların satışının yasaklamayı planlıyor, ABD’de ise 
645 bin araçtan oluşan kamu araç filosunun elektrikli 
araçlardan oluşmasını hedefi dile getiriliyor.

Konuda önden gidenler daha ziyade Kuzey Avrupa 
ve Çin. Avrupa Birliği, 2014 yılında aldığı konsey ka-
rarıyla elektrikli araçların kullanımını yaygınlaştırmak 
için yol haritasını ve elektrikli araçlar ve şarj sistem-
leri ile ilgili standartları belirledi. Çevre bilinci parale-
linde oluşan kamuoyu baskısıyla, İsveç, Danimarka 
ve İzlanda elektrikle çalışanlar dışındaki araçları 2025 
yılından itibaren, Hollanda ise 2030 yılından itiba-
ren yasaklayacağını açıkladı. Norveç’te geçen yıl satı-
lan araçların yüzde 54’ü elektrikli idi; Hollanda’da şarj 
merkezi sayısı 40 bini geçmiş durumda. 

TOGG'un üretime geçmesi
elektrikli araçları yaygınlaştıracak
Çin yönetimi ise elektrikli araçları stratejik rekabet 

alanı olarak görüyor ve bu alana önden yatırım yapa-
rak küresel otomotiv sektöründe Almanya’nın yeri-
ni almayı hedefliyor. Çin’de gerekli altyapı ve hedef-
li teşvik sistemleri vasıtasıyla, elektrikli araçlar ve ilgili 
parça ve hammaddeler için ilk büyük pazarı oluştu-
rarak, üretimde ölçeği ve maliyet avantajını yarata-
cak, böylece büyük yerli oyuncuların küresel pazar-
da rekabet etme şansı olacak. Dört büyük Çinli üretici 
(BYD, Nio, X-Peng ve Li Auto) Çin dışındaki pazarlar-
da varlık göstermeye başlıyor.    

Ülkemizde son iki yılda getirilen düzenlemelerle 
birlikte gerekli altyapının (şarj istasyonu ağı) oluştu-
rulması ve TOGG’un üretime geçmesi, elektrikli araç-
ların yaygınlaşmasını sağlayacak. Böylece ekonomi 
içinde önemli bir hacme sahip otomotiv yan sanayi-
sinin de bu farklı tedarik zincirinde kendine yer bul-
ma çabası gündeme gelecek. 

Otomobil tercihlerine
çeşitli imkanlar eklenecek
Elektrikli araçlar, içten yanmalı motorlu araçlara 

göre farklı sistem ve parçalardan imal edilen, yazılım 
ve batarya ağırlıklı bir ürün olmaya doğru evrilirken, 
ulaşım altyapısının da teknoloji ile daha “senkronize” 
ve belki de “otonom” çözümleri içerecek şekilde dö-
nüştürülmesi planlanıyor. 5G, daha güçlü mikroçip-
ler, otonom sürüş için yoğunlaşan AR-GE çabaları, 
önümüzdeki dönemde otomobili mekanik bir ulaşım 
ürününden, ağa bağlı, elektronik-yoğun bir mobilite 
çözümüne doğru evirecek.

Otomobil tercihlerinde motor, yol tutuşu, sağlam-
lık gibi kriterlere, -bunlardan daha mühim olarak- işle-
tim sistemi, veri işleme hızı, navigasyon kolaylığı, bağ-
lı hizmetler ve ağ partnerlerinin sunduğu imkanların 
eklendiğini göreceğiz.

Otomobillerin, mekanik ve ürün odaklılıktan, dijital 
ve hizmet odaklılığa evrilmesi, OEM’lerin yanısıra, sa-
tış kanallarında, otomotiv yan sanayisinde ve finans-
manda, yeni oyunculara ve iş modellerine yer açacak.

İş geliştirme mevsimi. 

            

Cem
KÜTÜK

Tersi 
Düzü

cem.kutuk@dunya.com

ABD Hazine Müsteşarı Umman, BAE ve Türkiye’yi uyaracak:

Ya Rus yaptırımlarına uyun
ya da ABD pazarını unutun

ABD Hazine Bakanlığı’nın terörizmden sorumlu müsteşarı Brian Nelson’un Ankara ve İstanbul  ziyaretinde 
Türk yetkililer, şirket ve bankaları “ABD yaptırımlarına uyun” diye uyaracağı belirtiliyor.

Dünya basını, ABD Hazine 
Bakanlığı’nın “terörizm 
ve finansal istihabarat”-

tan sorumlu müsteşarı Brian Nel-
son’un dün başlattığı “Umman, 
Birleşik Arap Emirlikleri ve Türki-
ye” turunu mercek altına aldı. 

Çünkü uluslararası basına gö-
re, Nelson üç ülkeyi de “ABD yaptı-
rımlarına uyulması, aksi takdirde 
ABD piyasalarına girişlerin kapa-
nacağı” yolunda uyarıda bulana-
cak. Görünen o ki, üç ülkedeki top-
lantılarda da Rusya yaptırımları 1 
numaralı konu olacak. 

2-3 Şubat'ta geliyor
Nelson, Hazine’nin Rusya’nın 

Ukrayna Savaşı’nın sonucu olarak 
uygulanan yaptırımlardan ve ihra-
cat kontrollerinden kaçınma çaba-
larını kontrol altına alma çabaları-
nı tartışacak. 

Müsteşar, ziyaret edeceği ülke-
lere ve bu ülkelerdeki şirketlere 
ABD yaptırımlarının kapsamında 
kalan kuruluşlar ile çalışmaya de-

vam etmeleri halinde G7 pazarına 
olan erişimlerini kaybedecekleri 
uyarısında bulunacak.

Bakın ABD’li ismi gizli tutu-
lan bir bakanlık yetkilisi ne diyor: 
“Yetki alanlarında faaliyet göste-
ren birey ve kurumlar, yaptırım uy-
gulanan kuruluşlarla iş yapmaları 

veya uygun durum tespiti yapma-
maları durumunda, ABD pazarla-
rına erişimlerini kaybetme riskiy-
le karşı karşıyadır.”

Ünlü Ortadoğu lobi grubu Midd-
least Monitor’a göre, Nelson’un 
2-3 Şubat’ta yapacağı Türkiye zi-
yareti büyük önem taşıyor. Çünkü, 

“iki NATO üyesi ülke, Türkiye ve 
ABD, birçok konuda ters düşüyor.”

Umman ve BAE’nin başkentleri-
ne gidecek olan Nelson, Türkiye’de 
hem Ankara’yı hem de İstanbul’u zi-
yaret edecek. Middleast Monitor’a 
göre, müsteşar şirket ve bankaları 
Rus ordusunun kullanabileceği tek-
noloji transferleriyle ilgili işlemler-
den kaçınmalarını isteyecek. 

Listeye bir Türk girmişti
Bazı Türk şirketleri, yaptırım-

lar nedeniyle kendilerinden çeki-
len Batılı ortaklardan Rus varlık-
ları satın aldı veya almaya çalıştı. 
Bu arada, diğerleri ülkedeki büyük 
varlıklarını sürdürdüler. Ancak 
Ankara, uluslararası yaptırımlar-
dan kaçmama sözü verdi. 

ABD Hazine Bakanlığı, geçtiği-
miz ay Türk iş insanı Sıtkı Ayan ve 
şirketlerini, İran Devrim Muhafız-
ları için petrol satışına aracılık et-
mek ve para aklamak yoluyla yap-
tırımları deldiği gerekçesiyle yap-
tırım listesine aldı.

Tatar’dan Kral Charles’a: 
“Maraş’taki otelini al”

KKTC lideri Tatar, 8 Ekim 2020’de kullanıma açılan Akdeniz’in en ünlü tatil 
bölgelerinden Maraş için İngiltere Kralı Charles’a ilginç bir teklifte bulundu. 

Daily Express gazetesine ko-
nuşan KKTC Cumhurbaşka-

nı Ersin Tatar, Kral Charles’ı KK-
TC’ye davet etti ve “Maraş’ta bulu-
nan ve İngiltere Kraliyet Ailesi’ne 
ait olan 7 yıldızlı oteli gel al” çağ-
rısı yaptı. 

1974 Barış Harekatı’na kadar 
açık olan 7 yıldızlı otelin ismi Gol-
den Sands. Dünyanın ilk 7 yıldız-
lı oteli olan Golden Sands, Sophia 
Loren, Elizabeth Taylor, Richard 
Burton, Raquel Welch ve Brigitte 
Bardot gibi ünlülerin oteli olarak 
biliniyordu. 

“O otel, İngiltere Kraliyeti’ne, 
bir zamanlar Kraliçe’ye aitti” di-
yen Tatar, “Charles isterse Ma-
raş’a gelsin ve Kral oteli geri alsın” 
teklifinde bulundu.

İngiliz gazetesi “Kraliyet Aile-
si’nden bir üyenin KKTC’ye ya-
pacağı resmi bir ziyaret, Türk ta-
rafının tanınması adına önem 
taşıyor” diye yazarken: Tatar’ın 
İngiltere sevdasına dikkat çekti: 
“Tatar, Cambridge Üniversitesi 
bağlantılı Jesus Üniversitesi me-
zunu. Yıllarca da İngiltere’de ça-

lıştı. Birleşik Krallığa büyük aşk 
besliyor.”

Tatar, Kraliçe Elizabeth’in ce-
nazesine davet edilmemişti. Ta-
tar bu olayla ilgili de “Bu sadece 

bana ya da KKTC’de yaşayanlara 
değil, İngiltere’de yaşayan 300 bin 
KKTC’liye de hakaretti. Çok ha-
yal kırıklığına uğradım. Çünkü bir 
Kıbrıs Rum’u beni ve KKTC’lileri 
temsil edemez.”

Barış Harekatı sonrası “Haya-
let Şehir”e dönen Maraş, 8 Ekim 
2020’de yeniden kullanıma açıldı. 
Günümüz itibari ile Maraş belir-
lenen güzergahta yürüyerek veya 
bisiklet kiralayarak saat 08.00 ile 
20.00 saatleri arasında gezilebilir.

"Putin, beni 
Ukrayna savaşı 
öncesi füze ile 
tehdit etti"

Eski İngiltere Başbakanı Bo-
ris Johnson, Rusya Devlet 

Başkanı Vladimir Putin’in, Şubat 
2022’deki Rusya-Ukrayna savaşı 
öncesi kendisini “füze saldırısıy-
la” tehdit ettiğini söyledi. BBC’nin 
hazırladığı belgeselde Putin’in, di-
ğer ülkelerin liderleriyle yaptığı 
görüşmeler incelendi.

Belgeselde Johnson ve Putin’in 
telefon görüşmesine dair ayrıntı-
lara yer verildi. 

"Sadece 1 dakika sürer"
Putin’in kendisini “füze saldırı-

sıyla” tehdit ettiğini aktaran John-
son, “Bir noktada beni tehdit etti ve 
‘Boris, seni incitmek istemiyorum 
ama bu füzeyle sadece bir dakika 
sürer’ dedi” ifadesini kullandı. Jo-
hnson, “Ancak ses tonunun rahat-
lığından ve kayıtsızlık havasından, 
onun müzakereye yönlendirme gi-
rişimlerimle dalga geçtiğini hisset-
tim” görüşünü paylaştı. 

Johnson, Ukrayna Devlet Baş-
kanı Volodimir Zelensky ile 22 
Ocak’ta Kiev’de bir araya gelmiş-
ti. Johnson, Ukrayna’ya, Rusya’yla 
devam eden savaşı 2023’te bitire-
bilmesi için destek vereceklerini 
belirtmişti.

Türk firmaları Libya’ya dönmeye başladı
Libya’da 2021 yılında Abdül 

Hamid Muhammed Dibeybe 
başbakanlığında Ulusal Birlik Hü-
kümeti’nin kurulmasıyla birlik-
te göreceli bir istikrar ortamının 
sağlanmasının ardından Türk fir-
maları yeniden bu ülkeye dönme-
ye başladı.

Libya’da, Türk firmaları son 2 
yılda farklı alanda birçok ihale aldı.

Bu kapsamda havaalanı, elektrik 
santrali, yol, köprü, millet bahçesi, 
hastane, altyapı çalışmaları, devlet 
ve özel binaların inşaatı gibi birçok 
alanda başlatılan çalışmalar hızla 
devam ediyor.

Libya’da faaliyet gösteren in-

şaat firması sahibi Hasan Tahsin 
Çebi, vizyon sahibi Türk firma-
larının Libya pazarını gözardı et-
memesi gerektiğinin söyledi.Ülke-
deki şartların bazen ağır, imkanla-
rın ise kısıtlı olabileceğine işaret 
eden Çebi, ancak Türk firmaları-
nın dünya genelindeki başarısı-
nın birinci sebebinin attığı cesur 
adımlar olduğunu vurguladı.

"Büyük bir görev"
Çebi, “Derin kültürel bağlarımız 

ve tarihi ilişkilerimizin bulundu-
ğu bu coğrafyada, bize verilen bu 
fırsat ve imkanları, şartları gözet-
meksizin yerine getirmek bizim 

için büyük bir görev” ifadelerini 
kullandı. Çebi, halen ikisi başkent 
Trablus’ta biri Misrata’da olmak 
üzere 3 proje üzerinde çalışma yü-
rüttüklerini anlattı.

Libya’ya ilk kez üniversiteden 
yeni mezun olduğu 1980 yılında 
geldiğini belirten mühendis Zeki 

Arar de bir yıldır başkentteki köp-
rü ve yol projesi üzerinde çalışma-
larını sürdürdüklerini ifade etti.

“Libya’nın eski havaalanı yolu 
üzerinde Cibs ve Ebu Selim bölge-
leri arasındaki trafiği kolaylaştır-
mak üzere yapılmış bir proje. Bir 
aksilik çıkmaz ise 8 ay sonra bu 
projeyi ve bağlantı yollarını ida-
reye teslim etmiş olacağız” diyen 
Arar, köprünün çelik gövdesinin 
Türkiye’den getirileceğini kaydet-
ti. Ellerinde halen eskiden kalma 
ikisi baraj olmak üzere 3 projenin 
olduğunu aktaran Arar, Türk fir-
malarının Libya’ya tekrar gelmeye 
başladığını söyledi.

ABD'li müsteşar ABD'li müsteşar 
Brian Nelson Brian Nelson 

(Solda), bu (Solda), bu 
arşiv fotoğrafta arşiv fotoğrafta 

Güney Afrika Güney Afrika 
Hazine Genel Hazine Genel 

Müdürü Dondo Müdürü Dondo 
Mogajane ile Mogajane ile 

görünüyor.görünüyor.

Ersin Ersin 
TatarTatar

Golden Golden 
Sands HotelSands Hotel
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Patronlar veya tepe yöneticilerden en sık duydu-
ğum yakınmalardan bir tanesi şirket içinde var 
olan silolarla yönetim anlayışı veya diğer bir ifade 

ile örgütsel silolar. Patronlar bu siloların hızlarını kesti-
ğini, verimliliklerini azalttığını, şirkete para kaybettirdi-
ğini düşünüyorlar. Sorun şu ki, bu konuda ne yapma-
ları gerektiğini bilmiyorlar. 

Örgütsel silo nedir?
Bildiğiniz üzere silo, tahıl, kömür, çimento, vb. ürün-

lerin korunduğu, saklandığı veya depolandığı, genel-
likle silindir biçiminde inşa edilen ambardır. Silolarda 
saklanan ürünler, dışarı ile etkileşim içinde olmazlar ve 
bu sayede çevresel faktörlere karşı korunurlar. 

İş dünyasında örgütsel silolar ise bir şirket içindeki 
bölümlerin işlerini diğer bölümler ile etkileşime girme-
den veya bundan mümkün olduğunca kaçınarak yü-
rütmeleri, şirketin genel amaçlarından çok kendi bö-
lüm amaçlarına odaklanarak, kapalı şekilde faaliyet 
göstermeleridir. Silolar, ortada kalan işleri sahiplen-
mez, şirketin tamamını etkileyen riskleri görmezden 
gelir, ortak projelerde dahi konuya kendi çıkarları doğ-
rultusunda destek verir ya da vermezler. Her bölüm 
adeta bağımsız bir silo gibi çalışırsa şirket içinde ba-
ğımsız cumhuriyetler oluşmaya başlar. 

Politize olan silolar
Bu tür şirketlerde değişime adaptasyon sağlamak, 

inovasyon yapmak, takım çalışması veya strateji geliş-
tirmek ve uygulamak zordur. Hatta bu tür şirketler si-
lolar yüzünden öyle politize olmuştur ki, genelde bir-
birleri ile anlaşamayan bu silolar bazı özel durumlarda 
birleşip tepe yöneticileri koltuğundan dahi edebilirler. 
Söz birliği yapıp, patronu yanlış yönlendirebilirler. 

Özetle silolarla yönetilen şirketler, ürün ya da hiz-
met kaliteleri veya markaları ile pazarda iyi bir konum-
da olsalar, iyi cirolar yapsalar veya sağlam bir kurumsal 
temele sahip gibi gözükseler de uzun vadede verimli, 
inovatif ve kâlı olamazlar. Bu tür şirketlerin özserma-
yeleri güçlenemez, zaman içinde pazar payları düşer, 
rekabette geride kalırlar. 

Silolarla yönetim yerine süreç yönetimi 
Elbette silolarla yönetim için başarısını kanıtlamış 

yönetim stratejileri ve araçları mevcut. Bunların başın-
da “süreç yönetimi” ve onun bir sonraki aşaması olan 
“süreçlerle yönetim” gelir. 

Süreç, bir amaç doğrultusunda birbirini takip eden 
ve değer ortaya koyan faaliyetlerdir. Şirkette yürütü-
len tüm faaliyetleri süreçler olarak tanımlamak, her bir 
sürecin sahibi ile sorumlularını belirlemek, süreçlere 
şirket stratejileri ile uyumlu hedefler vermek, birim-
lerin ve yöneticilerin başarısını dahil oldukları süreçle-
rin performansı ile ölçmek ve değerlendirmek, silolara 
vurulan bir ciddi bir darbedir. 

En son durak: Süreçlerle yönetim
Ancak bu sadece bir aşamadır. Bir sonraki aşama, 

“süreçlerle yönetime” geçilmesidir. Bu iki yaklaşım bir-
birlerinden farklıdır. Süreç yönetimi, süreçleri yönet-
mek demektir. Süreçlerle yönetim ise yönetim ve or-
ganizasyonu tamamen süreçlerle yapmak anlamına 
geliyor. Süreç yönetimi bir yönetim tekniği olmasına 
karşılık, süreçlerle yönetim bir yönetim anlayışıdır. Bu 
anlayışta tüm örgüt yapısı ve yönetim sistemi süreçle-
re göre dizayn edilir. Departman değil, süreç yönetici-
leri belirlenir ve yetkilendirilir.

Ülkemizde gerçek anlamda süreçlerle yönetim ya-
pılan şirket sayısı 15 veya 20’yi geçmez. Bu aşamaya 
geçmek ülkemiz gerçeklerinde zor olsa da yılmadan 
bu noktaya ulaşmaya çalışmak gerekli. Özellikle dijital 
dönüşüm şirketlerin elini bu noktada güçlendiriyor.  

Silolardan kurtularak sağlayacağınız faydalar
Şirketlere zarar veren silolarla yönetim anlayışını 

ortadan kaldırmak, şirketin özellikle EBITDA’sını çok 
olumlu etkiler. Aman silolara bir süre daha dokunma-
yalım, sadık silo yöneticilerimizi kaybetmeyelim, yerle-
ri dolmaz, ciromuz etkilenmesin gibi bahaneler, özel-
likle içinde bulunduğumuz yıkıcı teknolojiler döne-
minde şirkete orta ve uzun vadede kesin olarak zarar 
verir ve sürekli kardan çalar.

Şirketinizi silolarla 
değil süreçlerle 

yönetin

            

Bertan
KAYA

bertan.kaya@dunya.com

Hazır giyim 40 milyar 
dolara yeşille  odaklanacak 

Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın iklim politikası olmanın ötesinde, aynı zamanda ekonomik bir dönüşüm 
programı olarak da kurgulandığını vurgulayan TİM ve İHKİB Başkanı Gültepe, “Hazır Giyim Sektörü 
Sürdürülebilirlik Stratejisi ve Eylem Planı ile iş ortaklarımıza güçlü bir mesaj vermiş olacağız” dedi. 

Basın toplantısına  TİM ve İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) Başkanı Recep Burak Sertbaş,  Uludağ 
Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) Başkanı Nüvit Gündemir, Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Başkanı 
Gürkan Tekin, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkan Yardımcısı İbrahim Uzunoğlu, alım gruplarının tepe yöneticileri ile sektör temsilcileri katıldı. 

Katma değerli üretimi, is-
tihdama katkısı ve ihraca-
tı ile Türkiye’nin stratejik 

sektörleri arasında yer alan hazır 
giyim ve konfeksiyon, ‘Yeşil Muta-
bakat’a uyum sürecinin yol harita-
sı niteliğindeki ‘Sürdürülebilirlik 
Stratejisi ve Eylem Planı’ belgesini 
tamamladı. Altı bileşen başlığında 
40 eylemden oluşan belge, Türkiye 
İhracatçılar Meclisi (TİM) Başka-
nı Mustafa Gültepe ve sektör baş-
kanlarının da katıldığı toplantıda 
kamuoyuna açıklandı.

Aynı zamanda İstanbul Hazır 
Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıla-
rı Birliği (İHKİB) Başkanlığını da 
yürüten Gültepe, sektörlerin Ye-
şil Mutabakat’a uyum stratejileri-
ni belirlemelerinin önemine dik-
kat çekti.  

Türkiye’nin toplam ihracatının 
yüzde 40’ından fazlasını Avrupa 
Birliği (AB) ülkelerine yaptığını, 
hazır giyim ve konfeksiyonda ora-
nın yüzde 60’ı geçtiğini hatırlatan 
Gültepe, şunları söyledi: 

Yeşil üretim kapasitesi artacak
“Avrupa Birliği  2019 Aralık 

ayında, salt bir iklim politikası ola-
rak değil; aynı zamanda ekonomik 
bir dönüşüm programı olarak da 

kurguladığı Avrupa Yeşil Mutaba-
katı’nı açıkladı. Tüm politikalarını 
yeşil dönüşüm zeminine oturtan 
Avrupa Birliği’nin aldığı bu karar-
ları küresel rekabetçiliğimizi ko-
rumak için de yakından takip et-
mek zorundayız.

AB ülkeleri coğrafi yakınlığı ile 
ihracatımız için hayati önem taşı-
yor. Özellikle hazır giyimde bu bü-
yük pazarın başka bir alternatifi 
yok. Dolayısıyla 2050’de sıfır kar-
bon hedefine sektörü hızla hazır-
lamak zorundayız. Biz hazır giyim 
ve konfeksiyonda kilogram birim 
değeri 40 dolara, yıllık ihracatımı-
zı 40 milyar dolara çıkarmayı he-
defliyoruz. Hedefe ulaşmak için 
tasarımlı, inovavatif ve markalı 
üretimi artırmanın yanı sıra yeşil 
üretim kapasitemizi maksimum 
düzeye çıkarmak durumundayız. 
Çünkü AB merkezli her dört firma-
dan üçü 2030’a kadar sürdürüle-
bilirlik temelinde tedarik zinciri-
ni yeniden yapılandıracak. Teks-
til ürünlerinde uzun ömürlü, geri 
dönüştürülebilir ve tehlikeli kim-
yasallardan arındırılmış olma şar-
tı aranacak. Hazır giyimde halen 
AB’nin üçüncü büyük tedarikçisi-
yiz. Bu büyük pazarda önemli bir 
yerimiz olmakla birlikte vazgeçil-

mez değiliz. Hazırlıklarımızı bu 
gerçeği aklımızda bulundurarak 
yapmalı, alt yapımızı hızla dönüş-
türmeliyiz.”

 
Yeşil dönüşüm için 
finansman şart
Mustafa Gültepe, Türk hazır gi-

yim ve konfeksiyon endüstrisinin 
Yeşil Mutabakat’tan çok daha ön-
ce yeşil dönüşümü gündemine al-
dığını hatırlattı. Gültepe, sözleri-
ni şöyle sürdürdü:  “Hazır giyim 
endüstrimizin sürdürülebilirlik 
konusunda tamamlanan ve de-
vam eden projeleri var. Yeşil dönü-
şüm için finansman desteği hayati 
önem taşıyor. Hazırladığı projeler-
le AB’nin hib e desteklerinden et-
kin bir şekilde yararlanıyoruz. İki-
si ayrılmaz bir bütün olan tekstilin 
ardından hazır giyim ve konfeksi-
yonun sürdürülebilirlik stratejisi-
ni netleştirmesiyle birlikte bütünü 
şimdi tamamladık. Sektör için yol 
haritası niteliği taşıyan bu belge-
deki eylemlerle 40 milyar dolar-
lık ihracat hedefimizi çok daha kı-
sa sürede yakalayacağımıza inanı-
yorum. Bu belgeyle özellikle yeşil 
üretim konusunda Avrupalı iş or-
taklarımıza da çok güçlü bir karar-
lılık mesajı vermiş olacağız.”  

"Öncelikli 
sektörler 
arasına 
alınmalı"
Hazır Giyim Sektörü Ortak 
Sürdürülebilirlik Komite 
Başkanı Mehmet Kaya da 
konuşmasında hazır giyim 
tedarik zincirinde Türkiye’nin 
elyaftan son ürüne tüm 
bileşenlerin tamamlandığı 
ender ülkelerden biri 
olduğunu vurguladı. Kaya, 
Türkiye’nin aynı zamanda 
tasarım gücüyle, kalitesiyle, 
hedef pazarlara yakınlığı ve 
güçlü tedarikçi altyapısıyla 
kadar rakiplerinden ayrıştığını 
hatırlattı. Mevcut artıların 
yanına sürdürülebilirliğin 
de eklenmesinin şart 
olduğuna dikkat çeken Kaya, 
şunları söyledi:  “Dönüşüm 
gündemini altı bileşen 
altında toplayarak 40 eylem 
oluşturduk. Katılımcılıktan 
doğan iş birlikleri sayesinde 
belirlediğimiz eylemlerden 
13’ünde uygulama sürecine 
geçtik. Hazır giyim ve 
konfeksiyonun AB’de olduğu 
gibi ülkemizde de ulusal 
ölçekte öncelikli sektörler 
arasına girmeli" dedi.

Mücevherciler fabrika ayarına dönerek 
ihracatını iki katına çıkarmak istiyor

Türk ihracatının en katma de-
ğerli sektörlerinden olan mü-

cevher, fabrika ayarlarına dön-
mek istiyor. Mücevher ihracatçı-
ları Birlik Başkanı Burak Yakın, 
“Dış ticaret dengesine baktığınız 
zaman yaklaşık 900 milyon itha-
lat, 6 milyar dolar ihracat yapıyo-
ruz. Yolcu beraberi ihracatı da kat-
tığınız zaman ihracatımız ithala-

tımızın 8 katı. Tabi 
biz ihracatı daha da 
artırmak istiyoruz. 
Burada iki nokta 

var, ihraç ettiği-
miz ürün 

miktarı-
nı arttır-
mak ve bir 
de nite-
lik olarak 
arttırmak. 

Yani kat-

ma değerli ürün, Marka değerimizi 
yükseltmek için çalışıyoruz” diye 
konuştu. 

Türkiye’de kuyum üreticisi fir-
ma sayısının 6000, ancak aktif ih-
racatçı firma sayısının ise 1250 ci-
varında olduğunu belirten Yakın, 
“Biz bu sayıyı 3-4 bin seviyelerine 
çıkartmalıyız. Bu amaçla eğitim-
ler veriyoruz, atölyelerimize da-
nışmanlık yapıyoruz, Kuyumcu-
kent’te info merkezi açtık, sektö-
re verdiğimiz vaadlerden biri hariç 
tamamını yaşama geçirdik. DIR 
kapsamında getirilen 20 kilo altın 
sınırının 40 kiloya çıkarılması için 
imzalar atıldı, ancak henüz yürür-
lüğe girmedi. Bu düzenlemeyi sek-
tör sabırsızlıkla bekliyor” dedi.

2023 yılı için koydukları 7 mil-
yar dolar ihracat hedefinin mev-
cut durum dahilinde belirlendiğini 
aktaran Yakın, “Hedefimiz çok da-

ha yüksek. Montür üreticilerimiz 
dünyada liderliğe oynuyor. Dola-
yısıyla gerekli adımları atabilirsek 
birkaç yıl içinde çift haneli rakam-
lara ulaşmamız mümkün” diye ko-
nuştu.

Altın 5 bin doları da 
görecek
Türkiye’nin son yıllar-

da yaptığı altın ithalatı-
na dikkat çeken Yakın, “Al-
tın 1100, 1200, 1400 dolardan 
aldık. Bugün 2000 dolar se-
viyesinde. Altın fiyatların-
da 5 bin doları da göre-
ceğiz. 1 yıllık altında 
3 milyar dolar kar 
var. Altın Türki-
ye’nin toplam 
zenginleş-
mesidir” 
dedi.

Mücevher İhracatçıları Birliği 
Başkanı Burak Yakın, altında Dahilde 

İşlem Rejimi’nin (DİR) kaldırılması, 
ticaretin kayıt altına alınması gibi 

bazı düzenlemelerin hayata geçmesi 
ile mücevher sektörünün cari açığın 
kapanmasına çok daha büyük katkı 

vereceğini 
söyledi.

Burak Burak 
YakınYakın
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Özel eğitimde 
arz ve talep

Özel okul fiyatları her yıl tartışma konusu olur.  Okul-
ların istediği velilere fazla gelir. Okulları işletenler 
maliyetlerin yüksekliğinden yakınır.  Bir şekilde 

uyuşur, devam ederler.  Ancak bu kez farklı gibi görünü-
yor. Çünkü taraflar fazlasıyla ağırlaşmış sorunları taşıyor. 
Unutmayalım ki konu eğitim de olsa karşımızda işletme-
lerden oluşan bir sektör var. Diğerleri gibi bu işletmeler de 
kuruluyor, rekabet ediyor, küçülüyor ya da büyüyor. Yeri 
geliyor el değiştiriyor, yeri geliyor kapanıyor. Bu nedenle 
her işletme adımlarını dikkatli atmak zorunda. 

Ancak geçtiğimiz yıl Milli Eğitim Bakanlığınca fiyatları-
nı yüzde 36 artırmasına izin verilen sektöre bu yıl yüzde 
65’lik izin çıktı. İşte dert bu!

H H H

Sektörü temsilen TOBB Türkiye Eğitim Meclisi tam da 
yeni fiyatların belli olduğu gün TOBB Başkan Yardımcı-
sı Selçuk Öztürk, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Ku-
rumları Genel Müdürlüğü Eğitim Politikaları Daire Başka-
nı Vedat Kuşgözoğlu, Okullar Daire Başkanı Murat İlci’nin 
katılımı ile Meclis Başkanı Dr. Yusuf Ekinci başkanlığında 
TOBB İkiz Kulelerde işte bu derdi görüşmek üzere top-
lanmış. 

-TOBB Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk, sektörün so-
runlarının her zaman takipçisi olunacağı bilgisini üyelerle 
paylaşmış. 

-Meclis Başkanı Dr. Yusuf Ekinci sektörün sıkıntılı bir 
dönemden geçtiğini dile getirerek, sorunlar çözüme ka-
vuşana kadar eğitim için söylenmedik hiçbir sözün kal-
mamasının önemine değinmiş.

-TOBB Sektörler ve Girişimcilik Daire Başkanı Saygın 
Baban ise birlikte hareket etmenin önemli olduğunu söy-
lemiş.

-Belirlenen yeni asgari ücret ve 2023 Eğitim-Öğretim 
yılı ücret artış oranına getirilen sınırlama sonrasında sek-
törün son durumunun değerlendirildiği toplantıda, özel-
likle böyle bir dönemde tek ses olmaya vurgu yapılmış.

-Toplantıya davet edilen MEB Özel Öğretim Kurumları 
Genel Müdürlüğü Eğitim Politikaları Daire Başkanı Vedat 
Kuşgözoğlu ile Okullar Daire Başkanı Murat İlci ise; her za-
man sektör ile yan yana olmaktan duyduğu memnuniye-
ti ifade etmişler.

H H H

Karşımıza yüksek enflasyon dönemlerinin bildik hika-
yesi çıktı. Sektöre göre; girdilerde-maliyetlerde artış yük-
sek olmasına karşın, fiyatlar düşük kalıyor…  2 yıllık bir sü-
reçte ancak yüzde 126 fiyat artışına izin verilen sektör bu 
nedenle TOBB’dan yardım istiyor ve yapılabilecekler isti-
şare ediliyor. Ancak sektörün eli kolu da bütünüyle bağlı 
değil. Eğitim fiyatına bir tür ‘narh’ konulsa bile sektörün 
sunduğu diğer hizmetlerin fiyatlarında herhangi bir sınır-
lama sözkonusu değil. Örneğin yemek fiyatları, kitap fi-
yatları, giysi fiyatları, servis fiyatları ve bunlara eklenebi-
lecek diğer mal ve hizmet fiyatları. Sektör de ne yapsın, 
bunlara yükleniyor. 

H H H

Sektörün sorunlarını çözmek için bazı manivelalar ol-
duğu görülüyor. İyi güzel de bir taraf fiyatlarını artırma so-
rununu çözmüş olsa bile, hizmeti ‘bu fiyattan’ satın ala-
cak insanlara da ihtiyaç var. Nitekim sözünü ettiğim TOBB 
Eğitim Sektör Meclisi toplantısında da bu noktaya dikkat 
çekilerek “Eğitim işinin, okul-veli-öğretmen üçlüsünün 
karşılıklı güven ve desteğiyle anlamlı olduğunu belirten 
sektör temsilcileri sorunların çözümü ve sektörün daha 
ileriye gitmesi noktasında yapılabilecekleri istişare etti” 
değerlendirmesi yapılmış. Sonuç olarak özel okul ücret-
leri diye bir arama yaptığınızda merkezlerde 187 bin TL ile 
414 bin TL arasında, ikincil halkada yer alan şehirlerde de 
120 bin TL’den başlayan fiyatlar olduğunu görüyorsunuz. 

Merak ettiğim bu piyasadaki her aktör kendisine daya-
tılan fiyata razı olacak mı? Burs pansumanı bir tarafa, bu 
piyasadan çekilenler olabilir mi?

Bu koşullarda acaba şu meşhur arz talep eğrileri nere-
de kesişir? 

            

Levent
AKBAY

levent.akbay@dunya.com

Açı
Karşı AçıTurizmci, maliyetle 

başa çıkarsa rekoru kâra 
dönüştürecek

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bugün turizmde 
hedef ve stratejileri paylaşacak. 2023'ün turizm tarihinin 
‘zirve yılı’ olması bekleniyor. Kişi başı harcamalar istenen 

düzeyde değil, maliyetler de karlılığın önünü tıkıyor. 

46
milyar dolar

2022 yılında 
elde edilen 

turizm geliri

56
milyar dolar
2023 yılında 
beklenen 
turizm geliri

Yeni yıla ‘rekor’ umuduy-
la başlayan ancak ilk ayı 
durgun geçiren turizm 

sektörü, 2023'te 60 milyon ziya-
retçi ve 56 milyar dolar gelir he-
defliyor. Turizmde dönüşüm se-
naryoları, 2033 yılı için 120 mil-
yar dolar gelir ve 104 milyon 
ziyaretçi hedefi ortaya koyuyor. 
Pandemi benzeri bir durum ya-
şanmazsa 2023 hedefinin kolay-
ca tutturulması beklenirken, iş-
çilik ve enerji gibi maliyet artışla-
rı karlılığı aşağıya çekiyor. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve-
rilerine göre geçen yıl Türkiye’ye 
51.5 milyon ziyaretçi gelirken 46 
milyar dolar turizm geliri elde 
edildi. Cumhuriyet’in 100’üncü 
yılının turizmde zirve yılı olma-
sını bekleyen sektör profesyonel-
leri, “Bu yıl rekorların kârlılığa 
ne kadar yansıyacağı” sorusuna 
“Maliyet enflasyonu ile ne ölçüde 
başa çıkabileceğimize bağlı” ya-
nıtını veriyor.  

Konaklama vergisi etkiler
Sektör giderlerinin 2022 yılın-

da yüzde 100’ler seviyesinde ar-
tış gösterdiğine işaret eden Tür-
kiye Turizm Yatırımcıları Der-

neği (TTYD) Başkanı Oya Narin, 
“Özellikle enerji, personel ve yi-
yecek-içecek maliyetlerindeki 
enflasyon yavaşlarsa, bu yıl ge-
lir ve ziyaretçi sayısı seviyesin-
de bir kârlılık artışına ulaşmamız 
mümkün olabilir” dedi. 

Türkiye Seyahat Acentaları 
Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz 
Bağlıkaya, “Bu yıl devreye giren 
konaklama vergisi ve TGA’ya ci-
ro üzerinden ödenen katkı payı 
da kârlılıkları düşüren etmenler 
arasına girdi” dedi. 

Kişi başı harcama düşük kaldı
Her ne kadar turizm sektörü 

2022’de gelen turist sayısı bakı-
mından ABD, İtalya, Yunanistan 
gibi ülkeleri geride bırakarak sı-
ralamada üçüncü olsa da dolu-
luk artışının gelirlere tam olarak 
yansımadığı görülüyor. Kişi ba-
şı harcamaların 830 dolarlardan 
bin 300 dolarlara çıkması gere-
kiyor. TÜRSAB Başkanı Bağlıka-
ya, “Özellikle 2022 yılının ilk do-
kuz aylık dönemine bakıldığında 
Akdeniz çanağındaki en büyük 
rakibimiz İspanya’da yaban-
cı ziyaretçilerin gecelik kişi ba-
şı ortalama harcaması 169 euro, 
Yunanistan’ın ki 130 euro, İtal-
ya’nın ki 120 euro seviyesindey-
ken, Türkiye’de bu rakam TÜİK 
tarafından yapılan revizyona 
rağmen 90 dolar oldu” dedi. Oda 
fiyatları ve gelirlerde bir artış ol-
duğunu söyleyen Türkiye Otel-
ciler Birliği (TÜROB) Başkanı 

Müberra Eresin, “Ancak doluluk-
larımız artarken, gelirlerdeki ar-
tışın aynı düzeyde olmaması sek-
törü zorluyor. Maliyetlerimizde-
ki yüksek artışları da gözönünde 
bulundurmak gerek. Bütün dün-
yada artan maliyetlerin de yan-
sıması olarak ortalama oda fiyat-
ları yükselmeye devam ediyor. 
Artan maliyetler konaklama sek-
törünün önündeki en önemli so-
run” dedi.

DÜNYA GENELİNDE
SEYAHAT EDEN
KİŞİ SAYISI

2022202120202011

1 mlyar
3 mlyon

409
mlyon

447
mlyon

900
mlyon

YILLARA GÖRE
TÜRKİYE

TURİZM VERİLERİ
Yıl Tur�st sayısı Harcama
 (M�lyon k�ş�) (dolar)

2020 15.9 10 m�lyar

2021 29.4 24.5 m�lyar 

2022 51.5 46 m�lyar

2023(*) 60 56 m�lyar
(*) hedef

TÜROB: Yatırımlar 
Anadolu’da teşvik edilsin 

TTYD: Yüksek gelir getiren 
modlara geçmeliyiz 

TÜRSAB: Sektörün yoğun 
çabası başarı getiriyor

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı 
Müberra Eresin, “Ülke ekonomisine 
katkısı büyük olan, ithalatın neredeyse 
sıfır olduğu, gerçek ihracatçı olan 
turizm desteklenmeli” dedi. Pandemi 
sonrası Türkiye’nin, şehir bazında da 
İstanbul ve Antalya’nın dünya turizm 
sahnesine çok ciddi bir dönüş yaptığını 
ifade eden Eresin, şunları söyledi: “Otel 
yatırımlarında ciddi bir geri dönüş 

başladı. Sektördeki yatırımları olumlu değerlendirmekle birlikte 
Antalya ve İstanbul’un hâlâ en fazla yatırım talebi alan yerler olması 
çok tercih ettiğimiz bir durum değil.  Anadolu’daki yatırımlar için 
daha fazla teşvik verilmesi gerekiyor.” 

Sektördeki olumlu gelişmelerin sadece 
kârlılık değil istihdama da olumlu 
yansıyacağını söyleyen Türkiye Turizm 
Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı 
Oya Narin, “Turizmde kapsamlı bir 
yapısal dönüşümü tamamlamamız 
gerekiyor. Kongre, sağlık, 3. yaş turizmi 
ve turizm rezidansları gibi yüksek gelir 
getiren ve sezonu uzatan modlarda 
geçiş sağlanması durumunda orta ve 

uzun hedeflerimize çok daha emin adımlarla yürüyebileceğiz” 
dedi. Narin, “Sektör, Avrupa’daki rakiplerine göre fiyat avantajını 
koruyacak.  Bu çerçevede Türkiye’de oda fiyatlarındaki euro bazında 
artışın turizm gelirlerinde de artışa dönüşmesini umuyoruz” dedi.  

Cumhuriyetin 100’üncü yılı 
olan 2023 yılına turizmde önemli 
hedeflerle girildiğini söyleyen 
Türkiye Tur Operatörleri Birliği 
(TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, 
“2023 yılında tur operatörü ve 
seyahat acentalarımızın yoğun 
tanıtım ve pazarlama çalışmaları 
neticesinde başarılı bir yıl geçireceğimizi 
düşünüyoruz” dedi. Türkiye’ye gelen 

ziyaretçilerin yaklaşık yüzde 75’inin tur operatörleri ve seyahat 
acentaları vasıtasıyla geldiğini kaydeden Bağlıkaya, şöyle devam 
etti: “Türk turizminin 2023 performansı, seyahat acentaları ve tur 
operatörlerinin göstereceği performansa bağlı.”

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN
nurdogan.arslan@dunyaeko.com

51.5 
milyon kişi

60 
milyon kişi

2022 yılında 
Türkiye'ye gelen 

turist sayısı

2023 yılında 
beklenen 

turist sayısı

Turizm 12 aya yayılsın 
istihdam arttırılsın

Cumartesi günü Hazine ve Maliye 
Bakanı Nureddin Nebati ile bir araya 

gelen sektör temsilcileri, turizmin 
12 aya yayılarak istihdamı artıracak 

adımlar atılması gerektiğini 
anlattılar. Toplantıyı değerlendiren 

TTYD Başkanı Oya Narin, “En 
önemli gündem maddelerinden 

biri istihdamın 12 aya yayılması için, 
turizmin sezon dışına çıkması için 

neler yapılabilir konusuydu" derken, 
TÜROB Başkanı Müberra Eresin de 

“Toplantıda turizmde, sürdürülebilir 
kalkınma hedefleri ve önümüzdeki 

döneme yönelik beklentiler 
değerlendirildi” bilgisini verdi. 
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Tarımda planlamanın 
ilk şartı: Ölçebilmek

2000’li yılların başlarıydı. Çukurova Bölgesi’nde yer 
alan iki ilimizden, hazırlayacakları İl Tarım Stratejik 
Planı’yla ilgili yardım talebi gelmişti. Talep edenler, ku-

rumlarında yeni göreve başlamış olan ziraat mühendisi, gı-
da mühendisi ve veteriner gibi değişik alanlardan eski öğ-
rencilerimizdi. 

Konuyu çok önemsediğimizden, heyecanla yardım sözü 
verdik ve ilk yol haritasını çizdik. Hikâyeyi çok uzatmadan 
sonuca gelmek gerekirse, hazırlanan planlar maalesef tam 
bir fiyasko idi. Çünkü tepe yönetim konuyu sahiplenmemiş 
ve iş en tecrübesiz elemanların üzerine kalmıştı. 

Mevzuat ve talimat gereği yapılması gereken rutin bir iş 
olarak görülmüş ve sonuçta ortaya ikincil veriler ve konu 
tekrarlarını içeren sıradan raporlar çıkmıştı. Sonrasında ise 
bu uygulama uzun sürmedi ve Bakanlık dışında planlama 
yapılmaz oldu. Planlama konusuna ayrı bir yazıda daha de-
taylı yer verme niyetiyle planlamanın ilk adımı olan “ölçme” 
konusuna bu yazıda yer vereceğim.

Ölçemezsen yönetemezsin
Peter Drucker’a atfedilen “Ölçemezsen yönetemezsin” 

sözü ile James Harrington’ın “Ölçemezseniz anlayamaz-
sınız. Anlayamazsanız kontrol edemezsiniz. Kontrol ede-
mezseniz daha iyiye götüremezsiniz” ifadesi aslında bu-
günkü yönetimsel problemlerimizin nedenini ortaya koyar. 

Ölçmek; mikrodan makro ölçeğe kadar her seviyede, 
her aşamada, sağlıklı, doğru, güvenilir ve güncel bilgiye ula-
şabilmek sürecidir… Ölçmek, kişisel eylem planlarından ül-
ke düzeyinde eğitim, ekonomi ve tarım politikalarına kadar 
her aşamada bir vizyon, bir hedef ortaya koyabilmek ve so-
nunda bunların ne kadarının gerçekleştirilebildiğini görebil-
mek için olmazsa olmaz. 

Acilen tarım sayımı yapılmalı
TÜİK’in Tarımsal İşletme Yapı İstatistikleri’nde Genel Ta-

rım Sayımı konusunda şu bilgiler yer alır: “Tarımsal işletme-
lerin yapılarını ortaya koymak amacıyla genel tarım sayım-
ları kapsamında yapılan çalışmalar veri kaynağı, veri derle-
me yöntemi ve tahmin düzeyi açısından birbirinden farklılık 
göstermektedir. Ülkemizde bugüne kadar 7 genel tarım sa-
yımı uygulanmış olup sonuncusu 2001 yılında yapılmıştır.”*

Ülkemizde tarım sayımının en son 2001 yılında yapılmış 
olması ve bu sonuçlara göre 2023 yılında politikalar oluş-
turmaya çalışıyor olmamız, başarısızlıklarımızın sanırım te-
mel nedeni. Aynı TÜİK kaynağına göre, 2001’deki çalışma-
da, “Köy Genel Bilgi Anketi ile yerleşim yerinin genel yapısı-
na ilişkin bilgiler, yerleşim yeri muhtarlarından alınmış olup 
tam sayım yöntemi uygulanmıştır. Tarımsal işletmelerin ya-
pısına ilişkin bilgiler ise örnekleme ile seçilen tarımsal işlet-
melere uygulanan Tarımsal İşletmeler Anketi ile derlenmiş-
tir” denilmekte ve devamında “2006 Tarımsal İşletme Yapı 
Araştırması, yerleşim yeri ve işletme büyüklüğü açısından 
belirli eşik değeri üzerindeki işletmelerde tam sayım, diğer 
işletmelerde ise örnekleme ile uygulanmıştır. Araştırmada, 
AB ülkelerinde uygulanan Çiftlik Yapı Araştırması Karakte-
ristik Listesi’nde yer alan tüm değişkenler ülke koşulları da 
göz önüne alınarak kapsanmıştır” ifadelerine yer verilmek-
te. Aynı kaynakta, 2016’da Tarımsal İşletme Yapı Araştırma-
sı’nın yapıldığı ve çalışmaya coğrafi kapsam olarak nüfus 
büyüklüklerine bakılmaksızın tüm il ve ilçe merkezleri ve 
köyler kapsama dahil edildiği belirtilmekte. 

TÜİK’in her on yılda bir yapması gereken tarım sayımı-
nın birçok alanda eksikliğinin hissedildiğinin bilinmesi ve 
acilen çalışmaların yapılması gerekiyor. Üniversiteler, kamu 
kurumları, tarımsal örgütler, politika yapıcılar ve diğer tüm 
paydaşlar, sağlıklı bir veri tabanına büyük ihtiyaç duyuyor-
lar. ÇKS ve TÜRKVET veri tabanları güncelleniyor ancak bu 
yeterli değil. 

Anlık güncellenen ve yapay zeka ile desteklenen 
bir veri yönetim sistemi
ÇKS’nin e-devlet’e ve mobil uygulamalara taşınmış olma-

sı önemli. 1 Ocak 2023’den itibaren “Tarım Cebimde” mo-
bil uygulaması ile dijitalleşmede yeni bir safhaya geçiliyor. 
2022’de ÇKS başvurularında da bu yeni sistem sayesinde 
önemli bir artış sağlanıyor. En kısa zamanda doğru ölçüm-
lerin yapılabildiği yeni bir tarım sayımına ihtiyaç var. Bu sa-
yımının yanı sıra uydu destekli görüntü işleme ile anlık saha 
durum tespitleri yapılmalı ve yapay zekâ ile desteklenmeli.

Üretimde planlamanın önemi ve gerekliliği, Tarım ve Or-
man Bakanımız tarafından sık sık dile getiriliyorken bir şe-
yin vurgusunu yapmamız gerekiyor. Planlamanın, üretimin 
de ötesinde tüm tarım sektörünü kapsaması gerekiyor. 

Bakanımızın, Adana’daki, Tarımın Yeni Yüzyılı Üretime 
Gönül Verenler Ödül Töreni’nde dile getirdiği “Bir şeyi ölç-
mezseniz bunun planlamasını yapamazsınız. Planlayamaz-
sanız asla yönetemez ve kontrol edemezsiniz” sözü bu ko-
nuda ümidimizi artırıyor. 

* https://www.resmiistatistik.gov.tr/detail/subject/tarimsal-isletme-ya-

pi-istatistikleri/

            

Prof. Dr. Aykut
GÜL

aykut.gul@dunya.com

Stratejik 
Düşünce Türkiye’nin 

marketi 
olduk

Türkiye’nin en değerli tepe-
lerinden birindeyiz. Bura-
sı Gübretaş’ın Bilecik Sö-

ğüt’te 3 bin hektar alan üzerine ku-
rulu altın madeni. 1980’lere kadar 
uzanan hikayesinde mutlu sona  
2020 yılında ulaşıldı. 

Yapılan incelemelerde bu alanda 
109 ton altın kaynağına rastlandı. 
Bu da yaklaşık 60 ton (1,92 milyon 
ons) altın rezervine işaret ediyor.  
Bu tepede birinci fazı tamamla-
nan yatırımlarla beraber yılda 2.5 
ton, 500 milyon dolarlık yatırımla 
devreye girecek 2 ve 3. fazla bera-
ber yıllık 6.5 ton altın üretilecek.  
Tarım Kredi Kooperatifi kuruluşu 
olan Gübretaş yıllardır başta 800 
bin çiftçi ortağı olmak üzere Türk 
çiftçisine gübre üreterek toprağın 
üstüne değer katarken şimdi de 
toprağın altında kalmış milyarlar-
ca dolar değerindeki altın Türkiye 
ekonomisine kazandırılacak.

Tarım Kredi Kooperatifleri her 
ne kadar son dönemlerde artan 
mutfak enflasyonuna karşı bir dü-
zenleyici olarak açtığı yüzlerce 
marketi ile gündeme gelse de, tam 
160 yıldır tarıma ve Türk çiftçisine 
destek veriyor.  

Kuruluşu 1867 yılında Mithat 
Paşa tarafından kurulan “Memle-
ket Sandıkları”na dayanan TKK, 
bugün Türkiye’nin tarımsal geliri-
nin yüzde 20’sini sağlıyor. 800 bin 
çiftçi ortağı ile çiftçiye gübre, ilaç, 
yem sağlıyor, ürün satın alarak yur-
tiçi ihtiyaçları karşılıyor, ihracat 
yapıyor ve son dönem yaptığı yatı-
rımlarla nihai ürün olarak tüketici-
lere sunuyor. 

TKK Genel Müdürü Hüseyin 
Aydın’ın ifadesiyle ‘Türkiye tarım 
ekosisteminin en kurumsal  yapısı’ 
TKK. Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın katılımıyla  Güb-
retaş madem sahasında gerçekle-
şen ilk altın dökümü sonrası basın 
mensupları ile bir araya gelerek,  
TKK’nın toprak altı ve üstündeki fa-
aliyetleri konusunda en güncel bil-
gileri aktardı. Aydın şöyle konuştu:

Uçtan uca bir tarım ekosistemi 
Tarımın milli gelirden aldığı pay 

yüzde 5. Bu yüzde 5’in yüzde 20’si-
ni tek başına Tarım Kredi sağlıyor. 
Devam eden ve hayata geçecek yeni 
yatırımlarla tarımsal milli gelirin 
yüzde 30’unu tek başımıza sağlı-
yor hale geleceğiz. O yüzden biz bir 
ekosistemi yönetiyoruz diyoruz. 
800 bin ortağımız olan çiftçileri-
mizle üretiyoruz, gübre, ilaç, yem 
başta tüm ihtiyaçlara cevap veriyo-
ruz. Sonra üretileni lisanslı depo-
larımızda tutuyoruz, ihtiyaca gö-
re satıyoruz veya nihai ürün olarak 
Türkiye’nin her yerinde açtığımız 
3 bine yaklaşan satış noktasında 
tüketiciye en satıyoruz.  

Kredili satış geri dönüş 
oranı yüzde 99 
Yeni getirdiğimiz bir uygulama 

ile çiftçimizin teminat şartını kal-
dırarak reyting sistemi getiriyoruz. 
Belli bir orana kadar imza karşılığı 
destek veriyoruz. Reytingi yüksel-

dikçe karşılık düşüyor. Biz bunun 
verimliliği arttıracağını düşünü-
yoruz. 

Bugün Tarım Kredi’nin kredili 
satışlarının geri dönüş oranı yüzde 
99’dur. Hatta geçmiş yıllardan so-
runlu alacakların yüzde 80’ini ya-
pılandırdık. 

TKK marketleri üretici ile 
tüketiciyi buluşturdu
Çiftçilerimizin elde ettiği ürün-

leri şimdi marketlerimizde satıyo-
ruz. Ortalama bir markette 200’ü 
ana ürün olmak üzere kendi üre-
timimiz olan 1400 tali ürün bulu-
nuyor. Kısa vadede hedefimiz ana 
ürün sayısını 700’e çıkarmak. Bu-
nun yanında aynı üründen çeşit 
oluşturarak fiyat esnekliği de sağ-
lamak.  1550 markete ulaştık, bu-
nun yanında 400 satış noktamız 
ve işbirliğine girdiğimiz bakkallar 
var. Toplamda şubat ayı sonuna ka-
dar 2750 noktada TKK ürünlerine 
ulaşım imkanı olacak. 

Pahalı eleştirisi haksız
Özellikle son dönemlerde ar-

tan hayat pahalılığına bağlı olarak 
marketlerimiz önemli bir misyon 
üstleniyor. Bir fiyat dengesi sağlı-
yoruz. İndirimlerde biz başı çektik. 
Herkesin fiyatları aşağı indirme-
sini bana göre biz sağladık. Buna 
rağmen haksız eleştiriler oluyor.  
Bizim marketlerde satılan 1. Sınıf 
baldo pirinci ile başka bir market-
te satılan yabancı menşeli bir ürün 
mukayese ediliyor. Şimdi biz de 
o ürünleri raflara koyuyoruz. TK 
markalı 1. Sınıf ürünler yanında 
Anadolu markası ile daha ekono-
mik ürünler olacak  Fiyat ve kalite 
esnekliği sağlayacağız. Toplamda 
1400 ürünün 600’ü piyasada en uy-
gun fiyatı sağlıyoruz. Bu 600 ürün 
içerisinde yüzde 1,5’la yüzde 25 
arasında diğer marketlere göre da-
ha ucuzuz. 

Türkiye’nin marketi olduk
Vatandaşın nezdinde marketler 

benimsendi, rağbet var. Yani eleş-
tiren de var, herkesi memnun etme 
imkanı yok ama vatandaş benim-
sedi. Türkiye’de hemen herkesim 
bizden alışveriş yapıyor. Yani na-
sıl söyleyeyim; tutukları takımla-
ra göre baksanız, coğrafyaya göre 
baksanız, gelir grubuna da baksa-
nız Türkiye’nin marketi olmuşuz, 
böyle bir ölçümümüz var.

Kadın girişimlere destek
Bize müracaat eden kadın giri-

şimcilerin ürünlerini market içe-
risinde kadın girişimci rafı açıyo-
ruz. Kadın girişimciler Tokat’ta 
salamura yaprak, Akşehir’de kiraz 
reçeli, Haymana’da tarhana yapı-
yor. Her geçen gün ürün sayısı ar-
tıyor. Marketlerimizde 60-80 ürün 
var ortalama şu an. Fiilen 40’a ya-
kın kooperatifi ile çalışıyoruz. 

Koop-Bakkal projesi kapsamında 
biz ilk olarak 6 vilayeti seçtik, 250 
bakkalın süreçlerini tamamladık. 
Ürünlerimizin satışını yapıyorlar. 
Şubat ayı içinde 17 ilde 540 
bakkal daha eklenecek 
ve 790 bakkala 
ulaşacak.

TKK Genel Müdürü 
Hüseyin Aydın, 
ekosistem içinde yer 
alan TKK marketler ile 
tüketiciye ürünü en iyi 
fiyatla sunduklarını 
belirterek, “Fiyatlarda 
belirleyici olduk. 
Rakiplerimiz bize 
bakarak etiket 
oluşturuyor” dedi.

Akıllı market 
Ankara'da 
devreye girecek

Gübre fiyatlarını 
4 ay sabitledik

Yeni satın 
almalar olabilir

TKK'nın 2023 
ciro hedefi 
100 milyar TL

Market gıda 
enflasyonu 
yüzde 81

Büyük market planımız var. 
Yine ağırlık bizim ürünlerimiz 
olacak ama temizlik maddeleri, 
şarküterisiyle daha çok ürün 
ve alanla hizmet etmeyi 
sürdüreceğiz. İlki şubatta 
Ankara’da olmak üzere  akıllı 
market açacağız. Hangi rafta 
ne ürün olduğunu kapıdan 
girince bilecek barkod 
okuyucuyla, kendisi kasadan 
ödemeyi yapıp çıkabilecek, 
içeride rahatça dolaşacak, 
büyük bir market. Ankara’da 
deneyeceğiz Şubat ayında. 
Büyüme politikamız devam 
edecek. Daha çok ürünle 
daha çok bölgeye ulaşmak ve 
sürdürülebilir hale getirmek 
için depo yatırımlarımız olacak. 
16 depomuz var. Tekirdağ 
ve Kayseri  eklenince  3500 
noktaya ulaşacağız.

Artan hammadde fiyatları yüzünden 
gübre fiyatlarında ciddi artışlar oldu. 
Bir ürün maliyetinin  yüzde 15-20’sini 
gübre oluşturuyor. Çiftçilerimiz için 
30 Nisan’a kadar, 4 ay dünyada gübre 
ve yem fiyatları nereye giderse gitsin 
bir fiyat artışı olmayacağını taahhüt 
ettik. Bu şekilde çiftçilerimiz önünü 
görür hale geldi. 

Aynes gibi başka fırsat bulursak 
alabiliriz. Ama böyle çıkıp da şunda 
alıcıyız demiyoruz. Daha fırsatları 
değerlendiriyoruz ya da ülke için 
çok önemli, iyi işletilmemiş, atıl 
kalmış bir değeri olursa, mutabık 
kalırsak, fırsatları değerlendiririz. 
Maden gibi yeni bir alana 
girme niyetimiz yok, 
birinci amacımız asli 
işimize daha çok 
odaklana-
cağız.

Tarım Kredi Kooperatifi 800 
bin çiftçinin ortak malı. Kamu 
kaynağı kullanılmıyor.  Öz 
kaynakları ve  bankalardan 
kredi kullanıyor. Dolayısıyla 
burada zarar etsek bu bir 
kamu zararı değil, kooperatifin 
zararı olur.  Kaldı ki bir zarar 
da söz konusu değil. Fakat 
diğer yandan kamusal 
sorumluluk yükleniyoruz 
ve 800 bin çiftçimize karşı  
sorumluluğumuz var.  Kimdir 
benim ortağım. Eken, hayvanı 
olan, biçen. Tarım Kredi 
Kooperatifi olarak ürettiğimiz 
kaynakla büyütüyoruz.
2022 sonu itibarı ile 70 milyar 
TL ciroya ulaştık. 2023 yılı 
hedefimiz 100 milyar TL. 

Tarım Kredi Marketlerde 
yüksek enflasyon iddialarına 
cevap veren Hüseyin Aydın, 
“Basında yüzde 256 diye 
haberler çıktı. Türkiye’de 
TÜİK’in açıkladığı mutfak 
gıda enflasyonundan 
bizimki daha düşük: 
Yüde 81. Bu 
araştırma Aralık 
2021 ile Aralık 
2022 tarihlerini 
kapsıyor” 
diye 
konuştu.

2750 
Şubat ayında 

ulaşılacak market 
sayısı

1400 
Marketlerde 

satılan toplam 
ürün adeti

70 
2022 yılında TKK 
70 milyon dolar 

ihracat yaptı

Fikret ÇENGEL
fikret.cengel@dunya.com

Fikret Fikret 
ÇengelÇengel

Hüseyin Hüseyin 
AydınAydın
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sigorta

5.5 milyar TL
2022 yılında sigorta 
şirketlerinin hayat 
sigortaları kapsamında 
ödediği tazminat miktarı.

s15Hazırlayan: Emel YİĞİT   31 Ocak 2023 • SALI

Kredi kullanımı arttı, hayat 
sigortaları yükselişe geçti

Konut, otomobil 
ve tüketici 
kredilerindeki artış, 
hayat sigortalarını 
da etkiledi. Kredi 
bağlantılı hayat 
sigortası üretimi 18 
milyar liraya çıktı. 

Konut ve otomobil kredi-
si kullanımındaki artış, 
kredi bağlantılı hayat si-

gortası üretimini de artırdı. 2022 
sonu itibarıyla, kredi bağlantılı 
hayat sigortası üretimi 18 milyar 
TL civarında olarak gerçekleş-
ti. Kredi bağlantılı hayat sigor-
tasının toplam hayat sigortala-
rı içerisindeki payı yaklaşık yüz-
de 60 düzeyinde bulunuyor. 2021 
yılında kredi bağlantılı hayat si-
gortası ile 132 bin sigortalının 1,6 
milyar TL tutarında kredi borcu 
sigorta şirketleri tarafından ka-
patılmıştı. 

Türkiye Sigorta Birliği’nin 
(TSB) DÜNYA Gazetesi’ne ver-
diği bilgiye göre 2022 sonu iti-
barıyla sigorta şirketleri hayat 
sigortaları kapsamında toplam 
5,5 milyar lira tazminat ödemesi 
yaptı. Bu tutarın 3,4 milyar lirası 
kredi bağlantılı hayat sigortaları 
kapsamında yapıldı. 

Kredi bağlantılı hayat sigorta-
larının toplumsal yararının çok 
yüksek olduğunu belirten TSB 
yetkilileri, vefat, maluliyet, iş-
sizlik gibi risklere karşı koruma 
sağlayan kredi hayat sigortaları-
nın, kişinin bu tür riskler gerçek-
leşince gerek kendisinin gerekse 
vefat durumunda hak sahipleri-
nin maddi açıdan yaşam standar-
dını aynı seviyede sürdürmesine 
olanak tanıdığına dikkat çekti. 

TSB yetkilileri şöyle devam et-
ti: Örneğin, konut kredisi kulla-
nan bir vatandaşın kredi süresi 
içinde vefat etmesi durumunda 
kalan borç, bankaya hayat sigor-
tası şirketince ödenmektedir. 
Bu sayede geride kalanlar içinde 
yaşadıkları konutta yaşamları-
nı devam ettirebilmekte, konut 
kredisinin kalan borcu sebebiy-
le oluşabilecek büyük bir maddi 
yükün altında kalmamaktadır-
lar. Sadece vefat durumunda de-
ğil, çalışan bir kişinin isteği dı-
şında işsiz kalması durumunda 
da 6 ay ile 12 ay arasında kredi 
taksitleri hayat sigortası şirket-
lerince ödenmektedir; sigortalı 
sigorta poliçesi sayesinde işsiz-
liğin yaratacağı stresi bir nebze 
de olsa üzerinden atmış olmak-
tadır. Bu açılardan bakıldığın-

da sigorta poliçesinin devamını 
sağlamanın ilerde beklenmedik 
durumlarda oluşacak maddi ma-
nevi kayıpları karşılamada ne ka-
dar önemli olduğu daha bir açık 
şekilde ortaya çıkmaktadır”.

Tüketici, hayat sigortasını 
kredi aldığı bankaya 
yaptırmak zorunda değil
Viennalife Alternatif Dağıtım 

Kanalları Direktörü ve olayinko-
layi.com yöneticisi Murat Akçay 
BDDK tarafından son açıklanan 
bankacılık sektör verilerine gö-

re; 2022 yılının ilk 11 ayı itibariy-
le tüketici kredilerinin toplam 
tutarının 1 milyar TL’yi aştığını 
ve bu noktada aslında önemli bir 
pazar büyüklüğü olduğunu söy-
lüyor. Kredi hayat sigortalarının 
toplam hayat sigortası pazarının, 
yıllara göre değişkenlik göstere-
cek şekilde yüzde 70-80’ini kap-
sadığını vurgulayan Akçay, “Kre-
di ile bağlantılı sigortalar her za-
man bireysel olarak değil, kimi 
zaman grup sigortası altında ve-
ya ticari krediler için de düzen-
lenebildiğinden, sigorta penat-
rasyonunu gün geçtikçe yukarı 
çekebileceğimiz ciddi bir potan-
siyelden bahsedebiliriz” diyor. 

"Genellikle bankanın 
sunduğu sigorta kullanılıyor"
Murat Akçay, tüketicilerin ge-

nellikle bu ürünle ilk tanışma 
anının, kredi çekme ihtiyacının 
ortaya çıkması ile gerçekleştiği-
ni söylüyor. Çoğu zaman  kredi 
müşterisi, bankanın sunduğu pa-
kette bulunan hayat sigortasını 
yaptırıyor ve kredi ödeme süre-
since hayat sigortalı oluyor. 

Geçen yıl yapılan değişiklikle 
bankaların kredi müşterilerine 
sigortalı ve sigortasız paket sun-
maları gerekiyor. Buna göre, tü-
keticinin istediği sigorta şirke-
tinden sağladığı, kredi tutarı ve 
süresi ile uyumlu, riskin gerçek-
leşmesi durumunda birinci de-
recede alacaklısı kredi kurulu-
şu olan poliçenin kredi verenin 
iradesine bağlı olmaksızın kabul 
edilmek zorunda olduğu husus-
ları düzenlendi. 

Murat Akçay bankaların sigor-
talı ve sigortasız olmak üzere iki 
farklı faiz oranından teklif sun-
duğunu ve sigortalı kredi teklif-

lerinde faiz oranı daha düşük kal-
dığı için tüketicinin daha düşük 
faiz oranlı teklifi seçmeye yönel-
diğini söylüyor. 

Diğer yandan Akçay, “tüketi-
ciler açısından çektikleri kredi-
yi güvence altına alan kredi ha-
yat sigortası teklifinin genellikle 
banka kanalı üzerinden alınabil-
diğine dair bir alışkanlık olduğu-
nu gözlemliyoruz” diyor. 

Sigorta tüketicinin 
tercihine bağlı
Bu noktada 2022 yılının son 

çeyreği itibariyle önemli geliş-
meler yaşandığını ve birkaç yeni 
yönetmelik ile kredi ile bağlantılı 
hayat sigortalarına ilişkin sigor-
tacılık mevzuatında yeni düzen-
lemeler devreye alındığını hatır-
latan Akçay, bu kapsamda tüke-
ticilerin bankalar dışında diğer 
sigorta şirketlerinden sigorta 
teklifi alma hakkı olduğu ve di-
lediği şirketten yaptırdığı sigorta 
poliçesi ile kredi anlaşmasında 
faiz oranında bir değişim olmak-
sızın bankalara/ilgili finans ku-
ruluşlarına poliçelerini sunabi-
lecekleri konusunda bilgi sahibi 
olmadıklarını belirtiyor. 

Kredi hayat sigortasının “ya-
şam kaybı” ve seçimli olarak 
“tam ve daimi maluliyet” duru-
munda kredi borcunu teminat 
kapsamında güvence altına alan 
bir sigorta ürünü olduğunu ifade 
eden Akçay, ayrıca ödenen prim-
lerin vergi matrahından düşüle-
rek vergi avantajı elde edilebi-
leceğini söylüyor. Akçay, ancak 
zorunlu bir sigorta türü olmadı-
ğından, kredi borcunun teminat 
altında olmasının tamamen tü-
keticilerin tercihine bağlı oldu-
ğunu da sözlerine ekliyor. 

HDI Fibaemeklilik yıla iddialı başladı
Fibaemeklilik, Fibabanka ve 

HDI Sigorta’nın ortaklık 
çatısı altında, ismini “HDI Fiba-
emeklilik” olarak değiştirerek 
yeni bir atılım dönemine giriyor.

Şirketten yapılan açıklama-
ya göre HDI Fibaemeklilik, 175’i 
aşkın ülkede faaliyet gösteren 
Talanx Grubu’na bağlı HDI Si-
gorta’nın uluslararası deneyimi 
ve Fibabanka’nın yeni nesil diji-
tal bankacılık altyapısının yara-
tacağı sinerjiyle sürdürülebilir 
bir büyüme ivmesi yakalamayı 
hedefliyor. Hizmet alanlarında 
ürün portföyünü ve hizmet ka-

pasitesini artırmayı amaçladığı 
belirtilen HDI Fibaemeklilik’in, 
yeni proje ve yatırımlarla sek-
tördeki iddiasını artırarak sür-
düreceği kaydediliyor.

HDI Fibaemeklilik Genel Mü-
dürü Erol Öztürkoğlu, HDI Fi-
baemeklilik olarak daha güçlü 
olduklarını vurgulayarak, “Ge-
lişmiş teknoloji altyapımız ve 
köklü uluslararası deneyimle 
yolumuza kararlı şekilde devam 
ediyoruz. Fibaemeklilik çatısı 
altında 10 yılda sektörde iz bıra-
kan işlere imza attık. Yeni ortak-
lığın sağladığı ivmeyle, müşte-

ri merkezli hizmet anlayışımı-
zı ileriye taşırken, sektörde bizi 
farklı kılan ve her geçen yıl iddi-
amızı artıran proje ve yatırım-
larımızı da kararlılıkla sürdüre-
ceğiz. HDI Fibaemeklilik olarak 
arkamızdaki iki köklü şirketin 
desteğiyle hedeflerimize daha 
kararlı ilerlerken iş ortaklarımı-
zın güveninden ve müşterileri-
mizin memnuniyetinden güç al-
maya devam edeceğiz. Müşteri-
lerimiz bu ortaklıkla,  yeni nesil 
dijital bankacılık altyapısının 
avantajlarından da en iyi şekilde 
faydalanabilecek” dedi.

Bankaların kredi 
müşterilerine sigortalı 
ve sigortasız iki ayrı 
paket sunmaları 
gerekiyor. Sigortasız 
pakette faiz oranları 
genellikle daha yüksek 
tutuluyor.

Kredi müşterilerinin 
banka dışında diğer 
sigorta şirketlerinden 
teklif alma ve hayat 
sigortası yaptırma 
imkanı bulunuyor. 

"Poliçe Prim Kredisi, taksit 
ve limit sorununu çözecek"

“Kaskoda ek teminatlara 
dikkat etmek gerekiyor”

Sigorta eksperliği kursu açılıyor 

Quick Finans tarafından ge-
liştirilen “Poliçe Prim Kre-

disi”, Quick Sigorta’dan sonra 
şimdi Corpus Sigorta müşterile-
rine sunuldu. Quick Finans Ge-
nel Müdürü Nihat Karadağ, ge-
çen ay duyurdukları yeni ürünle-
ri Poliçe Prim Kredisi’ni, Corpus 
Sigorta’nın ticari müşterilerine 
de sunmaktan kıvanç duydukla-
rını belirterek, “Yeni kredi ürü-
nümüzün, Quick Sigorta’dan son-
ra Corpus Sigorta acente ve si-
gortalılarına da önemli bir fayda 
yarattığına inanıyoruz” dedi. Ma-
her Holding Sigorta Grubu Baş-
kanı Ahmet Yaşar da bu ürünün 
sigortalarda yaşanan taksit ve 
kredi kartı limit sorununu çöze-
rek sigortalıların poliçeye erişi-
mini kolaylaştıracağını ifade etti. 

Türkiye'de bir ilk
Yaşar, şöyle devam etti: “Tür-

kiye’de bir ilki gerçekleştiren bu 
ürünü tüm sektörün hizmeti-
ne açtık. Maher Holding Sigorta 
Grubu’nun acentelerin finansal 
markete dönüştürülmesi vizyo-
nundaki bu önemli adım, çok ye-
ni olmasına rağmen müşterileri-
miz tarafından büyük ilgi gördü. 

Quick Sigorta’nın ardından ge-
nişlemenin ilk adımını da Cor-
pus Sigorta ile atıyoruz. Poliçe 
Prim Kredisi, Corpus Sigorta 
acente ve müşterilerine önemli 
bir rekabet avantajı sağlayacak."

Yapılan iş birliği kapsamın-
da, Quick Sigorta’dan sonra Cor-
pus Sigorta da ticari müşterile-
rin poliçelerini 36 aya varan va-
delerle kredilendirebilecek. Bu 
sayede özellikle taksit imkanı 
bulunmayan poliçeler ile uzun 
vadeli poliçelerde, müşteriler le-
hine nakit akışlarına uygun fi-
nansal bir çözüm hedefleniyor. 
Yakın zamanda, bireysel müşte-
rilerin poliçeleri için de yüzde 
100 online çalışacak şekilde Po-
liçe Prim Kredisi kullanılmaya 
başlanacak.

Sigortam.net CEO’su Bora 
Uludüz, kaskonun anahtar 

kaybı masraflarını karşılama-
sının ek teminatlar kapsamın-
da yer aldığını belirterek, “Hem 
kasko yaptırma aşamasında hem 
sonrasında yaşanabilecek hasar 
anlarında doğru danışmanlığı al-
mak çok önemli” dedi. 

Araç anahtarının kaybolması, 
araç sahiplerinin başına gelebi-
lecek en sıkıntılı durumlar ara-
sında yer alıyor. Bora Uludüz, 
kaskonun anahtar kaybı masraf-
larını karşılamasının ek temi-
natlar kapsamında yer aldığını 
belirterek, “Aracın anahtarı ile 
çalınması ya da bu nedenle zarar 
görmesi ile ilgili olarak 2006 yı-
lında yapılan düzenlemeye göre 
bu zararlar ana teminatlar için-
de değerlendirilmiyor ancak ek 
sözleşmede belirlenen haller so-
nucunda anahtarın ele geçiril-
mesi durumunda oluşan ziyan ve 
hasarlar poliçe teminat kapsa-
mına alınıyor” dedi. 

Araç anahtarı güvencesi-
ni kapsayan durumlar arasın-
da şunlar yer alıyor: “Anahtarın 
kaybı veya çalınması durumu-
nun yanı sıra hırsızların kilit sis-
temini zorlarken verdiği hasar-
lar. Araba anahtarlarının kapa-
lı bir mekanda bulunması ve bu 
mekana zor ya da şiddet kullanı-
larak girilmesi. Araç anahtarının 
gasp yoluyla ele geçirilmesi so-
nucunda aracın çalınması ya da 
çalınmaya teşebbüs edilmesi.”

Araç anahtarı güvencesini 
kapsamayan durumlar 
Anahtarların araç üzerinde 

bırakılması sonucu hırsızlık ya-
pılması veya hırsızlığa teşebbüs 
zararları. Sigortalıyı yanıltarak 
araç anahtarlarının elde edilme-
si sonucu meydana gelen zarar-
lar. Güç ve şiddet kullanmaksı-
zın araca ait anahtarları ele ge-
çirerek yapılan hırsızlık veya 
hırsızlığa teşebbüs sonucu olu-
şan zararlar. 

Sigortacılık ve Özel Emekli-
lik Düzenleme ve Denetleme 

Kurumu (SEDDK)  Türkiye ça-
pında belirlenen sigorta ekspe-
ri ihtiyacının karşılanması ama-
cıyla, 2023 yılı içerisinde sigor-
ta eksperliği kursu açılacağını 
duyurdu. Bu çerçevede yeni eks-
per adayları için Ön Alım başvu-
ruları (toplam 300 kontenjan) 1- 

20 Mart 2023 tarihleri arasında 
Sigortacılık Eğitim Merkezine 
(www.segem.org.tr) yapılacak.

Ayrıntılı bilgi, Sigortacılık Eği-
tim Merkezi (www.segem.org.
tr) internet sayfalarında yer ala-
cak “2023 Yılı Sigorta Eksperliği 
Kursu Başvuru ve Uygulama Kı-
lavuzu” adlı dokümandan edini-
lebilecek.

Ahmet Ahmet 
YaşarYaşar

Murat 
Akçay

Erol Erol 
ÖztürkoğluÖztürkoğlu
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DHL Group 2030'a 
kadar yeşil lojistik için 
7 milyar euro yatırım 
yapacak.

7 milyar €

s16

Karayolu, denizyolu havayolu ve 
demiryolu hep birlikte ticaretin 
ulusal ve küresel ölçekte gerçek-

leşmesini ve malların A noktasından B 
noktasına taşınmasını sağlıyor. Lojistik 
tüm bu faaliyetlerin sektörel adını oluştu-
ruyor. Yeşil Lojistik ise tüm taşıma mod-
larının çevreye zararını en aza indirerek 
ve karbon salınımını da düşürerek ger-
çekleştirilmesini hedefliyor. Taşımacılık 
toplamda sera gazı emisyonlarının yüz-
de 16.2’sinden sorumlu durumda. Elekt-
rik, ısınma ve taşımacılık sektörü ise top-
lam karbon salınımında yüzde 73.2 ile en 
büyük oranı oluşturuyor. Küresel taşı-
macılıkta en büyük şirketlerden biri olan 
Deutsche Post DHL Group, yeşil lojistik 
konusunda sektöre öncülük yapan ve il-
ham verici uygulamalar geliştiren küre-
sel taşımacılık şirketi olarak öne çıkıyor. 

Tüm yeni yapılar karbon nötr olacak 
Şirket 2017 itibarıyla 2050 yılı için net 

sıfır emisyon hedefini açıklamış durum-
da. Bu kapsamda DHL 2030 yılına kadar 
karbon salınımlarını Paris İklim Anlaş-
ması’nda belirlenen hedeflere uygun ola-

rak aşağı çekecek. DHL yeşil lojistik ve ik-
lim nötr bir şirket olma hedefine ulaşmak 
üzere 2030 yılına kadar 7 milyar euroluk 
bir yatırım bütçesi ayırdı. Bu yatırım büt-
çesi 2030 yılına kadar elektrikli araç sa-
yısını 80 bine çıkarmayı ve nihai kargo 
teslim aşamasında kullanılan araçların 
yüzde 60’ını elektrikli hale getirmeyi he-
defliyor. Bir başka adım olarak da kargo 
uçaklarında kullanılan yakıt içinde sür-
dürülebilir havacılık yakıtının payını 
2030 yılına kadar yüzde 30’un üzerine çı-
karacak. DHL bu süre zarfında yapılacak 
tüm bina ve tesisleri karbon nötr olarak 
tasarlayacak. DHL GoGreen uygulaması 
ise lojistikte düşük emisyonlu çözümler 
ve seçenekler sunuyor.

Deutsche Post DHL Group CEO’su Dr. 
Frank Appel, DHL’in 2019 yılında hazır-
lanan sürdürülebilirlik raporunda yer 
alan görüşlerinde, “Dijital olarak birbiri-
ne bağlı bu çağda bile, lojistik sektörü ta-
şıma hizmetini gerçekleştirmek için hala 
fiziki bir altyapıya ve ağa ihtiyaç duymak-
tadır ve bu network dünya çapında refahı 

yönlendiren küresel ticaretin de belkemi-
ğini oluşturmaktadır. Sektörümüzün li-
der şirketi olarak dünyanın her yerindeki 
insanları birbirine bağlamaktan ve dünya 
çapında ilerleme sağlamak için yaptığı-
mız çalışmalardan gurur duyuyoruz. Lo-
jistik sektörü özellikle değer zinciri ya-
ratmada ve büyümede oynadığı hayati rol 
nedeniyle gelecek için özel bir sorumlu-
luk taşıyor. Nedeni açık: Çünkü sürdürü-
lebilir bir ekonomi, sürdürülebilir lojistik 
olmadan düşünülemez” sözleriyle sürdü-
rülebilir lojistik vurgusu yapıyor.

Lojistik kritik rol oynayacak
Yıllardır alternatif yakıtların gelişti-

rilmesini teşvik etiklerini söyleyen Dr. 
Frank Appel şu sözleriyle sürdürülebilir 
yakıt olgusunu değerlendiriyor;

“Hedefimiz iklim nötr ulaşım ise sür-
dürülebilir yakıtların geliştirilmesinden 
kaçış yoktur. Neyse ki, karbon-nötr yakıt-
lar üzerindeki çalışmalar son yıllarda hız 
kazandı. Aralarından seçim yapabileceği-
niz çok sayıda potansiyel olarak sürdürü-

lebilir yakıtımız var. Bunlar, biyoyakıtlar 
ve hidrojen gibi iyi bilinen alternatifler-
den sentetik yakıtlar gibi daha az bilinen 
seçeneklere kadar uzanıyor. ”

Son söz olarak da Frank Attel, “Amaç, 
iklim açısından nötr bir gelecek için bir 
vizyon sağlamak, oraya ulaşmanın yol-
larını vurgulamak ve sürdürülebilir ya-
kıtların sürekli gelişimi için ivme ya-
ratmaktır. Bunu yaparken, yeşil lojistiği 
yönlendirmemize yardımcı olacak daha 
fazla destekçi kazanmayı umuyoruz. Ke-
sin olan bir şey var: Daha sürdürülebilir 
bir ekonomi yaratmak ancak güçlerimizi 
birleştirirsek ve doğru stratejiyi izlersek 
mümkün olur ve lojistik bunda kritik bir 
rol oynayacaktır” diyor.

Deutsche Post DHL: 
“Gelecek için özel bir 

sorumluluk taşıyoruz”
DHL; yeşil lojistik ve iklim 
nötr bir şirket olma hedefine 
ulaşmak için 2030 yılına 
kadar 7 milyar euroluk 
yatırım bütçesi ayırdı. 
Deutsche Post DHL Group 
CEO’su Dr. Frank Appel, 
“Lojistik sektörü özellikle 
değer zinciri yaratmada 
ve büyümede oynadığı 
hayati rol nedeniyle gelecek 
için özel bir sorumluluk 
taşıyor. Nedeni açık: Çünkü 
sürdürülebilir bir ekonomi, 
sürdürülebilir lojistik 
olmadan düşünülemez” dedi. 

Dr. Frank Dr. Frank 
AppelAppel

Boeing yüzde 100 sürdürülebilir ya-
kıtla çalışan ticari uçakların teslima-

tının 2030 yılına kadar gerçekleştirilece-
ğini duyurdu. Şirket ticari havacılık sek-
törünün 2050 yılına kadar küresel sivil 
havacılık operasyonlarında net sıfır kar-
bon emisyon hedefine ulaşmaya yönelik 
taahhüdünü de destekliyor. Boeing’ten 
son çeyrek mali sonuçlarıyla ilgili yapılan 
açıklamada uçak teslimatlarına ilişkin 
veriler de paylaşıldı. Boeing 2022 yılın-
da havayolu şirketlerine toplam 480 tica-
ri uçak teslim ederken, havayollarından 
808 adet sipariş aldı. 4 bin 500’ün üzerin-
de ticari uçakla birlikte toplam şirket re-
zervi 404 milyar dolara yükseldi. 

376 yeni sipariş aldı
Açıklanan verilere 737 programında-

ki üretim oranı ayda 31 uçak olarak istik-
rarlı hale gelirken, bu oranın 2025-2026 
yıllarında ayda yaklaşık 50 uçak seviyesi-
ne çıkması planlanıyor. Ayrıca, 787 prog-
ramındaki üretim oranı düşük seyret-
mekle beraber, bu oranın 2023 yılı sonla-
rında ayda 5 uçak, 2025-2026 yıllarında 
ise ayda 10 uçak seviyesine ulaşması he-
defleniyor. Şirket, bu çeyrekte, araların-
da United Airlines’ın verdiği 100’er adet 
737 MAX ve 787 siparişlerinin bulundu-
ğu toplam 376 net uçak siparişi aldı. Tica-
ri Uçaklar rezervinde toplam değeri 330 
milyar dolar olan 4 bin 500’ün üzerinde 
uçak bulunuyor. Boeing Başkan ve CE-
O’su Dave Calhoun, “Sağlam bir dördün-
cü çeyrek performansı gösterdik ve 2022, 
toparlanma sürecimizde önemli bir yıl ol-
du. Tüm portföyümüze yönelik güçlü bir 
talep var. 2023 yılı ve sonrasındaki taah-
hütlerimizi gerçekleştirmek üzere, faali-
yetlerimizde ve tedarik zincirinde istik-
rarı sağlamaya odaklanıyoruz” dedi.

Boeing yüzde 100 
sürdürülebilir 
yakıtlı uçağı 
2030’da teslim 
edecek

DHL Express 
Türkiye’den
‘elektrikli araç’ 
dönüşümü
DHL Express Türkiye 
ise sürdürülebilirlik 
kapsamında 2025 yılına 
kadar filodaki araçların 
yüzde 80’ini elektrikli 
araçlara dönüştürrmeyi 
hedefliyor. Bu yıl ki 
hedef ise filodaki 
elektrikli araç sayısını 
59’a çıkarmak. Şirket 
operasyon ve park 
alanlarına gelişmiş 
şarj istasyonları 
kurmaya da devam 
ediyor. Ayrıca çevre 
dostu teknolojilerle 
enerji tüketiminde 
30, su tüketiminde 
de yüzde 50 tasarruf 
amaçlanıyor.

“Sektörün yeşil 
oyuncusu olmaya 
kararlıyız”
Borusan Lojistik Genel Müdürü 

Serdar Erçal, lojistikte sektö-
rün yeşil oyuncusu olmaya kararlı 
olduklarını söyledi. Erçal, “Borusan 
Lojistik olarak ticari faaliyetleri-
miz kadar, sürdürülebilirlik odak-
lı çalışmalarımızı da çok önemsi-
yoruz. Bu çalışmalarımızı Borusan 
Holding ile birlikte iklim, insan ve 
inovasyon başlıkları altında yöneti-
yoruz. Sektörümüzdeki ciddi mik-
tarlardaki karbondioksit salınımı 
nedeniyle iklim tarafında önümüz-
de uzun bir yol var. Bugüne kadar 
yaptığımız taşımalar için her 10 ta-
şımaya karşılık bir ağaç diktik. Gü-
nümüzde 600 binden fazla olmak 
üzere kendimize ait ağacımızın ol-
duğu ormanlarımız var” dedi.  İno-
vasyon tarafında ise sadece Tür-
kiye’nin değil Avrupa’nın da önde 
gelen dijital lojistik platformların-
dan biri olduklarını belirten Erçal, 
şirketin toplumsal cinsiyet eşitliği 
alanındaki çalışmalarına da deği-
nerek, “İnsan boyutunda Borusan 
Holding ile birlikte Geleceğe İz Bı-
rak çerçevesinde, sadece kadın-er-
kek eşitliği değil hayatın her alanın-
da eşitliği ön plana çıkarmaya çalı-
şıyoruz” dedi. 
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Saxdor Saxdor 
320 GTO320 GTO

Çok yönlü bir tekne:Çok yönlü bir tekne:

Geçtiğimiz haftalarda Fin-
landiya tasarımlı Saxdor 

320 GTO ile seyre çıkmak üze-
re Kalamış Marina’daydım. 
Nautiqe Yacht sahibi dostum 
Onur Erardağ ile daha önce 
Saxdor 20 kullanmış ve jet ski 
hissini almıştım. Axopar bün-
yesinden çıkan marka üretim-
lerini Polonya’da yapıyor. Po-
lonya özellikle bu boylarda ba-
şarılı işlere imza atıyor. Saxdor 
320 GTO da model ailesinin 
yakışıklılarından. 10 metreyi 
biraz aşan boyu, tek kamarası, 
tuvaleti, arka taraftaki fonksi-
yonel oturma grubu, yatırılabi-
lir koltukları ilk etapta dikkati-
mi çekenler. 

Tender tekne olarak kul-
lanım amacıyla üretilen 320 

GTO ile ada teknenizin yanına 
yakışıklı bir ikinci tekne almış 
olabilir ya da kısa süreli seya-
hatler için iyi bir denizci yol ar-
kadaşına sahip olmuş olabilir-
siniz. Yani çok yönlü bir tekne. 
Çift V8 Mercury motorlar 300 
HP gücünde, spor egzoz sesini 
çok sevdim ama isteyene ses-
siz bir seyir de mümkün. Ben 
lodosta 52 knots’lık seyir hızı-
na ulaştım, oldukça stabil, ri-
jit bir gövde, denizi yararak ge-
çen bir seyir. İdeal seyir hızları 
da 25-30 gibi hissettim. Bolca 
multimedya ekranı, sıkı bir 
müzik sistemi, kablosuz şarj 
ünitesi, balık bulucu gibi dona-
nımların yanısıra, elle kuman-
da edilebilen baş pervane de iş-
levsel. Çok denizci, gerçekten 

her manevranıza cevap vere-
bilen bir dümen var. Koltukları 
da çok sevdim. 

250 bin Euro bandında
Opsiyonlarla değişebilen bir 

fiyat skalasında olsa da başlan-
gıç için 250 bin Euro bantları-
nı düşünebilirsiniz. Bundan 
sonra limit sizsiniz. Bolca do-
nanım ve opsiyon seçeneği, tek 
ya da çift motor alternatifleri 
hepsi Saxdor’da. Bu arada mar-
kadan öğrendiğim 
kadarıyla satışlar 
çok iyi gidiyor ve 
şimdiden 2024’ün 
ortalarına kadar 
olan üretim kota-
larına erişildi.

Sirena 68 
2023 Motor 
Boat 
Ödülü’nü aldı

Motorboat & Yachting 
dergisinin düzenledi-

ği 2023 Motor Boat Ödülleri 
sahiplerini buldu. Sirena Ya-
chts’ın Sirena 78 ve Sirena 68 
ile aday gösterildiği iki mo-
delden Sirena 68, 2023 Motor 
Boats Ödülleri’nde, 60 feet ve 
üstü fly modeller kategorisin-
de En İyi Tekne ödülünü kazandı. 
Jüri üyelerinin aylarca süren test-
ler, haftalarca süren analizler ve 
günlerce süren müzakereleri so-
nucunda; boyut, stil, yetenek ve fi-
yat dengesi açısından mükemmel 
bir denge sunan Sirena 68 kendi 

kategorisinde ödülün sahibi oldu. 
Dünyaca ünlü rakipleri arasından 
sıyrılarak 60 feet ve üstü fly mo-
deller kategorisinde En İyi Tekne 
ödülünün sahibi Sirena 68’in dış 
tasarımı German Frers, iç tasarımı 
ise Cor D. Rover gibi sektörün çok 
önemli iki ismine ait. 

Sahiplerine birçok farklı yerle-
şim planı ve dekor alternatifleri 
sunan Sirena 68, kişiye özel hale 
de getirilebiliyor. Geniş bir hacmi 
içeren gövde yapısı, tüm misafir-
lerin bir arada olsalar dahi konfor-
lu zaman geçirebilecekleri alanlar 
sunuyor.

C2FO’dan 
Türkiye’de rekor 

işlem hacmi
Global işletme sermayesi ve 

tedarik zinciri finansmanı 
platformları arasında yer alan 
C2FO, 2022 yılını gerek küresel 
ölçekte gerekse Türkiye’de re-
kor işlem hacmi ile kapattı. 

C2FO Türkiye Direktörü Ser-
den Keçecioğlu, “Önceki yıla gö-
re 15 kat artan işlem hacmi ve 
tüm ülkeler arasında açık ara birinci sıradaki penet-
rasyon oranıyla, Türkiye C2FO ekosisteminde yükse-
len bir ülke olarak öne çıkıyor” dedi. Keçecioğlu, “Dün-
ya genelinde yaklaşık 200 trilyon dolar seviyesinde 
ekonomik çıktının sunulduğu bir yılı geride bıraktık. 
Mal ve hizmet tedarikçisi şirketler, herhangi bir anda 
bilançolarında yaklaşık 30 trilyon dolarlık ticari ala-
cak taşıyorlar. C2FO, 2022 yılında platforma yüklenen 
2 trilyon dolarlık fatura sayesinde, işletmelerin, özel-
likle de KOBİ’lerin, alacaklarını çok daha hızlı tahsil 
etmelerine ve finansal açıdan güçlü kalmalarına yar-
dımcı oldu” diye konuştu. 2022 yılında, C2FO platfor-
mu üzerinden tedarikçilere sağlanan işletme serma-
yesinin 77.7 milyar dolar seviyesine ulaştığını ifade 
eden Keçecioğlu, bu rakamın önceki yıla göre yüzde 
42’lik artışa işaret ettiğini vurguladı. 

Türkiye’de benzeri olmayan model
Türkiye’de benzeri olmayan “piyasa tabanlı dinamik 

iskonto” modeli sayesinde, finans yöneticilerinin yük-
sek reel getirili nakit yönetimi yapmasına imkân sağla-
yan C2FO platformu, büyük ölçekli firmaların hazine 
ve satın alma yönetimlerine tam bir kontrol ve esnek-
lik sunuyor. Tedarikçilerin hangi fonlama kanalından, 
hangi vadede ve ne kadar finansman sağlayacakları-
na rahatça karar verilmesini sağlayan platform, siste-
mi sunan büyük ölçekli şirketin iskonto geliri ve vade 
uzatımı beklentisine göre özel olarak kurgulanıyor. Bu 
sayede C2FO platformu, şirketlerin sürdürülebilir-
lik hedefleri doğrultusunda tedarik zinciri finansma-
nı uygulamalarına da imkân sağlayarak fark yaratıyor.

7 milyon 
kullanıcı 2022’de 
sosyal medyayı 
terk etti

Türkiye’de sosyal medya 
platformlarını kullanan 

kişi sayısı 2022 yılında yak-
laşık 7 milyon azaldı. Her yıl 
230 ülkede insanların çevri-
miçi davranışlarına ilişkin 
küresel raporlar hazırlayan 
We Are Social ve Meltwa-
ter’ın “Ocak 2023 Dijital 
Dünya” raporuna göre, Tür-
kiye’de toplam nüfusun yüz-
de 73.1’i sosyal medya kulla-
nıyor. 2022 yılı Ocak ayında 
sosyal medya kullananların 
oranı yüzde 80.8’di. Söz ko-
nusu oranlar 85 milyonluk 
Türkiye nüfusu içinde yo-
rumlandığında yaklaşık 7 
milyon kişiye karşılık geli-
yor. Buna göre sosyal medya 
kullananların yaklaşık sayı-
sı son bir yılda 69 milyondan 
62 milyona geriledi.

E-ticaret reklamları sosyal 
medyaya kayıyor 
Avantajix.com’un kuru-

cu ortağı Güçlü Kayral, in-
ternet kullanıcılarının onli-
ne olduklarını sürenin yüzde 
39.2’sini sosyal medya plat-
formlarında geçirdiklerini 
söyledi. Kayral, “Türkiye’de 
45 milyon civarında e-tica-
ret müşterisi var. Hedef, 62.8 
milyonun tamamına ulaş-
mak. Bu kitlenin tamamı 
e-ticaret ekosistemine dahil 
edilirse, halen 700 milyar li-
ra civarında olan yıllık e-ti-
caret hacmi 1.5 triyon liraya 
ulaşır” dedi. 

Düsseldorf’ta fuar rüzgarı
Denizcilik dünyası-

nın en önemli fu-
arlarından biri ola-

rak kabul edilen Almanya 
Düseldorf ’taki fuar bu sene 
de oldukça canlı geçti. Dün-
ya denizcilik sektörünün 
karadaki buluşma adresle-
rinin başında gelen Düsel-
dorf fuarında yine özellik-
le deniz oyuncakları, yelkenliler, 
motoryatlar yeni müşterilerini, sa-
hiplerini aradı. Bu yıl fuara maale-
sef bir başka seyahatimden ötürü 
katılamasam da fuara giden dost-
larımdan nabzı tutmaya gayret et-
tim. Teknelere olan ilgi devam edi-
yor, üretimlere yavaş, teslimatlar 
gecikmeli fakat talep canlı.

Türkiye açısından bence en te-

mel sorun artık bir kabusa dönüşen 
marina fiyatları. “Zengindir öde-
sinler” demek işin kolaycılığı. Bu 
nedenle ne denizciliğimiz gelişi-
yor ne de marina anlamında zen-
ginleşiyoruz. Ayrıca denize çık-
manın bu kadar pahalı olduğu bir 
ülke olmamıza, marina düşmanlı-
ğına da gerek yok. Keşke çepeçev-
re olduğumuz denizden biraz daha 

faydalansak. Gelelim marina 
tarafına, rakamla zaten Euro, 
üstüne üstlük de zamlar iki 
katına ulaşmış seviyede. Bu 
amatör denizcileri, yelkenci-
leri, küçük motoryat sahip-
lerini denize küstürür. Mari-
nalar bol müşteri bulmanın 
keyfiyle pek de umursamaz 
şekilde böyle fiyatlamalar 

yapmaya devam ederlerse yeni 
müşterileri bu ülkeden bulmaları 
zorlaşacak gibi. 

Karlılık önemli fakat ya denizci-
liğin gelişmesi, yelkenciliğin art-
ması bunların hiç birinin de öne-
mi mi yok? Buradan marinalara 
da tekrar sesleniyorum, insanları 
kar hırsıyla denizlerden uzaklaş-
tırmayın.

            

Volkan 
DEMİRKUŞAK

Dünya
Denizcilik

Serden Serden 
KeçecioğluKeçecioğlu
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Fuzuli

“Söylesem tesiri yok, sussam gönül ra-
zı değil” demiş Fuzuli. Ekonomi ve pi-
yasalar hakkında başta sosyal medya 

olmak üzere o kadar çok tezat var ki uzun za-
mandır. Arada sırada, belki tesiri olmasa da ha-
tırla(t)makta fayda olabilir. Öncelikle epistemo-
loji ile başlamak lazım. “Ekonomik Dönüşüm ve 
Yeni Paradigmalar Zirvesinde” yabancı akade-
misyenler tarafından birçok kıymetli sunum 
yapıldı. Ancak öne çıkan iki tane başlık vardı bi-
zim medyada.

“Epistemolojik kopuş” uluslararası literatürde 
kullanılan bir kavram iken, ilk defa bizde kulla-
nılıyor gibi bizim (sosyal) medyada genelde bir 
haber akışı oluştu. Öte yandan, davetli kıymet-
li profesörlerden bir tanesi olan Missouri-Saint 
Louis Üniversitesi’nden Max Gillman’ın “Türki-
ye’ye IMF’i önerdi” konulu haberi yine medya-
da öne çıkan ikinci başlıktı. Prof. Gillman, Hayek 
ekolünden bir akademisyen. Neoliberal iktisat-
çı olarak zaten farklı bir öneri getirmesi aslında 
daha ilginç olurdu. Ancak konumuz medyada 
öne çıkmış olan bu iki haber değil. 

Arkasındaki epistemoloji... Gillman’ın bu öne-
risi ile ilgili yabancı medyada yani küreselde çı-
kan tek haber kendi üniversitesinin haber blo-
ğu. Gelelim iktisatta epistemolojiye. Hetero-
doks iktisat dünyada ve akademide var olan 
bir kavram. Ancak “epistemoloji ile iktisat ara-
sında bir bağ yoktur, aslında iktisatta böyle bir 
şey de yoktur” diyenler genelde (ortodokslar) 
neoliberal iktisat savunucuları. Neoliberal ikti-
sadın kurucuları Friedrich August von Hayek 
ile birlikte Ludwig von Mises olarak kabul edi-
lir. Mises’ın 1933 yılında yazdığı ve sonra yeni-
den basımı yapılan “Epistemological Problems 
of Economics” diye bir kitabı olmasa “bilginin 
felsefesini” burada da bu kadar tartışmaya ge-
rek olmazdı. 

Enflasyon ve M2
M2 para arzı uzun zamandır dünyada roket 

gibi yükseliyor. Aslında küreselde enflasyon bu 
yüzden kaçınılmazdı. ABD, Norveç, El Salvador, 
Türkiye, Arjantin ve daha birçok ülkedeki ortak 
payda M2 artışı. Enflasyonda esas sorun 1971-
84 arasındaki gelişmelere benzer şekilde ener-
ji ve emtia fiyatları. Rusya-Ukrayna Savaşı ile 
Çin’in Covid kapanması ile birlikte bu ikilide iyi-
ce kopuş yaşanmıştı. Arz enflasyonunu politika 
faizi artışı ile yönetmek aslında çok iddialı olan. 
Tezatlardan biri de burada başlıyor. 

Helikopter paranın mucidi, Harvard ve MIT 
mezunu Ben Şalom Bernanke (vd. 2004) biz-
zat makalelerinde diyor ki, “Fiyat (enerji) şoku 
olan dönemlerde büyümeyi olumsuz etkile-
mesi nedeni ile politika faizi sabit tutulmalıdır”. 
Tek diyen Bernanke de değil. Sargent ve Walla-
ce (1975) “Fiyatlarda öngörülmezlik varsa poli-
tika faizi anlamını yitirir” demişler. 

Dünya Bankası’ndan, OECD’ye, BM’den 

Stiglitz’e aslında benzer söylemler bu yüzden 
oldu. Gelelim ABD’ye… “Yumurta” yazımız-
da yazmıştık. “US Bureau of Labor Statistics” 
veri ve grafikleri bize net olarak diyor ki gıda 
enflasyonu yükselmeye devam ediyor. An-
cak enerji fiyatları hızla düşüyor. Öte yandan, 
“ABD Ulusal Petrol Rezervleri” 1983’ten bu ya-
na tarihi en düşük seviyesine geldi. Grafikler-
de enerji fiyatı endeksi ile petrol rezerv düşü-
şü birebir örtüşüyor. 

Ocak 2023 itibarı ile CPI (TÜFE) sepeti(n)de 
(ağırlıklar) değişti malum. Bunları dikkate alır-
sak, ABD enflasyonunda başarı Fed’in faiz po-
litikası mı yoksa (1980-81 şok faizleri ile) Vol-
cker dönemine yapılan atıftaki gibi, o zaman 
devreye giren Kanada ve Meksika petrol kuyu-
ları mı, yoksa resesyon mu, karar okuyucuları-
mızın. Nitekim geçenlerde CNBC’ye verilen bir 
demeçte “Gevşek para politikası ile enflasyo-
na maruz kalmak büyüme getirmez” denilmiş-
ti. Peki, tezat soruyu soralım. Sıkı para politika-
sı ile faiz artıran Arjantin, İngiltere ve Fransa’da 
büyüme gelmezken enflasyon niye düşmü-
yor? Hatta İngiltere’nin büyüme için faizleri dü-
şürmeye başlayacağı konuşuluyor artık. Yazık 
oldu Liz Truss’a, boşuna gitti mi demek lazım? 
Bundesbank ve IMF ekonomistlerinin son ma-
kalelerinde, şirketleri yüksek döviz borçlu kırıl-
gan ekonomilerde (kırılgan ekonomi de iktisat-
ta kullanılan bir terimdir ve savunmasız diye 
çevrilmez) büyüme adına makro ihtiyati ted-
birlerin önceliklendirilebileceği de yazılmışken, 
acaba iktisadın kuralları ve sınırları gerçekten 
bu topraklarda farklı mı yazılıyor? 

Parasal konular
Sosyal medyada iki tane tezat tivit vardı yine 

geçenlerde. İlkinde merkez bankasının parayı 
yarattığını, bankaların ucuz faizle bu fonları alıp 
şirketlere kullandırdığını söyleyen bir flow’du. 
Merkez Bankası sadece parayı basar ama kredi-
ler ile parayı aslında bankalar yaratır. BDDK veri-
lerine bakıldığında ise yine net bir şekilde görü-
lüyor ki, 13 Ocak 2023 itibarı ile bankaların TC-
MB’ye borçlarının kredilerine oranı yüzde 2,7, 
mevduatlarına oranı yüzde 2,3 ve yine TCM-
B’den alacaklarına oranı yüzde 23 (yani alacak-
ları daha fazla). Özetle, bankalar fonlamayı mev-
duat, repo, bankalar arasında yapıyorlar, mer-
kez bankasından değil. Başlangıç noktası yanlış 
olunca tezatların oluşması normal.Diğer tivit ise 

yüzde 65 enflasyon varken, bankalara yüzde 9 
ile yine ucuza kredi verilirse, zorunlu olarak (ne-
gatif getirili) tahvil alınması normal diyordu. 

Kazan doğuruyorsa öldüğüne de 
inanmalı 
Fed’in verilerine bakılınca, Kasım 2022’de 

ABD bankalarındaki menkul kıymetler ile Ocak 
2023’deki tutar aynı. Üstelik orada da kağıtlar 
negatif reel getirili ve arada satıp tekrar almışlar. 
Aynı zaman diliminde ve tarihlerde, bankaları-
mızda TL Menkul Değerler portföyünün yüzde 
7,8 artarken, TL kredilerimizin yüzde 9 artmış 
olmasını yansıtan bir açıklama değil. Üstelik te-
zat bununla da bitmiyor. Fed bilançosunu ma-
yıstan bu yana yaklaşık 500 milyar dolar azal-
tırken, yabancılar da bir o kadar daha ABD tah-
vilini bir yılda satarken, 11 katına ve 2.5 trilyon 
dolara giden Fed bilançosu ters repo miktarını 
da dikkate almamanız gerekiyor. Yani kazan do-
ğuruyorsa öldüğüne de inanmak gerekiyor. 

KKM tutmaz, yük olur denirken, şimdi çıkış-
lar niye oluyor tezat sorusuna geldik. Yine bir 
yorumda, borçlanma faiz oranının borç sevi-
yesinden daha büyük risk teşkil ettiği söyleni-
yordu. Kasıt edilen haliyle ABD ve Türkiye eko-
nomisi. Ancak o baz para derken arkasındaki 
rekor x ( bütçe +  cari açık + kamu borcu) ve 
bunların GSYİH’ya oranları tarihi yüksek sevi-
yelerinde. Kabaca 800 milyar dolar kümüle 
faiz yükü oluşmuş ve 2023 bütçesindeki 105 
milyar doların payının yüzde 7,5 olması öngö-
rülüyor. Türkiye’de 2022 bütçe gerçeklemesin-
de faizin payı yüzde 11,5. Aradaki farkı kabaca 
CDS primi diye düşünürsek aslında faiz oran-
ları farkı orantılı demek çok yanlış olmaz. Biz-
de borçlanma maliyeti oranları ortalama ve kü-
mülatifte (zorunlu olarak !?) düşüyor. Ancak 
yukarıdaki makro rasyolarda ABD’den daha iyi 
oranlarımız. Tabii tezat burada. Peki, rasyoları-
mız iyiyken CDS’lerimiz niye burada? Davranış-
sal finans, gürültü riski? 

Brezilya ve Arjantin ortak para birimi çıkara-
cak haberine “Niye olmaz, iki farklı ekonomi, 
enflasyon, vb.” başlıklarla yine sosyal medyada 
çok fazla olumsuz yaklaşanlar oldu. Universi-
dad de los Andes, Facultad de Economía, Bo-
gotá, Colombia’dan Marc Hofstetter'in 2009 
tarihli makalesi, Latin Amerika ülkelerinde do-
larizasyona karşı parasal birlik olmasının gerek-
li ve faydalı olduğunu söylüyor. Lula'nın ulusal 
paralarla dış ticareti (!) bu nedenle öne koydu-
ğunu yazıyor. Brezilya'nın olduğu bir birliğin da-
ha hızlı sonuç alacağını ve Brezilya Arjantin or-
tak para biriminin doğru bir birleşim olacağı çı-
karımını yapıyor.

Özetle, iktisatçılar anlaşamaz denilir, normal-
dir. İktisatta farklı ekoller vardır. Sorunlar da var. 
Ancak tezatları ve yanlışları normal kabul ede-
rek sorunları çözmek ve arzu edilen doğru so-
nuçlara ulaşmak mümkün değil. 

            

Cüneyt
DİRİCAN

Paycell ve Alternatif 
SuperApp’den ortaklık

Bozulabilir gıda 
taşıma belgesi aldı

GKN Otomotiv’de 
10 yıldır 

iş kazası yaşanmadı  

Türkiye’nin dijital öde-
me ve finansal hizmet-

ler platformu Paycell, güvenli 
ödeme çözümleri ve uçtan uca 
finansal hizmetleriyle kullanı-
cılarının hayatını kolaylaştır-
maya devam ediyor. FinTech 
sektöründe lider olma hedefiy-
le yerli start-up’larla iş birlik-
leri kuran ve böylece finansal 
teknolojiler ekosistemini be-
raber büyütmeyi amaçlayan 
Paycell, Alternatif SuperApp 
ile ortaklık anlaşması imzala-
dı. Alternatif SuperApp, anlaş-
ma kapsamında kart saklama 
ve sanal pos gibi birçok üründe 
Paycell’in çözümlerini müşte-
rilerine sunuyor. 2021 yılının 

Aralık ayında lansman yapan 
Alternatif SuperApp 80’den 
fazla işletmeye dijital cüzdan 
altyapısı sağlıyor.  Alterna-
tif SuperApp kurucu ortağı ve 
Macellan CEO’su Göktürk Ye-
tim, “Paycell ile devam ettire-
ceğimiz bu iş ortaklığının tüm 
Fintech ekosistemi ve özellik 
KOBİ’ler için teknolojinin doğ-
ru ve verimli kullanımı açısın-
dan başarılı bir örnek olacağına 
inanıyoruz” dedi. Paycell CE-
O’su Serhat Dolaz ise “Tek plat-
formdan birden fazla finansal 
hizmete erişim bakış açımızla 
her kullanıcıya anlık olarak ih-
tiyacı olan ürünü kolayca ulaş-
tırıyoruz’ diye konuştu. 

Migros Toptan nakliye 
araçları, Türkiye’de Bo-

zulabilir Gıda Taşıma Belge-
si’ni (BTB) alan ilk firma oldu. 
Türk Standartları Enstitüsü 
(TSE) tarafından gerçekleş-
tirilen testleri başarıyla ta-
mamlayan Migros Toptan’ın 
nakliye araçları, gıda taşıma 
süreçlerindeki muhafaza ko-
şullarının kalitesi ve güvenli-
ği ile sunduğu hizmetin ulus-
lararası standartlarda oldu-
ğunu ortaya koydu. Perakende 
sektöründe öncü bir çalışma-
ya imza atarak, ilk etapta lojis-

tik ortağı bünyesindeki iki araç 
için BTB belgesine hak kaza-
nan Migros Toptan, önümüz-
deki dönemde tüm araç filosu-
nu belgelendirmeyi hedefliyor.

“Bozulabilir Gıda Madde-
lerinin Taşımacılığında Kul-
lanılacak Özel Ekipman-
lar Hakkındaki Yönetmelik”, 
Ulaştırma ve Altyapı Bakan-
lığı tarafından bozulabilir gı-
daların taşınmasına ilişkin 
standartları belirlemek ve gı-
da güvenliği zincirinin korun-
masını sağlamak üzere 2022 
yılında yürürlüğe alındı. 

Eskişehir OSB’de otomo-
tiv ana sanayi için üretim 

yapan İngiliz şirketi GKN Oto-
motiv, fabrikalarında iş kazası 
yaşanmadan geçen 10 yılı ça-
lışanlarıyla birlikte kutladı. 
GKN Otomotiv Eskişehir Ge-
nel Müdürü Serkan Özbayrak, 
150 kişinin çalıştığı fabrikala-
rında 10 yıldır hiçbir iş kazası-
nın yaşanmadığını belirterek, 
amaçlarının iş kazalarının ön-
lenebilir olduğunu geniş kitle-
lere yaymak olduğunu söyle-
di.  İş kazalarının Türkiye’nin 
kanayan yaralarından birisi 
olduğuna vurgu yapan Özbay-
rak, “Sosyal Güvenlik Kurumu 
iş kazası ve meslek hastalığı 
istatistiklerine göre, 2021 yı-
lında 511 bin 84 iş kazası mey-
dana geldi. Ayrıca istatistik-
lere göre bin 207 kişi meslek 
hastalığına yakalandı. Aynı yıl 
içerisinde gerçekleşen iş ka-
zaları sonucunda maalesef 
bin 382 emekçi hayatını kay-
betti. Yine binlerce çalışanın 
ailesi, sevdikleri iş kazaları-

nın üzücü sonuçlarıyla yüz-
leşmek zorunda kaldı” dedi.  

"Kimsenin sevdikleri 
ağlamadı"
GKN Otomotiv Eskişehir 

olarak kayıp zamanlı kazasız 10 
yılı başarıyla geçirmenin guru-
runu yaşadıklarını ifade eden 
Özbayrak, şunları söyledi: “10 
yıldır bu fabrikada kimsenin 
sevdikleri ağlamadı. 10 yıldır 
bizler işe geldiğimiz gibi dön-
dük evlerimize, sevdiklerimi-
ze. Hepimizin ilk hedefi her an 
güvenli çalışmak oldu. Bizler 
bu fabrikada asla riskleri nor-
malleştirmedik, kabullenme-
dik. Olması gerektiği gibi her-
kes için güvenli bir iş ortamı 
yarattık. İşveren olarak iş sağ-
lığı ve güvenliğini önceliğimiz 
yaptık. Gerekirse işi durdur-
duk, en kullanışlı kişisel koru-
yucu donanımları seçtik. İnsan 
hayatı için yapılan harcamanın 
bir maliyet olmadığı bilinciyle 
hareket ettik. Süreçlerimizde 
kapsamlı güvenlik eğitim prog-
ramlarımızı uyguladık, düzenli 
İSG toplantıları yaptık ve en-
düstri lideri güvenlik teknoloji-
lerini uygulamaya aldık.”

AYŞE KAYTAN UÇAK
ESKİŞEHİR

Bien’den Bilecik’e 5,5 milyon
metrekarelik ilave yatırım 

Yapı sektöründe tasarımdaki öncü rolü ve geniş ürün yelpazesiyle öne çıkan Bien, Bilecik 2. Organize 
Sanayi Bölgesi’ndeki ilave tesislerinin açılışını yaptı. Faaliyete giren ilave tesisle Bien’in toplam 

seramik üretim kapasitesi yıllık 51 milyon metrekareye ulaştı.

Türkiye’de ve dünyada yapı 
sektörünün önemli oyuncu-

larından Bien, yatırımlarına hız 
kesmeden devam ediyor. Bien, Bi-
lecik 2. Organize Sanayi Bölge-
si’ndeki ilave tesislerinin açılışı-
nı düzenlenen bir törenle gerçek-
leştirdi. Törende Duvar Seramik 
Fabrikası ilave hatların yanı sıra 
Armatür Fabrikası, Tamamlayıcı 
Ürünler Fabrikası, Chemicall Frit 
Tesisleri’nin de açılışı yapıldı. Tö-
rende konuşan Bien Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardımcısı Ali Ercan, 

Türkiye’yi sevdiklerini belirterek, 
”Bu yatırımları ülkemize olan sev-
gimizle yapıyoruz. Fabrikaları ilk 
aldığımızda Bilecik 4 milyon met-
rekare, Bozüyük ise yaklaşık 1,5 
milyon metrekare kapasiteye sa-
hipti. Bugün yeni tesislerimiz için 
bütün teknik ekibimiz ve kadro-
muz çok heyecanlı” dedi. 

Çine yatırımı 1 yıl sonra 
hizmete girecek
Sektördeki bilgi birikimlerini 

dünyanın en büyük tesisini kur-

mak için kullandıklarını dile geti-
ren Ercan, “Yatırımlarımıza her 
zaman hız kesmeden devam et-
tik. Ancak nasıl daha iyi ve farklı 
yapabileceğimize, yeni teknoloji-
leri nasıl entegre edebileceğimi-
ze odaklandık. Bu ek tesislerimi-
zin yanı sıra yaklaşık 3 yıl önce 
alt yapısına, geçtiğimiz yıl da ya-
tırımına başladığımız Aydın Çi-
ne’deki tesisimizi önümüzdeki 
1 yılda açmayı planlıyoruz” diye 
konuştu. Son teknoloji kullanılan 
ilave tesislerde yer ve duvar sera-

miği, yer ve duvar karosu, granit, 
armatür ve duş sistemleri, göm-
me rezervuar ve klozet kapakları 
ile frit üretimi yapılacak. Bilecik 
2. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 
ilave tesisi yatırımı ile 5.5. milyon 
metrekare ek duvar karosu üre-
tim kapasiteyle birlikte toplam 
yıllık 51 milyon metrekare sera-
mik üretim kapasitesine ulaşıldı. 
Ayrıca yılda 270 bin adet arma-
tür, 500 bin adet gömme rezervu-
ar ve 500 bin adet klozet kapağı 
üretilmesi planlanıyor.

Serhat Serhat 
DolazDolaz

Göktürk Göktürk 
YetimYetim
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Kuzey Anadolu Kalkın-
ma Ajansı (KUZKA) 
ile Küçük ve Orta Öl-

çekli İşletmeleri Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi Başkanlı-
ğı (KOSGEB ), ‘2023 yılı İma-
lat Sanayiinde Rekabetçiliğin 
Geliştirilmesi Ortak Finans-
man Destek Programı’nı yürü-
tecek. Program çerçevesinde 
KOBİ’lere 20 milyon TL bütçeli 
finansman desteği sağlanacak.

Bölgede imalat sanayisinde-
ki faaliyet gösteren KOBİ’le-
rin proje başvurusu yapabile-
cekleri program çerçevesinde 
desteklenecek faaliyetleri için 
toplam 20 milyon TL tutarında 
kaynak tahsis edildi. KUZKA ve 
KOSGEB iş birliğinde sağlana-
cak ortak finansman desteği, 
KDV hariç olmak üzere asga-
ri proje bütçesi (kredi miktarı) 
500 bin TL, azami proje bütçe-
si (kredi miktarı) 2 milyon 500 

bin TL, ajans kar payı destek 
oranı ise kredi veya finansal ki-
ralama işleminde faiz/kar pa-
yı oranının 12 puanı olarak be-
lirlendi. Projelerin durumuna 
göre KOSGEB , program için 
ayrılan kaynağın bir kısmını 
veya tamamını kullandırabile-

cek. KOBİ’lerin finansman ih-
tiyacının karşılanması ve ya-
tırım hareketinin başlatılma-
sının hedeflendiği programa 
başvurular, KAYS üzerinden 10 
Mart saat 18.00’e kadar yapıla-
bilecek. Başvuru sahiplerinin, 
proje başvurularını ajansın fi-

nansman desteği çağrısı ilanın-
da ifade edilen son kabul tarih 
ve saatine kadar KAYS üzerin-
den yapabilecekler. Başvuru-
ların tamamlanmış olması için 
KAYS üzerinden üretilen taah-
hütnamenin imzalanması ge-
rekiyor. Taahhütname ise en 

geç 17 Mart 2023 saat 18.00’e 
kadar e-imzalı veya ıslak im-
zalı olarak elden veya posta yo-
lu ile Kuzey Anadolu Kalkın-
ma Ajansı’na teslim edilecek. 
Programa ilişkin detaylı bilgiye 
ise web sitesi üzerinden ulaşı-
labilecek.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 
(KOSGEB), ortak finansman programıyla imalat sanayisindeki KOBİ'lere 20 milyon TL'lik rekabetçilik desteği verecek. 

KUZKA ve KOSGEB’ten 
KOBİ’lere ortak destek Yapı Kredi 

Leasing'e 
19 milyon euroluk 
finansman 

Finansal kiralama 
şirketlerine  
yurtdışından 
kredilerde KKDF 
Sıfırlandı 

Yapı Kredi Leasing, İtalyan Si-
gorta ve İhracat Kredi Kuruluşu 

(SACE) garantisi ile yaklaşık 19 mil-
yon euro tutarında ve 6 yıl vadeli kredi 
sağladı. Yapı Kredi Leasing’ten yapı-
lan açıklamaya göre, söz konusu kredi, 
İtalya'dan yapılacak yatırım malları it-
halatının finansmanı için kullandırıla-
cak. “SACE garantisi karşılığında ING 
Bank'tan sağladığımız uzun vadeli bu 
kaynağı uygun koşullarda yatırımcıla-
ra sunmaktan dolayı mutluluk duyu-
yoruz” diyen Yapı Kredi Leasing Genel 
Müdürü Fatih Torun, “Söz konusu an-
laşma ile İtalya ile yapılacak tüm ya-
tırım malı ithalatlarında müşterileri-
mize uygun koşullarda kullandırılacak. 
Sektörün öncü ve lider kurumu Yapı 
Kredi Leasing olarak SACE gibi güçlü 
iş ortaklarıyla hareket etmeye ve farklı 
ölçeklerdeki tüm kurumların ihtiyaç-
larını leasing yolu ile karşılamaya de-
vam edeceğiz” diye konuştu. 

Yapı Kredi Leasing'e 

19 milyon euroluk finansman 

Yapı Kredi Leasing, İtalyan Si-
gorta ve İhracat Kredi Kuruluşu 

(SACE) garantisi ile yaklaşık 19 mil-
yon euro tutarında ve 6 yıl vadeli kredi 
sağladı. Yapı Kredi Leasing’ten yapı-
lan açıklamasına göre, söz konusu kre-
di, İtalya'dan yapılacak yatırım malları 
ithalatının finansmanı için kullandı-
rılacak. “SACE garantisi karşılığında 
ING Bank'tan sağladığımız uzun va-
deli bu kaynağı uygun koşullarda yatı-
rımcılara sunmaktan dolayı mutluluk 
duyuyoruz” diyen Yapı Kredi Leasing 
Genel Müdürü Fatih Torun, “Sözkonu-
su anlaşma ile İtalya ile yapılacak tüm 
yatırım malı ithalatlarında müşteri-
lerimize uygun koşullarda kullandırı-
lacak. Sektörün öncü ve lider kurumu 
Yapı Kredi Leasing olarak SACE gibi 
güçlü iş ortaklarıyla hareket etmeye ve 
farklı ölçeklerdeki tüm kurumların ih-
tiyaçlarını leasing yolu ile karşılamaya 
devam edeceğiz” diye konuştu. 
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Aralıkta finansal 
kiralamanın büyüklüğü 
159.5 milyar TL’ye ulaştı
Bankacılık Düzenleme ve 

Denetleme Kurumu (BD-
DK)verilerine göre; Aralık 2022 
döneminde finansal kiralama 
şirketlerinin aktif büyüklüğü 
159 milyar 560 milyon TL olur-
ken, finansal kiralama alacakla-
rı 112 milyar 272 milyon TL, ta-
kipteki alacakları 5 milyar 307 
milyon TL olarak gerçekleş-
ti. Yine aynı dönemde finansal 
kiralama şirketlerinin dönem 
net kârı 5 milyar 349 milyon TL, 
öz kaynakları ise 21 milyar 791 
milyon TL oldu. BDDK verileri-
ne göre; Aralık 2022 dönemin-
de faktoring şirketlerinin aktif 
büyüklüğü ise 108 milyar 349 
milyon TL, faktoring alacakla-
rı 100 milyar 509 milyon TL, ta-
kipteki alacakları 2 milyar 94 
milyon TL olarak gerçekleşti. 
Aynı dönemde faktoring şirket-
lerinin dönem net kârı 4 milyar 
528 milyon TL ve öz kaynakları 
15 milyar 479 milyon TL oldu. 
Aynı dönem, tüketici finans-
man şirketlerinin aktif büyük-
lüğü 70 milyar 523 milyon TL, 
finansman kredisi alacakları 55 
milyar 585 milyon TL, takipte-
ki alacakları 1 milyar 208 mil-
yon TL olurken dönem net kârı 

1 milyar 560 milyon TL, öz kay-
nakları ise 10 milyar 83 milyon 
TL olarak gerçekleşti. 

Finansal kiralamada yurtdışı 
krediler için KKDF sıfırlandı 
Finansal kiralama şirketleri-

nin yurt dışından sağladıkları 
kredilerde KKDF (Kaynak Kul-
lanımı Destek Fonu) kesinti-
si oranı yüzde 0 olarak belirlen-
di. Resmî Gazetede yayımlanan 
6657 sayılı Cumhurbaşkanı Ka-
rarı ile yurt dışından sağlanan 
kredilerde KKDF kesintisi ora-
nı ortalama vadesine bakılmak-
sızın yüzde 0 olarak belirlendi. 
Bankalar ve finansman şirketleri 
dışında Türkiye'de yerleşik kişi-
lerin yurt dışından sağladıkları; 
döviz ve altın kredilerinde orta-
lama vadeye göre yüzde 0 ile yüz-
de 3 arasında değişen oranlarda, 
TL kredilerde ortalama vadeye 
göre yüzde 0 ya da yüzde 1 ora-
nında KKDF kesintisi yapılıyor. 
Kararla birlikte finansal kirala-
ma şirketlerinin yurt dışından 
sağladıkları kredilerde KKDF 
kesintisi oranı ortalama vadesi-
ne bakılmaksızın yüzde 0 olarak 
belirlendi. Karar 10 Ocak 2023'te  
yürürlüğe girdi.
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Eskişehir’in bugün için bir 
susuzluk tehlikesiyle karşı 
karşıya olmadığını ancak su 

fakiri olan kentin çok yakın bir gele-
cekte su sıkıntısı yaşanmaması için 
harekete geçilmesi gerektiğini kay-
deden Oğuzhan Özen, Eskişehir’in 
içme ve kullanma su kaynağının Sa-
karya Havzasının alt havzası olan 
Porsuk Alt Havzasından sağlandı-
ğını aktardı. Porsuk Alt Havzasının; 
Tarım ve Orman Bakanlığı verile-
ri incelendiğinde yerüstü ve yeraltı 
su potansiyeli toplamının 879 mil-
yon metreküp/yıl olduğunu belir-
ten Özen, bu havzada bulunan nü-
fus sayısının ise 1.1 milyon civarın-
da olup,  kişi başına düşen su miktarı 
800 metreküp/yıl ile su fakiri konu-
munda olduğu bilgisini verdi. Mev-
cut potansiyelin yüzde 90’ının kul-
lanıldığını söyleyen Özen, “2025 
yılında Porsuk Alt Havzası’nda tü-
ketilecek su miktarının 298 milyon 
metreküp olacağı öngörülüp, yerüs-
tü su potansiyelinin ise kuraklığa 
bağlı 190 milyon metreküp olacağı 

hesaplanıyor. Görüldüğü üzere Por-
suk Alt Havzası önümüzdeki birkaç 
yıl içerisinde dahi potansiyel olarak 
ihtiyaç duyulan tüketim miktarını 
karşılayamayacak duruma gelmesi 
muhtemeldir” ifadelerini kullandı.  

 
Suyun hem miktarı 
hem kalitesi azalıyor
Kaynağını Murat Dağı’ndan alan 

Porsuk Barajı’nın 431 milyon met-
reküp işletme hacmine sahip oldu-
ğunu söyleyen Özen, yüksek kirli-
lik oranına sahip Porsuk’tan alınan 
suyun, ESKİ tarafından arıtılabil-
mesi için ciddi bir bütçe harcama-
sı yapılarak, insani tüketim amaçlı 
kullanıma uygun hale getirildiğini 
dile getirdi. Eskişehir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Yılmaz Büyüker-
şen tarafından Porsuk Barajı’ndaki 

su seviyesinde yaşanan azalmaya ve 
kirliliğe her fırsatta vurgu yapıldığı-
nı belirten Özen, kurum olarak Por-
suk Nehri’nin kalitesinin var olan-
dan daha da kötüleşmemesi için 
gerekli tedbirleri alarak, koruma 
planlarının hazırlanması için yoğun 
bir çalışma yürüttüklerini söyledi. 
Özen, “Eskişehir için mutlaka alter-
natif su kaynağı yaratılması gereki-
yor. Bunun için en elverişli kaynak 
da Sakarya Nehri’nin doğduğu ili-
miz sınırları içinde olan Sakaryaba-
şı’dır. Sakarbaşı’ndan içme ve kul-
lanma suyu getirilmesi projesi çok 
önemli” diye konuştu. 

“Bölgesel ürün politikası 
oluşturulmalı”
ESKİ Genel Müdürlüğü tarafın-

dan arıtılarak Eskişehir halkının 

hizmetine sunulan içme ve kullan-
ma suyundaki “kullanma” kelime-
sinin genel olarak yanlış anlaşıldı-
ğına dikkat çeken Özen, “Özellik-
le kırsal bölgelerimizde kullanma 
suyu dendiğinde, tarımsal sulama 
amaçlı kullanılan su da bu kapsam-
da algılanıyor. Sınırlı olan insani tü-
ketim amaçlı su kaynakları gerçek 
ihtiyacın çok üzerinde harcanıyor. 
Bu durum hem yetersizliği, hem de 
yüksek maliyeti beraberinde geti-
riyor” ifadelerine yer verdi. Kuru 
tarım bölgesi olan Eskişehir’de son 
yıllarda artan mısır gibi çok su is-
teyen ürünlerin ekiminin, bu şeh-
rin su kaynaklarına bir nevi ihanet 
olduğunu söyleyen Özen, suyun ol-
madığı yerlerde suya ihtiyaç duyan 
bitki çeşitliliğine izin verilmeme-
si gerektiğinin altını çizdi. Tarım 
alanında ürün seçimi ve sulamada 
yasal düzenlemelerin acilen yapıl-
ması gerektiğini vurgulayan Özen, 
“Bölgesel ürün politikası oluştu-
rulmalı, devlet teşvikleri buna gö-
re düzenlenmelidir. Su kadar hayati 
önem taşıyan gıda güvenliğini doğ-
rudan etkileyen gübre ve ilaç kulla-
nımının denetlenmesine de öncelik 
verilmeli” dedi. 
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31 Ocak 2023 • SALIHazırlayan: Başak Nur GÖKÇAM sürdürülebilirlik

40 gün
Birincil hava 
kirleticilerden olan kükürt 
oksitin atmosferdeki 
kalıcılık süresi 40 günü 
bulmaktadır. 

Taşıma suyla obez şehirlerin 
su ihtiyacı karşılanamaz

Su sorununa karşı acilen zihinsel kuraklığın önüne 
geçilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Mikdat 

Kadıoğlu, suda yanlış yapılanlara çözüm önerilerini 
DÜNYA gazetesine anlattı. 

Gelişmiş ülkelerin suyu biz-
den iyi yönettiğini söyle-
yen İTÜ İklim değişikli-

ği UYGAR Merkezi Müdürü Prof. 
Dr. Mikdat Kadıoğlu, ”Taşıma suyla 
obez şehirlerin taleplerinin hep kar-
şılanabileceğinin sanılması, yarı ku-
rak olan ülkemizde tropikal meyve 
ekme çılgınlığı ve su olmayan kurak 
bölgelerde sulu tarım yapma mera-

kı” suyumuzu azaltıyor dedi.
Kadıoğlu, “İnşaat mühendisi ka-

fası ile boruları döşeyelim şeklinde-
ki çözümler dışında su yönetimi için 
başka şeyler düşünülemiyor. Büyük 
bir ‘zihinsel kuraklık’ ile hep aynı 
şeyleri yapıp farklı sonuçlar elde et-
mek için yerimizde patinaj yapıp du-
ruyoruz” diye konuştu.

31 Ocak’ta Tarım ve Orman Ba-
kanlığı tarafından Emine Erdoğan 
himayelerinde yapılacak “Su Ve-
rimliliği Seferberliği Tanıtım Top-
lantısı öncesi İTÜ İklim değişikli-
ği UYGAR Merkezi Müdürü Prof. 
Dr. Mikdat Kadıoğlu, kuraklık, su-
da yanlış yapılan hususlar ve çözüm 
önerilerini paylaştı.

Mine ATAMAN
mine.ataman@dunya.com

“Kullanılabilir suların yönetim
planlaması acilen gündeme alınmalı”

Ayşe KAYTAN UÇAK
ESKİŞEHİR

İstanbul’da hava 
kirliliği yüzde 9 arttı

Dikey tarım ile 
su kullanımında 

yüzde 90’a varan 
tasarruf sağlanıyor 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hava Ka-
lite Ölçüm istasyonlarından derlediği verilere 

göre, İstanbul'da 2021'de ortalama partikül mad-
de (PM10) hava kirliliği konsantrasyonu 38,2 µg/
m3 (mikrogram bölü metreküp) ölçüldü. 2022'de 
41,5 µg/m3 olan hava kirliliği önceki yıla göre yüz-
de 9 arttı.

Geçen yıl, İstanbul'da partikül madde hava kir-
liliğinin en fazla ölçüldüğü istasyon 97,6 µg/m3 ile 
Göztepe olurken, burayı sırasıyla 95,4 ile Sultan-
gazi 3, 63,6 ile Sultangazi 2, 59,3 µg/m3 ile Esen-
yurt istasyonlarının takip ettiği belirtildi.

En temiz hava Kandilli’nin
Aynı dönemde hava kirliliğinin en az ölçüldüğü 

istasyon 13,1 µg/m3 ile Kandilli 1’inci oldu. Parti-
kül madde hava kirliliği Büyükada istasyonunda 
15,8, Sarıyer istasyonunda 24,4, Şile istasyonunda 
25,1 µg/m3 olarak belirlendi.

Öte yandan kentteki hava kirlilik oranının ise 
2022'de önceki yıla göre 25 istasyonda artarken 9 
istasyonda azaldığı belirtildi.

Dikey tarım yöntemi ile şe-
hirlerde tarımsal üretim 

yapmak mümkün hale geliyor. 
Ayrıca yöntem ile karbon salı-
mı minimum düzeye inerken, 
su kullanımında da en az yüzde 
90’a varan tasarruf sağlanıyor. 

Birleşmiş Milletler Ekono-
mik ve Sosyal İşler Departmanı 
(UN DESA)’nın yayımladığı “2018 Dünya Kentleş-
me Beklentileri Revizyonu” bilgilerine göre dünya 
nüfusunun yüzde 55’i kentlerde yaşam sürüyor. 
2050’ye kadar ise bu oranın yüzde 68’e çıkacağı 
bekleniyor. 

Kent yaşamı tarım arazilerinde 
yeterlilik sıkıntısı yaratıyor
Kent yaşamının bu kadar artıyor olması, mevcut 

tarım arazilerinde yeterlilik sıkıntısına neden olu-
yor. Bunun sonucunda ise yeni tarım tekniklerinin 
geliştirilmesi ihtiyacı doğuyor. Kapalı alanda ve 
topraksız yapılan dikey tarım, sürdürülebilirlik ve 
tarımsal üretimi kırsal alandan kentsel alana taşı-
ma özellikleriyle alternatif oluyor. 

Kentlerde yaşayan insanların güvenli gıdaya 
kontrollü bir şekilde erişebilmesi için dikey tarım 
sistemlerinin önemine dikkat çeken Gebze Tek-
nik Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Müdür 
Yardımcısı Dr. Ümit Barış Kutman, dikey tarım 
sisteminin geleneksel tarıma oranla su ve gübre 
tasarrufu sağladığını söyledi. 

1 litrelik atık su 8 litre tatlı suyu kirletiyor
Suyun yüzde 17’sinin kentlerde 
kullanıldığını belirten Kadıoğlu, 
“Onun da neredeyse yarısı kayıp, 
kaçak. 1 litrelik atık su, 8 litre tat-
lı suyu kirletiyor. Belediyelerin 
sadece yüzde 10’unda arıtma var. 
Kaçak ve yeraltı suyu kullanımı 
oranı yüzde 30’larda. Sanayide 
kullanılan suyun geri dönüşümü-
nün olmaması, yoğun ve kaçak 
yeraltı suyu kullanımı da önemli 
problemlerden” dedi. 

Acilen zihinsel kuraklığın önü-
ne geçilmesi gerektiğinin altını 
çizen Kadıoğlu, “Bunun için ku-
raklık ve su kıtlığı ile mücadele 
için kentlerde yeni yaklaşımlar 
gerek. Artık zor ve geçici bir çö-
züm olan boru döşeyip su getirme 
yerine eldeki suyu doğru yönet-
mek ve su kaynaklarını çakıl taşı-
na kadar korumak için çalışmalı-
yız” ifadelerinde bulundu. 

Su ve kuraklığı tek elden izle-
yebilecek belediye meteoroloji 
biriminin kurulması gerektiğine 
ayrıca dikkat çeken Kadıoğlu, “1 
Ekim Su Yılı başında mali yılba-
şı 1 Ocak gibi her yıl devreye gire-
cek Kentin Su Bütçesi hazırlanıp 
yürürlüğe konulmalı” önerisinde 
bulundu. 

Yağmur suyu hasadı yapılmalı 
Doğru su kullanımında yağmur 

suyu hasadının yapılması gerek-
tiğini belirten Kadıoğlu, “Özel-
likle binaların çatılarından gelen 
yağmur sularını sarnıçlarda de-
polayıp yağmur suyu hasadı ile 
kullanım suyu olarak değerlendi-
rilmesine yönelik mevzuat düzen-
lemeleri yapılarak ceza yerine bu 
uygulama teşvik edilmeli” dedi. 

Kent ve çevresinde kullanıla-
bilecek su kaynaklarının küresel 

iklimden nasıl etkileneceğinin 
belirlenmesine vurgu yapan Ka-
dıoğlu, “Kentlerin ideal nüfus ve 
sanayi kapasitesinin hesaplan-
ması gerektiğini de belirterek, su 
arz ve talep dengesinin kurularak 
kent planlamasının yapılması ge-
rektiğini söyledi. 

İçme suyu diğer sulardan 
ayrılmalı 
İçme suyu ile kullanma suyu-

nun birbirinden ayrılması ge-
rektiğine vurgu yapan Kadıoğlu, 
“Büyük masraf ve emekle getiri-
len ve arıtılan suyun araba, vb. yı-
kamada kullanımı engellenmeli-
dir” uyarısında bulunurken, dün-
yanın hiçbir yerinde kuraklığa 
çare olarak kullanılmayan “yağ-
mur bombası” gibi uygulamalara 
ise prim verilmemesi gerektiğine 
dikkat çekti. 

Türkiye 2030 yılında 
su sıkıntısına düşebilir 
DSİ’ye göre Türkiye’nin şu an net kullanı-
labilir tatlı su kaynağı: 112 milyar m3 /yıl. 
Kişi başına düşen su miktarı 1500 m3/yıl.  
Türkiye şu anda su stresi olan bir ülke ol-
sa da 2030 yılında su sıkıntısına düşmesi-
nin öngörüldüğü bilgisini veren Kadıoğ-
lu, şöyle devam etti: “Artan nüfus, iklim 
değişikliği ve azalan su kaynakları nede-
niyle Türkiye’de kişi başına kullanılabilir 
yıllık su miktarının 1.000 m3’ün çok altı-
na inmesi ile “su fakiri” olacağız.”

Sahip olduğumuz suyun yüzde 74’ünün 
tarımsal sulamada kullanıldığını belirten 
Kadıoğlu, “En büyük sorun tarımsal sula-
manın modern yapılamamasında. Tarım-
sal sulamanın yüzde 88’i hala vahşi sula-
ma. Suyun yüzde 50’si yolda kayboluyor. 
Kaçak yer altı suyu kullanımı su kaynakla-
rına zarar veriyor” dedi.

Tarımsal sulamanın ayrıntılarına ba-
kıldığında ise damla sulamanın yakla-
şık %1 iken, mikro sulamanın sıfıra yakın 
olduğunu belirten Kadıoğlu, “Damla ve 
mikro sulama ile önemli bir su tasarru-
fu mümkün ama bunun için daha fazla 
teşvik ve eğitim gerekiyor” ifadelerinde  
bulundu.
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