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Halka arzlarda 
‘aslan payı’ 

bireyselin olacak
Bireysel yatırımcıların, 
“halka arzlardan yeterli 
pay alamıyoruz” şikayeti 
yerine ulaştı. Sermaye 
Piyasası Kurulu, tahsisat 
oranlarında değişikliğe 
gidiyor. Yeni arzlarda oran 
% 80’e kadar çıkartılacak. 

Piyasada yön ne olursa olsun hal-
ka açılan hisselerin günlerce ta-
van-tavan gitmesi dikkat çeker-

ken, yüksek talep ve düşük tahsisat ko-
nusu yeni tartışmalara sahne oluyor. 
DÜNYA’nın edindiği bilgiye göre ser-
maye piyasalarında bireysel yatırımcı-
yı sevindirecek bir haber Sermaye Pi-
yasası Kurulu’ndan geliyor. Geçtiğimiz 
günlerde halka arzlarda kurumsal yatı-
rımcılara yönelik kararlar alan Serma-
ye Piyasası Kurulu, bireysel yatırımcı 
lehine tahsisat oranlarında değişikli-
ğe gidiyor. SPK’ya yakın kaynaklardan 
edinilen bilgiye göre, ilk halka arzlarda 
yatırımcı gruplarına yapılacak tahsisat 
oranlarında bireysel yatırımcılara da-
ha fazla ağırlık verilecek ve bu oran yüz-
de 80’e kadar çıkartılacak. Mevcut du-
rumda asgari tahsisat oranı yüzde 10 ve 
uygulamada yüzde 40’ın üzerinde. s02

Jülide YİĞİTTÜRK GÜRDAMAR

KOBİ'lere kullandırılan  
kredi 2 trilyon TL'yi aştı 
Bankacılık Düzenleme 

ve Denetleme Kuru-
mu’nun (BDDK) toplulaştı-
rılmış verilerine göre ban-
kalar, 2022 yılının tümün-
de KOBİ’leri kredi yoluyla 
“net” 954,3 milyar lira fon-
ladı. Böylece KOBİ kredile-
rinin bakiyesi 2022 yılında 
yüzde 88,8 artarak 2 trilyon 
28 milyar lira ile tarihinde-
ki en yüksek düzeye ulaştı. 
Bankacılık sektörünün 2012 
sonunda 200 milyar liranın 
altında bulunan KOBİ kredi 
hacmi, 2014’de 300 milyarı, 
2016’da 400 milyarı, 2017’de 
500 milyarı, 2018’de 600 
milyarı, 2020’de 800 milya-
rı, 2021 sonunda 1 trilyon li-

rayı aşmıştı. Kredi bakiye-
si geçen yıl neredeyse ikiye 
katlandı. Bakiyenin 996,6 
milyar lira ile büyük bölü-
münü geçen yıl hacmi net 
460,7 milyar lira artan kamu 

bankalarınca açılmış kredi-
ler oluşturdu. Oransal baz-
da en büyük artış ise yüzde 
115,6 ile yabancı bankaların 
KOBİ kredilerinde. 

Naki BAKIR s04
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Anadolu’ya beyin 
göçü kalkınmada 
devrim yaratır 

Türkler Romanya’da 
3.5 milyar liralık
ihale kazandı

Prof. Işın Çelebi, Türkiye ekonomisi-
nin temel meselesinin istikrar ve gü-

ven olduğunu söyledi.  “Seçimlerin düğün 
bayram ortamında geçmesi çok önem-
li” dedi. Prof. Çelebi’nin hayalinde Avru-
pa yerine memleketine göç eden gençle-
rin Karaman’da, Mardin’de, Gaziantep’te 
üniversiteler ve OSB’lerle işbirliği içinde 
teknoloji üretip ihraç ettiği bir Türkiye 
var. Prof. Çelebi, Kurtuluş Savaşı ruhuyla 
başlatılacak yeni bir kalkınma hamlesi ile 
genç beyinlerin Anadolu’ya göçünün teş-
vik edilmesi gerektiğini anlattı.
 Özlem ERMİŞ BEYHAN s15

“İhracatta nicelik 
değil nitelik önemli” 
Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Baş-

kanı Tuncay Yıldırım, ihracatta so-
runların çözümünde niceliğe değil ni-
teliğe odaklanmak gerektiğini vurgula-
dı. GTO’ya kayıtlı şirket sayısının 3 bin 
200’e yükseldiğini belirten Başkan Yıl-
dırım, GTO Suriye Masası ile yerel eko-
nomiyi koruyarak haksız rekabetin önü-
ne geçmeyi hedeflediklerini anlattı. Ga-
ziantep’in ihracatındaki pazarlarına 
bakıldığında ilk sırada Irak’ın olduğunu 
aktaran Başkan Yıldırım, Irak’taki po-
tansiyelin doğru değerlendirilmesi ge-
rektiğinin altını çizdi. 
Güneş DOĞDU SOYLU  s19

Türk inşaat şirketleri, son dönemde 
Romanya’da peş peşe yol proje ihale-

si kazanıyor. ESTA İnşaat ve Günal Grup, 
Romanya’daki Baldana-Targovişte proje-
sinin modernizasyon işleri için 3.5 milyar 
liralık imzayı attı. Kerim ÜLKER s05

Ayakkabıcı 
ve yan 
sanayici 
‘indirim’de 
anlaştı 
Ayakkabı sektö-

rü ve ayakkabı 
yan sanayicileri, yüz-
de 10 indirim kararı 
aldı. DÜNYA’nın ön-
ceki akşam duyurdu-
ğu gelişmenin detay-
ları AYMOD Fuarı’n-
da paylaşıldı. Türkiye 
Ayakkabı Sanayicileri 
Derneği ve Ayakkabı 
Yan Sanayicileri Der-
neği, üyelerine ayak-
kabı fiyatlarında in-
dirim çağrısında bu-
lundu. 
Nurdoğan ARSLAN 
ERGÜN s16

Tarım Tarım 
makinalarında makinalarında 
stokçuluk stokçuluk 
başladıbaşladı

s17

Borsa İstanbul, şubat ayına da sert düşüşle başladı. 
BIST100 endeksinde dün yaşanan düşüşün yüzde 

5'i aşması üzerine, saat 17:14 itibarıyla devre 
kesti. Endeks günü yüzde 5,29 oranında 

düşüşle 4 bin 713 puandan tamamladı. 
Uzmanlar,  Almanya, Fransa, ABD, 
Hollanda, İngiltere ve Kanada’nın, 
Türkiye'de "terör saldırısı olabilir" 

uyarısı yapmasının bu düşüşte 
etkili olduğu görüşünde. 

Borsa devre kesti

M. BÜLENT YILDIRIM

Hisse 
devirlerinin 

vergisel 
boyutu s03

PROF. DR. BURAK KÜNTAY

Süper 
kahramanlar 

kitabı s10

ÖMER EKİNCİ

Merhaba 
Dünya! s05

DR. BERTAN KAYA

Yurt dışından 
şirket almanın 

tam zamanı 
s15

Hintli Adani 
1 haftada 36 
milyar dolar 
kaybetti s11

Yusuf Öztürk:
Denizcilik 

sektörünün 
de KDV'si 

düşürülmeli s13

Vakko Down 
Town ile lüksü 

Bursa'ya 
götürüyor s14
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Sermaye piyasalarında son 
günlerde gündemden düş-
meyen halka arzlar hem 

yatırımcılar hem regülatör tara-
fından yakından takip ediliyor. 

Piyasada yön ne olursa olsun 
halka açılan hisselerin genellik-
le günlerce tavan olması dikka-
ti çekerken, halka arzlarda yük-
sek talep ve tahsisat konusu yeni 
tartışmalara sahne oluyor. Geç-
tiğimiz günlerde halka arzlarda 
kurumsal yatırımcılara yönelik 
kararlar alan Sermaye Piyasası 
Kurulu, şimdi de tahsisat oranla-
rında değişikliğe gidiyor. SPK’ya 
yakın kaynaklardan edinilen bil-
giye göre, ilk halka arzlarda yatı-
rımcı gruplarına yapılacak tah-
sisat oranlarında bireysel ya-
tırımcılara daha fazla ağırlık 
verilecek ve bu oran yüzde 80’e 
kadar çıkartılacak.

 
‘Yeterli pay alamıyoruz’ 
şikayetleri
Pandemi sonrasında ivme ka-

zanan ve son 3 yılda neredey-
se 100’ün üzerinde şirketin hal-
ka açıldığı sermaye piyasaların-
da, halka arzlar son dönemin en 
önemli gündem maddesi oldu. 
Borsanın yüksek enflasyon ve dü-
şük faiz politikası nedeniyle al-
ternatifsiz olması ve halka açı-
lan şirketlerin ciddi oranda prim 
yapması sonrasında özellikle yer-
li yatırımcı sayısında yüksek artış 
oldu ve 4 milyon yatırımcı barajı 
aşıldı.

2023 yılına girerken de halka 
arzlar devam ediyor. Bu anlamda 
halka arzlara yönelik hem kurum-
sal hem de bireysel yatırımcılar-
dan yoğun ilgi sürerken, bireysel 
yatırımcılardan “Halka arzlardan 
yeterli pay alamıyoruz” şikayetle-
ri de yükselmeye başladı. 

Bunun üzerine SPK’dan hem 
bireysel yatırımcıyı daha faz-
la sermaye piyasalarına çekecek 
hem de aldığı payı artıracak kri-
tik adımlar geldi. Kurumsal yatı-
rımcılara yönelik sınırlamaların 

ardından Kurul, şimdi de birey-
sel yatırımcıya tahsisat oranını 
artırmaya karar verdi. 19 Ocak’ta 
SPK’nın kurumsal yatırımcılara 
yönelik ilke kararı aldığını hatır-
latan kaynaklar, bireysel yatırım-
cıların halka arzlardan daha faz-

la pay alabilmelerine ilişkin ye-
ni bir çalışma yapıldığını söyledi. 
Kaynaklar, kurumsal yatırımcıla-
rın halka arzlardan alacağı payın 
azaltılacağını, bireysel yatırım-
cıların payının ise artırılacağını 
ifade etti. Mevcut durumda asgari 
tahsisat oranının yüzde 10 ve uy-
gulamada yüzde 40’ın üzerinde 
olduğunu aktaran kaynaklar, bu 
oranın yüzde 80 seviyesine çıka-
rılmasının amaçlandığını bildir-
di. SPK’ya yakın kaynaklar, yurt 
içi kurumsal yatırımcılara tahsi-
sat oranının ise yüzde 10-15 ara-
lığına indirileceğini söyledi. Edi-
nilen bilgiye göre, bu tahsisat ora-
nı yasal düzenleme ile değil ama 
yönlendirme ile yapılacak.

 
Fonlara yönelik tedbir
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 

bu kararı vermesinin arkasın-
da yatan nedeninin özellikle bazı 
fonların halka arzlardan ciddi pay 
alması olarak gösteriliyor. Kay-
naklar, “Aslında her zaman birey-
sel yatırımcılardan bu kadar yük-
sek talep gelmiyor. Fakat son hal-
ka arzlarda tespit edildiği üzere 
3-5 kişi birleşerek fon kuruyor ve 
halka arzlara giriyorlar. Böylece 
bu fonlar kurumsal yatırımcı kim-
liği ile yüksek tutarda pay alabi-
lirken bireysel yatırımcı tahsisat 
grubundan katılan yatırımcılara, 
katılımın yüksek olması nedeniy-
le ayrılan pay oranı/tutarına rağ-
men, bireysel yatırımcıya verilen 
pay düşük kalıyor. ”” dediler.

 
Kurumsal yatırımcılar 
mercek altında
Kaynaklar, Kurul’un özellikle 

yeni ilk halka arzlar sonrasında 
kurumsal yatırımcıları mercek al-
tına aldığını söyledi. İlk halka arz-
lar sonrasında kurumsal yatırım-
cıların toplu satış yaptığı yönün-
deki iddiaların Kurulca sıkı takip 
edildiğini, her işlemin tek tek in-
celendiğini aktaran kaynaklar, şu 
değerlendirmelerde bulundu:

“Kurul, ilk halka arz fiyatına 
müdahale etmez. Fiyatın dayan-

dığı varsayımların makul ve ihti-
yatlı belirlenmiş olup olmadığını 
inceler. İlk halka arz fiyatının is-
kontolu olması yatırımcılara yö-
nelik teşviktir. Bütün bu unsurlar 
fiyat tespit raporlarında yer al-
maktadır. Diğer taraftan, ikincil 
piyasada oluşan fiyatlara ilişkin 
olarak ise, ilk halka arz iskontosu 
da dikkate alındığında fiyatlarda 
belli bir sınıra kadar yükseliş nor-
mal karşılanabilir. Fakat özellikle 
şirketlerin temel ekonomik gös-
tergeleri ile desteklenmeyen ve 
ilk halka arz fiyatına nazaran kı-
sa süreli fiyat artışlarına yatırım-
cılar dikkatli yaklaşmalı. Geçici 
beklentilerle hareket edilmemeli, 
şirkete ilişkin izahname dikkatli-
ce okunmalı.”

Kaynaklar, izahnamesi henüz 
onaylanmamış ilk halka arz baş-
vuruları için söz konusu oranla-
rın uygulanacağını bildirdi. Konu-
ya ilişkin görüşlerini paylaşan pi-
yasa profesyonelleri, ilk halka arz 
fiyatının temkinli yaklaşık değer 
olduğunu, borsada işlem görmeye 
başladıktan sonra oluşan fiyatın 
ise piyasada belirlendiğini söyledi.

Halka arzlarda bireysel 
yatırımcıların payı artırılacak

Halka arzlarda bireysel yatırımcıların yeterli pay alamadığı algısı üzerine 
SPK harekete geçti. Buna göre, bireysel yatırımcıların ilk halka arzlarda 

daha fazla pay almasına imkân verilecek. Yeni halka arzlarda bireysel 
yatırımcıya tahsis oranı uygulamada yüzde 80’e kadar çıkartılacak.

Ş�rket Halka Halka
 arz arz
 tar�h� f�yatı
Mackol�k 19-20 Ocak 38
Söke Un 4-6 Ocak 7,5
Oncosem 28-29 Aralık 17,5
SDT 28-29 Aralık 30
EYG GYO 22-23 Aralık 14,23
Tera Yatırım 15-16 Aralık 10
Ahlatçı Doğalgaz 14-16 Aralık 66
B�r�k�m Varlık 8-9 Aralık 14,2
Platform Tur�zm 8-9 Aralık 9,1
Özsu Balık 22-23 Kasım 7,69
San�ca Isı 15-18 Kasım 20,03
Alfa Solar 9-11 Kasım 58,5
H�dropar 10-12 Ağustos 11
Aztek Teknoloj� 10-12 Ağustos 10,9
Barem Ambalaj 3-4 Ağustos 36
Obase B�lg�sayar 28-29 Temmuz 10,5
Koroplast 20-22 Temmuz 4,68
K�ler Hold�ng 30 Haz�ran-1 Temmuz 7,1
Ruben�s Tekst�l 29-30 Haz�ran 12,5
Kocaer Çel�k (h�sse bölündü) 22-24 Haz�ran 27,5
Mak�m Mak�ne 9-10 Haz�ran 8,8

Ş�rket Halka Halka
 arz arz
 tar�h� f�yatı
Pardus G�r�ş�m  9-10 Haz�ran 2,29
Europen Endüstr� 2-3 Haz�ran 16,25
Şeker GYO 1-2 Haz�ran  1,1
Sun Tekst�l 11-13 Mayıs 26
Yayla Agro 11-13 Mayıs 12,5
İmaş Mak�na 20-22 N�san 15
K�mtur 20-22 N�san 29
BMS Tel 21-22 N�san 17,5
Suwen 13-15 N�san 18,5
Consus Enerj� 14-15 N�san 4,5
LDR Tur�zm 29-30 Mart 18,65
Smart Güneş 16-18 Mart 14
Ensar� Der� 16-17 Mart 14
Gür-Sel Tur�zm 3-4 Mart 8,25
Gez�nom� 1-2 Mart 14
Koleks�yon Mob�lya 24-25 Şubat 1,45
H�t�t B�lg�sayar 23-25 Şubat 12,5
Investco Hold�ng 22-23 Şubat 24
DAP Gayr�menkul 15-18 Şubat 18,5
Hun Yen�leneb�l�r 15-16 Şubat 1,82
Panelsan 9-11 Şubat 10,2

SON BİR YILDAKİ HALKA ARZLARIN PERFORMANSI 

Jülide YİĞİTTÜRK GÜRDAMAR
julide.yigitturk@dunya.com

Payların ilk halka arzında 
kurumsal yatırımcı şartlarında değişiklik

19 Ocak’ta SPK'nın kurumsal 
yatırımcılara yönelik aldığı 
ilke kararları piyasa tarafından 
olumlu karşılanmıştı. Kurul, 
bireysel yatırımcıların ilk halka 
arzlardan taleplerinin daha fazla 
karşılanmasını, sınırlı sayıda 
yatırımcısı bulunan ya da fonun 
önemli bir kısmına sahip az sayıda 
yatırımcının olduğu serbest 
ve/veya özel fonların, payların 
ilk halka arzından bireysel 
yatırımcı aleyhine olabilecek 
şekilde fazla pay almamalarını 
teminen kararlar almıştı. Alınan 
kararlara göre, ortaklıkların 

paylarının ilk defa halka arz 
edilmesi işlemleri kapsamında; 
serbest ve/veya unvanında ‘özel’ 
ibaresi yer alan yatırım fonlarının 
kurumsal yatırımcı kapsamında 
sayılabilmesi için ‘yatırımcı 
sayısının 50’den az olmaması’ 
ve ‘herhangi bir yatırımcının 
toplam fon katılma payı sayısının 
yüzde 20’sinden fazlasına sahip 
olmaması’ koşullarının bir arada 
sağlanması gerekecek.  
Kurul ayrıca, kurumsal yatırımcı 
şartlarında da değişikliğe 
gitmişti. Daha önce kurumsal 
yatırımcı kapsamından sayılan, 

aktif toplamının 50 milyon TL, 
yıllık net hasılatının 90 milyon TL, 
özsermayesinin 5 milyon TL’nin 
üzerinde olması kıstaslarından 
en az ikisini taşıyan kuruluşlar 
artık kurumsal yatırımcı olarak 
değerlendirilmeyecek. Daha 
önce halka açık olmayan 
ortaklıkların paylarının ilk defa 
halka arz edilmesi işlemlerinde, 
piyasa değerinin 100 milyon TL 
ve altında olması durumunda 
‘Borsa’da Satış’ yönteminin 
uygulanmasına ilişkin 
hükümdeki tutar 250 milyon TL 
olarak uygulanacak.

Tahsisatta 
asgari oran 
yüzde 10
Mevcut durumda bireysel ve 
kurumsal yatırımcılara en az 
yüzde 10 tahsisat zorunluluğu 
bulunuyor. Sermaye Piyasası 
Araçlarının Satışı Tebliği’nin 
18. maddesinin 4. fıkrasına 
göre, halka arz edilecek 
sermaye piyasası araçlarının 
nominal değerinin, en 
az yüzde 10’unun yurt 
içi bireysel yatırımcılara 
ve yüzde 10’unun yurt içi 
kurumsal yatırımcılara tahsis 
edilmesi zorunlu. Bu fıkrada 
yer alan tahsisat sınırlamaları 
borsada satış yöntemiyle 
yapılan halka arzlar ve ek 
satış yapılması halinde 
ek satışa konu paylar için 
uygulanmaz. Kurul, halka arz 
edilecek sermaye piyasası 
araçlarının piyasa değerini, 
piyasa koşullarını ve benzeri 
gerekçeler ile ihraççının ve/
veya halka arz edenin talebini 
de dikkate alarak asgari 
tahsisat oranlarını sıfıra kadar 
indirebilir veya bir kata kadar 
artırabilir.

İSO Türkiye İmalat PMI ocakta eşik 
değer olan 50'nin üzerine çıktı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) 
Türkiye İmalat Satınalma 

Yöneticileri Endeksi (PMI), 
ocakta yeniden eşik değerin 
üzerine yükselerek 50,1 oldu.

İSO Türkiye İmalat PMI an-
ketinin ocak ayı sonuçları açık-
landı. Eşik değer olan 50’nin 
üzerinde ölçülen tüm rakamla-
rın sektörde iyileşmeye işaret 
ettiği anket sonuçlarına göre, 
aralıkta 48,1 olan manşet PMI, 
ocakta yeniden eşik değerin 
üzerine çıktı ve 50,1’e yükseldi. 
PMI, böylece 10 aylık daralma 
döneminin sona erdiği sinyali-
ni verdi ve sektördeki faaliyet 
koşullarının genel olarak istik-
rarlı seyrettiğini gösterdi.

Hem üretim hem de yeni si-
parişlerde yavaşlama aralık 
ayına kıyasla hız keserken ba-
zı firmalar talepte iyileşme be-
lirtileri olduğuna dikkati çek-
ti. Üretimde düşüş son 14 ayın 
en ılımlı düzeyinde kaydedildi. 
Yeni siparişlerdeki azalma ise 
Ekim 2021’de başlayan yavaş-
lama döneminin en düşük ora-
nında ölçüldü.

Ocakta yeni ihracat sipariş-
lerindeki düşüş ivme kaybet-
mesine rağmen belirgin bir şe-
kilde sürdü ve toplam yeni si-
parişlerdekine göre daha hızlı 
seyretti. İstihdam ocakta üst 
üste üçüncü ay yükseldi ve ye-
ni istihdam yaratma hızı aralık 

ayına göre hemen hemen de-
ğişmedi.

İstihdamdaki artış sürdü 
girdi maliyetleri yükseldi
İstihdamdaki artış ve yeni 

siparişlerdeki yavaşlama, fir-
maların birikmiş işlerini azalt-
maya devam etmelerini sağla-
dı. Girdi fiyatları son 6 ayın en 
yüksek hızında artarken, ham 
madde maliyetlerindeki yük-
seliş ile liradaki zayıflık da ge-
nel maliyet yüklerinin artma-
sına katkı sağladı. Bunun sonu-
cu olarak firmalar kendi satış 
fiyatlarını Haziran 2022’den 
bu yana en yüksek oranda yük-
seltti. Tedarikçilerin teslimat 

süreleri, üç aylık iyileşmenin 
ardından ocakta ılımlı bir artış 
gösterdi.

İSO Türkiye Sektörel PMI 
ocak raporuna göre, sektörle-
rin büyük bölümü ocakta üre-
tim ve yeni siparişlerini artırdı. 
Geçen ay anket kapsamında ta-
kip edilen 10 sektörden 8’i üre-
timini artırdı. Üretimin yavaş-
ladığı iki sektör gıda ürünleri 
ve tekstil oldu. Üretimdeki en 
güçlü artış son 31 ayın en yük-
sek büyüme temposuna ulaşan 
elektrikli ve elektronik ürün-
lerde gözlendi. Bu sektör, yeni 
siparişlerde de en hızlı genişle-
me yaşayan alan oldu. Toplam 
7 sektörde yeni siparişler arttı.

Abdi İpekçi 
vefatının 
44. yılında 
anıldı

700 bin kamu 
işçisinin zam 
talebi Bakanlık 
yolunda

Uğradığı si-
lahlı saldı-

rı sonucu 44 yıl 
önce hayatını 
kaybeden Milliyet Gazetesi Ge-
nel Yayın Yönetmeni Abdi İpek-
çi, Nişantaşı’ndaki Abdi İpekçi 
Anıtı ve Zincirlikuyu Mezarlı-
ğı’ndaki kabri başında törenler-
le anıldı. Törene, Abdi İpek-
çi’nin kızı Nükhet İpekçi İzet, 
eski çalışma arkadaşları katıldı. 
Öte yandan, bir anma töreni de 
Nişantaşı’nda Abdi İpekçi’nin 
44 sene önce saldırıya uğraya-
rak hayatını kaybettiği noktada 
bulunan Abdi İpekçi Anıtı’ının 
önünde gerçekleştirildi. 

TÜRK-İŞ, kamuda 700 bin-
den fazla işçinin ücretle-

rine 2023-2025 döneminde ya-
pılacak zammın belirlenece-
ği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri 
Çerçeve Protokolü’ne ilişkin ta-
lepleri neticelendirmek için bu-
gün toplanacak. Sözleşmeye da-
ir talepleri oluşturmak için üç 
kez toplanan TÜRK-İŞ, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 
sunulacak ortak bir taslak metin 
için de HAK-İŞ ile görüşmeleri-
ni sürdürüyor. Görüşmelerin ar-
dından son şekli verilecek olan 
kamu işçisinin zam talebini içe-
ren metin, Çalışma Bakanlığına 
sunulacak.

SON BİR YILDAKİ HALKA ARZLAR
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Bursa ...............................-1/7 
Rize .................................4/7 
Sinop ...............................5/9 
Edirne .............................0/13 
Bilecik .............................-4/2 
Çanakkale .......................  4/11 
Manisa.............................0/11 
Kastamonu ......................-4/2 
Nevşehir ..........................-7/-2 
Yozgat..............................-10/-2 
Çorum .............................-10/0
Antakya ...........................  5/13

Bolu .................................-3/6 
Tokat ...............................  -2/1 
Sivas ................................-7/-2 
Kahramanmaraş .............  -2/5 
Mardin ............................   1/3 
Bingöl ..............................-2/-1  
Ağrı .................................-10/2 
Gümüşhane .....................-2/-1 
Giresun ...........................  5/9 
Ordu ................................  4/10 
Isparta .............................4/10 
Gaziantep ........................   0/5

İMSAK ÖĞLEGÜNEŞ İKİNDİ AKŞAM YATSI

NAMAZ VAKiTLERi

İstanbul 06:40 08:07 13:23 16:03 18:28 19:50 
Ankara 06:24 07:50 13:07 15:50 18:15 19:35
İzmir 06:46 08:09 13:30 16:16 18:41 19:59 
Bursa 06:39 08:05 13:22 16:04 18:29 19:50 
Trabzon 05:57 07:25 12:40 15:20 17:45 19:07 
Antalya 06:31 07:52 13:16 16:05 18:30 19:46 
Gaziantep 06:04 07:26 12:49 15:38 18:02 19:19

Van -5/2

Diyarbakır3/4

İstanbul 5/10

Samsun 3/8

Kayseri -8/0

Zonguldak 4/9

Şanlıurfa 4/8

Konya -5/4

Ankara -4/3

İzmir 3/14

Muğla -2/10
Mersin 7/16Antalya 5/15

Trabzon 5/8

Adana 7/14

Artvin 0/2
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Cumhurbaşkanı ve AK Par-
ti Genel Başkanı Recep 
Tayyip Erdoğan konuş-

masında, altılı masanın açıkladı-
ğı ortak mutabakat metninde yer 
alan başlıkların ayrıntılarıyla ilgi-
li değerlendirmeyi, partisinin Ge-
nel Merkezi ve bakanlıkların ye-
ri geldikçe milletle paylaşacağını 
aktardı. 

"Açıkladıkları vaatleri zaten 
fazlasıyla yaptık"

Erdoğan, "Sadece şu kadarını 
söyleyeyim ki bunlar bırakın yeni 
projeler için kafa yormayı, ülkede 
ne yapılıp edildiğine bile hiç bak-
mamışlar. Baksalar, 'ortak politi-
kalar' diye açıkladıkları metinde-
ki hususlardan çoğunun, vadet-
tiklerinin daha fazlasıyla zaten 
yapılmış veya yapılmakta oldu-
ğunu herhalde görürlerdi" dedi. 

Altılı masanın açıkladığı me-
tinle herkese selam verdiğini 
söyleyen Erdoğan, altılı masa-

nın cumhurbaşkanı adayını ha-
la belirlemediğini anımsata-
rak, "Tamam, adayı belirlemek-
te tembellik ediyorsunuz orasını 
anladık da bari vaatlerinizi oluş-
tururken azıcık ders çalışsaydı-
nız" diye konuştu. Altılı masanın 
ülkenin en önemli sorununun 
ekonomi olduğunu ifade ettiği-
ni belirten Erdoğan, "Tek çözüm 

önerileri, Merkez Bankasının İs-
tanbul'daki Dünya Finans Mer-
kezine giden birimlerini tekrar 
Ankara'ya döndürmek. Siz dün 
benim yanımda değil miydiniz? 
Biz Merkez Bankasının, Zira-
at Bankasının İstanbul'a gidişi-
ni konuşmadık mı? O gün siz ne 
iş yapıyordunuz?" eleştirisinde 
bulundu.

"Vadettiklerinin daha 
fazlasını zaten yaptık"

Hisse devirlerinin  
vergisel boyutu

Pay veya hisse kavramının tanımına ver-
gi kanunlarında yer verilmemekle birlik-
te, bu kavramın Türk Ticaret Kanunu’nda 

da tanımlanmadığını görüyoruz. Genel anlamıyla 
sermaye paylarını ifade eden pay veya hisse kav-
ramı, bunun kıymetli evrak haline dönüştürülme-
si ve sermayeyi temsil etmesi neticesinde pay se-
nedi veya hisse senedi olarak ifade ediliyor. Türk 
Ticaret Kanunu’nun 135. Maddesi kavramlar baş-
lığını taşımakta olup, “ortaklık payı”, şahıs şirket-
lerindeki ortaklık payını, anonim şirketteki payı, 
limited şirketteki esas sermaye payını, sermaye-
si paylara bölünmüş komandit şirketteki ortaklık 
payını ifade eder şeklinde düzenlenmiştir.

Şirket ortaklarından biri veya birkaçının ken-
disine ait hisse paylarını şirket ortaklarından bi-
rine veya dışardan birine devretmesi işlemi hisse 
devri olarak adlandırılabilir. Şirketler zaman za-
man gerek rekabet gücünü, gerekse sermaye gü-
cünü artırmak gerekse pazarlama ve satış strateji-
leri gereği hisselerinin tamamını veya bir kısmını 
devredebilirler. Gelir vergisi kanununun müker-
rer 80’inci maddesi ile ortaklık haklarının veya 
hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazanç-
ların değer artış kazancı olarak vergilendirileceği 
hüküm altına alınmış.

Limited şirket hisse devirlerinin vergilemesi
Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine göre li-

mited şirketler tarafından hisse senedi ya da il-
mühaber çıkartılamıyor. Limited şirketlerde 
sermaye payı ortaklık payı olarak ifade edilerek, 
hisse senedine bağlanamıyor. Bu durumda da li-
mited şirket hisseleri ne zaman satılırsa satılsın, 
bundan doğan kazançlar “değer artışı kazancı” 
olarak gelir vergisine tabi tutuluyor. 

Gelir vergisi düzenlemesine göre gerçek kişi-
lerin ivazsız olarak iktisap ettikleri menkul kıy-
metlerin devrinden elde ettikleri kazançlar ile 
tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan faz-
la süre ile elde tuttukları hisse senetlerinin dev-
rinden sağladıkları kazançları gelir vergisine ta-
bi değildir.

Ayrıca Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’nci 
maddesine göre; tam mükellef kurumlara ait 
olup, Borsa İstanbul (BIST)’da işlem gören ve bir 
yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetle-
rinin elden çıkarılmasından elde edilen gelirler 
için yıllık beyanname verilmez.

KDV Kanununun 17/4-g maddesinde “döviz, 
para, damga pulu, değerli kağıtlar, hisse senedi” 
teslimleri katma değer vergisinden istisna edil-
miş. Buradaki düzenleme KDV’nin konusuna gi-
ren ticari ve zirai faaliyet ile serbest meslek faali-
yeti kapsamındaki teslimlerdir. Gerçek kişilerin 
ticari amaç taşımayan hisse senedi alım- satım-
ları ise KDV’nin konusuna girmediğinden hiçbir 
süreye bağlı olmaksızın katma değer vergisine ta-
bi değildir. Limited şirketin anonim şirkete dö-
nüşmesi halinde, anonim şirket ortaklarının el-
de etmiş oldukları hisse senetlerinin iktisap tari-
hi öteden beri mükellefler ile mali idare arasında 
ihtilafa yol açıyor. Bu ihtilaflar ve farklı bakış açı-
ları iki yıllık sürenin hesabında farklılıklara ve de 
vergilemeye ya da vergilememeye yol açıyor.

Mali İdare Limited şirketin nev’i değiştirerek 
anonim şirkete dönüşmesi halinde anonim şir-
ket hisse senetlerinin iktisap tarihi olarak, ano-
nim şirket hisse senetlerinin basım tarihinin esas 
alınması yönünde görüş değişikliği yapmış.

Konuyu Mali İdarenin özelgelere de yansımış 
olduğu görüşleri çerçevesinde ele aldığımızda li-
mited şirketlerin nev’i değişikliği sonrasında ano-
nim şirkete dönüşmeleri halinde hisse senetleri-
nin iktisap tarihi olarak hisse senetlerinin basım 
tarihinin esas alındığı, bundan dolayı nev’i deği-
şikliği sonrasında şirketlerin bir an önce hisse se-
nedi bastırmaları gerektiğini unutmamaları his-
se senetlerinin devri halinde vergilemenin önüne 
geçebilecek.

            

bulent.yildirim@dunya.com

Mahmut Bülent 
YILDIRIM

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda altılı masanın ortak mutabakat 
metnini eleştiren Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip 

Erdoğan, "Bunlar ülkede ne yapılıp edildiğine bile bakmamışlar” dedi.  

İYİ Parti Genel Başkanı Me-
ral Akşener, partisinin 

TBMM Grup Toplantısı’nda, 
altılı masanın Ortak Politika-
lar Mutakabat Metni’ne ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu. 
Akşener, “6 parti olarak bu za-
mana kadar iktidarın önümüze 
yuvarladığı siyasi yün yumakla-
rıyla değil, seçimi kazandıktan 
sonra neler yapacağımızla ilgi-
lendik. İşte bu çalışma 14 Ma-
yıs'tan sonra yapacaklarımı-
zın somut planıdır" dedi. Met-
nin; çalışanın, yarının kalkınan, 
zenginleşen ve demokratikle-
şen Türkiye'si yolunda atılacak 
adımları tariflediğini, aynı za-
manda istibdata karşı hürriye-
tin sesini savunduğunu söyle-
yen Akşener, "Ortak Politikalar 
Metni, refahta eşitlenen Türki-
ye'yi savunuyor" dedi. 

Türkiye Oda-
lar ve Borsa-

lar Birliği ile Odalar 
ve Borsalar Kanunu 
ile Bazı Kanunlar-
da ve 640 Sayılı Ka-
nun Hükmünde Ka-
rarnamede Değişik-
lik Yapılmasına Dair 
Kanun" Resmi Ga-
zete'de yayımlana-
rak yürürlüğe girdi. 
Kanuna göre, pera-
kende ticarette hak-
sız ticari uygulama-
larda bulunulama-
yacak. 

Torba 
kanun 
yürürlüğe 
girdi

Tarım ve Orman 
Bakanlığınca, 

kuraklıkla mücade-
lede en önemli meka-
nizma olarak, illerin 
kendi dinamikleri-
ne ve özel koşulları-
na uygun kuru ve sulu 
tarım alanları için "il 
kuraklık eylem plan-
ları" oluşturulacak. 
Kuraklıkla mücadele 
kapsamında, kurak-
lığa maruz kalan üre-
ticilerin borçlarının 
ertelenmesi, düşük 
faizli kredi verilme-
si, desteklenmeleri, 
tohum ihtiyaçlarının 
karşılanması ve diğer 
yardımların yapıl-
ması planlanıyor.

Kuraklıkla  
il bazlı 
mücadele 
edilecek

“Ortak metin, 
seçim sonrası 
somut planımız"
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Sayıları 3,5 milyona yakla-
şan ve ülke ekonomisinin 
adeta omurgasını oluştu-

ran küçük ve orta boy işletmele-
re (KOBİ) bankacılık sektörünce 
açılan kredilerin hacmi 2022 so-
nu itibariyle 2 trilyon lirayı aştı. 

Bankacılık Düzenleme ve De-
netleme Kurumu’nun (BDDK) 
toplulaştırılmış verilerine gö-
re bankalar, 2022 yılının tümün-
de KOBİ’leri kredi yoluyla “net” 
954,3 milyar lira fonladı. Böyle-
ce KOBİ kredilerinin bakiyesi 
2022 yılında yüzde 88,8 artarak 
2 trilyon 28,6 milyar lira ile tari-
hindeki en yüksek düzeye ulaş-
tı. Bankacılık sektörünün 2012 
sonunda 200 milyar liranın al-
tında bulunan KOBİ kredi hac-
mi, 2014’te 300 milyarı, 2016’da 
400 milyarı, 2017’de 500 milyarı, 
2018’de 600 milyarı, 2020’de 800 
milyarı, 2021 sonunda 1 trilyon li-
rayı aşmıştı. Kredi bakiyesi geçen 
yıl neredeyse ikiye katlandı.

En çok kamu bankaları fonladı
2022 sonu itibariyle KOBİ kre-

di bakiyesinin 996 milyar 601,9 
milyon lira ile en büyük bölümünü 
kamu bankalarınca kullandırılan 
krediler oluşturdu. Kamu banka-
larının KOBİ kredisi hacmi 2022 
yılında yüzde 86 oranında net 460 
milyar 656,2 milyon lira büyüdü.

KOBİ kredi hacminde banka 
gruplarına göre geçen yıl oransal 
bazda en büyük artış ise yabancı 
bankalarca açılan kredilerde ya-
şandı. Yabancı bankalarca KO-
Bİ’lere kullandırılan kredilerin 
hacmi 2022’de yüzde 115,6 ora-
nında net 289 milyar 28 milyon li-
ralık artışla yıl sonu itibariyle 539 
milyar 30,6 milyon liraya ulaştı. 
Yerli özel bankaların KOBİ kredi-
si hacmi de geçen yıl yüzde 71 ora-
nında 204 milyar 653,2 milyon li-
ralık artışla 492 milyar 917,8 mil-
yon lira düzeyine yükseldi.

Toplam KOBİ kredileri hac-
minde kamu bankalarının önceki 
yıl yüzde 49,9 olan payı 2022’de 
yüzde 49,1’e, yerli özel bankaların 
payı yüzde 26,8’den yüzde 24,3’e 
gerilerken, yabancı bankaların 
payı yüzde 23,3’ten yüzde 26,6’ya 
yükseldi. 

KOBİ kredilerinden en faz-
la payı, sayıca daha az, ancak ça-
lışan sayısı 50-250 arası ve satış 

hasılatı 50-250 milyon lira ara-
sında olan “orta boy” işletmeler 
alıyor. Bu işletmelerin 2022 sonu 
itibariyle 143 bin 701 hesaptaki 
kredilerinin toplam bakiyesi 755 
milyar 171,4 milyon lira. 

Çalışan sayısı 10-50 arası kişi, 
satış hasılatı 5-50 milyon lira ara-
sında bulunan “küçük” işletme-
lerin 527 bin 69 hesaptaki toplam 
kredi bakiyeleri de 680 milyar 
276,6 milyon liraya yükseldi. En 
kalabalık grubu oluşturan, 10’dan 
az çalışanlı ve mali kriterlerde 5 
milyon liranın altındaki “mik-

ro” işletmelerin ise hesap sayısı 
3 milyon 849 bin 244, toplam kre-
di bakiyeleri de 593 milyar 102,1 
milyon lira oldu. 

Geçen yıl toplam kredi hesa-
bı sayısı 10 bin 454 azalan orta 
büyüklükteki işletmelerin kre-
di hacmi yüzde 82,1 oranında net 
340 milyar 458,4 milyon lira artış 
gösterdi. Hesap sayısı 20 bin 135 
artan küçük işletmelerin kredi 
bakiyesi net 336 milyar 672,8 mil-
yon lira büyürken oransal bazda 
yüzde 98’le en yüksek artışı gös-
terdi. 2022’de mikro işletmele-
rin kredi hesap sayısı 365 bin 722, 
kredi bakiyeleri de yüzde 87,8 ora-
nında net 277 milyar 206,1 milyar 
lira büyüme kaydetti.

Kredi bakiyesi/KOBİ (hesap) 
sayısına göre ortalama kredi kul-
lanımı orta büyüklükteki işlet-
melerde 5 milyon 255 bin, küçük 
işletmelerde 1 milyon 290 bin li-
ra olurken, mikro işletmelerde 
ise 154 bin lira düzeyinde kalıyor. 

Ortalama kredi büyüklüğü top-
lamda ise 449 bin lira düzeyinde.

Bankaların KOBİ kredilerinde 
takibe düşen miktarın ise 2022’de 
yüzde 1,6 oranında net olarak 1 
milyar liraya yakın azalışla 2022 
sonu itibariyle 58 milyar 534,1 
milyon liraya geriledi. Takipteki 
KOBİ kredisi hacmi, 2021 sonu 
itibariyle 59 milyar 514,3 milyon 
liraya çıkmıştı. Geçen yıl takipte-
ki kredi miktarının orta boy işlet-
melerde yüzde 11, küçük işletme-
lerde yüzde 2,4 azalırken, mikro 
işletmelerde ise yüzde 13,2 arttığı 
belirlendi. Takibe düşmüş kredi 
borcu bulunan KOBİ/hesap sayı-
sı, toplamda yüzde 14,8 oranında 
44 bin 556 artışla 344 bin 657 adet 
oldu. Bu sayı orta boy işletmeler-
de yüzde 40,9, küçük işletmelerde 
yüzde 35,1 azalırken, mikro işlet-
melerde yüzde 32,5 artış gösterdi. 

Takipteki KOBİ kredilerinin 
toplam kredi hacmine oranı düş-
meye devam ederek 2022 sonu 

itibariyle yüzde 3’ün de altına in-
di. 2012 sonu itibariyle yüzde 3,3 
olan takipteki oran, 2016’da yüz-
de 5’i geçmiş, özellikle 2018’den 
itibaren takibe düşüşlerdeki artış 
paralelinde anılan yıl yüzde 7,2 ol-
muş, 2019’da ise yüzde 10,1’e ka-
dar yükselmişti. Takipteki KOBİ 
kredilerinin oranı izleyen dönem-
de düşüşe geçerek 2020’de yüz-
de 6,9’a, 2021 sonunda yüzde 5,5’e, 
son verilere göre ise yüzde 2,9’a 
kadar gerilemiş bulunuyor. 

Ekonominin belkemiği
Türkiye’de de işletmelerin yak-

laşık yüzde 99,8’ini oluşturan, 
toplam istihdamın yüzde 77,8’ini, 
toplam yatırımların yüzde 53,2’si-
ni, üretimin de yüzde 54,2’sini 
gerçekleştiren KOBİ’ler ülke eko-
nomisinin adeta belkemiği ko-
numunda bulunuyor. TÜİK veri-
lerine göre Türkiye’deki toplam 
3 milyon 427 bin 891 işletmenin, 
en son belirlenen kriterlere göre 3 

milyon 421 bin 817’si KOBİ tanımı 
içinde yer alıyor. 

KOBİ’ler, tüm dünyada, yalnız-
ca ekonomik gelişimin değil sos-
yal dengenin ve istikrarın da en 
önemli aktörleri olarak kabul edi-
liyor. OECD üyesi ülkelerde top-
lam işletmelerin yüzde 85’lik kıs-
mını oluşturan KOBİ’ler, istihda-
mın yüzde 70’ini gerçekleştiriyor. 
Ülkeler, ekonomilerinin güçlü ve 
sürdürülebilir olarak kalkınması 
için KOBİ’lerin güçlendirilmesi-
ne önem ve öncelik veriyor. Tür-
kiye’nin de küresel ekonomik sis-
temde güçlü bir yer alabilmesi 
için KOBİ’lerin rekabet gücünün, 
verimliliklerinin yükseltilmesi, 
uluslararası piyasalarla entegras-
yon süreçlerinin desteklenmesi, 
yatırım, üretim ve pazarlamada 
onlara teknik bilgi ve danışmanlık 
hizmetleri sağlanması, yatırımla-
rının düşük maliyetli, uzun vadeli 
kaynaklarla fonlanması stratejik 
önem taşıyor. 
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KOBİ kredileri 
2 trilyona ulaştı

Bankalar; ülkedeki tüm 
işletmelerin sayıca 

yüzde 99,8’ini oluşturan 
mikro, küçük ve orta 

ölçekli işletmeleri 2022 
yılında “net” 954,3 
milyar lira fonladı. 

KOBİ kredi bakiyesi 
2022 yılında yüzde 89 

artarak 2 trilyon 28 
milyar liraya ulaştı.

Bakiyenin 996,6 milyar 
lira ile büyük bölümünü 

geçen yıl hacmi net 
460,7 milyar lira artan 

kamu bankalarınca 
açılmış krediler 

oluşturdu. Oransal 
bazda en büyük artış ise 
yüzde 115,6 ile yabancı 

bankaların KOBİ 
kredilerinde.

Kredi bakiyesinin 755,2 
milyar lira ile en büyük 

bölümü, sayıları az, 
ancak satış hasılatları 

yüksek “orta boy” 
işletmelere ait.

Takipteki KOBİ 
kredileri 2022 sonu 

itibariyle 58,5 milyar 
liraya, oranı da yüzde 

2,9’a kadar geriledi.

MAKRO BAKIŞ
Naki BAKIR
naki.bakir@dunya.com

   Değ.              Pay %
 Aralık 2021 Aralık 2022 % 2021 2022
Yerl� özel bankalar 288.264,58 492.917,8 71,0 26,8 24,3
Kamu bankaları 535.945,77 996.601,9 86,0 49,9 49,1
Yabancı bankalar 250.002,59 539.030,6 115,6 23,3 26,6
TOPLAM KREDİ HACMİ 1.074.212,9 2.028.550,3 88,8 100,0 100,0

BANKA GRUPLARINA GÖRE KOBİ KREDİLERİ
  M�lyon TL   

 Aralık 2021 Aralık 2022 % Sayısal

TOPLAM KREDİ HACMİ 1.074.212,9 2.028.550,3 88,8 954.337,4

   M�kro İşletmelere  315.896,0 593.102,1 87,8 277.206,1

   Küçük İşletmelere 343.604,0 680.276,8 98,0 336.672,8

   Orta Büyüklüktek� İşletmelere 414.713,0 755.171,4 82,1 340.458,4

KREDİ KULLANAN KOBİ SAYISI (*) 4.144.611 4.520.014 9,1 375.403

   M�kro İşletmeler 3.483.522 3.849.244 10,5 365.722

   Küçük İşletmeler 506.934 527.069 4,0 20.135

   Orta Büyüklüktek� İşletmeler 154.155 143.701 -6,8 -10.454

KOBİ’LERE KULLANDIRILAN NAKDİ KREDİLER

*B�rden fazla kred� kullananlar olduğu �ç�n sayı mükerrerl�k �çer�r.

DeğşmMlyon TL

  2021 2022 Değ. (%)

TAKİBE DÜŞEN KOBİ KREDİSİ 59.514,3 58.534,1 -1,6

   M�kro İşletmelerde 16.633,4 18.836,6 13,2

   Küçük İşletmelerde  17.811,7 17.385,8 -2,4

   Orta İşletmelerde 25.069,2 22.311,7 -11,0

TAKİBE DÜŞEN KOBİ SAYISI 300.101 344.657 14,8

   M�kro İşletme 223.373 295.903 32,5

   Küçük İşletme  58.576 38.021 -35,1

   Orta Büyüklüktek� İşletme  18.152 10.733 -40,9

TAKİPTEKİ KREDİ MİKTARI VE
TAKİBE DÜŞEN KOBİ SAYISI

  Toplam Tak�ptek� %
2012 199,7 6,5 3,3
2013 271,4 8,7 3,2
2014 333,3 11,3 3,4
2015 388,7 15,9 4,1
2016 420,5 21,7 5,1
2017 513,2 25,4 4,9
2018 611,3 43,9 7,2
2019 615,4 62,4 10,1
2020 848,8 58,5 6,9
2021 1.074,2 59,5 5,5
2022 2.028,0 58,5 2,9

SON ON YILDA KOBİ
KREDİLERİ (MİLYAR TL)

Yeni siparişler inşaat malzemelerine talebi artıracak
İnşaat malzemesi sektörünün 

çatı kuruluşu Türkiye İnşaat 
Malzemesi Sanayicileri Derne-
ği (Türkiye İMSAD) tarafından 
hazırlanan “Ocak 2023 Sektör 
Raporu” açıklandı. Rapora gö-
re, 2022’nin ilk 11 ayında inşaat 
malzemeleri sanayi üretim artı-
şı, bir önceki yılın aynı dönemi-
ne göre yüzde 0,5 olarak gerçek-
leşti. Raporda; yılın ilk 11 ayın-
da 13 alt sektörde üretimin 2021 
yılının aynı dönemine göre art-
tığı, 9 alt sektörde ise gerilediği 
kaydedildi. 2022 yılının 11 ayında 
en yüksek üretim artışının yüzde 
24,7 ile seramik kaplama malze-
meleri, yüzde 16,4 ile plastik in-
şaat malzemeleri, yüzde 15,7 ile 
birleştirilmiş parke ve yer dö-

şemeleri, yüzde 12,8 ile seramik 
sağlık gereçlerinde gerçekleşti-
ği kaydedilen raporda, “İnşaat 
boyaları ve vernikleri üretimi de 
aynı dönemde yüzde 12,9’luk bir 
yükseliş gösterdi. Buna karşın yı-
lın ilk 11 aylık döneminde demir 
çelik radyatör üretiminde geçen 
yılın aynı dönemine göre yüzde 
11,3, çimento üretiminde yüzde 
4,9, hazır beton üretiminde yüz-
de 5,2, tuğla ve kiremit üretimin-
de de yüzde 12,9 gerileme yaşan-
dı” denildi. 

Güven endeksi yükseliyor
İnşaat sektörü güven endeksi-

nin yeni yıla önemli bir artış ile 
başladığına dikkat çekilen rapor-
da; endeksin 2023 Ocak ayında 

bir önceki aya göre 5,1 puan yük-
seldiği kaydedildi. Rapora göre, 
seçim öncesi  açıklanan destekler 
ve kredi paketleri, endeksi olum-
lu etkiledi. 

Siparişlerdeki artış sürecek 
Alınan yeni iş siparişlerinin ye-

ni yılda hızlı artış gösterdiği akta-
rılan raporda şu noktalara dikkat 
çekildi: “Ocak ayında alınan yeni 
iş siparişleri bir önceki aya göre 
5,6 puan birden sıçradı. Bu sıçra-
mada kamunun sağladığı destek-
ler ile kredi paketlerinin önemli 
katkısı bulunuyor. Seçimler ön-
cesi projelerin yeni iş siparişleri-
ne dönüşme hızı artmaya devam 
edecektir. Alınan yeni siparişler-
deki artış önümüzdeki aylarda 

yeni iş başlangıçlarında ve inşaat 
malzemeleri talebinde de artışı 
destekleyecektir.”      

Krediler nefes aldıracak 
Raporda; bu yıl mayısta yapıl-

ması planlanan seçimler öncesi 
açıklanan kredi paketlerinin bir-
çok sektörde olduğu gibi inşaat 
malzemeleri sektörünü de des-

tekleyeceğine işaret edildi. Ra-
porda verilen bilgiye göre, ilk pa-
ket kapsamında sunulan 12,5 
milyar TL büyüklüğündeki kre-
di ile inşaat sektöründe arz/talep 
uyumsuzluğu riskinin ortadan 
kaldırılmasını teminen tamam-
lanmamış veya henüz başlama-
mış projeler de dahil olmak üzere 
küçük ve orta ölçekli inşaat fir-

malarına finansman desteği sağ-
lanması hedefleniyor. Yeni Evim 
Programı kapsamında konut ar-
zının artırılabilmesi için haya-
ta geçirilecek olan 25 milyar TL 
büyüklüğündeki kredi paketinin 
konut üreticilerine uygun mali-
yetli finansman olanakları suna-
cağı ifade ediliyor. 35 milyar TL 
büyüklüğündeki işletme kredi-
si paketiyle de işletmelerin tüm 
sabit giderlerine yönelik finans-
man desteği sağlanarak faaliyet-
lerinin sağlıklı bir şekilde sürdü-
rülmesi amaçlanıyor.

Kamu öncülüğünde başlatılan 
projeler ve açıklanan kredi pa-
ketlerinin desteğiyle sektörün 
ocakta aldığı yeni iş siparişler bir 
önceki aya göre 5,6 puan yükseldi. 
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Merhaba Dünya!

Yazılımın, yazılımcılığın bu kadar revaçta 
olduğu bir dönemde sizlere bir yazılım-
cı selamı ile merhaba demek istedim. Ya-

zılımcılar tüm yazılım projelerinin ilk satırına 
“Hello World!” yazar. Bu aslında hayalin ve he-
yecanın da adıdır. “Bu yazılım öylesine büyüye-
cek ve öyle tutacak ki bütün dünyaya hitap ede-
cek” demektir, buna inanmaktır. Hem de daha 
ilk satırdan.

Ben kendimi çok uzunca bir zamandır hayal 
ettiğim yerdeyim. Dünya’dayım. Hem de Dün-
ya’da olmak için başka hiçbir zaman, bugün ka-
dar doğru zaman olmamıştı. Dünya Gazetesi ar-
tık bir start-up, kendi hikayesini yeni baştan 
yazmak için inanmış genç, heyecanlı ve de dene-
yimli bir ekipten oluşan bir start-up. İşte bu yüz-
den bir genç girişimci olarak benim burada ol-
mam için daha doğru bir zaman olamazdı. 

Neden uzunca bir zamandır hayal ettiğim yer 
burası? Baba-oğul kendi girişimimizi kurarken, 
Perpa’da bir küçük dükkanda başladığımızda 
içinde çok büyük ve kalabalık olmayan işyeri-
mizin ilk misafiri Dünya Gazetesi’ydi. Gazete-
yi her sabah dikkatle okur, orada haberi çıkan ya 
da reklam veren işletmeleri not alırdım onlara 
ürün ve hizmetlerimizi satmak için. Çünkü o ga-
zetede olan işletme sıradan bir işletme olamaz-
dı. Asıl amacım buydu ama kimseye söylemeden 
bu gazetede haberimizin çıktığının hayallerini 
kurardım. Bugün kendi alanında çok iyi bir ko-
numda olan şirketimizin başarısında Dünya’da 
haber olma hayallerimin itici gücü de var. Sonra-
sında köşe yazarlığına başladığım 2015’lerde de 
artık Dünya, ileriki yaşlarımda köşe yazmam ge-
reken yerdi. İki hayalimi de yaşadım, Dünya’da 
haberimiz de çıktı, bugün de karşınızdayım. 

Bu köşede bu ülkenin potansiyeline inanan in-
sanlarla, başarılı girişimlerle ve girişimciler-
le, dünyadan ve Türkiye’den örnek ve yenilikçi 
iş modelleriyle, yeni ekonomiye, aile şirketleri-
ne, genç girişimciliğe rastlayacaksınız. En çok da 
umuda. Çünkü girişimci umutlu insan demektir. 
Umutlu olmasa girişimini ekemez, sulayamaz, 
büyüsün diye bekleyemez. “Bir girişimci olarak 
neden yazıyorsun, yazmayı bu kadar önemsiyor-
sun?” gibi bir soru da aklınza gelebilir. Yazıyorum 
çünkü bu umudu yaymak da istiyorum. Girişim-
ciliği yaygınlaştırmak, girişimcilere ilham ver-
mek ve motive etmek. Sadece olumlu şeyler mi 
konuşmalıyız peki? Elbette doğruların altını çi-
zerken yanlışların da üstünü çizmek, eksiklerin 
düzelmesi için önerilerde bulunmak görevimiz. 

Bu yazı bir tanışma yazısı oldu, bundan sonra-
ki yazılarda birbirimizi zorlayacağız, bazen ben 
sizi kızdırıp, canınızı sıkacağım, bazen de siz be-
ni eleştireceksiniz, yazımı ya da fikrimi beğen-
meyeceksiniz. İşte öyle zamanlarda, bana çok 
kızdığınızda hiç öyle e-posta adresiyle, faksla, 
teleksle uğraşmayın. Prensibimdir, her yeni ga-
zeteye başladığımda, ilk yazımda cep telefon nu-
maramı yazarım. Söyleyecek sözü, ekleyeceği, 
eleştireceği, kızacağı şeyler olan arasın, söyle-
sin. 0532 257 95 92. 

Bu uygulamama kızanlar, yaptığımı eleştiren-
ler, “Deli misin?” diyenler çok oldu. Ama artık 
ulaşılmazların çağında değiliz. Dünyanın en bü-
yük girişimcileri Twitter’da sorunuzu cevaplı-
yor. En başarılı iş insanları işletmelerinde müş-
terileriyle birebir temas kuruyor, onlara hizmet 
veriyor. O eski “ulaşılmaz olalım, fildişi kuleleri-
mizden “halka” bakalım ve onlardan çok daha iyi 
bildiğimiz için onlara buyruklar verelim” döne-
mi kapanalı çok oldu. 

Köşemizin adı neden Dönüşüm Rotası? 
Çünkü hangi sektörde olursak olalım, sektör ba-

ğımsız bir şekilde şirketlerimiz dönüşüyor. Dönü-
şüm kaçınılmaz. Hangi yönetici pozisyonda olur-
sak olalım aslında yönettiğimiz şey de bu dönü-
şüm. Unvanımız ne olursa olsun hepimiz bütün 
gün tüm toplantılarımızda, tüm aksiyonlarımız-
da bu dönüşüme çabalıyoruz. Sadece teknolojik ve 
makineleşme dönüşümü değil bu. Çalışan profi-
lindeki dönüşüm, sosyal ve antropolojik değişim-
ler, tüketici davranışlarındaki dönüşüm. Her ne 
yapıyorsak hepsini “dönüşüm” kavramı parantezi-
ne alabiliyoruz. Öyleyse bu dönüşümün de bir kö-
şesi, izlenecek bir rotası olmalı dedik.

Henry Ford’un güzel sözüyle noktalayalım bu ilk 
yazıyı; diyor ki “Bana yalnızca iki el gerekti, ama 
ardından bir insan geldi”. İnsan faktörünü mer-
keze alınca her dönüşüm çok daha kolay olacak.  
Haftaya görüşmek dileğiyle.

            

Ömer EKİNCİ

Dönüşüm 
RotasıTürk şirketleri Romanya’da 

3.5 milyarlık ihale kazandı

Türk inşaat şirketleri, son 
dönemde Romanya’da yol 
projelerinin en fazla dik-

kat çeken firmaları. Özaltın, Cen-
giz İnşaat, MAPA gibi sektörün ön-
cü şirketleri peş peşe Romanya’da 
yol yapımı ihalelerini üstlendi. Son 
haber ise Türk konsorsiyumundan 
geldi. ESTA İnşaat ve Günal Grup, 
Romanya’daki Baldana-Targoviş-
te projesinin modernizasyon işleri 
için imzayı attı. 

Cengiz ve MAPA, 1 milyar 
euroluk proje üstlenmişti
Romanya'nın karayolu altyapı 

şirketi CNAIR’ın açtığı ihaleyi üst-
lenen ESTA, süreçte tek teklif ve-
ren oldu. 36 aylık sürede tamam-
lanması planlanan projede halen 2 
şeritli olan güzergah, 4 şeride çıka-

rılacak. 870 milyon Rumen Lei ya-
ni bugünkü kurla 3.5 milyar liraya 
mal olacak proje, 4 köprü ve bir ge-
çidin inşasını veya modernizasyo-
nunu da içeriyor.

Hatırlanacağı üzere geçen yıl 
Karpat Dağları’nda hayata geçi-
rilecek otoyol projesinin ihalesi-
ni Cengiz İnşaat ve MAPA ortak-
lığı kazanmıştı. İşadamı Mehmet 
Nazif Günal’a ait MAPA ve Meh-
met Cengiz’in şirketi Cengiz İnşa-
at, otoyol ihalesini resmen kazan-
dı. Romanya'da Sibiu-Piteşti Oto-
yolu'nun ikinci etabı olan Boiţa ile 
Cornetu kısmının inşaası için dü-
zenlenen ihalenin sonucunda, Ro-

manya Ulaştırma Bakanlığı’nda 
atılan imzalar ile Cengiz ve MAPA, 
1 milyar euroluk işi üstlendi. Ro-
manya Ulusal Yönetimli Yol Alt-
yapısı Şirketi (CNAIR) tarafından 
düzenlenen proje, Avrupa Birliği 
fonları ile karşılanacak. 

Özaltın İnşaat, 9 köprü ve 
otoyol yapıyor
Romanya Ulaştırma Bakanı So-

rin Grindeanu konu ile ilgili açıkla-
masında proje için imzaların atıl-
dığını belirterek, projenin 32 ki-
lometre olacağını ve 2027 yılında 
tamamlanacağını dile getirdi. Kar-
pat Dağları’nı delen ilk otoyol ola-

cak proje kapsamında, 49 köprü, 
27 viyadük ve 7 tünel inşa edilecek.

Yine geçen yıl Özaltın İnşaat Ro-
manya’da DN6 Alexandria-Cara-
cal-Craiova Rehabilite ihalesini 
kazanmıştı. 

Özaltın, Alexandria ve Craiova 
şehirleri arasında, 53 kilometre 
uzunluktaki yolun modernizasyo-
nu, asfalt tabakanın yenilenmesi, 
Stoeneşti’deki Olt Nehri üzerinde-
ki köprünün onarımını da dahil ol-
mak üzere 9 köprünün rehabilitas-
yonunu üstleniyor. Sözleşmenin 
toplam bedeli ise 258 milyon Lei 
yani yaklaşık 27 milyon dolar ve 18 
ayda tamamlanacak.

Romanya'da Türk inşaat şirketleri proje üzerine proje alıyor. Cengiz ve MAPA'nın yanı sıra Özaltın İnşaat 
da ülkede çok aktif. Son olarak ESTA ve Günal Grup Romanya'da yeni yol yapım ihalesi kazandı. 

            

Kerim
ÜLKER

kerim.ulker@dunya.com

Perde
Arkası

“Elektrikli otomobiller Türkiye’nin 
her yerinde güvenle şarj edilebilecek”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından “Teknolojik Ürün 

Yatırım Destek Programı” kap-
samında sürdürülen “Elektrikli 
Araçlar için Şarj İstasyonları Des-
tek Programı” önemli iş birlikle-
riyle devam ediyor. Hızlı şarj is-
tasyonları üretiminde ve gelişti-
rilmesinde ülkemizdeki önemli 
firmaların başında gelen Charge 
Teknoloji, 22 ilde 92 adet 120 kW 
Hızlı Şarj İstasyonu ile elektrikli 
otomobillere destek olacak.

Charge Teknoloji’nin yerli bir 
üretici olarak gerek ülkemizin ihti-
yaçlarını karşılama anlamında ge-
rekse teknoloji ihracatı konusun-

da önemli başarılara imza attığını 
belirten Genel Müdür Fevzi Erdal 
Karaağaç, Ar-Ge çalışmalarının da 
aralıksız sürdüğünü söyledi. 

Bakanlık ile yapılan iş birliği 
kapsamında 22 ilde kurulacak olan 
hızlı şarj istasyonlarının 92’sin-

de Charge Teknoloji’nin patentli 
markası Electrise’nin tercih edil-
diğini belirten Genel Müdür Ka-
raağaç, “Charge Teknoloji yerli bir 
elektrikli araç şarj cihazı üretici-
sidir. Markamız Electrise ile AC 
ve DC elektrikli araç şarj cihazla-
rı üretmekteyiz. Şarj cihazlarında 
kullandığımız elektronik devre-
ler de Ar-Ge ekibimiz tarafından 
geliştiriliyor. Türkiye genelinde-
ki 30’dan fazla bayimiz aracılığıy-
la son kullanıcılara ve özel sektö-
re AC ve DC şarj istasyonları sağ-
lamaya devam ediyoruz. Patentli 
markamız Electrise ile elektrikli 
otomobiller Türkiye’nin her yerin-

de güvenle şarj edilebilecek. Ba-
kanlığın açıkladığı destek kapsa-
mında İstanbul’dan Hakkari’ye, 
Erzurum’dan Muş’a kadar araç 
şarj istasyonları kuracağız. 120 
kW Electrise City Max ULTRA ile 
kullanıcılar aynı anda iki elektrikli 
aracı şarj edebilecekler” dedi.

İsviçre’ye ihraç ediyor
Yerli ihtilaçların karşılanması-

nın yanı sıra teknoloji ihracatına 
da büyük önem verdiklerini ifade 
eden Genel Müdür Karaağaç, İs-
viçre, Hindistan, Slovenya, Hol-
landa ve Fransa’ya şarj cihazı mo-
dülleri ihraç ettiklerini belirtti.

Lavanta, dondurma, reçel, lo-
kum, gazoz, yağ ve kolonya 

üretimi sağlayan Karatay Bele-
diyesi “Atölye Karatay” projesi ile 
Karataylı kadınlar tarafından do-
ğal lavanta sabunu ve dekoratif 
mumlar üretmeye başladı.

Karatay lavanta bahçelerinin 
verimliliğini her alanda gördük-
lerini belirten Karatay Beledi-
ye Başkanı Hasan Kılca, beledi-
ye olarak kadınların hayatın her 
alanında var olmaları, kendileri-
ni geliştirecek ve ekonomik an-
lamda kendilerine destek olacak 
her türlü projeyi hayata geçirme-
ye devam ettiklerinin altını çizdi. 

Başkan Hasan Kılca şunları ak-
tardı: “Karatay Belediyesi olarak 
sosyal, kültürel ve ekonomik ya-
şamda kadınların daha fazla ol-
ması için çalışmalar da yürütüyo-
ruz. Bu kapsamda Karatay Kent 
Konseyi Kadın Meclisimiz koor-
dinasyonunda ‘Atölye Karatay’ 
projesi hayata geçti. Program ile 
kadınlar burada Karatay Lavanta 
Bahçelerimizin lavantalarından 
elde edilen ham maddeyi sabu-
na ve muma dönüştürüyorlar. İl-
çemize kazandırdığımız Lavan-
ta bahçelerimizin verimliliğini 
ve artan bereketini birçok alan-
da görmek bizleri de çok mutlu 
ediyor. Karatay Belediyesi olarak 
kadınlarımıza ve istihdama katkı 
sunmayı sürdüreceğiz.”

Karataylı kadınlar 
lavanta sabunu üretiyor

İstanbul’da perakende 
fiyatlar %5,94 arttı

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

İstanbul'da ocak ayında ön-
ceki aya göre perakende fi-

yatlar yüzde 5,94, toptan fiyat-
lar yüzde 5,52 arttı. İstanbul Ti-
caret Odası'ndan (İTO) yapılan 
açıklamaya göre, Ocak 2022'ye 
göre geçen ay yaşanan fiyat de-
ğişimlerini gösteren "bir önce-
ki yılın aynı ayına göre değişim 
oranı" İTO 1995 bazlı Ücretli-
ler Geçinme İndeksinde yüzde 
79,68, Toptan Eşya Fiyatları İn-
deksinde ise yüzde 80,45 olarak 
gerçekleşti.

Ocakta perakende fiyatlar-
da bir önceki aya göre; ulaştır-
ma ve haberleşme harcama-
larında yüzde 23,94, sağlık ve  
kişisel bakım harcamalarında  
yüzde 15,92, diğer harcama-
lar grubunda yüzde 14,66, gı-
da harcamalarında yüzde 6,07, 
kültür eğitim ve eğlence harca-
malarında yüzde 4,17, ev eşyası 
harcamalarında yüzde 3,62 ve  
konut harcamalarında yüzde 
2,30 artış, giyim harcamaların-
da ise yüzde 0,83 azalış izlendi.

Türkiye’de tarım 
ürünleri tesisi bu-

lunan Bayer; Kocaeli 
Gebze’deki bitki koru-
ma ürünleri fabrikası ile 
Bursa Mustafakemal-
paşa’daki mısır tohumu 
fabrikasının üretim ha-
cimlerini artırıyor. Şirketten ya-
pılan açıklamada Türkiye’de üre-
tim faaliyetlerini büyüterek mısır 
tohumu ve bitki koruma ürünle-
ri ihracatının artırılacağı belirtil-

di. Bayer Tarım Ürünle-
ri Türkiye Ülke Müdürü 
Onur Çamili, “Böylece, 
2022 yılında 180 mil-
yon TL olarak gerçek-
leşen Türkiye’den ta-
rım ürünleri ihracatı-
nın da yukarı taşınması 

amaçlanıyor” dedi  Bayer, 1966 yı-
lından bu yana faaliyette olan ve 
40’tan fazla ülkeye ihracat yapan 
Gebze  fabrikasının kapasitesini 
yüzde 50 artıracak. 

Bayer, 2 fabrikasında 
tarım üretimini büyütecek
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Diyarbakır Valiliğinin 
koordinasyonunda, 
Büyükşehir Belediye-

si, Diyarbakır Ticaret ve Sana-
yi Odası (TSO), Ticaret Borsa-
sı, Güneydoğu Tekstil Sanayi İş 
Adamları Derneği (GÜNTİAD) 
ile Karacadağ Kalkınma Ajansı-
nın desteğiyle 2016'da yapımına 
başlanan ve 2020 yılının Aralık 
ayında faaliyete geçen Tekstil 
İhtisas OSB'de bulunan 75 fab-
rikanın 33'ünde üretim yapılı-
yor. Bin 418 dönüm alanda ku-
rulu Tekstil İhtisas OSB'ye ya-
tırımcı ilgisinden dolayı ilave 
1336 dönümlük alan için yapı-
lan başvuruya ilişkin çalışmalar 
sürüyor. Çalışmaların tamam-
lanmasının ardından genişleme 
alanıyla Tekstil İhtisas OSB'de 
yaklaşık 40 bin kişinin istihdam 
edilmesi bekleniyor. Kentin 
hazır giyim ve konfeksiyonda 
2021'de 4 milyon 272 bin 89 do-
lar olan ihracatı, yüzde 258,1 ar-
tışla geçen yıl 15 milyon 303 bin 
dolara yükseldi. Bu yıl da hazır 
giyim ve konfeksiyonda 50 mil-
yon dolar ihracat hedefiyle üre-
tim yapılıyor. Diyarbakır TSO 
Başkanı Mehmet Kaya, kent-
te kurulan Tekstil İhtisas OS-
B'nin çok önemli olduğunu söy-
ledi. Emeğin yoğun olduğu ha-
zır giyim sektörünü geliştirmeyi 
amaçladıklarını belirten Kaya, 
yıl sonuna kadar fabrikaların ta-
mamının üretime başlamasını 
hedeflediklerini dile getirdi.

“Diyarbakır'ı hazır giyim üssü 
haline getireceğiz”
Şu ana kadar kurulan fabri-

kalardan 2021 ve 2022'de yapı-
lan ihracata baktıklarında iste-

dikleri sonuçların oluşmasının 
kendilerini sevindirdiğini ifa-
de eden Mehmet Kaya, Diyar-
bakır’ın, ihracatta önemli bir 
aşamaya geldiğini ifade etti. 
Kentin, yılsonuna kadar açılıp 
hizmet verecek olan fabrikala-
rıyla hazır giyim sektöründe ih-
racat ve istihdamda önemli bir 
ivme kazanacağına dikkat çe-
ken Kaya, “Bugünkü rakamla-
ra ve artış hızına baktığımız za-
man bu şekilde giderse dünyada 
sayılı üretim merkezlerinden 
biri haline dönüşebiliriz. Diyar-
bakır'ı hazır giyim üssü haline 
getireceğiz” şeklinde konuştu. 
Yatırımcıları Diyarbakır'a da-
vet eden Kaya, onlara her türlü 
desteği vermeye hazır oldukla-
rını vurguladı. Kaya, “Yeter ki 

yatırımcılar burada üretim ya-
pıp Türkiye'nin ve bölgenin ih-
racatına, istihdamına katkı koy-
sunlar” dedi.

“Markalarımız dünyanın her 
tarafında olacak”
GÜNTİAD Başkanı Mehmet 

Dalkıran, Diyarbakır'ın tekstil, 
konfeksiyon ve hazır giyimde 
entegre bir kent haline geldiği-
ni belirterek, tarladaki pamuk-
tan ipliğe, iplikten boyamaya 
ve konfeksiyona kadar her aşa-
manın kentte olduğunu söyle-
di. Diyarbakır'da hazır giyim ve 
konfeksiyon alanının her geçen 
gün gelişen ve büyüyen bir sek-
tör olduğunu belirten Dalkıran, 
buradaki hazır giyim ve kon-
feksiyon firmalarının yaklaşık 

yarısının kendi markalarıyla 
üretim yaptığına dikkati çek-
ti. Söz konusu markaların ço-
ğunun Irak, İran ve Rusya'nın 
yanı sıra birçok Avrupa ülkesi-
ne ihracat yaptığını dile getiren 
Dalkıran, “Amacımız, Diyarba-
kır markalarını sadece Türki-
ye'de değil dünyanın her tara-
fında görünür kılmak. Diyarba-
kır'ı Türkiye'de moda ve hazır 
giyimin merkezi haline getire-
bilmek. Türkiye'de bu sektör-
le ilgilenen bütün yatırımcıla-
rı Diyarbakır'a davet ediyoruz” 
diye konuştu.

“Yılda 2.5 milyon triko 
üretebileceğiz”
Triko üreten bir fabrikanın 

yetkilisi olan Harun Kılıç da yıl-
larca İstanbul'da farklı firma-
larda çalıştığını, daha sonra da 
kendi firmasını kurduğunu söy-
ledi. Bölge teşviklerinden, genç 
nüfus kaynağından faydalan-
mak ve kendi markalarını bü-
yütmek amacıyla kente geldik-
lerini belirten Kılıç, yaklaşık bir 
yıldır fabrikalarının üretim yap-
tığını kaydetti. Yarı kapasiteyle 
çalıştıklarını dile getiren Kılıç, 
üretimlerinin tümünün ihra-
cata yönelik olduğunu ifade et-
ti. İlk başlarda 40 olan personel 
sayılarının şu an 100'e yaklaş-
tığını anlatan Kılıç, “Önceki yıl 
200 bin adet üretim yaptık. Ge-
çen yıl bu rakam 500 bine çıktı. 
Potansiyelimiz ve hedeflerimiz 
var. Tam kapasiteyle çalıştığı-
mızda 250 personelle burası yıl-
da 2.5 milyon triko üretebilecek. 
İnşallah 1.5 yıl içinde bu hedefi-
mize ulaşırız” dedi.

 DİYARBAKIR

Türkiye'nin pamuk üretiminde önemli bir yere sahip olan Diyarbakır'da, Tekstil İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesi (OSB) ile hazır giyim ve konfeksiyonda bu yıl 50 milyon dolarlık ihracat hedefleniyor. 

Diyarbakır'ın hazır giyim ve 
konfeksiyonda ihracat hedefi 

50 milyon dolar

“Yağışlarla buğdayda 
verim kaybı ortadan kalktı”  

Sarıçam'da 717 dekar 
mera alanı ıslah edildi 

Çamur, çiftçiler için 
gübreye dönüştürülüyor

Adana’da deniz çöpleriyle 
eylem planı oluşturuluyor

Adana'da kurak geçen kış 
aylarının ardından baş-

layan yağışın, özellikle buğday 
ekili alanlarda verim kayıpları-
nı ortadan kaldıracağı bildiril-
di. Adana Ticaret Borsası Başka-
nı Şahin Bilgiç, mevsimin kurak 
geçmesi sebebiyle buğdayda sa-
rarma ve kurumalar başladığını 
anımsatarak, yağmurun ürün-
ler için ciddi fayda sağlayacağı-
nı söyledi. Bilgiç, “Yağışlar az da 
olsa kısmen toprağa kuraklığın 
verdiği zararı önleyecektir. En 
önemlisi de yüksek kesimlere 
karın yağmasıdır. Bu sayede ba-
raj ve göller dolacak ve bu da çift-
çi için kurtarıcı olacaktır” dedi. 
Bu yağışlarla buğdayın kendini 
toparlayacağını ve verim kaybı 
yaşanmayacağını sözlerine ek-
ledi. Yüreğir Ziraat Odası Baş-
kanı Mehmet Akın Doğan da 

yağışların buğday ile sebze eki-
li alanlara faydası olduğunu di-
le getirdi. Mevsimin kurak geç-
mesinden dolayı toprakta çatla-
malar yaşandığına dikkat çeken 
Doğan, “Önümüzdeki günlerde 
mısır ve ayçiçeği ekimi başla-
yacak, ekim sırasında toprağın 
nemli olması gerekiyor. Bu açı-
dan yağışlar sevindirici oldu” di-
ye konuştu.  ADANA

Adana'nın merkez Sarıçam 
ilçesinde, hayvancılık yapı-

lan iki kırsal mahallede 717 de-
kar mera alanı ıslah edilerek yem 
bitkileri ekildi. Sarıçam Beledi-
yesi ile Adana Tarım ve Orman İl 
Müdürlüğü işbirliğinde, hayvan-
cılığın yoğun olduğu mahalleler-
de, mera ıslah çalışması gerçek-
leştirildi. Proje kapsamında, De-
deler ve Cihadiye Mahallesinde 
yapay mera tesisi ve gübreleme 
çalışması yapıldı. Cihadiye ma-
hallelerinde ıslah çalışmalarına 
katılan Sarıçam Belediye Baş-

kanı Bilal Uludağ, mera alanına 
tohum attı, tarla sürdü. Uludağ, 
yerelden kalkınmanın, yerinde 
üretimin artırılmasıyla müm-
kün olacağını dile getirdi. Ulu-
dağ, “Dedeler ve Cihadiye'de me-
ra alanlarında otlatma kapasite-
leri ile verimin artırılmasını ve 
ot kalitelerinin iyileştirilmesi-
ni amaçlıyoruz. 272 dekarda ya-
pay mera tesisi, 445 dekarda ise 
gübreleme çalışması yaptık. İlk-
bahardaki yem bitkileri hasadı-
nı hayvancılık yapanlara ücret-
siz dağıtacağız” dedi.  ADANA 

Kilis Belediyesince kurulan 
İleri Biyolojik Atıksu Arıtma 

Tesisinden 6 ayda elde edilen 900 
ton çamur, güneş enerjisiyle kuru-
tulduktan sonra gübre haline ge-
tirilerek tarımsal alanda verimin 
artırılması için kullanılıyor ve 
çiftçilere ücretsiz veriliyor. İleri 
arıtma için 2014 yılında 45 dönüm 
alana kurulan ve ön arıtım ünite-
si, giriş terfi merkezi, anaerobik 
havuzlar, havalandırma havuzla-
rı, çökeltme havuzları, teleskopik 
vana haznesi, geri devir merkezi, 
su deposu, blower odası, dekan-
tör binası, solar kurutma tesisi ile 
UV dezenfeksiyon üniteleri ve bö-
lümlerinden oluşan tesisten gün-
lük ortalama 5 ton gübre elde edi-
liyor. Belediye Başkan Yardımcısı 
Mustafa Tohumcu, şu anda top-
lam 25 bin metreküp kapasitey-

le çalışmalarının devam ettiğini 
söyledi. Hem katı atık hem de atık 
su konusunda sıfır atık prensibi-
ni benimsediklerini ve atıkları 
ayrıştırılarak ekonomiye kazan-
dırdıklarını ifade eden Tohumcu, 
“Özellikle atık sudan çıkan çamu-
run güneş enerjisiyle kurutularak 
tarımsal alanda kullanılması için 
çalışmalar yaptık. Günlük ortala-
ma 5 ton çamuru gübreye dönüş-
türüp zeytin, fıstık ağaçları ve bağ-
larda kullanıyoruz. Gayet de ve-
rim alıyoruz” şeklinde konuştu. 

Tesisteki atık suların tarım-
sal sulamada kullanılması için de 
çalışmaların yürütüldüğünü be-
lirten Tohumcu, “Bunu başardı-
ğımızda 2024 yılında 472 hektar 
tarımsal arazinin sulanması sağ-
lanacak” bilgisini paylaştı.
 KİLİS

Akdeniz’e 163 kilometre kı-
yısı olan Adana’da ekolo-

jik dengenin korunması amacıy-
la Deniz Çöpleri İl Eylem Planı 
oluşturulmasına yönelik ilk adım 
atıldı. Adana Valisi Süleyman El-
ban başkanlığında düzenlenen 
toplantıya Adana’nın Akdeniz’e 
kıyı ilçeleri Karataş ve Yumurta-
lık ile büyük ölçekli sanayi kuru-
luşlarının planlandığı Ceyhan’da 
görev yapan mülki amirler, bele-
diye başkanları ve ilgili bakan-
lıkların bürokratları katıldı. Vali 
Süleyman Elban, Adana'nın Ak-
deniz’in kıyı şeridinde yer alan 
sanayileşmiş şehirlerden biri ol-
duğunu anımsatarak denize kı-
yısı olan Karataş ve Yumurta-
lık ilçelerinde deniz çöpleriyle 
mücadelenin ön plana çıkacağı-
nı belirtti. Denizlerde her geçen 
yıl artan çöplerin toplanması ve 

oluşumunun engellenmesi ge-
rektiğini söyleyen Elban, bu ko-
nuda vatandaşların da bilinçlen-
dirilmesi için çalışmalarının sis-
temli yapılmasını istedi. Elban, 
turizm, tarım, denizcilik, balıkçı-
lık ve sanayi sektörlerinde yürü-
tülen faaliyetler sonucu denizle-
rin kirlenmesini engellemek için 
özverili çalışma yapılması gerek-
tiğine dikkati çekti. 

Toplantıya Ceyhan Kayma-
kamı Dr. Bayram Yılmaz, Kara-
taş Kaymakamı Selami Alper 
Özkan, Yumurtalık Kaymakamı 
Adil Nas, Karataş Belediye Baş-
kanı Necip Topuz, İl Jandarma 
Komutanı Albay Bilgihan Yeşil-
yurt,  Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği İl Müdürü Halit Er-
gin, İl Tarım ve Orman Müdürü 
Muhammet Ali Tekin de katıldı. 
 ADANA

 Osmaniye'de hibeyle 
çilek ve ceviz 

bahçesi kurulabilecek 
Osmaniye'de Kırsal De-

zavantajlı Alanlar Kal-
kınma Projesi 2023 Yılı 1. 
Hibe Programı kapsamında, 
çilek ve ceviz bahçeleri ku-
rulacak. Osmaniye Tarım ve 
Orman İl Müdürlüğü yetki-
lileri, başvuruların 3 Şubat’a 
kadar Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli ve 
Sumbas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 
ile merkez ilçe için Osmaniye İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğüne yapılacağını bildirdi. 
Hibe desteği başvurularında katma değer 
vergisi hariç yüzde 70 oranında destekle-
me yapılacak. Hibe çağrısı kapsamında satın 
alınacak mal veya malzemelerin katma de-
ğer vergisi ise başvuru sahibince ödenecek. 
Yetkililer, hibe desteğiyle gelir düzeyi düşük, 
küçük ve parçalı tarım alanlarında üretim 
yapan çiftçilerin gelir düzeylerinin artırıl-
ması ve yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi-
nin hedeflendiğini bildirdi. Ayrıca proje ala-
nında çilek ve ceviz yetiştiriciliğinin yaygın-
laştırılması amaçlanıyor. 

Hibe Programı kapsamında yer alacak 
mahalle ve köyler: Bahçe ilçesinin tüm ma-
halle ve köyleri, Düziçi ilçesindeki Çitli, Çot-
lu, Gökçayır, Kuşcu, Söğütlügöl, Yenifarsak, 
Yeşildere ve Yeşilyurt. Hasanbeyli ilçesinin 
tüm mahalle ve köyleri ile birlikte Osmaniye 
ili Merkez İlçe Serdar köyü. Kadirli ilçesin-
deki Değirmendere, Koçlu, Kösepınarı, Tah-
ta ve Yoğunoluk. Merkez ilçedeki Dereobası, 
Karataş, Kırıklı, Küllü, Oruçgazi ve Yarpuz. 
Sumbas ilçesinde Çiçeklidere, Esenli, Ga-
farlı ve Yeşilyayla.  OSMANİYE
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Samsun Ticaret ve Sana-
yi Odası (STSO) Yöne-
tim Kurulu Başkanı Sa-

lih Zeki Murzioğlu, Türkiye İs-
tatistik Kurumu’nun (TÜİK) 
özel ihracat sistemi verilerine 
göre yayımladığı ihracat ra-
kamları hakkında bilgi verdi. 
Salih Zeki Murzioğlu, 2021 yı-
lında 1 milyar 272 milyon 514 
bin dolarlık ihracat gerçekleş-
tiren Samsun’un 2022 yılın-
da ise, 1 milyar 317 milyon 598 
bin dolarlık ihracat yaptığını 
açıkladı. Samsun’un 2022 yı-
lında toplam 176 ülke ve 6 ser-
best bölgeye ihracat gerçekleş-
tirdiğini kaydeden Murzioğ-
lu, en fazla ihracat yapılan beş 
ülkenin sırasıyla Rusya Fede-
rasyonu, Hollanda, ABD, Fas 
ve Peru olduğunu bu ülkeleri 
ise Gürcistan, Yemen ve Birle-
şik Krallık’ın takip ettiğini be-
lirtti. Murzioğlu ayrıca, Sam-
sun’un, geçen yıl yaptığı ihra-
catla Türkiye sıralamasında 
19’uncu basamakta olduğunu 

da sözlerine ekledi.   

En fazla ihracat yapılan 
ürünler
2022 yılı döneminde Sam-

sun ilinden en fazla ihraç edi-
len ürünler hakkında açıkla-
mada bulunan Başkan Zeki 
Murzioğlu, Samsun’da geçen 
yıl en fazla ihracat yapılan beş 
kalem ürünlerin başında, ‘de-
ğirmencilik ürünleri’, demir 
ve çelik’, ‘motorlu kara taşıtla-
rı’, ‘kazanlar, makinalar ve me-
kanik cihazlar’ ve ‘balıklar ve 
kabuklu hayvanlar’ geldiğini, 
bunları da ‘demir veya çelik-
ten eşya’, ‘elektrikli makina ve 
cihazlar’,  ‘silahlar ve mühim-
mat, bunların aksam, parça 
ve aksesuarı’, ‘kauçuk ve kau-
çuktan eşya’ ile yenilen mey-
veler ve sert kabuklu meyve-
lerin takip ettiğini aktardı. 
Samsun’un 2022 yılında 86 
fasılda ihracat yaptığını söy-
leyen Murzioğlu, “Bir önceki 
yıla göre değerlendirdiğimiz-

de ihracatımız arttığı gibi ürün 
çeşidimiz ve ülke sayısı da art-
tı. Bunlar ilimiz adına sevindi-
rici gelişmeler” dedi.

Üretim ve yatırıma destek 
vurgusu
Açıklamasında, Samsun’un 

tarihinde ilk kez 1 milyar do-
lar ihracat rakamını 2021 yılın-
da geçtiğine dikkati çeken Baş-
kan Murzioğlu, 2022 yılındaki 
ihracatın, 2021 yılı rakamları-
nı geçtiğini belirtti. “Ülkemizin 
ve şehrimizin kalkınma için kim 

bir çivi çakıyorsa sonuna kadar 
yanındayız ve destekçisiyiz” di-
yen Murzioğlu, sanayicinin ka-
zanmasının yeni yatırım, ye-
ni istihdam kapıları demek ol-
duğunun altını çizdi. İstihdam 
sağlayarak, üreterek ülkenin ve 
şehrin büyümesine katkı sağla-
yan tüm işletmeleri kutladığı-
nı ifade eden Murzioğlu, “Başa-
rıları daim olsun. Biz bu şehrin 
çok yüksek ihracat rakamları-
na ulaşabileceğini biliyoruz. 
Buradaki en önemli husus ise 
sürdürülebilir bir artış sağlan-

masıdır. Türkiye’nin daha çok 
üretim, yatırım ve istihdama 
ihtiyacı var. Üretim ve yatırıma 
daha fazla destek olup sanayi-
mizin rekabet gücünü koruma-
lıyız. Oda olarak bunun çabasın-
dayız” ifadelerini kullandı. 

İhracata yönelik işlemlerin 
gerçekleştirilmesine 7/24 des-
tek verdiklerini belirten Mur-
zioğlu, 2022 yılında 48 bin 91 
adet Dolaşım ve Menşe Belge-
sini elektronik ortamda onay-
ladıklarını, 5 firmaya profesyo-
nel ihracat danışmanlığı ver-
diklerini, 13 firmaya dış ticaret 
istihbaratı sağladıklarını anlat-
tı. İhracatta en önemli eksikler-
den birinin kalifiye dış ticaret 
elemanı olduğunu dile getiren 
Murzioğlu, “Üç farklı projeyle 
112 dış ticaret elemanı yetiştir-
dik. Yetiştirdiğimiz dış ticaret 
uzmanlarımızla şehrimizin ih-
racatını geliştirmenin çabası 
içindeyiz ve olmaya da devam 
edeceğiz” diye konuştu. 

 SAMSUN

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu
Samsun’un 2022 yılında 176 ülke ve 6 serbest bölgeye 83 fasılda 1 milyar 317 milyon dolar ihracat yaptığını açıkladı. 

Samsun, 2022 yılında 176 ülkeye 
83 fasılda ihracat gerçekleştirdi

2 bin 751 üretici 163.3 milyon 
liralık hibe başvurusu yaptı

Tarım ve Orman Bakanlı-
ğının "Kırsal Ekonomik 

Altyapı Yatırımlarının Des-
teklenmesi Programı" kapsa-
mında Samsun'dan 2 bin 751 
üreticinin 163.3 milyon lira-
lık hibe başvurusunda bulun-
duğu bildirildi. Tarım ve Or-
man İl Müdürü İbrahim Sağ-
lam, yaptığı yazılı açıklamada, 
başvuru dönemi tamamlanan 
programa Samsun'dan rekor 
sayıda üreticinin proje sun-
duğuna işaret etti. Program 
kapsamında Kırsal Altyapı 
Yatırımları A İş Planı Progra-
mı'nda aile işletmeciliği faa-

liyetlerinin geliştirilmesine 
yönelik altyapı sistemleri, arı-
cılık faaliyetleri, akıllı tarım 
uygulamaları, zirai insansız 
hava araçları, makine ve ekip-
man alımı için hibe desteğin-
den yararlanmak üzere baş-
vuru kabul ettiklerini belirten 
Sağlam, “Başvuru döneminde 
sektör paydaşlarımıza, üreti-
cilerimize ve bayilerimize bil-
gilendirme toplantıları, yazılı 
veya görsel basın yoluyla, sos-
yal medya aracılığıyla duyuru-
lar yaptık. Bunun sonucunda 
2 bin 723 üreticimizden hibe-
ye esas proje tutarı 312 milyon 

374 bin lira, hibe tutarı ise 156 
milyon 187 bin lira olan proje 
aldık” ifadesini kullandı. 

Kırsal Altyapı Yatırımları B 
İş Planı Programı kapsamın-
da da 28 üreticinin başvuru 
yaptığını kaydeden Sağlam, 
“Burada da talep edilen hibe-
ye esas proje tutarı 14 milyon 
151 bin lira, hibe tutarı ise 7 
milyon 75 bin lira olarak ger-
çekleşti. Böylelikle toplamda 
hibeye esas proje tutarı 326 
milyon 525 bin lira, hibe tu-
tarı da 163 milyon 262 bin lira 
oldu” açıklamasında bulundu.

 SAMSUN

Yaş meyve ve sebzenin analizi 
Samsun'da yapılabilecek

 Adana’da erkenci 
karpuz ekimi başladı

Tarım ve Orman Bakanlı-
ğına bağlı Samsun Gıda 

Kontrol Laboratuvarı, 10 mil-
yon liralık yatırımla ihraç ürü-
nü yaş meyve ve sebze analizi-
ni yapabilecek hale getirildi. 
Samsun Gıda Kontrol Labo-
ratuvarında incelemede bulu-
nan Vali Zülkif Dağlı, çalışma-
lar hakkında bilgi aldı. Dağlı, 
burada yaptığı açıklamada, 
Samsun'un Türkiye'nin çok 
önemli ihracat limanlarından 
birine sahip olduğunu söy-
ledi. Özellikle yaş meyve ve 
sebze ihracatında çok önem-
li bir noktada bulunduklarına 
işaret eden Dağlı, “Ancak la-
boratuvar bu konuda faaliye-
te geçinceye kadar yaş meyve 
ve sebzelerin numunelerini 
başka illere göndermek duru-
mundaydık. Bu da hem vakit 
almakta hem de ihracatçıla-
rımızı yormaktaydı. Aynı za-

manda yaş meyve ve sebzenin 
beklemesine sebep olmaktay-
dı. Samsun Gıda Kontrol La-
boratuvarı, bakanlığımızın 
10 milyon liralık yatırımıyla 
yaş meyve ve sebze analizi ya-
pabilir hale getirilip hizmete 
açıldı. Artık ihracatçımız nu-
munelerini başka illere gön-
dermek zorunda kalmayacak” 
dedi.  Karadeniz Bölgesi'nde 
ihracata yönelik analiz yapa-
bilecek başka laboratuvar bu-
lunmadığını dile getiren Dağ-
lı, bölgedeki diğer illerden de 
Samsun'a numune gönderile-
ceğini ifade etti. Geçen yıl 900 
milyon dolarlık meyve ve seb-
ze ihracatı yaptıklarını anla-
tan Dağlı, “Numuneler burada 
analiz edildikten sonra Sam-
sun Limanı'ndan direkt Rusya 
ve AB ülkeleri ile diğer ülkele-
re gönderilecek” diye konuştu. 
 SAMSUN

Adana'da erkenci tabir 
edilen karpuz ekimi baş-

ladı. En fazla üretimi Karataş, 
Yüreğir, Ceyhan ve Seyhan il-
çelerinde gerçekleştirilen 
karpuzda, geçen yıl yaklaşık 
105 bin dekar alandan 690 bin 
ton ürün alınmıştı. Adana'da 

karpuzun dörtte biri açık 
alanda, dörtte üçü örtü altı al-
çak plastik tünellerde yetişti-
riliyor. Türkiye’de karpuz üre-
timi yıllık 4 milyon tonu bulu-
yor. Turfanda karpuzda verim, 
Adana'da dekar başına 8-10 
tona yaklaşıyor.   ADANA

Belediye binalarında toplanan 9.4 ton atık dönüştürüldü
Sakarya Büyükşehir Belediyesi bi-

nalarında geçen yıl toplanan 9.4 
ton kağıt, cam, metal ve plastik atık 
geri dönüştürüldü. İklim Değişikliği 
ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığından 
yapılan açıklamaya göre, ham madde 
ve doğal kaynakların verimli kullanı-
mı, israfın önlenmesi, atıkların en aza 
indirilmesi ve tekrar doğaya kazan-

dırılması çalışmaları yapıldı. 
Gerekli kriterlerin yerine getirilmesi-
nin ardından 2020'de alınan Sıfır Atık 
Belgesi'yle, belediye ana binası baş-
ta olmak üzere tüm ek binalarda sıfır 
atık yönetim sistemi uygulamaya gir-
di. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikli-
ği Bakanlığı öncülüğünde "Sıfır Atık" 
mottosuyla uygulanan projede, beledi-

ye binasında toplanan 2022'de toplam 
9.4 ton kağıt, cam, metal ve plastik atık 
geri dönüştürülerek doğaya kazandırıl-
dı. Geri dönüşüm miktarının 1 ton 210 
kilogram ham madde, 16 bin 172 kilo-
vat saat enerji, 7 bin 304 litre petrol, 110 
metreküp su tasarrufu ve 65 ağaca eş-
değer olduğu belirtildi. 

 SAKARYA

Karabük Üniversitesi (KBÜ) öğren-
cileri, Küresel Konumlama Sistemi 

(GPS) kullanmadan veri aktarımı yapa-
bilen insansız hava aracıyla (İHA) savun-
ma sanayine katkı sağlamak istiyor. Mü-
hendislik Fakültesi bünyesinde kurulan 
Sungur Takımı, insanın giremediği tehli-
ke arz eden kapalı alanlarda otonom uçuş 
yaparak ortam haritasını çıkarabilen, vi-
deo ve fotoğraf çekebilen İHA geliştirdi. 
Yaklaşık 2 yıllık çalışma sonucu 6 öğren-
ciden oluşan takımın ürettiği araç, dış 
müdahalelerden kurtulmak için GPS kul-
lanmadan anlık veri aktarımı yapabilecek 
şekilde tasarlandı. Projeleriyle geçen yıl-
ki TEKNOFEST'te Uluslararası Serbest 
Görev İHA Yarışmasında finale çıkan 
takım, insan unsuru tespiti yapan araca 
hedefi vurma özelliğini ekleyerek aske-
ri amaçla kullanımını sağlamayı hedef-
liyor. Takım kaptanı Bilgisayar Mühen-
disliği öğrencisi Eyüp Binay, takım olarak 
savunma sanayisine katkıda bulunmak 
için çalıştıklarını belirtti. Geliştirdikleri 
modelin, kapalı labirentte otonom uçuş-
la ortamın haritasını çıkarttığını anlatan 
Binay, “Hedef, GPS sinyalini kullanma-
makta. Aynı zamanda geliştirilen görüntü 
sistemiyle, labirentteki insan unsurunu 
tespit etmek, sayısını belirlemek ve fotoğ-
raflarını çekerek kullanıcıya aktarmak da 
aracın görevleri arasında” dedi. 

Geçen yıl ilk defa TEKNOFEST'e katı-
larak büyük tecrübe kazandıklarını dile 
getiren Binay, bu yıl da projeyi geliştire-
rek organizasyonda yer alacaklarını söy-
ledi.  KARABÜK

KBÜ, GPS 
kullanmadan 

veri aktaran İHA 
geliştirdi

Ordu, 3 kruvaziyer 
gemisiyle 2 bin 
turist ağırladı
Ordu'da, 19 Aralık'tan bu yana 3 kru-

vaziyer gemisiyle gelen yaklaşık 2 
bin turist ağırlandı. Büyükşehir Beledi-
yesinden yapılan yazılı açıklamada, rıh-
tım sayısı ve derinliği artırılıp yüksek to-
najlı gemilerin girişine elverişli hale ge-
tirilerek büyütülen Ünye Limanı'nda, 
19 Aralık 2022'den bugüne 3 kruvaziyer 
gemisi ile yaklaşık 2 bin turistin karaya 
ayak bastığı belirtildi. Kentin tarihi ve 
doğal mekânlarını gezen turistlerin, Ya-
son Burnu, Hoynat Adası ve Boztepe gi-
bi birçok noktayı görme fırsatı yakaladığı 
aktarılan açıklamada, Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in gi-
rişimleriyle Altınordu ilçesinde de ben-
zer çalışmaların yapılacağı kaydedildi. 
Buna göre 90 metrelik mevcut iskele bo-
yunun 140 metre daha uzatılarak 230 
metreye çıkarılacağı bildirilen açıklama-
da, “İskelenin en uç noktasında 7.5 metre 
olan su derinliği de 10 metreye çıkarıla-
cak. Gümrük gibi çeşitli birimlerin de yer 
alacağı iskele ile kruvaziyer gemiler Altı-
nordu rıhtımına da uğramadan geçmeye-
cek” ifadeleri kullanıldı. 

Başkan Güler, nisan ayında başlayacak 
yeni seferlerle gelecek turistlerin gece de 
şehirde kalacağını belirterek, “       Böylece 
sadece günübirlik değil, aynı zamanda 
gece kalarak da kültürümüzü, turizmi-
mizi ve misafirperverliğimizi görecekler. 
Dolayısıyla yeni bir sayfa açıyoruz. Güzel 
bir dönemin başlangıcı olacak” dedi.

 ORDU
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 Günlük getiri(%)
Marshall 10.00
Mackolik İnternet Hizmetleri 9.98
Viking Kağıt 9.98
Kaplamin 9.97
Ekiz Kimya 9.96
Çelik Halat 9.96
Nuh Çimento 9.95
Rodrigo Tekstil 9.93
Galatasaray Sportif 8.31
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.14
Adel Kalemcilik 5.80
Aksu Enerji 5.57

Özderici GMYO -10.00
Burçelik Vana -10.00
Ersan Alışveriş Hizmetleri -10.00
Gübre Fabrik. -10.00
Nasmed Egepol -10.00
Türk Traktör -9.99
Lüks Kadife -9.99
Otokar -9.99
Zedur Enerji -9.99
Çan2 Termik -9.99
Ülker Bisküvi -9.99
Egeplast -9.98

 Günlük getiri(%)

 Endekse göre (%)
Marshall 65.76
Rodrigo Tekstil 45.20
Galatasaray Sportif 36.73
Aksu Enerji 35.47
Astor Enerji 32.95
Ekiz Kimya 24.78
Sanko Pazarlama 21.89
Cosmos Yat. Holding 21.32
İş Girişim 21.24
Oncosem Okolojik Sistemler 21.18
Uzertaş Boya 21.08
LDR Turizm 20.88

 Endekse göre (%)
Gübre Fabrik. -21.75
Viking Kağıt -18.79
Çan2 Termik -16.25
Tekfen Holding -15.98
Güler Yat. Holding* -14.00
Beyaz Filo* -13.12
Ersan Alışveriş Hizmetleri* -12.66
Şok Marketler Ticaret -12.17
PC İletişim ve Medya Hiz.   -11.24
Koza Madencilik -10.96
Altınyağ Madencilik                                   -10.94
Konya Kağıt -10.87

 1  yıllık dibine yakınlık
Çemtaş 0.00
Göltaş Çimento 0.00
Altınyağ Madencilik ve Enerji 0.00
Kervansaray Yat. Holding 0.00
Good-Year 0.00
Aksigorta 0.00
Batı Çimento 0.00
Gübre Fabrik. 0.00
Netaş Telekom. 0.00

 1  yıllık zirvesine  yakınlık
Marshall 0.00
Ekiz Kimya 0.00
Nuh Çimento 0.00
Rodrigo Tekstil 0.00
Mackolik İnternet Hizmetleri 0.00
Qinvest PY Re-Pie GMYF 0.00
Galatasaray Sportif 6.41
Aksu Enerji 9.62
Kuştur Kuşadası Turizm 15.29
LDR Turizm 16.11

KAZANDIRANLAR

KAYBETTİRENLER

PAHALI

UCUZ

DİP

ZİRVE

Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 2.05
Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon 1.85
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 1.74
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 1.69
Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon 1.57
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 1.55
Ak Portföy Fintek Ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon 1.40
Ak Portföy Elektrikli ve Otonom Araç Tekn. Değ. Fon 1.25
Yapı Kredi Port.Fintech Ve Block.Tekn. Değişken Fon 1.17
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 1.02
Garanti Portföy Yab. Teknoloji  BYF Fon Sep. Fonu 1.00
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (TL) Fonu 0.97
TEB Portföy Metaverse Ve Dijital Tekn. Değ. Fon 0.96

 Günlük getiri

 Günlük getiri

 Günlük getiri

 Günlük getiri

 Günlük getiri
Deniz Port. Teknoloji Şirket. His. Sen. Fonu (HSYF) -3.34
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu -3.31
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) -3.30
Ziraat Portföy Agresif Değişken Fon -3.24
Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF -3.10
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF -2.98
Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF) -2.97
Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF -2.94
Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon -2.90
Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF -2.84
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu -2.79
HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) -2.65
HSBC Portföy His. Sen. (TL) Fonu (HSYF) -2.64
Ziraat Port. Yıl. Paz. Tek.ve İlet.10 End. HSY. BYF -2.63

AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 1.74
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 1.18
Katılım Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0.69
Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0.57
Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0.55
Türkiye Hay. ve Em. Katılım Katkı EYF 0.52
Fiba Em. ve Hay. Esg Sürd. Fon Sep. EYF 0.37
Anadolu Hayat Em. Katılım Katkı EYF 0.31
BNP Paribas Cardif Em. Katılım Katkı EYF 0.29
AgeSA Hay. ve Em. Katılım Katkı EYF 0.19
Fiba Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Değişken EYF 0.18
Axa Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0.13
Fiba Em. ve Hay.  Perform Portföy Değ. EYF 0.11
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF 0.09
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0.07

Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF -3.37
Türkiye Hay. ve Em. Teknoloji Sekt. His. Senedi EYF -2.66
Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF -2.53
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF -2.45
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF -2.45
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF -2.45
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF -2.41
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF -2.39
Türkiye Hay. ve Em. Agresif Değişken EYF -2.37
Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF -2.34
Garanti Em. Hay. Metaverse ve Yeni Tek.His.Sen. EYF -2.34
Türkiye Hay. ve Em. Katılım Agresif Değişken EYF -2.19
Türkiye Hay. ve Em. Karma EYF -2.16
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF -2.11
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF -2.10

Emeklilik Fonları (BES) -0.81
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları -0.14
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları -0.69
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -1.84
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar -0.82
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları -0.95
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -0.91
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0.05
Yatırım Fonları -0.38
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları -0.56
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon -0.85
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0.02
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları -0.24
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları -1.20
Yatırım Fonları - Katılım Fonları -0.46
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları -0.93
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0.06

YATIRIM KAYBETTİRENLER

EMEKLİLİK KAZANDIRANLAR

EMEKLİLİK KAYBETTİRENLER

İSTATİSTİK

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

Akbank 15.55 4,886,424,131 16.49 15.55 17.30 -8.42 -20.46 14.75 17.00 25.52 35.34 79.13 -146.01
Akfen GMYO 3.60 180,095,443 3.79 3.60 3.98 -8.63 -31.82 3.35 4.30 0.00 24.78 68.57 -181.32
Aksa 75.30 203,994,539 76.80 75.10 78.30 -2.71 -18.11 71.00 87.00 37.50 40.23 85.23 -81.25
Aksa Enerji 33.96 341,558,926 35.19 33.96 36.00 -4.45 -27.74 33.50 47.50 6.51 23.85 76.31 -172.27
Alarko GMYO 58.70 46,993,783 60.49 58.70 63.00 -4.55 -29.95 45.50 59.00 18.60 28.75 74.59 -168.66
Alarko Holding 63.85 720,102,148 67.03 63.00 69.90 -8.13 -22.13 63.00 64.00 23.48 35.81 80.37 -205.39
Albaraka Türk 2.80 278,681,231 2.88 2.80 2.95 -1.75 -16.42 2.28 2.90 5.75 37.65 85.89 -125.75
Alkim Kimya 29.90 49,564,796 30.90 29.88 32.16 -3.86 -23.69 28.50 34.00 7.71 26.71 80.16 -155.23
Anadolu Efes 49.46 181,528,857 51.09 49.46 52.45 -5.25 -27.00 49.00 55.00 7.99 23.95 71.47 -167.97
Anadolu Grubu Holding 83.75 54,230,438 87.28 83.75 91.35 -7.97 -24.14 82.00 84.00 11.30 30.24 75.11 -181.56
Anadolu Isuzu 163.70 102,769,389 169.64 163.50 178.00 -5.81 -29.26 160.00 197.50 0.74 35.64 83.22 -93.14
Arçelik 101.30 574,636,264 104.99 101.30 108.20 -5.50 -9.71 93.00 102.50 8.32 42.16 81.69 -103.83
Aselsan 53.05 3,615,696,593 55.86 53.05 57.60 -6.60 -14.64 32.50 55.00 2.84 39.96 81.43 -159.24
Aydem Enerji 17.45 67,019,444 17.97 17.39 18.40 -3.54 -34.05 16.50 22.50 4.55 23.35 70.14 -120.88
Bagfaş 27.88 68,286,922 29.67 27.88 30.76 -8.05 -30.51 26.50 39.50 1.97 23.99 70.40 -192.45
Başkent Doğalgaz GMYO 15.97 104,643,093 16.50 15.93 16.93 -2.92 -25.23 14.50 17.00 10.83 31.63 77.52 -163.91
Bera Holding 10.57 105,341,708 11.03 10.57 11.42 -5.29 -29.77 10.50 14.25 0.40 27.51 72.20 -177.56
Bim Mağazalar 119.10 949,472,071 122.52 119.10 125.60 -4.34 -13.00 117.50 120.00 0.21 32.67 87.19 -158.67
Biotrend Çevre ve Enerji 15.13 68,038,644 15.56 15.00 16.40 -7.23 -20.16 13.50 16.75 10.86 32.82 86.70 -263.19
Borusan Yat. Paz. 870.00 54,888,590 907.06 870.00 929.70 -4.35 -25.13 800.00 1000.00 18.87 31.09 76.65 -110.35
Bursa Çimento 4.75 49,260,081 4.98 4.74 5.17 -7.59 -23.26 4.70 5.20 20.83 30.09 73.64 -138.14
Coca Cola İçecek 179.60 75,714,134 181.13 178.40 185.50 -1.97 -12.13 167.50 192.50 11.79 37.73 87.35 -119.19
Çemtaş 45.70 71,178,792 47.37 45.70 48.70 -4.91 -28.59 45.50 55.00 9.79 31.16 77.07 -142.63
Çimsa 82.90 184,700,008 83.67 82.15 85.20 1.28 -17.43 77.00 84.00 16.22 39.49 82.49 -94.32
Doğan Holding 8.26 558,365,943 8.64 8.26 8.93 -6.24 -21.93 6.40 9.80 18.05 33.72 71.95 -129.25
Doğuş Otomotiv 150.80 223,322,121 158.03 150.80 161.90 -5.16 -23.06 150.00 157.50 34.20 37.54 81.69 -98.77
Eczacıbaşı İlaç 23.00 129,096,016 24.31 23.00 25.46 -8.73 -28.62 22.75 27.00 1.21 31.79 70.77 -229.49
Ege Endüstri 5015.00 319,579,254 5291.40 5015.00 5438.00 -4.93 -19.02 4850.00 5682.70 6.33 37.04 71.22 -165.46
Emlak Konut GMYO 7.14 2,780,890,230 7.62 7.14 7.92 -9.04 -18.21 4.50 8.00 12.92 35.44 75.80 -211.37
Enerjisa Enerji 29.78 799,663,337 31.59 29.78 33.26 -9.70 -17.42 19.50 30.00 29.63 39.30 82.91 -149.79
Enka İnşaat 28.04 1,650,490,434 28.83 28.04 29.82 -5.53 -15.39 19.50 30.00 22.98 42.85 81.32 -97.07
Erbosan 135.20 35,889,449 141.50 135.00 146.80 -6.18 -27.55 135.00 157.50 9.19 27.65 74.53 -174.27
Ereğli Demir Çelik 36.32 2,893,209,391 37.52 36.32 38.26 -4.67 -11.97 32.00 39.50 24.83 34.74 84.62 -173.78
Europen Endüstri 9.90 91,377,951 10.11 9.85 10.35 -3.23 -19.18 8.40 12.00 3.57 34.64 89.03 -130.73
Fenerbahçe Futbol 63.00 251,110,781 63.87 61.60 65.50 -1.25 -13.58 63.00 64.00 42.17 44.24 86.42 13.91
Ford Otosan 485.90 1,321,776,105 502.38 485.90 514.20 -4.74 -7.36 450.00 490.00 44.33 46.18 94.98 -84.74
Galata Wind Enerji 16.92 67,071,060 17.40 16.81 17.87 -2.98 -25.66 15.75 18.50 3.85 27.54 74.54 -156.06
Garanti Bankası 22.36 1,467,086,997 23.50 22.36 24.42 -6.99 -25.57 21.50 24.00 15.13 32.15 74.53 -140.45
Girişim Elektrik Sanayi 229.00 339,888,489 234.25 227.80 241.70 -6.15 -3.82 227.50 230.00 44.75 48.14 99.52 -16.16
Global Yat. Holding 8.37 106,651,774 8.79 8.35 9.15 -7.21 -25.47 8.30 9.90 14.61 30.30 72.22 -131.05
GSD Holding 2.93 97,894,307 3.10 2.93 3.21 -7.28 -29.90 2.90 3.50 5.13 30.68 71.99 -153.26
Gübre Fabrik. 248.40 2,282,279,068 263.90 248.40 284.00 -10.00 -6.02 215.00 265.00 8.33 38.64 83.64 -118.02
Hektaş 31.22 174,340,448 31.22 30.70 32.00 -0.89 -17.01 30.00 33.50 12.52 37.14 89.61 -114.19
İpek Doğal Enerji 31.78 173,288,565 33.12 31.78 34.08 -5.75 -8.94 30.00 36.00 1.67 37.43 93.53 -180.11
İskenderun Demir Çelik 31.00 56,201,786 31.76 30.58 32.80 -3.43 -6.91 27.00 32.50 28.71 39.66 88.37 -177.28
İş Bankası (C) 9.97 1,987,800,624 10.57 9.97 11.01 -8.36 -21.93 9.90 10.00 13.77 34.75 79.57 -149.85
İş Fin.Kir. 5.80 59,691,591 6.11 5.80 6.39 -7.50 -28.40 5.80 7.70 9.96 29.37 74.84 -192.70
İş GMYO 10.43 501,926,942 11.01 10.37 11.68 -9.46 -1.97 10.25 10.50 20.30 44.14 96.84 -100.76
Jantsa Jant Sanayi 106.70 28,770,766 110.55 106.70 113.40 -4.82 -25.59 105.00 122.50 10.06 29.58 78.75 -153.28
Kardemir (D) 15.30 1,970,808,391 16.12 15.30 16.53 -7.10 -14.95 12.25 16.75 7.57 32.46 77.31 -171.09
Karsan Otomotiv 8.42 227,324,661 8.90 8.42 9.24 -8.48 -32.59 8.30 9.10 5.05 25.00 71.84 -161.29
Kerevitaş Gıda 12.77 47,741,328 13.12 12.73 13.65 -5.76 -27.03 11.25 14.25 44.60 36.32 75.79 -157.74
Kiler Holding 22.42 31,302,973 23.56 22.42 25.16 -9.01 -17.69  26.50 13.62 27.88 87.92 -240.79
Kimteks Poliüretan 90.95 68,552,904 93.66 90.65 95.90 -3.19 -22.53 83.00 115.00 1.53 32.41 86.05 -151.24
Kızılbük GYO 24.00 121,920,054 25.02 24.00 25.80 -5.81 -15.79 21.00 26.50 0.70 38.33 92.59 -237.04
Kocaer Çelik 16.56 158,674,186 17.44 16.50 18.13 -2.70 -21.14 12.25 18.25 4.62 35.17 87.16 -153.37
Koç Holding 71.25 2,055,195,363 74.28 71.05 77.70 -6.80 -14.87 71.00 75.00 16.60 38.20 85.69 -130.71
Kontrolmatik Teknoloji. 136.80 89,319,505 139.23 135.50 142.50 -4.34 -13.58 91.00 160.00 22.91 39.81 91.20 -113.86
Kordsa Teknik Tekstil 70.80 117,272,801 74.40 70.65 76.85 -6.60 -26.78 59.00 84.00 10.86 32.22 76.66 -148.94
Koza Altın 541.50 4,384,858,235 556.16 541.50 575.30 -2.41 -4.16 207.50 560.00 24.66 47.38 88.41 -69.96
Koza Madencilik 48.84 911,965,437 52.04 48.84 53.95 -7.94 -8.88 30.50 53.00 5.82 41.43 92.59 -96.90
Mavi Giyim 112.00 78,273,437 113.32 108.20 117.00 -3.53 -15.28 92.00 112.50 56.04 41.35 87.09 -109.02
Migros Ticaret 129.90 183,182,307 133.53 128.40 137.90 -5.73 -11.33 122.50 132.50 11.61 38.26 92.72 -101.42
Net Holding 10.41 36,000,866 10.79 10.39 11.30 -6.13 -30.83 10.25 15.00 4.39 24.78 69.17 -169.67
Odaş Elektrik 7.11 649,518,799 7.48 7.07 7.84 -8.26 -36.80 7.10 10.75 10.31 22.62 67.08 -151.68
Otokar 899.90 502,990,786 917.90 899.90 965.00 -9.99 -13.30 570.00 940.00 27.17 37.96 85.70 -124.41
Oyak Çimento 20.18 203,840,447 21.20 20.18 21.84 -5.79 -4.00 20.00 21.00 4.15 42.32 95.28 -90.03
Pasifik GYO 6.90 109,073,675 7.31 6.88 7.68 -8.12 -22.82 6.90 8.20 6.32 30.95 83.64 -283.58
Pegasus 483.30 1,775,927,486 498.02 482.80 506.80 -2.19 0.69 480.00 485.00 7.09 46.90 100.00 -77.68
Petkim 15.20 2,324,594,100 16.13 15.20 16.52 -6.92 -23.85 14.00 16.75 7.60 31.46 76.00 -163.41
Sabancı Holding 37.18 1,834,909,197 38.45 37.18 39.40 -4.72 -17.52 34.50 39.50 10.36 33.95 82.88 -147.92
Sasa Polyester 100.70 281,146,966 101.06 98.80 103.90 0.40 -8.45 100.00 102.50 23.71 41.76 102.76 -92.03
Selçuk Ecza Deposu 38.50 95,071,360 38.19 37.70 39.14 -0.52 -4.94 38.50 39.00 39.09 54.33 96.01 15.62
Sinpaş GMYO 2.93 84,385,168 3.03 2.93 3.10 -4.56 -16.52 2.90 3.30 5.33 31.93 87.20 -206.53
Smart Güneş Enerjisi. 71.05 50,546,166 71.91 70.10 73.70 -3.99 -18.57 71.00 78.00 16.82 37.23 89.65 -115.56
Şekerbank 2.46 270,545,194 2.59 2.46 2.69 -6.82 -19.61 2.08 2.65 11.46 34.60 81.19 -144.51
Şişe Cam 38.30 3,610,292,576 39.53 38.28 40.36 -3.14 -10.76 35.00 38.50 4.91 38.62 85.19 -145.85
Şok Marketler Ticaret 23.88 270,893,604 25.13 23.88 26.58 -9.55 -14.59 23.75 24.00 5.08 36.38 84.74 -105.97
T. Halk Bankası 9.62 807,825,412 10.18 9.62 10.72 -8.38 -27.61 8.20 10.25 4.20 33.82 72.99 -154.22
T.S.K.B. 3.87 396,025,866 4.12 3.87 4.27 -7.42 -11.44 3.25 3.95 18.23 40.74 88.36 -101.76
TAV Havalimanları 77.00 420,397,561 80.14 77.00 83.05 -6.84 -17.65 74.00 78.00 13.94 34.07 80.92 -162.08
Tekfen Holding 35.06 816,234,336 37.17 35.06 39.32 -9.96 -28.83 33.00 44.50 1.10 31.25 66.84 -190.13
Teknosa İç ve Dış Ticaret 18.49 82,052,335 19.44 18.49 20.74 -8.47 -30.23 13.00 22.75 10.45 23.06 69.30 -152.17
Tofaş Oto. Fab. 145.60 1,044,379,588 153.09 145.00 159.30 -7.91 -12.13 142.50 155.00 24.71 40.51 86.82 -128.08
Trabzonspor Sportif 3.99 186,688,264 4.13 3.99 4.25 0.00 -16.70 3.95 4.30 5.67 34.92 87.89 -78.24
Tukaş 17.70 122,810,138 18.17 17.70 18.77 -5.25 -21.54 14.25 20.50 4.81 30.47 85.67 -153.02
Turkcell 34.80 1,749,342,299 35.82 34.80 36.72 -4.13 -8.13 26.00 35.00 9.07 42.07 85.93 -102.64
Tümosan Motor ve Traktör 52.30 38,337,399 54.09 52.30 55.75 -5.08 -20.76 52.00 66.00 2.50 33.85 81.78 -149.07
Tüpraş 562.70 4,336,357,965 584.74 562.70 601.40 -4.85 6.19 485.00 590.00 4.07 51.57 109.80 -33.45
Türk Hava Yolları 130.80 8,836,381,312 136.87 130.80 140.30 -4.94 -7.17 112.50 142.50 1.89 38.78 90.52 -163.18
Türk Telekom 19.55 1,322,776,669 20.37 19.55 20.82 -4.82 -20.40 12.25 20.50 2.69 39.12 76.43 -152.45
Türk Traktör 518.70 204,517,512 552.30 518.70 574.50 -9.99 -21.41 345.00 520.00 51.35 41.19 86.65 -115.53
Türkiye Sigorta 9.79 30,510,469 10.19 9.79 10.52 -5.96 -21.81 9.10 10.75 12.97 33.38 74.51 -141.57
Ülker Bisküvi 34.42 371,508,559 36.53 34.42 39.44 -9.99 -21.27 26.50 39.00 13.41 33.95 73.33 -162.54
Vakıflar Bankası 8.71 700,701,246 9.24 8.71 9.62 -7.83 -26.75 8.20 9.80 4.05 31.80 73.75 -164.12
Vestel 58.35 646,096,582 61.12 57.55 63.95 -7.67 -18.11 46.00 65.00 12.36 37.85 75.78 -184.07
Vestel Beyaz Eşya 12.58 155,385,604 12.77 12.53 13.04 -2.78 -8.71 10.00 13.25 10.18 39.61 86.58 -128.81
Yapı ve Kredi Bank. 8.40 2,229,826,057 8.90 8.40 9.28 -7.49 -28.87 8.20 9.20 11.01 30.58 72.16 -153.84
Yayla Agro Gıda 26.24 63,249,054 26.83 26.24 27.60 -4.16 -31.91 26.00 30.50 4.25 26.69 72.85 -171.61
Zorlu Enerji 4.77 147,220,796 4.95 4.76 5.05 -4.02 -32.91 4.55 7.30 28.25 29.29 71.09 -102.18

  Günlük Ağırlık Günlük Günlük günlük Yılbaşından 
GÜNLÜK KAPANIŞ Son İşlem ortalama en en getiri  getiri     
BÜLTEN 01/02/2023 kapanış hacmi fiyat düşük yüksek (%) (%) Destek Direnç STCH  RSI MOM CCI

BORSA İSTANBUL - BIST 100  YATIRIM KAZANDIRANLAR

DÖVİZ KURLARI

ABD Doları 18.7897 18.8235 18.7765 18.8518
Avustralya Doları 13.2618 13.3483 13.2008 13.4284
Danimarka Kronu 2.7446 2.7580 2.7426 2.7644
Euro 20.4512 20.4880 20.4368 20.5187
İngiliz Sterlini 23.1118 23.2323 23.0957 23.2672
İsviçre Frangı 20.4672 20.5986 20.4365 20.6295
İsveç Kronu 1.7949 1.8135 1.7937 1.8177
Kanada Doları 14.1019 14.1655 14.0497 14.2193
Kuveyt Dinarı 61.2074 62.0083 60.2893 62.9384
Norveç Kronu 1.8824 1.8950 1.8810 1.8994
Suudi Arabistan Riyali 5.0073 5.0163 4.9697 5.0539
Japon Yeni 14.4197 14.5152 14.3664 14.5704
Bulgar Levası 10.3941 10.5301 10.3941 10.5301
Rumen Leyi 4.1367 4.1909 4.1367 4.1909
Rus Rublesi 0.2664 0.2699 0.2664 0.2699
İran Riyali 0.0445 0.0451 0.0445 0.0451
Çin Yuanı 2.7708 2.8070 2.7708 2.8070
Pakistan Rupisi 0.0700 0.0709 0.0700 0.0709
Katar Riyali 5.1008 5.1676 5.1008 5.1676
Güney Kore Wonu 0.0152 0.0154 0.0152 0.0154
Azerbaycan Yeni Manatı 10.9908 11.1346 10.9908 11.1346
BAE Dirhemi 5.0869 5.1535 5.0869 5.1535

 DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF 
KURLAR ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ

T.C. MERKEZ BANKASI

ÇAPRAZ KURLAR 
Avustralya Doları 1.4135
Danimarka Kronu 6.8355
İsviçre Frangı 0.9159
İsveç Kronu 10.42
Japon Yeni 129.99
Kanada Doları 1.3306
Norveç Kronu 9.9575
Suudi Arabistan Riyali 3.7525
Euro 1.0884
İngiliz Sterlini 1.2321
Kuveyt Dinarı 3.2759

Arjantin Pesosu 0.10058
Brezilya Reali 3.7028
Çek Korunası 0.8615
Endonezya Rupisi 0.00126
Güney Afrika Randı 1.0845
Hindistan Rupisi 0.22942
Hong Kong Doları 2.398
Irak Dinarı 0.01289
Macar Forinti 0.05252
Malezya Ringgiti 4.4087
Meksika Pesosu 1.0007
Mısır Lirası 0.62274
Polonya Zlotisi 4.3523
Singapur Doları 14.3261
Suriye Lirası 0.00749
Tayland Bahtı 0.57215
Ürdün Dinarı 26.5125
Yeni İsrail Şekeli 5.4534

DİĞER DÖVİZLER TL KARŞILIĞI

SERBEST PİYASA

DÖVİZ FİYATI ALIŞ SATIŞ PARİTELER

LİBÖR

ALTIN FİYATI ALIŞ SATIŞ

Dolar  18.7980   18.8730 
Euro  20.4160   20.5304 
İsviçre Frangı  20.5084   20.6219 
İngiliz Sterlini  23.1563   23.2388 
Japon Yeni  14.4900   14.5700 
S. Arabistan Riyali  5.0002   5.0253 
İsveç Kronu  1.7971   1.8061 
Norveç Kronu  1.8777   1.8871 
Danimarka Kronu  2.7482   2.7620 
Avustralya Doları  13.2364   13.3553 
Kanada Doları  14.1139   14.1859

EUR/USD 1.09

USD/JPY 129.48

USD/CHF 0.92

GBP/USD 1.23

1 ay  4.57500 

3 ay  4.79629 

6 ay  5.08786 

12 ay  5.31529

24 Ayar Altın 1,174,674 1,179,747
22 Ayar Altın  1,068.90   1,080.89 
18 Ayar Altın  857.47   885.01 
14 Ayar Altınb  669.53   690.31 
22 Ayar Tel Bil.  1,054.88   1,130.83 
Cum. Altını 7,847 7,880
Cum. Çey. Altın  1,865.08   1,911.70 
Reşat Lira 8,084 8,118
Altın ons (dolar) 1,922.92 1,933.21 w

w
w
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TCMB TARAFINDAN DÜN SAAT 15.30 İTİBARIYLA 
AÇIKLANAN GÖSTERGE KURLARDIR
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Fed'in faiz kararı  
sonrası kriptoların 

yol haritası
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırım sürecinden ağır darbe alan kripto 
para piyasaları artık rahat bir nefes almak istiyor. Fed’in faiz artırımlarının 
sonuna yaklaştığı görüşleri umutları artırıyor. Peki Bitcoin’de yükseliş için 

hangi seviyeler önemli? Ethereum’da kritik seviyeler nerede?

ABD Merkez Bankası’nın 
(Fed) enflasyonla müca-
dele kapsamında faiz ar-

tırım sürecine başlaması kripto 
para piyasalarına kara kış yaşat-
mıştı. Hem Fed’in parasal genişle-
mede frene basması hem de kripto 
ekosisteminin kendi içinde yaşa-
dığı iflaslar fiyatları yerle bir et-
mişti. Geldiğimiz noktada tüm bu 
olumsuzlukların büyük bölümü-
nün geride bırakılmaya çalışıla-
cağı bir döneme giriliyor. Fed’in 
dünkü toplantısında faizleri 25 
baz puan artıracağı beklentisi tüm 
piyasa oyuncularının ortak bek-
lentisiydi. ABD’de faiz artırım sü-
recinin sonuna geliniyor olması 
hatta yılın ikinci yarısından itiba-
ren faiz indirimlerine başlanmasa 
da konuşulacağı ihtimali kriptola-
rı olumlu etkileyebilir. 

Riskler say say bitmez!
Riskin ve dalga boylarının ol-

dukça yüksek olduğu kripto pa-
ra piyasalarında yatırım yapma-

yı düşünenlere aynı uyarıyı yapa-
lım. Herhangi bir düzenlemenin 
olmadığı bu piyasalara yatıracağı-
nız para ihtiyacınızın olmadığı ve 
uzun süre unutmak zorunda ka-
lacağınız bir tutar olmalı. Aslında 
yatırım kararı verirken tüm ens-
trümanlarda olduğu gibi kripto-
larda da araştırma yapmak olduk-
ça önemli. Projenin kripto ekosis-
temine getirdiği yenilik, ekibin 
kimlerden oluştuğu, bir hikayesi-
nin olup olmadığı yatırım kararı 
alırken dikkat edilmesi gereken 
konulardan. Kripto hesaplarını-
zın hacklenmesi, transferlerde 
yapılacak hatalar da diğer riskler…

Bitcoin’de kritik seviyeler
Gelelim Fed kararı sonra Bitco-

in ile ilgili kritik seviyelere. Bitco-
in’de haftalık bazda olumlu teknik 
görünüm devam ediyor. Özellikle 
15 Ağustos 2022 haftasında baş-
layan düşüş kanalının kırılması 
olumlu. Bunun yanında paritenin 
21 bin 500 ve 22 bin 800 dolar ban-

dı üzerinde kalması pozitif bir gö-
rünüm olarak yorumlanabilir. An-
cak paritede yaşanan bu yükseliş 
hala bir tepki hareketi. Bu yükse-
lişin bir anlam kazanabilmesi ve 
yeni bir yükseliş trendinden bah-
sedebilmemiz için 25 bin – 25 bin 
500 bin dolar bandının hacimli şe-
kilde kırılıp bu bölgenin kuvvetli 
bir destek bandı olması şart. Bunu 
gerçekleşmesi paritede yeni bir 
yükseliş trendinin başlamasına 
yönelik en önemli teknik sinyal-
lerden biri olacak. 

Ortalamalara dikkat!
Böyle bir senaryoda 29 bin – 30 

bin dolar bandı hedeflenebilir. 
Bunun yanında 50 haftalık hare-
ketli ortalama seviyesinin de 25 
bin 339 dolar seviyesinde bulun-
ması bu bölgenin önemini daha da 
artırıyor. Olası geri çekilmelerde 
ise 22 bin 800 ve 21 bin 500 dolar 
bandı haftalık bazda önemli des-
tek noktaları. Bu noktaların al-
tında ise 200 günlük haraketli or-
talama seviyesine denk gelen 19 
bin 700 dolar seviyesi çok önemli. 
Paritenin olumsuz senaryoda bu 
seviyenin altına inmemesi duru-
munda olumlu seyrin devamı bek-
lenebilir.

PARANIN ROTASI
Ufuk KORCAN
ukorcan@gmail.com

Ethereum’da yükseliş için  
1700-1800 dolar aşılmalı 

Ethereum’da haftalık grafikte 8 Kasım 
2021 haftasında başlayan düşüş 

trendinin kırılması yukarı yönlü hareketi 
desteklemiş durumda. Bununla 

birlikte 3 Ocak 2022 haftasında 
yeni bir yükseliş trendi 

başladı. Bu trendin destek 
noktası bu hafta için 1528 

dolar seviyesine denk 
geliyor. Destek noktası bu 

hafta bu noktaya denk gelen 
trendin üzerinde kalındığı 

sürece şu an için kısa vadeli ana 
trendin yukarı olduğu söylenebilir. 

Ancak gerçek anlamda bir yukarı yönlü 
hareketin başlaması için 1700 – 1800 dolar 

bandının hacimli kırılması şart. 

Bu senaryoda 2 bin 20 – 2 bin 30 dolar 
bandı ara direnç bölgesi olmak üzere 2 

bin 400 dolarlı seviyeler hedeflenebilir. 
Ancak olumsuz senaryoda 

trend desteğinin dışında 
iki önemli nokta dikkat 

çekiyor. Bunlardan ilki 200 
günlük hareketli ortalama 
seviyesine denk gelmesi 
açısından 1437 dolar 

seviyesi. Bir diğeri ise 9 Mart 
2020 haftasında başlayan 

yükseliş trendinin destek 
noktası olan 1240 dolar noktası. Bu 

iki seviyenin üzerinde kalındığı sürece 
haftalık teknik görünümde trendin hala 
yukarı olduğu söylenebilir.

Bankalardan ekonomiye rekor destek
Bankalar 4. çeyrek bilançolarını açıklamaya başladı. Geçtiğimiz yılı yüzde 366,4 artışla 433,5 milyar lira rekor kâr ile kapatan bankaların aktif büyüklükleri 

de yüzde 55,7 artışla 14,3 trilyon liraya ulaştı. Banka genel müdürleri sektörün 2023'te ekonomiye katkı vermeye devam edeceği görüşünde hemfikir. 

Akbank’ın 2022 net 
kârı 60 milyar TL’yi aştı

QNB Finansbank 
aktiflerini %62 artırdı 

Garanti BBVA'dan 
974,4 milyar TL kredi

Alternatif Bank'ın 
özkaynakları %55 arttı

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, 
bankanın 2022’de 60 milyar 26 milyon 
TL konsolide net kar elde ettiğini bildirdi. 
Bankadan yapılan açıklamada görüşlerine 
yer verilen Binbaşgil, “2022 küresel ekonomi 
için zorlu bir yıl oldu. Bütün dünyayı etkileyen 
enflasyonist baskıların, jeopolitik risklerle 
birlikte daha da arttığını gördük. Ancak 
sermaye ve altyapısı ile güçlü olan Türk 
bankacılık sektörü, küresel belirsizliklerin 
yüksek seyrettiği bu çalkantılı yılı da sağlam 
ve başarılı geçirdi. Akbank da 2022 yılı 
boyunca Türk ekonomisini desteklemeye 
devam etti” değerlendirmesinde bulundu. 
2022’de ekonomiye sağladıkları kredi 
desteğini 616 milyar TL’si nakdi olmak üzere 
toplam 757 milyar TL seviyesine çıkardıklarını 
aktaran Binbaşgil, şunları kaydetti: “Toplam 
mevduatımız 722 milyar TL’ye, aktiflerimiz 
ise 1 trilyon 147 milyar TL’ye ulaştı. Yüzde 
23,2 düzeyinde gerçekleşen güçlü konsolide 
sermaye yeterlilik oranımızla, reel sektörün 
büyümesine ve gelişmesine destek olmayı 
sürdürdük. Bankamız bu yıl 20 milyar 245 
milyon TL vergi karşılığı ayırarak 60 milyar 
26 milyon TL konsolide net kar elde etti. 2022 
yılında çok kuvvetli müşteri ve pazar payı 
kazanımına imza attık.”

QNB Finansbank’ın toplam aktifleri, 2021 yıl 
sonuna göre yüzde 62 artarak 601 milyar 
755 milyon TL’ye ulaştı. Orta Doğu ve Afrika 
bölgesinde faaliyet gösteren Katarlı Qatar 
National Bank Q.P.S.C.’nin Türkiye’deki iştiraki, 
QNB Finansbank, 2022 yılında bankacılık 
faaliyetleri, sendikasyon kredileri, reel sektör 
destekleri ve sürdürülebilirlik çalışmaları ile 
ekonomiye katkı verirken bankanın net kârı 
17 milyar TL’yi geçti. QNB Finansbank Genel 
Müdürü Ömür Tan, 2022 yılında banka olarak 
reel sektörü desteklemeye devam ederken, 
sürdürülebilirlik çalışmaları ile geleceğe 
yatırım yaptıklarını vurguladı. Tan, 2023 
yılında da Türkiye ekonomisinin büyümesine 
katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi. 
31 Aralık 2022 itibarıyla QNB Finansbank’ın 
toplam aktifleri, 2021 yıl sonuna kıyasla yüzde 
62 artarak 601 milyar 755 milyon TL’ye ulaştı. 
Aynı dönemde, net krediler yüzde 72 oranında 
artış kaydederek 344 milyar 957 milyon TL’ye, 
müşteri mevduatı ise yüzde 80 oranında 
artarak 384 milyar 58 milyon TL’ye çıktı. 2022 
yılında bankanın net dönem karı 17 milyar 224 
milyon TL olarak gerçekleşti. QNB grubunun 
Türkiye’deki bankası olan QNB Finansbank, 31 
Aralık 2022 tarihi itibarıyla 436 şube ve 11 bin 
427 çalışanı ile faaliyet gösteriyor.

Türkiye Garanti Bankası 31 Aralık 2022 tarihli 
finansal tablolarını açıkladı. Banka’nın konsolide 
finansal tablolarına göre, 2022 yılında net kârı 
%348 artışla 58 milyar 510 milyon 306 bin TL 
oldu. Aktif büyüklüğü 1 trilyon 303 milyar 578 
milyon 483 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, 
ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler 
aracılığıyla sağladığı destek ise 974 milyar 448 
milyon 231 bin TL oldu. Konuyla ilgili bilgi veren 
Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ; “2022 
yılı makro politikaların çizdiği çerçevede, bankalar 
açısından zorlayıcı ve rekabeti alıştığımız sınırların 
dışına taşıyan bir yıl oldu” değerlendirmesinde 
bulundu. Başbuğ, “Kredi talebinin yabancı para 
değil, Türk Lirası ağırlıklı geliştiği bir yıl yaşadık. 
Regülasyonlarla uyumlu TL kredi büyümesiyle 
sektördeki payımızı artırarak özel bankalar 
arasındaki liderliğimizi sürdürdük. Enflasyon 
dolayısıyla yıl içinde artan TL kredi talebi, son 
çeyrekte regülasyonların etkisiyle hız kesti.  
Tüketici kredileri ve kredi kartları normal büyüme 
sürecine devam etti ve burada geleneksel 
liderliğimizi koruduk” diye konuştu.

Alternatif Bank, 2022 yılına yönelik finansal 
sonuçlarını açıkladı. Bankanın konsolide 
rakamlara göre aktifleri 59,8 milyar TL, nakdi ve 
gayri nakdi kredilerde ekonomiye sağladığı destek 
ise 52,9 milyar TL oldu. Mevduat hacmini 32,2 
milyar TL düzeyine yükselten Alternatif Bank’ın 
yıl sonu itibarıyla konsolide net kârı ise 1 milyar 66 
milyon TL olarak gerçekleşti. Banka özkaynakları 
da %55 artışla 4 milyar 38 milyon TL düzeyine 
ulaştı. Mevduat hacmini %18,5 artışla 32,2 milyar 
TL seviyesine yükselten Alternatif Bank’ın, 
toplam mevduatlar içindeki TL mevduat oranı 
%64’e ulaştı. Bankanın 2022 yılsonu finansallarını 
değerlendiren Alternatif Bank Genel Müdürü 
Kaan Gür, “Sektörümüzü yakından ilgilendiren 
çok sayıda mevzuatsal değişikliğin yaşandığı 
2022’de güçlü aktif kalitemizi korurken, kârlılık 
anlamında da hedeflerimize ulaştık. Yıl boyunca 
bütçe hedeflerimizin üzerinde sonuçlar üretirken, 
TCMB’nin liralaşma stratejisi ve uygulanan makro 
ihtiyatı politikalar çerçevesinde mevduat ve 
krediler içindeki TL payımızı başarıyla artırdık, 
sermaye yeterlilik rasyomuzu da yükselttik” dedi. 
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Süper kahramanlar 
kitabı

Geçtiğimiz haftalarda, Amerika Birle-
şik Devletleri’nin eski CIA Başkanı ve 
Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun çı-

karmış olduğu kitap ve o kitapta yer alan Tür-
kiye ile ilgili bazı açıklamalar gündeme geldi. 

Pompeo’nun, kitabında Türkiye ile ilgili 
ifadeler, ikili ilişkiler açısından çok hoş kar-
şılanacak şeyler değil. Buradaki asıl mesele, 
Amerika Birleşik Devletleri’nde tekaüt olmuş 
birçok üst düzey devlet görevlisi kitap yaz-
ma işine koyulur. Mike Pompeo örneğinden 
gidersek, Pompeo önemli bir bürokrat. CIA 
Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı gibi önemli yü-
rütme pozisyonlarında bulunmuş, Kongre’de 
yasamada görev yapmış, yıllara dayanan tec-
rübesi ve önemli icraatları var. Tüm bunların 
neticesinde önümüzdeki dönem başkan adayı 
olmayı çok arzu ediyor.

Öncelikle şunu söyleyeyim ki, Pompeo par-
tisinin adayı olamaz. Uzun uzun bu konuya 
değinmeyeceğim ama olamayacağı net.

Görevden ayrılmış bu üst düzey yönetici-
ler hayatlarının geri kalan kısmında yaşadık-
ları anılara dair kitap yazarlar. Bu kitapların 
tanıtımı için eyalet eyalet gezip toplantılara, 
söyleşilere, televizyon programlarına katılır-
lar. Büyük firmaların danışmanlıklarını veya 
yönetim kurulu üyeliklerini yaparlar. Siyaset 
hayatlarından sonraki dönemde de gelirlerini 
muhafaza edebilmek için bu çok alışılagelmiş 
bir yöntemdir. Neredeyse her Başkan, Baş-
kan Yardımcısı, Bakanlar, Temsilciler Meclisi 
Başkanı, CIA Başkanları bu yöntemi benim-
serler. 

Buradaki asıl mesele Pompeo ve diğerleri 
bu kitaplarda kendilerine olduklarından zi-
yade, olmak istedikleri bir karakter oturtma-
ya çalışır. Hatta belli başlı bazı kitaplarda, ka-
rar almakta zorlanan, gayet silik yöneticilik 
dönemleri geçiren birçok siyasetçinin, adeta 
bir süper kahramanmış gibi kitaplarında ken-
dilerini şekillendirdiğini görürüz. 

Pompeo’nun kitabında da doğal olarak bir 
süper kahramanlaşma arzusu ve niyeti var. 
“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 
Amerikan Başkan Yardımcısı Mike Pence be-
ni odada istemediler, özel konuşmak istedi-
ler” derse, bu çok da havalı olmaz. O yüzden 
adeta “kapıyı kırarak içeri giriyordum, buna 
müsaade edemezdim, uçtum, kaçtım, zıpla-
dım” gibi söylemlerle kendilerine tarzlarının 
dışında bir imaj çizerler. 

İşte Pompeo’nun kitabının da aslında hem 
özeti, hem niyeti, hem de ahvali budur. Bir 
müddet sonra, bugün aktif görevde olan Ame-
rikalı siyasetçilerin de bir süper kahraman ki-
tabı çıkardığını çok net bir şekilde göreceksi-
niz.

Bizim için önemli olan bu kitaplara bakar-
ken, bu bakış açısıyla bakmaktır. Bu kitaplar-
daki asıl mesele, kişilerin kendini nasıl tasvir 
ettiğine değil, PKK’nın kardeşleri olan YPG 
ve PYD’ye nasıl destek olunma kararlarının 
alındığının resmi olarak açıklanması ve itiraf 
edilmesidir. Yoksa diğer anlatılanlar, iş baş-
vuruları için gerekli bir özgeçmiş hazırlığın-
dan başka bir şey değildir.

Amerika’da bir sene içinde Pompeo’nun ki-
tabının ve yaptıklarının, Amerikan halkı nez-
dinde neye tekabül ettiğini seçim dönemiyle 
birlikte hep birlikte göreceğiz. 
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Dünyanın
Politikası

Bugün de gözler 
Avrupa ve 
İngiltere Merkez 
Bankalarında

ECB'den 
sıkı para 
politikalarına 
devam
Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 
bugünkü basın toplantısında faiz artırım 
hızında değişim yapmayarak sıkı para 
politikasına şubat ayından sonra da tam 
gaz devam edeceği tahmin ediliyor. 

Merkez bankalarının fa-
iz kararları piyasaların 
odağında bulunurken, 

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) 
sıkı para politikasının şubat ayın-
dan sonra da devam etmesi bekle-
niyor. 

Enflasyondaki olumlu görünüme 
karşın ekonomiye yönelik iyimser 
havayla enflasyondaki yukarı yönlü 
risklerin devam edebileceğine yö-
nelik öngörülerle bankanın sıkı pa-
ra politikasına aynı şekilde devam 
etmesi bekleniyor.

ING Group Başekonomisti Peter 
Vanden Houte, sıcak hava koşul-
larıyla birlikte kayda değer düşüş 
gösteren doğalgaz fiyatları saye-
sinde Euro Bölgesi’nde ekonomik 
tahminlerin iyileşme kaydettiğini 
belirtti. Şu anda Euro Bölgesi eko-
nomisinin resesyondan kurtulmuş 
gibi göründüğünü ifade eden Hou-
te, manşet enflasyonun ileriki ay-
larda önemli derecede düşüş göste-
rebileceğini aktardı.

Çekirdek enflasyon % 5
Bankanın toplantıda çekirdek 

enflasyona vurgu yapacağını kay-
deden Houte, çekirdek enflasyo-
nun hala yüzde 5 civarında seyret-
tiğini, ekonominin biraz daha iyiye 
gitmesiyle şirketlerin fiyatları da-
ha fazla yükseltmeye yönelebilece-
ğini belirtti.

Houte, bu bağlamda çekirdek 

enflasyonun manşet enflasyon-
dan çok daha yavaş düşmesi ve bu 
yılın sonunda hala yüzde 3’ün 
üzerinde kalmasının muhte-
mel olduğunu ifade etti. EC-
B’nin bu sebeplerden dolayı 
şubat toplantısında şahin bir 
ton takınabileceğini aktaran 
Houte, 50 baz puanlık bir faiz ar-
tırımı gelebileceğini aktardı.

ECB Başkanı Christine Lagar-
de’ın tahvil faizleri konusuna yo-
ğunlaşmaya çalışabileceğini söyle-
yen Houte, tahvil faizlerindeki ralli 
ve finansal koşullardaki gevşeme-
nin ECB’nin sıkılaştırmak istedi-
ği alanlar olduğunu belirtti. Hou-
te, tahvil piyasası için aşağı yönlü 
açıklamaların beklenebileceğini 
ifade etti.

"Enflasyon riski" uyarısı
Rabobank ECB ve Euro Bölgesi 

Makro Strateji Başkanı Elwin de 
Groot ise ECB’de tartışmalarda şa-
hin grubun hala üstün pozisyonda 
bulunduğunu ancak sınırsız hare-
ket alanına sahip olamadıklarını 
aktardı. Enerji fiyatlarındaki dü-
şüşle enflasyona dair görünümün 
iyileştiğini dile getiren Groot, güçlü 
büyüme söylemlerinin arttığını ve 
bunun da enflasyon risklerine işa-
ret edebileceğini söyledi.

Groot, 50 baz puanlık artış ama-
cının iyi bir şekilde ifade edildiği-
ni ancak bankanın toplantıda ara-

lık ayındakin-
den daha az 

ipucu ve-
rebilece-
ğini be-
lirterek, 
bu duru-

mun mart 
ayında 50 

baz puanlık 
bir artış için fi-

yatlanan para piyasalarında da aşa-
ğı yönlü riskleri artırabileceğini ak-
tardı.

50 baz puanlık artışın neredeyse 
kesin gibi gözüktüğünü dile getiren 
Groot, ‘’Hala Mart'tan itibaren EC-
B’nin faiz artırım hızını 25 baz pua-
na indirebileceği beklentisine sahi-
biz ancak ekonomiye ilişkin güçlü 
görünüm ücretlere dair yukarı yön-
lü baskılarla bu 25 baz puanlık artış 
ertelenebilir’’ dedi.

Piyasalar “50” fiyatlandırıyor
ancak 25 puanlık artış masada

İspanya’da asgari ücrete 
yüzde 8 zam yapılacak
İspanya Başbakanı Ped-

ro Sanchez, asgari ücrete 
yüzde 8 zam yapılarak, mev-
cut durumda aylık net 1000 
euro olan ve yılda iki kez ik-
ramiyeli olmak üzere 14 kez 
ödenecek asgari ücretin bin 
80 euroya çıkarılacağını du-
yurdu.

Sanchez, Ukrayna-Rus-
ya savaşının sosyal ve eko-
nomik etkilerini anlatmak 
üzere Senato’da yaptığı ko-

nuşmada asgari ücret zam-
mını yüzde 8 olarak açıkla-
dı.

Başbakan, “Bu yeni zamla 
birlikte asgari ücreti İspan-
yolların ortalama maaşının 
yüzde 60’ına karşılık gele-
cek bir seviyeye çıkardık. 
Böylece, işçilerimize karşı 
demokratik zorunluluğu-
muzu ve yasama sürecinde-
ki taahhütümüzü yerine ge-
tirdik” dedi.

İngiltere Merkez Bankası’nın 
(BoE) bu haftaki para politikası 

toplantısında piyasalar 50 baz pu-
anlık artışı fiyatlarken; 25 baz pu-
anlık artış da ihtimaller arasında 
bulunuyor. BoE'nin faiz artırım-
larına devam etmesi beklenirken, 
faiz artırım döngüsünden kade-
meli şekilde çıkması öngörülüyor.

Rabobank Kıdemli Makrostra-
tejisti Stefan Koopman, BoE’nin 
2023'e 50 baz puanlık bir faiz ar-
tışıyla başlayabileceğini belirtti. 

Politika faizinin yüzde 4’e çıkabi-
leceğini ifade eden Koopman, fa-
iz artırımı konusunda oylamanın 
tekrar güvercinler tarafından bö-
lünmesinin muhtemel olduğunu 
aktardı. Koopman, iş piyasasının 
sıkışık olduğunu, hizmet enflas-
yonun gevşemediğini dile getirdi. 

İngiltere'de manşet enflasyo-
nun düşüş yolunda olduğunu ak-
taran Koopman ancak BoE para 
politikası kurulundaki ana yetki-
lilerin ücret artışlarını ve bunun 

servis enflasyonuna yansımaları-
na odaklanabileceğini dile getirdi.

Koopman bankanın bu yılın ilk 
yarısında 125 baz puanlık artırıma 
gidebileceğini söyledi.

Berenberg Kıdemli Ekonomisti 
Kallum Pickering da BoE politika 
yapıcılarının kısa vadeli politika 
patikası hakkında çeşitli görüşle-
re sahip olmaya devam etmelerini 
beklediklerini dile getirdi.

Pickering, 2022’de yükselen 
enerji fiyatlarının baz etkilerinin 
ortadan kalkması ve zayıflayan ta-
lebin iç piyasadaki fiyat baskıla-
rına ağır basmasıyla enflasyonun 
hızla düşmesinin beklendiğini 
söyledi. 

Mart'ta politika faizinin yüzde 
4’e çıkmasını beklediklerini belir-
ten Pickering Şubat'ta 50 baz pu-
anlık bir artış olması durumun-
da Mart'ta politika faizinin yüzde 
4,25’e çıkma riskinin bulunduğu-
nu ifade etti. Pickering'e göre, ban-
ka faiz indirimlerine bu yılın 4. 
çeyreğinden önce başlamayacak.

ECB’den güvercin bir 
yaklaşım gelebileceğini 
düşünmek yanlış 
olacaktır.

Avrupa Merkez 
Bankası’ndaki şahinler 
artık sınırsız hareket 
alanına sahip  değiller.

ING Group Başekonomisti 
Peter Vanden Houte

Rabobank Makro Strateji 
Başkanı Elwin de Groot

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın bundan sonraki 
aylarda da başka faiz artışlarına işaret edebileceği belirtiliyor.

Ekonomistler, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Anderw Bailoy'un faiz 
indirimlerine bu yılın dördüncü çeyreğinden önce başlamayacağını düşünüyor. 

Baz senaryomuz, 25 baz 
puanlık bir artış. Ancak 
riskler 50 baz puanlık 
bir artışı gösteriyor.

Berenberg Ekonomisti 
Kallum Pickering

Çok kısıtlayıcı 
çerçevelerin ekonomiyi 
yavaşlatmada etkili 
olma riski sürüyor.

Rabobank Makrostratejisti 
Stefan Koopman
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Dünyanın en zengin 4’üncü adamı artık “Top-10”da bile değil

1 haftada 36 milyar 
dolar kaybetti!

Hintli milyarder Gautam Adani'nin sahibi olduğu grubun hisseleri, kara para aklama ve muhasebe 
dolandırıcılığı iddiaları üzerine çakıldı. Adani’nin şahsi servetinin üçte biri, 1 hafta içinde eridi.

68 yaşındaki Hintli iş 
adamı Gautam Ada-
ni, 24 Ocak’a kadar 

dünyanın en zengin dördüncü 
adamıydı. Sahibi olduğu Adani 
Grup, havalimanı işletmeciliğin-
den gıda hizmetlerine, liman yö-
netiminden kömür madeni işlet-
meciliğine kadar çeşitli işler ya-
pıyordu… 

Şahsi serveti 120 milyar dolar 
olan Adani, şahsi servet listesin-
de Louis Vuitton’un sahibi Ber-
nard Arnault, Tesla’nın sahibi 
Elon Musk ve Amazon’un sahi-
bi Jeff Bezos’tan sonra geliyordu. 

Ancak ne olduysa 24 Ocak’ta 
açığa satış odaklı New York-
lu şirket olan Hindenburg Rese-
arch’ün Adani’yi hedef alan 100 
sayfalık raporunun yayınlanma-
sıyla oldu. Rapor, Adani’yi port-

föy şirketlerinin değerini şişir-
mek için çeşitli muhasebe hilele-
ri yapmakla suçluyordu. 

Şirket iddiaları, “yalnızca bize 
yönelik değil, Hindistan’a, Hin-
distan kurumlarının bağımsızlı-
ğına, bütünlüğüne, kalitesine ve 
Hindistan’ın büyüme hikayesi-
ne yönelik hesaplı bir saldırı” ola-
rak nitelendirse de çöküş 25 Ocak 
itibarıyla başladı. Adani Gre-
en Energy, Adani Transmission, 
Adani Total Gas… Adani Grup’a 
bağlı şirketler Mumbai Borsa-
sı’na patır patır değer kaybetme-
ye başlarken; dünya basını da her 
gün Adani’nin kaybını yazıyordu. 
Şirket hisseleri çakılırken, toplam 
zarar 10, 20, 50 milyar dolar der-
ken tam 70 milyar doları buldu. 

Artık 11'inci zengin
Kayıplar Adani’nin cüzdanını 

da vurdu. Şahsi serveti üçte bir 
oranında eriyen Adani, 84.5 mil-
yar dolarla artık “Dünyanın En 
Zengin Top-10”undan da düştü. 
O artık Carlos Slim’in ardından 
11’inci zengin… 

Grubunun en büyük şirketi 

olan Adani Enterprises’ın yeni 
hisselerini yatırımcıya satarak, 
2.5 milyar dolar toplayan Adani, 
hisse çakılışını “şimdilik” dur-
durdu durdurmasına da piya-
sa uzmanları da yine de temkin-
li… Örneğin, Avustralyalı analist 
Tim Buckley onu hala “Hint fi-
nans sistemine risk” olarak nite-
lendiriyor. 

Peki geçen seneye kadar tanın-
mayan, bir raporla sarsılan bu 
Adani kim? İş hayatına 1980’ler-
de polimer ithalat-ihracatıyla gi-
ren Adani, 1990’larda zenginlik 
mertebesine Mundra kentinde 
bir liman inşa ederek ulaştı. Ha-
valimanı ve enerji santralleri in-
şaatlarından sonra Adani, ilk ül-
ke dışı işini Avustralya’da aldı, 
Carmichael açık maden projesini 
tamamladı. 

New York Times, Adani’nin 
ekonomik büyümesini Başba-
kan Narendra Modi’ye bağlıyor. 
“Modi de Adani de Gujaratlı” di-
ye yazan ABD’li gazete, Modi’nin 
başbakan olduktan sonra 2014 
yılında New Delhi’ye yaptığı bir 
ziyarette Adani’nin uçağını kul-

lanmasına dikkat çekiyor ve ek-
liyor: “Modi ülkede ‘Adani hangi 
anlaşmayı isterse gider yapar’ al-
gısını oluşturdu.”

India Today’e konuşan Adani 
ise bu fikre pek katılmıyor: “Mes-
leki başarım herhangi bir lide-
rin sayesinde değil, birkaç lider 
ve hükümet tarafından otuz yılı 
aşkın uzun bir süre boyunca baş-
latılan politika ve kurumsal re-
formlar sayesindedir.”

Jainizm'e inanıyor
Adani, M.Ö. 500 yıllarında Hin-

distan’da kurulmuş jainizm dini-
ne inanmaktadır. 

Adani Grup’ta “Büyük Çöküş”e 
neden olan Hindenburg’un geç-
mişi çok eskiye dayanmasa da bu-
güne kadar 30’a yakın şirketle il-
gili rapor hazırladı. 

Adani’nin “Dava açacağız” teh-
ditlerine “Seviniriz” cevabı veren 
Hindenburg’un Başkanı Nathan 
Anderson “ABD’de açsınlar ki, le-
gal olarak biz da Adani Grup’la il-
gili tüm evrakları talep edebile-
lim” diyecek kadar da raporları-
nın arkasında…

Emre ERGÜL
emre.ergul@dunya.com

Bernard Arnault Larry Ellison

Jeff Bezos Steve Ballmer

Elon Musk Larry Page

Bill Gates Sergey Brin

Warren Buffett Carlos Slim 

Gautam Adani

Fransa ABD

ABD ABD

ABD ABD

ABD ABD

ABD Meksika

Hindistan

Lüks tüketim Teknoloji

Teknoloji Teknoloji

Teknoloji Teknoloji

Teknoloji Teknoloji

Farklı işler Farklı işler

Farklı işler

191 
milyar dolar

101 
milyar dolar

126 
milyar dolar

88.6 
milyar dolar

164 
milyar dolar

91.5 
milyar dolar

112 
milyar dolar

87.8 
milyar dolar

109 
milyar dolar

84.5 
milyar dolar

84.4 
milyar dolar

BBVA 6,4 milyar euro  ile tarihinin 
en büyük karını açıkladı

Garanti BBVA'yı bünyesinde bulunduran İspanyol Banca Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), 
2022 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 38'lik artışla 6.4 milyar euroluk kar açıkladı.

Garanti BBVA’yı yüzde 86'lık 
sermaye payı ile bünyesin-

de bulunduran İspanya bankası 
Banco Bilbao Vizcaya Argenta-
ria (BBVA), 2022’de bir önceki 
yıla oranla yüzde 38’lik artışla 6 
milyar 420 milyon euroluk kar 
açıkladı. BBVA’dan yapılan ya-
zılı açıklamada, bankanın tari-
hinin en büyük karına ulaştığı 
kaydedildi.

Verilen bilgiye göre, 2022 yı-
lında BBVA, Türkiye’de 509 mil-
yon euro, Meksika’da 4 milyar 
182 milyon euro, İspanya’da 1 
milyar 678 milyon euro, Güney 
Amerika’da 734 milyon euro ve 
diğer yerlerde 240 milyon euro 
kar elde etti. Böylelikle banka 
2022’de karını, Türkiye’de yüz-
de 7, Meksika’da yüzde 57, İs-

panya’da yüzde 23, Güney Ame-
rika’da yüzde 10 ve diğer yerler-
de yüzde 3 artırdı.

Geçen yıl büyüme stratejisin-
de ilerleme kaydedildiği vur-
gulanan BBVA açıklamasında, 
bankanın 11 milyondan fazla ye-
ni müşteriyi çektiği bildirildi.

"Türkiye önemli ülke"
BBVA Yönetim Kurulu Baş-

kanı Carlos Torres Vila ile 
BBVA Üst Düzey Yöneticisi 
(CEO) Onur Genç 2022 yılı so-
nuçlarını basın toplantısında 
kamuoyuyla paylaştı.

BBVA olarak riskli durumlara 
karşı çok fazla tecrübeli bir ban-
ka olduklarını vurgulayan Genç, 
“BBVA olarak Türkiye’de de 
risklerimizi azaltıyoruz. Döviz 

kredi tutarımız 2015’te 21 mil-
yar euro iken bunu şimdi 9 mil-
yar euroya düşürdük» açıklama-
sında bulundu.

Genç, Türkiye ile ilgili tah-
minlerine ilişkin yaptığı değer-
lendirmede, “Türkiye’de farklı 

ekonomik parametreler var; Ör-
neğin enflasyon. 2022 yılında 
enflasyon yüzde 64 oldu. Bizim 
öngörümüz yüzde 45, hüküme-
tinki yüzde 22 idi. Ama biz bi-
liyoruz ki Türkiye uzun vadede 
çok önemli bir ülke” dedi. 

Euro Bölgesi’nde yıllık 
enflasyon ocakta % 8,5 oldu

İsrail'deki yargı reformuna 
bir şirket daha tepkili

Avrupa İstatistik Ofisi 
(Eurostat), Eurro Bölge-

si’nin ocak dönemine ilişkin enf-
lasyon öncü verilerini yayımla-
dı. Buna göre, Euro Bölgesi’nde 
aralıkta yüzde 9,2 olan yıllık enf-
lasyon, ocakta yüzde 8,5 seviye-
sine geriledi.

Euro Bölgesi’nde TÜFE ocak-
ta bir önceki aya göre ise yüzde 
0,4 geriledi. Piyasa beklentileri, 

Euro Bölgesi’nde yıllık enflas-
yonun ocakta yüzde 9 olması yö-
nündeydi.

Enflasyonun ana bileşenleri-
ne bakıldığında, en yüksek yıllık 
enflasyon yüzde 17,2 ile enerjide 
gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 14,1 
ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, 
yüzde 6,9 ile enerji dışı sanayi 
ürünleri ve yüzde 4,2 ile hizmet-
ler izledi.

İsrail ekonomisinin temel 
taşlarından yüksek teknolo-

ji sektörü, Başbakan Binyamin 
Netanyahu hükümetinin yürür-
lüğe koymak istediği yargı refor-
muna karşı sert adımlar atıyor.

Yargı reformuna karşı geçen 
hafta bir şirketin İsrail'deki var-
lıklarını çekme kararını duyur-
masının ardından Verbit yazı-

lım şirketi de bu yönde bir karar 
aldığını açıkladı. Şirket açıkla-
masında yüksek vergi ödediğine 
işaret etti: “İsrail'den ayrılmayı 
ve böylece burada vergi ödeme-
yi bırakmayı planlıyoruz.” Diğer 
bir yüksek teknoloji şirketi “Pa-
paya Global” da geçen hafta şir-
ketin İsrail'deki parasını çekme 
kararı aldığını duyurmuştu.

BBVA CEO'su Onur Genç, BBVA CEO'su Onur Genç, 
sonucu Madrid'deki sonucu Madrid'deki 
merkez binada merkez binada 
değerlendirdi.değerlendirdi.
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sahiplerini bekliyor
Ö D Ü L L E R İ

Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 
Demirkent Ödülleri 02 Mart 2023 tarihinde sahiplerini bulacak.

“İletişim”, “Tarih” ve “Sosyal Farkındalık Oluşturulmasına Katkı” olmak üzere üç ana dalda 
verilecek ödüller için 27 Ocak 2023 - 10 Şubat 2023 tarihleri arasında başvurular alınacaktır.

İLETİŞİM ÖDÜLLERİ:

 Yazılı Medya

 Görsel Medya
a- Güncel Programlar
b- Belgeseller
c- Haberler
d- Yarışma Programları

 İşitsel Medya

 Dijital Medya (Sosyal Ağ)

TARİH ÖDÜLLERİ:

 2020-2022 yılları arasında bilimsel metotlara uygun olarak 
    tamamlanmış yüksek lisans veya doktora tezleri ya da araştırma eserleri

SOSYAL FARKINDALIK OLUŞTURULMASINA KATKI ÖDÜLLERİ:

 Sosyal Farkındalık Oluşturulmasına Katkı Ödülü (Görsel medyada)
 Sosyal Farkındalık Oluşturulmasına Katkı Ödülü (Dijital medyada)
 Sosyal Farkındalık Oluşturulmasına Katkı Ödülü (Yazılı medyada)

Başvuruda bulunmak isteyen katılımcılar 
https://www.demirkentegitimvakfi.com/odulbasvuruformu/ ya da 
‘’0 212 285 11 03’’ numaralı telefondan detaylı bilgi alabileceklerdir. 
Basılı olarak başvuruda bulunmak isteyen katılımcılar projelerini;

DEMİRKENT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA VAKFI
Demirkent Ödülleri Genel Sekreterliği
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cd. No: 37 – 4 
Sarıyer / İstanbul adresine gönderebileceklerdir.
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ASELSAN’dan
Ankara’ya güneş 
enerjisi santrali

Sanko’dan geleceğin
teknolojisini üreten
gençlere destek 

Dolap, 25 milyon 
ürünü yeni sahipleri 
ile buluşturdu

Trendyol Yemek'te 
MultiNet ile online 
ödeme başladı  

ASELSAN, 
Ankara'da-

ki yerleşkelerinin 
yıllık toplam elekt-
rik enerjisi ihtiyacı 
için 75 megavat ka-
pasiteye sahip gü-
neş enerjisi santrali 

kuruyor. Santralde, ASELSAN'ın milli im-
kanlarla ürettiği ve bu yıl pazara sunaca-
ğı 250 kilovatlık ASELSAN PULSAR dizi 
eviriciler kullanılacak, santralin işletmesi 
de ASELSAN tarafından sağlanacak. Sant-
ral tamamlandığında şirketin Ankara'da-
ki yerleşkelerinin yıllık toplam elektrik 
enerjisi ihtiyacı karşılanmakla kalmayıp, 
üretilen fazla elektriğin şebekeye satışı da 
mümkün hale gelecek. ASELSAN Öz Tü-
ketim Güneş Enerjisi Santrali/ısı santralin 
2024 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor.

Sanko Hol-
ding, dünya-

nın en büyük Ha-
vacılık, Uzay ve 
Teknoloji Festiva-
li TEKNOFEST’in 
bu yıl da ana pay-
daşları arasında 

yer alacak. SANKO, 2020 yılından beri 
üstlendiği Çevre ve Enerji Teknolojileri 
Yarışmasının yürütücülüğünü TEKNO-
FEST 2023’te de sürdürerek gençleri des-
tekleyecek. Verilen bilgiye göre, Sanko 
Holding’in yürütücülüğünde düzenlenen 
Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması-
na ilgi her geçen yıl artarak devam ediyor. 
‘Üniversite ve Üzeri Seviyesi’ ve ‘Lise Se-
viyesi’ kategorilerinde düzenlenecek. Ya-
rışlar, 16-19 Mart 2023 tarihleri arasında 
İzmir’de gerçekleştirilecek. 

Kullanıcıla-
rının büyük 

çoğunluğu kadın-
lardan oluşan ikin-
ci el ürün platfor-
mu Dolap’ta 2022 
yılında yaklaşık 25 
milyon ürün satışı 

gerçekleştirildi. Dolap'tan yapılan açık-
lamaya göre, geçen yıl 1,3 milyon birey-
sel kullanıcı ilk kez Dolap üzerinden sa-
tış yaptı. Dolap’ın toplam satıcı sayısı 3,5 
milyona ulaşırken, 2 milyon kişi ise hem 
alıcı hem satıcı olarak platformda yer al-
dı.  Dolap’ta, kadın giyim ve aksesuar, be-
bek ve çocuk, ev ve yaşam, erkek giyim ve 
aksesuar, elektronik olmak üzere 5 farklı 
kategori bulunurken, bu kategoriler ara-
sında 2022 yılının lider kategorisi “Kadın 
Giyim ve Aksesuar” oldu.

Trendyol'un 
online ye-

mek sipariş hizmeti 
Trendyol Yemek ile 
başlatılan iş birliği 
kapsamında Mul-
tiNetliler Trendyol 
Yemek siparişlerini 

MultiNet kartları ile online ödeyebilecek. 
Böylece Trendyol Yemek ve Multinet Up 
arasında yapılan anlaşma sayesinde Mul-
tiNet, Trendyol Yemek uygulamasında on-
line ödeme kolaylığı sunan ilk yemek kartı 
oldu. Multinet Up Üye İş Yeri ve İş Birlikle-
ri Genel Müdür Yardımcısı Erem Çakıroğ-
lu,  "Uygulama üzerinden sipariş veren 
MultiNetliler, kapıda ödeme yapmaya ge-
rek olmadan, MultiNet kart bilgilerini gire-
rek ödemelerini hızlı şekilde gerçekleştiri-
yor" diye konuştu. 

"Deniz taşımacılığında 
negatif hava sürüyor "

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, ekonomideki temkinli iyimser 
revizyonlara rağmen, zayıf talebin etkisiyle deniz taşımacılığında negatif havanın devam ettiğine dikkat çekti. 

İMEAK Deniz 
Ticaret Oda-
sı İzmir Şu-

besi’nin ocak ayı 
meclis toplantı-
sı gerçekleştirildi. 
Toplantıda konu-
şan İMEAK Deniz 
Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim 
Kurlu Başkanı Yusuf Öztürk, ekono-
mideki temkinli iyimser revizyonlara 
rağmen, zayıf talebin etkisiyle deniz 
taşımacılığında negatif havanın sür-
düğünü ifade etti. Baltık Kuruyük En-
deksi’nin 22 Aralık’tan itibaren yüzde 
50’nin üzerinde düşerek, 680 puanın 
altına gerilediğini belirten Öztürk, ana 
rotalarda 40’lık spot konteyner nav-
lunlarını gösteren Dünya Konteyner 
Endeksi (Drewry) ise 2 bin 46 dolar ol-
duğunu sefer iptalleri artmaya devam 
ettiğine dikkat çekti. 

“Canlanma bu yıl yaşanmadı”
Öztürk, “Son iki yılda verilen 6,7 mil-

yon TEU’luk yeni gemi siparişi de de-
nizcilik endüstrisini düşündürüyor. 
Diğer yandan konteyner hatları ara-
sındaki ittifakların yeniden organizas-
yonunun, navlunları ne yönde etkileye-
ceği yakından izleniyor. Denizcilik uz-
manları, her yıl Çin Yeni Yılı öncesi Batı 
ülkelerinin ürün stoklaması nedeniyle 
denizcilik piyasalarında görülen can-
lanmanın bu yıl yaşanmadığına dikkat 
çekiyor. 5 Şubat’ta sona erecek Çin Yeni 
Yılı’nın, deniz taşımacılığında ve nav-
lunlarda bir hareketlenmeye yol açaca-
ğı da tahmin ediliyor” dedi. 

İmalat ve ihracat sektörlerinin yaşa-
dığı her sıkıntının denizcilik sektörü-
nü doğrudan etkilediğini ifade eden Öz-
türk, “Mal ticaretinde zayıf talebin et-
kisini, ülkemiz deniz taşımacılığında 
ve limanlarda elleçlenen yük hacmin-
de de yaşıyoruz. 2022 yılında liman-
larda elleçlenen konteynerin bir önce-
ki yıldan daha düşük, yani 12,6 milyon 

TEU’nun altında gerçekleşmesi bek-
leniyor. Türkiye’nin ihracatını artır-
ması için yeni ticaret anlaşmalarına ve 
Gümrük Birliği’nin güncellenmesine 
ihtiyaç ise devam ediyor. Türk bayrak-
lı, Türk sahipli gemi filosunun geçen 
yıl yüzde 30 büyüyerek 41 milyon Dwt 
büyüklüğüne ulaşmasını ve Türk gemi 
filosunun dünyada 14. sıraya çıkması-

nı önemli bir fırsat olarak görmeliyiz” 
ifadelerini kullandı. 

“Bizim de KDV'miz düşürülmeli” 
Sektörün sıkıntılarına da değinen Öz-

türk, mega yat ve tekne yapımı sektö-
rünün önü açılması gerektiğini söyledi. 
Öztürk, “Kıyı yapıları master planları 
hazırlanmalı. Mevzuat ve uygulamalar-
da birlik olmalı. Otellerde yüzde 8 ve 
yüzde 1 KDV uygulanırken bizde yüzde 
18 KDV uygulanıyor. Olacak şey değil, 
bizde de yatak kapasitesi oldukça faz-
la, sadece oteller bu hizmeti vermiyor, 
mevzuatlar yektesak olmalı. Su ürün-
leri avcılığına ve trafiğine yasaklanmalı 
bu konuda çok sıkıntı yaşanıyor. 25 yaş 
üstü deniz araçları hurda teşviki kap-
samına alınarak yeşil enerjili yeni nesil 
deniz araçlarına dönüşmesi sağlanma-
lı” dedi.

“Kruvaziyerde yapacak iş çok”
Yusuf Öztürk, kruvaziyer turizminde 
limanlara ilk rezervasyonların gelmeye 
başladığını kaydetti. Öztürk, ‘Bu yılın, 
geçen yıldan çok daha iyi olacağını 
düşünüyoruz. Ancak bu konuda 
daha yapacak çok şey var. Kruvaziyer 
gemilerin ülkemizdeki limanları 
kalkış ve varış limanı olarak tercih 
edilmesini sağlamak zorundayız. 

Öte yandan gemilere gıda tedariği 
konusu çok önemli. Kontrole tabi gıda 
ürünleri var ki kruvaziyer gemilere 
tedariğini sağlayamıyoruz, burada bu 
konuda hizmet verecek çok önemli 
firmalarımız var. Sadece liman değil 
tedarikte de önümüz açılmalı. Öte 
yandan her türlü teknik donanımda da 
destek vermeliyiz” ifadelerini kullandı.  

Özlem SARSIN/İZMİR

Türkiye Kasaplar 
Federasyonu Baş-

kanı Osman Yardımcı, 
ramazana iki ay olması-
na rağmen et fiyatlarına 
ilişkin spekülatif açık-
lamalar yapılmaya baş-
landığını söyledi. 

Spekülatörler 
devrede
Ankara'da sektör 

temsilcileri ile Tarım ve 
Orman Bakanlığı yetki-
lilerinin katılımıyla, ra-
mazan öncesi gündeme 
gelmeye başlayan et fi-
yatlarına ilişkin spekü-
latif açıklamaların önü-
ne geçmek amacıyla 
toplantı yaptıklarını ak-
taran Yardımcı, şunları 
kaydetti:

"Ramazana iki ay ol-
masına rağmen et fiyat-
larının artması için spe-
külatörlük yapıyorlar. 
Yeterince hayvanımız 
da etimiz de var. Türki-
ye'nin tek gündemi san-
ki etmiş gibi spekülatör-
lük yapıyorlar, gündem 

yaratmaya çalışıyorlar. 
Ramazan için biz şimdi-
den çalışmalara başla-
dık. Her yıl ramazanda 
söylediğim spekülatör-
ler çıkıyor, devletimiz 
bunu dengelemek için 
Et ve Süt Kurumu aracı-
lığıyla et getiriyor, geti-
recek de. Ben her zaman 
buna karşı olduğum hal-
de, bu sefer karşı deği-
lim. Spekülatörler için 
devletimiz gerekeni ya-
pacak. Ramazan bite-
ne kadar elimizden gel-
diğince kırmızı ete zam 
yapmayacağız. Spekü-
latörlerin karşısındayız, 
korkumuz da yok. Her 
yıl aynısını yapıyorlar, 
devletimiz buna yönelik 
tedbirini alıyor."

Ramazan
bitene kadar
ete zam yok

Üretici-market arasındaki 
fark  yüzde 248'e yükseldi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, ocakta 
üretici ile market arasında en fazla fiyat farkının yüzde 248,4 ile elmada 

görüldüğünü söyledi. Bayraktar, markette 42 ürünün  fiyatının artttığını kaydetti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği 
(TZOB) Başkanı Şemsi Bay-

raktar, ocakta üretici ile market 
arasındaki fiyat farklarını açık-
ladı. Ocakta üretici ile market fi-
yatı arasındaki en yüksek farkın 
yüzde 248,4 ile elmada görüldü-
ğüne dikkati 
çeken Bayrak-
tar, bu ürünü 
yüzde 223,6 
ile kırmı-
zı mercimek, 
yüzde 218,7 ile 
pırasa, yüzde 
208,9 ile marul, yüzde 196,7 ile li-
mon, yüzde 190 ile kuru üzümün 
takip ettiğini belirtti. Bayraktar, 
üreticide kilogramı 5 lira olan el-
manın markette 17 lira 42 kuru-
şa, 13 lira 84 kuruş olan kırmızı 
mercimeğin 44 lira 79 kuruşa, 4 
lira 50 kuruş olan pırasanın 14 li-
ra 34 kuruşa, 5 lira 14 kuruş olan 
marulun 15 lira 88 kuruşa, 6 lira 
olan limonun 17 lira 80 kuruşa ve 
25 lira olan kuru üzümün 72 lira 
51 kuruşa satıldığını ifade etti.

En fazla düşüş pırasada
Markette 42 ürünün 36'sında 

fiyat artışı, 6'sında ise fiyat azalı-
şı görüldüğünü belirten Bayrak-
tar, şu bilgileri verdi: 

"Markette fiyatı en fazla artan 
ürün yüzde 79,8 ile patlıcan oldu. 
Patlıcandaki fiyat artışını yüz-

de 46,6 ile yeşil fasulye, yüzde 44 
ile kabak, yüzde 42,1 ile salatalık, 
yüzde 29,1 ile domates takip et-
ti. Markette fiyatı en fazla azalan 
ürün ise yüzde 43,4 ile lahana ol-

du. Lahanadaki fiyat düşüşünü 
yüzde 11,7 ile pırasa, yüzde 2,4 ile 
maydanoz, yüzde 1,4 ile ayçiçeği 
yağı izledi."

Ocakta üreticide fiyatı en fazla 
düşen ürünün yüzde 17 ile pıra-
sa olduğuna dikkati çeken Bay-
raktar, bunu yüzde 14,8 ile kar-
nabaharın, yüzde 14,3 ile limo-
nun, yüzde 8,7 ile mandalinanın 
ve yüzde 0,3 ile beyaz lahananın 
izlediğini bildirdi. Bayraktar, 
üreticide en fazla fiyat artışının 
yüzde 96,4 ile kabakta yaşandı-
ğını, kabaktaki fiyat artışını yüz-
de 53,6 ile salatalığın, yüzde 47,2 
ile domates ve patlıcanın, yüzde 
34,3 ile yeşil soğanın, yüzde 33,3 
ile havucun ve yüzde 32,1 ile ma-
rulun izlediğini ifade etti.

Ürün Üret�c� f�yatı Market f�yatı F�yat farkı (%)

Elma 5 17,42 248,4

Kırmızı merc�mek 13,84 44,79 223,6

Pırasa 4,5 14,34 218,7

Marul (adet) 5,14 15,88 208,9

L�mon 6 17,8 196,7

Kuru Üzüm 25 72,51 190

Ispanak 6,5 18,83 189,7

Portakal 5,75 15,9 176,5

Kabak 9,33 25,56 174

Karnabahar 5,29 13,96 163,9

EN FAZLA ELMANIN FİYATI ARTTI (TL/KG.)

Fahiş fiyatla  
satandan almayın

Aynı ürünün değişik 
marketlerde çok farklı 
fiyatlardan satıldığına dikkati 
çeken Bayraktar, tüketicileri, 
fahiş fiyattan ürün sattığını 
tespit ettikleri marketlerden 
alışveriş yapmamaları 
yönünde uyardı. Bayraktar, 
"Tüketicilerimiz semt 
pazarlarından özellikle meyve 
ve sebzesini daha uygun 
fiyatlardan temin edebilir" 
ifadesini kullandı.
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Vakko, Down Town ile 
lüksü Bursa’ya götürüyor

Vakko Grup, ‘Hayallerin Şehri’ sloganıyla Atış Yapı’nın hayata geçirdiği Down Town projesiyle lüks 
deneyimini Bursa’ya taşıyacak. Grup,  yaşam merkezinde 4 bin metrekarede tüm markalarıyla yer alacak. 

Bursa’da başlayan yatırım-
larıyla inşaat ve gayri-
menkul sektörünün öncü 

markalarından biri olmayı hedef-
leyen Atış Şirketler Grubu, lüks 
marka segmentinin öncülerin-
den Vakko Grup ile işbirliği yap-
tı. Vakko Grup, ‘Hayallerin Şehri’ 
sloganıyla Atış Yapı’nın Bursa’da 
hayata geçirdiği Down Town pro-
jesinde 4 bin metrekarelik alanda 
tüm markalarıyla yer alacak. 

İşbirliğinin duyurulduğu ba-
sın toplantısında konuşan Atış 
Şirketler Grubu CEO’su Ahmet 
Atış, 650 bin metrekarelik inşa-
at alanına sahip Down Town’ı 
Bursa’nın en büyük karma ya-
şam projesi olarak nitelendirdi. 
“Vakko yatırımımız içindeki en 
büyük ve en önemli işbirliğimiz” 
diyen Atış, bundan mutluluk 
duyduklarını söyledi. Atış, “Bur-
sa bölgesinde lüks yaşama değer 
katacak Down Town, yeni nesil 
alış veriş deneyimi yaşatacak. 
Burada her yapılanmada lüksü 
ve çizgi üstü deneyimleri müşte-
rilerimize sunacağız” dedi. 

Yatırım maliyeti 
400 milyon dolar
Proje yatırım tutarını 300 mil-

yon doları inşaat, 100 milyon 
doları arsa maliyeti olmak üze-
re toplam 400 milyon dolar ola-
rak açıklayan Ahmet Atış, 72 bin 
metrekarelik kiralanabilir ala-

na sahip projenin şu anda yüzde 
70’inde kiralama sözleşmesi im-
zalandığını kaydetti. Atış, üçün-
cü çeyrek sonunda yüzde 99 ki-
ralama hedeflediklerini aktardı. 
Down Town’da 30’a yakın yaban-
cı markanın da bulunduğunu ifa-
de eden Atış, “Markalar arasında 
ilk defa Bursa’ya gelecek olanlar 
da var” diye konuştu. 

Projede lüks konseptte 320 

odalı bir otel de bulunacağı-
nı açıklayan Atış, “Otel markası 
Intercontinental olacak. Bura-
da 112 adet marka residance yer 
alacak” bilgisini verdi. 

Vakko, 7 markasıyla 
Down Town’da olacak
Down Town’daki yatırımları-

nın bir AVM’deki en büyük top-
lam alana sahip projeleri oldu-

ğunu ifade eden Vakko CEO’su 
Jaklin Güner, “Yaklaşık 4 bin 
metrekarelik alanda Vakko dost-
larıyla buluşuyoruz. Vakko Er-
kek, Vakko Kadın, Vakko Home, 
Couture, Eşarp, Çanta, Ayakka-
bı, Parfüm, Aksesuar, V2K mar-
kalarımız bulunacak. 530 met-
rekarelik Vakkorama mağaza-
mız ise adeta bir deneyim alanı” 
dedi. Bursa’nın gelişmiş imalat 
sanayi ve ticareti sayesinde kü-
resel bir çekim merkezi olmaya 
başladığını söyleyen Güner, “7 
mağazamızla 500 bin yeni müş-
teriye ulaşmayı hedeflediğimiz 
Down Town ile Bursa’da lüks de-
neyimini yeniden tanımlayaca-
ğız” diye konuştu. Bursa yatı-
rımlarıyla birlikte bölgede 300 
kişiye istihdam sağlayacakları-
nı, özellikle yönetim düzeyinde 
kadın istihdamını önemsedik-
lerini dile getiren Güner, Down 
Town’daki mağazanın 2023 yı-
lı içinde açacaklarını da aktardı. 

2023 yılında 30 yeni mağa-
za açacaklarını duyuran Jaklin 
Güner, Nişantaşı’nda açacakları 
Vakko Hotel & Residence ile lüks 
yaşam anlayışına yeni bir so-
luk getireceklerini söyledi. Gü-
ner, “Stratejik satın alma işlemi-
ne imza attık ve online siparişte 
iyi yemek deneyimini yaşamak 
isteyenlerin tercih ettiği Fuudy 
platformunun yüzde 32’sine or-
tak olduk” dedi. 

“İstanbul lüks sektöründe hub oldu”
Euromonitor ‘Luxury Goods 
in Turkey’ raporuna göre 
Vakko’nun Türkiye lüks 
sektöründe en hızlı büyüyen 
marka olduğunu söyleyen 
Jaklin Güner, Türkiye’nin 
lüks sektörü için önemli bir 
destinasyon olmaya başladığını 
dile getirdi. “Havaalanı ile 
birlikte İstanbul lükste hub 

haline geldi” diyen Güner, 
turizmdeki büyümenin de lüks 
sektörüne olumlu yansıdığını 
belirtti.  Güner, büyükşehirlerde 
toplam lüks harcamasının yüzde 
25-30’unu turistlerin yaptığını 
ifade etti. Güner, 2023^te küresel 
lüks sektörünün yüzde 5 ile 
10 arasında büyüyeceğini de 
söyledi. 

İTB Başkanı Işınsu Kestelli: 
Değişkenlik, belirsizlik ve 

karmaşıklık dönemi yaşıyoruz
İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, zor 
bir yılı geride bıraktıklarını söyleyerek “Kolay geçmeyeceğini gayet iyi 

bildiğimiz bir yıldayız. Yılın ne zarar vereceğini kestirmek güç” dedi. 

2023 yılı ilk meclis toplantı-
sında konuşan İTB Başka-

nı Işınsu Kestelli, yüksek faiz 
ve enflasyon konularına dikkat 
çekerek, “Enflasyon nedeniyle 
her birey nefes alırken bile ver-
gi ödüyor aslında. Yüksek enflas-
yon kadar tehlikeli olan bir diğer 
konu da yüksek faiz. Yüksek fa-
iz ve finansmana erişim alanın-
daki sıkıntılar, yatırım yapmanın 
önünde tüm caydırıcılığıyla di-
kilen dev bir engel adeta.  Faiz pi-
yasasında esasen bankalar dâhil, 
hiç kimsenin memnun olmadı-
ğı bir VUCA zamanı yani değiş-
kenlik, belirsizlik, karmaşıklık ve 
muğlaklık dönemi yaşıyoruz. Se-
çimlerin zaten kırılgan olan pi-
yasalara en az zararı vermesini 
diliyor ve bu konuda hem iktida-
ra hem de muhalefete önemli so-
rumluluklar düştüğünü hatırlat-

mak istiyorum” dedi.
Milli gelirde tarım ve hayvancı-

lığın payını yeniden yüzde 10’un 
üzerine çıkartacak her türlü adı-
mın kararlılıkla atılması gerekti-
ğini ifade eden Kestelli, “Bunun 
için de çağın rekabetinin getir-
diği yenilikçi bir anlayışa ihtiyaç 
var. Tarım 4.0 diye tanımladığı-
mız bu yeni anlayışın çok ciddi 
bir şekilde temel politika unsuru 
olması gerekiyor. Umarım bu ta-
lebimiz Ankara’da karşılığını bu-

lur. Umutluyum çünkü pandemi 
sonrası tarımın stratejik önemi 
herkes tarafından kabul görmüş 
durumda. Ve önemli adımlar da 
atılıyor” diye konuştu. 

“Yeşil tahvil için çalışmalıyız”
Avrupa Birliği’nin Yeşil Muta-

bakat kararının hem ülkeler hem 
de şirketler için hayli kapsamlı bir 
dönüşümü mecburi kıldığına dik-
kat çeken Kestelli, şunları söyle-
di: “Bu dönüşümü yapmayan ya da 
geç kalanlar için de önemli yap-
tırımlar getiriyor. Ama bu dönü-
şüm de çok yüksek maddi yatırım 
gerektiriyor. Bunu sağlamanın en 
uygun yolu ise Green Bond; yani 
Yeşil Tahvil. Yeşil Tahviller, ku-
rumların, iklim değişikliğinin ön-
lenmesi ve çevre konulu projeler-
de kullanılmak üzere yapacakları 
borçlanma için çıkarılan sabit ge-
tirili menkul kıymetlerdir. Bu tür 
tahvillere vergisel avantajlar sağ-
lanması da söz konusu.”

Özlem SARSIN- İZMİR

Eleman.net, gençleri iş yaşamına hazırlayacak 
Eleman.net, yükseköğretim 

kurumlarından mezun olan 
öğrencilerin yaşadıkları zorluk-
ların önüne geçmek amacıyla ye-
ni bir adım attı. Türkiye’nin ma-
vi yaka ve ara kademe pozisyon-
larda dijital istihdam platformu 
Eleman.net, yükseköğretim ku-
rumlarından mezun olan öğren-
cilerin iş hayatına dahil olmada 

yaşadıkları zorlukların önüne 
geçmek amacıyla İstanbul Şişli 
Meslek Yüksekokulu ile işbirli-
ği protokolü imzaladı. Protokol 
çerçevesinde staj imkanı sunul-
masının yanı sıra Eleman.net 
yöneticileri öğrencilerle bilgi ve 
deneyimlerini de paylaşacak.  İs-
tanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 
ile imzalanan protokol ile öğren-

cilere staj imkanı sunarak öğren-
cilerin iş hayatına girişte yaşa-
dığı “deneyim” engelinin önü-
ne geçmeyi hedefleyen Eleman.
net, ayrıca öğrencilerle bilgi ve 
deneyimlerini de paylaşacak. 
Protokol çerçevesinde öğrenci-
ler Eleman.net’in bilgi merkez-
leri ve kütüphanelerinden de 
faydalanabilecek. Protokolle-

rin devam edebileceğini belirten 
Eleman.net CEO’su Murat Gü-
nay, “Gençlerin iş hayatına emin 
adımlarla hazırlanması ve kari-
yer yolculuklarına güzel bir şe-
kilde başlayabilmesi için proto-
kollerimizi sürdürmeye devam 
edeceğiz. Hedefimiz bir yıl içe-
risinde 100 bin öğrenciye ulaş-
mak” dedi.

Demir-çelikten teks-
tile, oto yedek parça-

dan kimyaya kadar 35’i aş-
kın sektörün taşımacılık 
ihtiyaçları için yenilikçi 
çözümler geliştiren dijital 
lojistik şirketi Hubtic, bu 
sektörlerin arasına savun-
ma sanayisini de ekledi. 
Bu sektördeki ilk taşıma-
larını hava yolu ile Brezil-
ya’ya yaptıklarını söyleyen 
Hubtic CEO’su Abdullah 
Cansu, kara ve deniz yo-
lu taşımacılığındaki rota 
sayılarını da 80’in üzeri-
ne çıkardıklarını ifade et-
ti.  Uluslararası taşımacılık 
işlemlerinin tek bir plat-
form üzerinden yönetilme-
sini sağlayan dijital lojistik 
şirketi Hubtic, 2023 yılına 
hizmet verdiği sektör ve ro-
ta sayısını artırarak başla-
dı. Dört binin üzerinde an-
laşmalı araç ile kara yolun-
da Avrupa’dan Güneydoğu 
Asya’ya, deniz yolunda ise 
ABD’den Afrika’ya kadar 
altı kıtada 50’nin üzerin-
de ülkeye ulaşan şirket, 
rota sayısını ise 80’e yük-
seltti. Cansu, yeni dönem-
de taşımacılık modelleri 
ve hizmet verdikleri sek-
tör sayısını da artırdıkları-
nı ifade  etti.

Hubtic  
savunma 
sanayi 
taşımasına 
da başladı 

Arçelik, kadın bayi oranını 
yüzde 25 artıracak 

Otokar, Arma II 
8x8'de seri üretime hazır

Sürdürülebilirlik stratejisi 
kapsamında toplumsal cin-

siyet eşitliği alanında somut he-
defler koyarak birçok proje geliş-
tiren Arçelik, 2023 Bloomberg 
Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde 
(Bloomberg GEI) yer aldı. Kü-
resel operasyonlarında STEM 
alanlarındaki kadın istihdam 
oranını yüzde 16'dan yüzde 35'e 
yükseltmeyi hedefleyen Arçelik, 
Türkiye’de başlattığı WE-inTe-
ch programını, Romanya, Pakis-
tan ve Güney Afrika’yı kapsaya-
cak şekilde genişletti. 

Arçelik, 2020 yılında haya-
ta geçirdiği “500 Kadın Teknis-
yen” projesiyle de 2026’ya kadar 
kadın teknisyen oranını yüzde 
14’e çıkarmayı hedefliyor. Bayi-
lik ekosisteminde kadın temsili-
yetini artırmak üzere hayata ge-
çirilen, “BEKO 100 Kadın Bayi 
Projesi” ile de kadın bayi oranı-
nın yüzde 25’e çıkarılması amaç-
lanıyor. Arçelik’ten yapılan açık-
lamaya göre, bu yıl dünyanın 45 
ülkesinden 485 şirketin yer aldı-
ğı Bloomberg GEI, cinsiyete da-
yalı verileri şeffaflıkla raporla-

yan halka açık şirketleri, piyasa 
değerlerine göre ağırlıklandırı-
yor. Endeks şirketlerin cinsiyet 
eşitliği alanındaki performans-
larını; kadın liderliği ve yetenek 
hattı, ücret eşitliği, kapsayıcılık 
kültürü, cinsel tacizle mücadele 
politikaları ve kadın dostu mar-
ka kimliği olmak üzere beş kriter 
üzerinden ölçmelerine yardımcı 
oluyor. Açıklamada görüşlerine 
yer verilen Arçelik Üst Yönetici-
si (CEO) Hakan Bulgurlu, kadı-
nın ekonomik ve toplumsal ha-
yatta güçlenmesi ve toplumsal 
cinsiyet eşitliğinin sağlanması-
na destek olmak üzere kendile-
rine somut hedefler koydukları-
nı belirtti.

Türk savunma sanayisi bün-
yesinde geliştirilen yerli 

motorlu ilk 8x8 askeri aracı Ar-
ma II, 6 bin kilometrelik sürüş 
testiyle seri üretime hazır hale 
getirildi. Arma II 8x8 aracı, Oto-
kar tarafından geliştirildi. Oto-
kar Genel Müdürü Serdar Gör-
güç, 1987 yılında 4x4 araçları 
üretip ihracat başarısı yakala-
dıklarını, gelişen ihtiyaçları 
dikkate alarak öz kaynaklarıy-
la 2006 yılında Arma araç aile-
sini oluşturduklarını söyledi. 
Aracı 6x6 ve 8x8 olarak tasarla-
dıklarını anlatan Görgüç, aracı 
birçok coğrafyada aktif olarak 
kullandıklarını, test ettiklerini 
ve müşterilerle buluşturduk-
larını dile getirdi. Görgüç, “Ge-
lişen ihtiyaçlar, çok farklı plat-
formlara uyarlanabilirlik, farklı 
görevler, artan tehditlere kar-
şı daha yüksek koruma talep-

leri doğrultusunda 2 sene ön-
ce Arma’nın da üzerinde çeşidi 
için çalışmaya başladık. Çalış-
malar sonunda Arma II ismini 
verdiğimiz araca geldik” dedi. 
Arma’nın başarılı bir araç ol-
duğunu ve envanterinde bulu-
nan ülkeler tarafından beğeni-
lerek kullanıldığını vurgulayan 
Görgüç, daha fazla koruma, da-
ha fazla iç hacim ve daha büyük 
kulelerin kullanımı gibi taleple-
re cevap verebilmek için Arma 
II’yi tasarladıklarını bildirdi.

Arma II’ye yerli 
motor güç verecek
Serdar Görgüç, Otokar olarak 

dışa bağımlılığı azaltma ve yer-
lilik oranını artırmaya yönelik 
birçok çalışma yaptıklarını söy-
ledi. Görgüç Arma II’de de çok 
sayıda yerli sistem bulunduğu-
na işaret etti.
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Anadolu’ya genç beyin göçü 
kalkınmada devrim yaratır 

Prof. Işın Çelebi, “İnsanlar netlik ve güven istiyor. Yatırım kararı almak isteyen iş insanları şu anda bir 
karar almakta zorlanıyor” dedi. Çelebi, Kurtuluş Savaşı’ndaki ruhla yeni bir  kalkınma heyecanı yaratılarak 

Türkiye’nin gençlerinin Anadolu’da teknoloji geliştirip ihraç edecekleri bir ekosistem gerektiğini anlattı.  

Karaman, Urfa, Mardin, 
Adana, Gaziantep… Anado-
lu’nun potansiyeli çok yük-

sek birçok ilinde üniversiteler, sa-
nayi ve Organize Sanayi Bölgeleri 
ile entegre biçimde teknoloji gelişti-
riyor. Ücretsiz konut gibi teşvikler-
le büyük şehirlerden bu illere göçen 
genç beyinler, online çalışmanın da 
avantajı ile Anadolu’da teknoloji 
ekosistemini ateşliyor… Geliştirilen 
teknoloji hem ülkemizin  sanayisine 
hem de ihracata güç veriyor. “Kurtu-
luş Savaşı’ndaki ruhla Türkiye’nin 
yeni bir kalkınma devrimine ihti-
yacı var” diyen Prof. Işın Çelebi’nin 
Türkiye hayali işte bu…

Temel mesele istikrar
“Türkiye’nin iki önemli kaynağı 

var: Su ve insan gücü. Bu iki gücü çok 
iyi kullanmak gerek” diyen Prof. Çe-
lebi şöyle devam etti: 

“Temel mesele istikrar. Bugün 
ekonomiye baktığınızda belirsiz-
lik var, güvensizlik var. Yatırım yap-
mak isteyen insanlar güven istiyor. 
Anadolu’da yatırım kararı almak 
isteyen iş insanları şu anda bir ka-
rar almakta zorlanıyor. Ben Ana-
dolu’yu çok yakından tanıyan, do-
laşan, birçok üretici eli, sanayici ile 
temas eden biriyim. Tarımda örne-
ğin müthiş bir gelecek endişesi var. 
Dünya fiyatları arttı, mazot, gübre 
ilaç fiyatları çok arttı. Anadolu sa-
nayicisi ve işadamı, istikrar isti-
yor. Türkiye’nin disiplinli bir ikti-
sat politikasına ihtiyaç duyduğunu 
düşünüyorum. Kamunun mutlaka 
ekonomide etkinliği olmalı ama ka-
munun etkinliği denetimde olma-
lı. Parlamentonun denetim yetkisi 
olmalı, kuvvetler ayrılığı prensibi 
içinde yasama yürütme yargı birbi-
rini denetler şekilde çalışmalı. Hu-
kuk o yüzden çok önemli. Sistem bü-
tünlüğü ihtiyacı var Türkiye’nin.”

Gençlere teşvik verilmeli
“Türkiye’nin yeni bir kalkınma 

hamlesi için genç beyinleri Türki-
ye’de tutması gerek. Gençlere Ana-
dolu’da ücretsiz konut vermek gibi 
çeşitli teşvikler getirerek Anado-
lu’ya beyin göçünü tetiklemek gerek. 
Büyük kentlerde biriken genç nüfu-
su memleketine getirebilmek için 
teşvikler sağlanmalı. Online sistem-
le çalışılabiliyor artık. Girişimci gü-
cü kullanılmalı. Örneğin Karaman 
son derece etkili bir kent. Dışarıdan 
5 bin işçi çalıştırıyor. Gıda sanayi-
ine dair çok önemli yatırımlar var. 
Kayseri, Karaman, Konya, Diyarba-
kır, Gaziantep, Urfa, Mardin… Müt-
hiş gelişme potansiyeli olan şehirler 
bunlar. 200’den fazla üniversitemiz 
var. Buraları üreten, Ar-Ge yapan, 
projeler geliştiren üniversiteler ha-
line getirmek lazım. Üniversiteleri 
Anadolu sanayisi ile iç içe geçirmek 
gerek.  OSB’lerin içinde teknoloji 
merkezlerini geliştirmeli. Girişim-
ci gücüne yer vermek gerek. Gençler 
aileleri ile örneğin Karaman’a yerle-
şecek, orada OSB’de yeni teknoloji 
geliştirecek, üniversitede ders vere-
cek. Mustafa Kemal’in Kurtuluş Sa-
vaşı’nda yarattığı gibi bir heyecana 
ihtiyacı var ülkenin.”

Ülkeyi gençlere hazırlamak
“Bütün Türkiye seçimi bekliyor. 

6.4 milyon genç yeni olarak oy kul-
lanacak. Bunlar Türkiye’nin gelece-
ğinde Avrupa ile rekabet etmek isti-
yorlar. Altyapıyı ülke olarak bu genç 
nüfus için hazırlamamız gerek.”

Özlem ERMİŞ BEYHAN

Düğün bayram içinde 
bir seçim olsun. 
Herkes seçimden 
sonra işine gücüne 
baksın. Asprinle 
tedavi bitsin, hasta 
bir tedaviye alınmalı. 
Burada da öncelik 
hukuk ve demokrasi 
koşullarının iyi 
çalışması olmalı. 
Hukuka güveni 
yeniden tazelemek 
gerekiyor Türkiye’de.

Bir anımı anlatayım: 
1991 seçimlerini 
Sayın Demirel birinci 
bitirdi. Özal’dan 
randevu aldım 
gittim. ‘Çok mutlu 
olduğum bir gün’ dedi. 
Neden dedim, seçimi 
kaybetmiş… ‘1950’den 
beri ilk kez seçimle 
bir iktidar değişti’ 
dedi. Umuyorum ki 14 
Mayıs’taki seçimler de 
düğün bayram içinde 
geçer ve sonuçları 
herkes kabul eder.”

Yabancı yatırımcı 
belirsizlik istemez. 
Hukukun üstünlüğünü 
öncelik alır. Son 
dönemde yabancılar 
yatırımdan  
vazgeçiyor.

UEFA sıralamasında 
2002’de 8’inci idik 
şimdi 45’inciyiz. 
Bu gerileme, 
ekonomideki, 
siyasetteki yapının 
benzeri bir durum.

“Türkiye’nin ihracatla büyüme 
modeli doğru bir model. 
Türkiye’nin çok temel meselesi 
döviz. Dövizi yeterince 
temin edemiyorsanız, döviz 
kazandırıcı hizmetlerin kapılarını 
açmıyorsanız, tam tersine 
bunların yolunu kapatıyorsanız 
büyük sıkıntı yaratıyorsunuz 
demektir. İhracata dayalı büyüme 

modeli uluslararası ticarete 
uyum anlamına geliyor. Bu, 
rekabet gücünü ve verimliliği 
artırmak demek. Teknolojiyi 
ve verimliliği artırmak önemli. 
Teknolojinin üretimimizde payı 
yüzde 3’lerde bugün, bunu yüzde 
15’e çıkarmak gerek. Gemide hep 
beraber koşuyoruz ama gemi ters 
istikamete gidiyor.”

Prof. Çelebi, asgari ücrette mart 
ayında bir artış daha bekliyor. 
“Tahminime göre Mart’ta 10 
bin TL seviyesine çıkarılacak” 
diyen Prof. Çelebi şöyle devam 

etti: “GSMH’den dar gelirlilerin 
aldığı pay yüzde 34’tü. Bu oran 
yüzde 25’e düştü. İnanılmaz bir 
gelir gerilemesi var. Bu toplumun 
huzurunu da tehlikeye atıyor."

“Özel kur taleplerini yanlış 
buluyorum. Kur masada 
belirlenmez, piyasada belirlenir. 
Piyasalarda kendi işleyişi içinde 
çözüm bulması gerekir. Kur 

korumalı mevduat kitlendi, 
yeniden cazip hale getirmek 
için faiz üst sınırı kaldırıldı. Bana 
göre günlük kararlar alınarak 
götürülmeye çalışılıyor.”

“Türkiye’nin seçim sonrasında 
enflasyonla çok disiplinli bir 
politikayla mücadeleye girmesi 
gerek. Türkiye enflasyonla 
çok fazla gidemez. Rakamları 

indirdiğiniz zaman hayat pahalılığı 
sorununu çözemiyorsunuz. 
Çözüm; hep hastalık kalacak, 
parça parça kararlar alınacak 
şekilde aranıyor.”

“Seçime kadar olan süreç büyük 
bir belirsizlik içeriyor. Gördüğüm 
kadarıyla herkes bu belirsizliğin 
ne olacağını konuşuyor. Acaba 
liralaşma politikası daha ne kadar 

devam eder? Kurları sabitleyip 
daha ne kadar gidilebilir? İthalatı 
teşvik edip ihracatı cezalandıran 
bir sistem ne kadar üretecek? 
Beyin göçü ne olacak?" 

Temel meselemiz döviz
gemi ters istikamette gidiyor

2024 sonuna kadar sürer...

Asgari ücret 10 bin TL olacak

Özel kur talebini yanlış buluyorum

Enflasyonla daha fazla gidemeyiz

Liralaşma politikası sürer mi?

Son zamanlarda ülke içinde ekonomik belir-
sizlikler arttıkça, şirketlerimizin iş strate-
jileri de bu süreçten olumsuz etkileniyor. 

Şirketlerin 2023 ve sonrası için beklentileri esa-
sen olumlu. Yatırım iştahı yüksek. Ancak diğer 
taraftan ekonomik kırılganlıklar, siyasi riskler ve 
seçim sonrası oluşacak ortam nedeniyle tüm bü-
yüme stratejilerinin yurt içine odaklanması ko-
nusunda kafalarda soru işaretleri olduğunu bili-
yorum. 

İşim gereği şirketlerden özellikle büyüme stra-
tejileri konusunda çok fazla soru alıyorum. Me-
rak edilen konu geçmiş büyüme performansımı-
zı devam ettirmek, hatta üstüne çıkmak için ne 
yapmalıyız? Bu sorunun elbette çok fazla cevabı 
var. Sektörden sektöre, şirketten şirkete değişir. 
Ancak tüm şirketlerimiz için ortak hayal, yurt dı-
şında iş yapmak. Gelirlerin en az yüzde 50-60’ını 
yurt dışından elde etmek. 

Büyüme odağı yurt dışına kayacak
Şirketler neden yurt dışına önem vermeye baş-

ladı? Yurt içi talep son 10-15 senede yurt dışı kon-
jonktür ve yurt içi istikrar nedeniyle güçlüydü. 
Ancak bu seneden itibaren, küresel resesyon, iç 
enflasyon ve finansa erişim zorlukları büyüme 
odağının yurt dışına kaymasını risk yönetimi ve 
potansiyel açısından zorunlu kılıyor.

Yurt dışında iş yapmak ise zor. En temel seviye-
de ihracat işini öğrendik ve iyi yapıyoruz. Ancak 
işi biraz daha ilerletmek istediğimizde yani orada 
yerleşik şirketler kurmak, depolar açmak, tedarik 
zinciri oluşturmak, mağazalaşmak, üretim yap-
mak istediğimizde, işler zorlaşıyor. Hele de mar-
kalaşalım dediğimizde, çok ciddi yatırımlar yap-
mak gerekiyor. Üstelik bütçeniz olması da yetmi-
yor, doğru stratejiyi belirlemek de gerekiyor. 

Bu işlere çok ciddi mali kaynaklar ile girip, hüs-
rana uğrayan şirketler biliyorum. Hep söyledi-
ğim bir şey var, yurt dışında operasyon kurup, o 
operasyonu bir Türk şirketi gibi yönetemezsiniz. 
Yurt dışı operasyonlarınızı o ülkenin iş kültürü 
ve yaklaşımları ile yönetmelisiniz. Uluslararası 
iş yönetme kabiliyetiniz yoksa ben o işi buradan 
yönetir denetlerim derseniz hüsrana uğrarsınız. 

ABD ve Avrupa'da sadece sonraki kuşaklara 
aktarılamadığı için alınabilecek şirketler var
Yurt dışında ihracat dışında fiilen faaliyet gös-

termek amacıyla uygulanan en yaygın strateji, 
Turquality destekleri ile “greenfield yatırımlara” 
yani sıfırdan yatırımlara girişmek. Esasen şirket 
satın almaya göre daha güvenli gibi dursa da diğer 
faktörleri göz önüne aldığımızda o kadar da avan-
tajlı olmadığını söyleyebiliriz.

M&A kapsamındaki “satınalma stratejilerinin” 
daha riskli olduğunu ama daha hızlı büyüme sağ-
layacağını düşünüyorum. Konunun hukuki, mali 
ve teknik kısımları doğru yönetilirse büyük po-
tansiyel vaat ediyor. ABD ve Avrupa’da 40’ıncı, 
50’nci senelerini doldurmuş, çok sağlam müşte-
rileri ve tedarik zincirleri olan, uzman ekipleri ile 
iyi cirolar elde eden, sadece kurucuları yaşlanıp 
işi bırakmak istedikleri için satın alınabilecek 
harika şirketler var. Bu tür aile şirketleri, sonraki 
kuşaklara aktarılamadıkları için harika bir altya-
pı ve potansiyel ile satın almaya açık vaziyetteler. 
Üstelik de enerji krizi, resesyon ve enflasyonist 
ortam da özsermayeleri pek de güçlü olmayan bu 
aile şirketlerini oldukça zorlayacak. 

Daire fiyatına fabrika... 
Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda deri pera-

kendecisi Desa’nın CEO’su Burak Çelet, ‘İstanbul 
Ulus’ta 2+1 daire fiyatına fabrika aldık’ demişti. 
Dünyanın tüm önde gelen lüks markalarının de-
ri mamul tasarım ve üretim tesislerinin küme-
lendiği Toskana bölgesinde yaptıkları bu yatırım, 
Avrupa’da pazara daha hızlı şekilde girmelerini 
sağlayacak. 

Hem İstanbul’da, hem de Anadolu’da nakit 
akışları ve özsermayesi güçlü, yatırım peşinde ko-
şan binlerce şirketimiz var. Neden bu tür bir orga-
nik büyümeyi düşünmeyelim? Sıfırdan yatırım 
yapmak yerine, büyümek istediğiniz alanda ku-
rulmuş, 40-50 senelik bir müşteri tabanı olan ve 
tedarik zincirine sahip bir firmayı makul koşul-
larda almayı neden düşünmeyelim?  Bu konuda 
paylaşımlara devam edeceğim. 

Yurt dışından 
şirket almanın 

tam zamanı

            

Bertan
KAYA

bertan.kaya@dunya.com

1987 yılında İzmir 
Milletvekili seçilen 
Işın Çelebi, 1989-
1991 ve 1997-
1999 döneminde 
ekonomiden sorumlu 
devlet bakanlığı 
yaptı. Prof. Çelebi ile 
2002 yılında kurduğu 
Çelebi Stratejik 
Danışmanlık'ın 
ofisinde konuştuk...

Prof. Işın Çelebi, seçimler 
sonrasında tüm Türkiye'yi zorlu 
bir dönem beklediğini düşünüyor. 
Şöyle anlattı:  "Seçimden sonraki 
aylar 2023 yılını toparlamaya 
yetmez. 2024 sonuna kadar 

uğraşmak lazım. Seçim sonucu ne 
olursa olsun bir istikrar programı 
uygulamak gerekecek. Bütçede 
gelir gider dengesi kalmadı, 
ihracatın ithalatı karşılama oranı 
yüzde 70’in altına indi. "
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Borçlulukta Fenerbahçe 
birinci, Beşiktaş ikinci

Yeni spor yasası ile bir-
likte spor kulüplerin-
de artık kurallar de-

ğişti. Nisan 2022 tarihinde 
çıkan yeni spor yasası ile bir-
likte spor kulüplerinin finan-
sal performansı, denk bütçe, 
harcama limitleri gibi husus-
lar çok daha önemli hale geldi. 
Yıl sonuna doğru çıkan 4 yö-
netmelik ile de yeni spor ya-
sası, alt mevzuatları ile şekil-
lenmeye devam ediyor. KP-
MG Türkiye, ülkemizde halka 
açık spor kulüplerinin Kamu-
yu Aydınlatma Platformu’nda 
(KAP) yayımlanan 1 Haziran 
- 30 Kasım 2022 dönemine ait 
6 aylık finansal tabloları ve de-
netim raporlarına dayanarak 
dikkat çekici rakamları ve hu-
susları kamuoyu ile paylaştı.

Hasılat ve gelirde 
Fenerbahçe önde
Buna göre, hasılat ve satış 

geliri en fazla olan kulüp yak-
laşık 1 milyar 36 milyon TL ile 
Fenerbahçe A.Ş. olurken, Be-
şiktaş A.Ş 659 milyon TL ile 
ikinci, Galatasaray A.Ş. ise 
592 milyon TL ile üçüncü sı-
rada yer aldı. Fenerbahçe A.Ş. 
bu dönem için yaklaşık 261 
milyon TL brüt kâr açıklarken 
Galatasaray A.Ş. 254 milyon 

TL, Beşiktaş A.Ş. ise 72 mil-
yon TL dönem zararı açıkladı. 
Açıklanan mali tablolara gö-
re net finansal borçları en faz-
la olan kulüp Fenerbahçe A.Ş. 
olarak dikkat çekiyor. Beşik-
taş, Fenerbahçe ve Galatasa-
ray’ın 30 Kasım 2022 itiba-
rıyla borç durumu şu şekilde 
gerçekleşti: Fenerbahçe A.Ş. 
3 milyar 570 milyon TL ile 
ilk sırada yer alırken, Beşik-
taş A.Ş. 3milyar 231 milyon 
TL ile ikinci, Galatasaray A.Ş. 
ise 2 milyar 648 milyon TL ile 
üçüncü sırada yer aldı.

En yüksek negatif  
sermaye Beşiktaş'ta
Öz kaynaklarda negatifler  

Üç büyük spor kulübü Beşik-

taş, Fenerbahçe ve Galatasa-
ray ile ilgili raporların görüş 
kısmında belirtilen “borca ba-
tıklık” uyarısı dikkat çekiyor. 
Bilançoların pasif kısmında 
yer alan özkaynaklar, üç ku-
lüpte de negatif bakiye veri-
yor. Mali tablolara göre; Beşik-
taş'ın öz sermaye toplamı eksi 
2 milyar 485 milyon TL, Ga-
latasaray'ın eksi 1 milyar 390 
milyon TL, Fenerbahçe'nin 
ise eksi 1 milyar 45 milyon TL 
oldu. Öz sermaye tarafında ise 
en yüksek negatif sermaye Be-
şiktaş'a ait. Esas faaliyet za-
rarları önceki dönemle karşı-
laştırıldığında Galatasaray'da 
yüzde 329 artış görünürken 
Beşiktaş'ta ise  yüzde 2 azal-
ma oldu.

KPMG Türkiye’nin, Spor Toto Süper Lig’indeki halka açık spor kulüplerinin KAP’ta yayımlanan 
finansal tablolarına dayanarak hazırladığı rapora göre, en fazla borcu olan kulüp sıralamasında 
3.5 milyar lirayla Fenerbahçe ilk sırada yer aldı. Fenerbahçe’yi Beşiktaş ve Galatasaray takip etti.

Yapılandırma 
anlaşması 
tabloları 
pozitif 
etkiledi 

E-ticaretin 
önemi  
daha da 
arttı

KPMG Türkiye Direktörü 
Bora Yargıç, 3 büyük 
kulübün 2022 - 2023 
sezonunda sahadaki 
performansları her ne kadar 
iyi gitse de geleceklerini 
belirleyecek finansal 
performanslarının her 
zaman gündemlerinde 
olacağını söyledi. Yargıç, 
‘3 büyüklerin bankalar 
birliği konsorsiyumları 
ile yaptıkları yeniden 
yapılandırma 
anlaşmalarının sonuçları 
ve etkilerini finansal 
tablolarda ve raporlarda 
net olarak görmek 
mümkün. Bankalar Birliği 
konsorsiyumu yapılan 
yapılandırma anlaşmaları 
bu spor kulüplerinin 
finansal tablolarında pozitif 
etki yaratırken nakit akışı 
sağlamalarına da katkısı 
oldu. Üç büyük futbol 
kulübünde asıl sıkıntı 
gelir tarafında sürekliliği 
olmayan ve yeterli gelir 
yaratamamanın verdiği 
negatif tablo oldu” dedi.

Fuarın açılışında 
konuşan TİM Başkanı 
Mustafa Gültepe, 
ihracatçıların yeni 
pazarlara açılmasının 
gerekliliğine dikkat 
çekti. Gültepe, “Ticaret 
Bakanlığımızın ‘Uzak 
Ülkeler Stratejisi’ bu 
yolda bize yeni fırsatlar 
sunuyor.  Ocak ayında 
Venezuela ve Pakistan’a 
ticaret heyetleri 
düzenledik. 19’u ilk 
çeyrekte olmak üzere 
birliklerimizle birlikte 
bu yıl 100 ticaret heyeti 
planladık. Ayrıca 45 
alım heyetini ülkemizde 
ağırlayacağız” dedi. İTO 
Başkanı Şekib Avdagiç 
ise sınıraşırı e-ticaretin 
önemine vurgu yaparak, 
Türkiye’deki üreticilerin 
ürettikleri malları 
dünyanın her yerindeki 
tüketicilere ulaştırması 
gerektiğini söyledi. İSO 
Başkanı Erdal Bahçıvan 
da üretilen ürünlerin 
sürdürülebilir olması 
gerektiğini belirtti.

Türkiye ayakkabı ve 
ayakkabı yan sanayi 

sektör temsilcileri, AYMOD 
Fuarı öncesi bir araya ge-
lerek yüzde 10 indirim ya-
pılması konusunda anlaştı. 
Her iki sektörün üst örgüt-
leri Türkiye Ayakkabı Sana-
yicileri Derneği (TASD) ve 
Ayakkabı Yan Sanayicileri 
Derneği’nin (AYSD) yöne-
timi bir araya gelerek üye-
lerinden ürettikleri mamul, 
yarı mamul ve ayakkabı fi-
yatlarında indirim yapma-
ları çağrısında bulundu. Bu 
çağrının ayakkabı ve ayak-
kabı yan sanayiinde olum-
lu karşılandığını söyleyen 
TASD Başkanı Berke İçten, 
“Dünyanın ve ülkemizin 
içinde bulunduğu ekono-
mik koşullar nedeniyle bü-
yük uğraşlarla kazanılmış 
pazar avantajını kaybet-
meme adına, bütün koşul-
ları göz önünde bulundura-
rak AYSAD ve TASD üyele-
rinin, ürünlerinde yüzde 10 
indirim yapması konusun-
da tavsiye kararı aldık” dedi. 
Bu kararı ihracatta hız kay-

betmeme ve iç pazarda da 
enflasyon ile mücadele 

için değerli bir adım olarak 
değerlendiren İçten, “Ayak-
kabı ve ayakkabı yan sanayi 
sektörleri olarak bizler ay-
nı geminin içerisinde birlik-
te daha güçlü bir şekilde yol 
alacağız” diye konuştu. 

AYMOD 68’inci kez açıldı
Bu arada, TASD tarafın-

dan 68’incisi gerçekleştiri-
len ve alanında Avrupa’nın 
en büyük organizasyonu 
olan Uluslararası AYMOD 
Ayakkabı Moda Fuarı dün 
başladı. Fuarın açılış tö-
renine Türkiye İhracatçı-
lar Meclisi Başkanı (TİM) 
Başkanı Mustafa Gülte-
pe, İstanbul Sanayi Odası 
(İSO) Başkanı Erdal Bahçı-
van, İstanbul Ticaret Odası 
(İTO) Başkanı Şekib Avda-
giç, TASD Başkanı Berke İç-
ten katıldı. İçten, ayakkabı 
sanayisinin 2022’de hem iç 
hem de dış pazarda başarı-
lı bir performans gösterdi-
ğini söyledi. İçten, 2022’yi 
1.2 milyar dolar ihracatla 
kapattıklarını, 2023’e de 1.5 
milyar dolar hedefi ile baş-
ladıklarını aktardı

Ayakkabı sektörü ve ayakkabı yan sanayicileri, rekabet güçlerini birleştirmek amacıyla 
ayakkabıda yüzde 10 indirim kararı aldı. Gelişmenin detayları AYMOD Fuarı’nda paylaşıldı.

Ayakkabıcı ve yan sanayici 
yüzde 10 ‘indirim’de anlaştı 
Nurdoğan ARSLAN ERGÜN
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yılında toprak kaybı 
130 milyon ton/yıla 
indirilecek 

2023

Marmaris’teki sel ve 
erozyon gerçeği

Bir yandan kuraklık, bir yandan sel felaketle-
ri. İklim değişikliğinin bize getirdiklerinin 
belki de şimdilik en hafifi. Anadolu'nun bü-

yük bir kısmı kuraklıktan perişanken, Ege geçen 
hafta yağışlara teslim oldu.

Muğla'da iki yıl önceki büyük yangını hatırlı-
yorsunuzdur. Dağlar taşlar yandı. Günlerce süren 
yangınlardan en çok etkilenen ilçe Marmaris'ti. 
Hatta İçmeler ki en yeşil semtlerinden biriydi, et-
rafında neredeyse yanmayan ağaç kalmadı. Ve ya-
zın yangınlarla kavrulan Marmaris'te geçen hafta 
bir sel felaketi yaşandı.

Metrekareye yaklaşık 120 kg yağış düştü, evle-
ri su bastı. Dağlardan akan sularla gelen yüzlerce 
tomruk şehrin yollarını kapattı. Masmavi denizin 
akan toprakla birlikte kahverengiye dönüşmesini 
izledik. Öyle böyle değil şehrin içinden şiddetli bir 
nehir akıp geçti.

Bir yandan yanan bölgelerde ağaçlandırma ça-
lışmaları yapılıyor ama yıllar alacak olan bu süreç-
te verimli topraklarımızı kaybedeceğiz. Görünen 
bu. Orman toprağı yüzlerce yılda oluşuyor. Tarım 
ve Orman Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Müca-
dele Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Türki-
ye'nin yüzde 59'u yüzde 12 den fazla eğimli alan-
lardan oluşuyor ve bu alanların yüzde 11,5’inde 
şiddetli ve çok şiddetli erozyon görülüyor.

Tarım alanlarımızı kaybediyoruz
Yine Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel 

Müdürlüğünün değerlendirmesine göre Türki-
ye’nin içinde bulunduğu coğrafi konum, iklim, 
topografya ve toprak şartları, ülkemizin erozyo-
na karşı hassasiyeti artırıyor. Türkiye açısından 
erozyonun sebepleri incelendiğinde insan faktö-
rü ön plana çıkıyor. Türkiye yüzölçümünün yüzde 
60,28’sinde çok hafif, yüzde 19,13’ünde hafif, yüz-
de 7,93’ünde orta, yüzde 5,97’sinde şiddetli ve yüz-
de 6,7’sinde çok şiddetli olarak dağılım gösteriyor.

Arazi kullanımı açısından değerlendirildiğinde 
yer değiştiren toprağın yüzde 38,71’i tarım alan-
larında, yüzde 4,17’si orman alanlarında ve yüzde 
53,66’sı mera alanlarında meydana geliyor.

Türkiye’de çölleşmenin başlıca sebepleri; top-
rak erozyonu, hatalı tarım uygulamaları ve arazi 
kullanımı, hatalı sulama teknikleri sonucu tuzlan-
ma, bitkilerin yetişmesini engelleyen tuzlu, jipsli 
ve aşırı alkali reaksiyon gösteren ana materyaller, 
ormansızlaşma, aşırı otlatma ve üst toprağın kir-
lenmesi... Ayrıca artan nüfusun doğal kaynaklara 
gittikçe artan talebi ve baskısı çölleşmenin sebep-
lerinden biri olarak gösteriliyor.

Erozyonla mücadele 1946 yılından bu yana sü-
rüyor. 2008-2012 yıllarını kapsayan “Milli Ağaç-
landırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği Eylem 
Planı” çerçevesinde, beş yılda 2 milyon 429 bin 
hektar alanda ağaçlandırma, erozyonla mücadele 
ve ormanların iyileştirilmesi çalışmaları yapılmış. 
Türkiye’de yılda erozyonla taşınan toprak miktarı 
500 milyon ton iken 2018 yılında 154 milyon tona 
indirilmiş. 2023 yılında toprak kayıplarının 130 
milyon ton/yıla indirilmesi hedefleniyor.

Bir yandan seller, bir yandan kuraklık. Bakanlık 
kuraklıkla mücadele planını açıkladı geçen hafta. 
Suyu da toprağı da korumak zorundayız. Sadece 
kendimiz için değil, gelecek nesiller için... 

            

Emel
YİĞİTTarım makinalarında 

stokçuluk başladı
Tarım makinaları pazarında fiyatlar  sürekli artıyor. İddialara göre artan fiyatlar yüzünden  stokçular 

türedi. Tarım makinalarını alıp bekleyen stokçular, bir süre sonra yüksek fiyatla elden çıkarıyor. 

TÜİK’in verilerine göre ge-
çen yıl 1 milyon 269 bin 912 
adet taşıtın trafiğe kaydı 

yapıldı. Aralık ayında trafiğe kay-
dı yapılan taşıtların yüzde 6,4’ünü 
traktörler oluşturdu. Yine aralık 
ayında trafiğe kaydı yapılan trak-
tör sayısı bir önceki aya göre yüz-
de 12 arttı. Geçen yılın aynı ayına 
göre trafiğe kaydı yapılan traktör 
sayısı yüzde 26,3 artarken aralık 
sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıt-
ların yüzde 7,9’unu traktör oluştur-
du. Türk Tarım Alet ve Makineleri 
İmalatçıları Birliği’nin (TARMAK-
BİR) açıklamasına göre Türkiye’de 
2022 yılında 66.943 adet traktörün 
(2021 ve 2022 model) trafiğe tescili 
gerçekleşti. 

2022 yılı sonuçlarına göre Türki-
ye, yine Avrupa’da en çok traktörün 
satıldığı ülke olurken, ikinci sırada 
35.687 adetle Fransa ve üçüncü sı-
rada 30.331 adetle Almanya yer al-
dı. Bununla birlikte pazar büyük-
lükleri adetsel değil de değer bazın-
da incelendiğinde AB ortalaması 
Türkiye’nin yaklaşık 2,5 katı. 

Tarım ekipman maliyeti çiftçiyi 
zorluyor
Tarım kesimi yatırımları için-

de traktör ve tarım araçları önemli 
bir yer tutuyor. Bugün ihtiyaca gö-
re traktör ve ekipmanların tamam-
lanma maliyetinin 3 milyon lira ci-
varında olduğu belirtiliyor. Ancak 
enflasyon ve döviz kurundaki ar-
tışlardan tüm araçlarda olduğu gi-
bi traktörler de nasibini almış du-
rumda. 

Piyasada en çok rağbet gören 
markanın sıfır  fiyatları 400 bin lira 
civarından başlıyor.

 Tarım araçlarında son yıllarda 
çarpıcı bir fiyat artışı söz konusu. 
2019’da ortalama bir modelin fiyatı 
120 bin lirayken bugün aynı mode-
lin fiyatı 600 bin lira civarında. En 
çok fiyat artışının ise 2022 yılında 
yaşandığı görülüyor. Fiyatların her 

ay hatta zaman zaman ayda birkaç 
kez güncellendiği geçen yıl yüzde 
60 civarı fiyat artışı yaşandı.

Ve bu fiyat artışları traktör ve di-
ğer ekipmanlarda stokçuluğu gün-
deme getirdi. İddialara göre trak-
törlerin önemli bir kısmını aracılar 
satın alıyor. Traktörlerin rant aracı 
haline geldiği belirtilirken bayiler-

de traktör olmadığı söyleniyor. Ba-
zı aracılar tarafından satın alınıp 
depolarda tutulan traktör ve ekip-
manlar, fiyatları arttıkça yüksek 
karlarla elden çıkarılıyor. İdialara 
göre bahçeleri traktör ve tarım ma-
kinalarıyla dolduranlar bulunuyor.

Diğer yandan işin bir diğer boyu-
tu çiftçi tarafında yaşanıyor. 

Banka kredisiyle  traktör alan 
çiftçi borcunu ödedikten sonra 
ikinci elde traktörünü satıp toplu 
para alıyor. Sonra tekrar krediyle 
traktör alıyor. 

Üretimden kazanamayan veya 
zarar eden çiftçinin yaşamını ida-
me ettirmek için bu yola başvurdu-
ğu belirtiliyor. 

1 Ocak 2022 – 31 Mart 2022

1 N�san 2022 – 14 Mayıs 2022

15 Mayıs 2022 – 14 Ek�m 2022

15 Ek�m 2022 -

Ocak 2022-

N�san -

Mayıs-

Ek�m 

Ocak 2023-

ÇİĞ SÜT TAVSİYE FİYATI (TL/LT)

ÜRETİM MALİYET (TL)
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Sütün üretim maliyeti 
çiğ süt fiyatını geçti

Çiftçi Kayıt Sistemi güncellemesi 
e-Devlet üzerinden yapılabilecek

TMO, kabuklu fındık 
satışlarına başladı 

Ulusal Süt Konseyi önceki 
gün çiğ süt fiyatlarını be-

lirlemek üzere acil toplantı yap-
tı. Beklentiler fiyatın artacağı 
yönündeydi. Ancak toplantıdan 
süt fiyatlarıyla ilgili bir değişik-
lik kararı çıkmadı. 

Ulusal Süt Konseyi’nin açık-
ladığı son verilere göre Türkiye 
genelinde çiğ sütün litre maliye-

ti ocak 2023 itibariyle 9,69 lira. 
Konseyin 15 Ekim tarihinde be-
lirlediği çiğ süt litre tavsiye fiya-
tı 8,5 liraydı. 

Çiğ süt fiyatının maliyetinin 
altında kalması nedeniyle üre-
tici tarafında tepkiler büyürken, 
önceki senelerde olduğu gibi süt 
ineklerinin kesime gönderilme-
sinden endişe ediliyor. 

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) 
ürün güncelleme işlemle-

ri e-Devlet üzerinden yapılabi-
lecek.

Tarım ve Orman Bakanlığın-
dan yapılan yazılı açıklamaya 
göre, tarımın dijitalleştirilmesi-
ne yönelik yürütülen çalışmalar 
kapsamında, ÇKS kayıt yenile-
meleri için 1 Ekim 2022 itiba-

rıyla e-Devlet üzerinden başvu-
ru imkanı getirilmişti. Ayrıca İl/
İlçe Tarım ve Orman Müdürlük-
lerine de bizzat başvuru yapıla-
biliyor.

Bu sürecin bir devamı olarak, 
ÇKS ürün güncelleme işlemle-
ri de 1 Şubat’tan itibaren ilk kez 
e-Devlet Kapısından yapılabi-
lecek. Güncelleme talepleri için 

İl/İlçe Tarım ve Orman Müdür-
lüklerine şahsen de başvuruda 
bulunulabilecek. Ürün güncel-
leme başvuruları 28 Şubat’ta 
sona erecek. ÇKS’nin e-Devlet 
entegrasyonunun ilk fazı olan 
kayıt yenileme başvurularının 
e-Devlet üzerinden gerçekleşti-
rilmesi süreci, 1 Ekim 2022 iti-
barıyla hayata geçirilmişti. 

Toprak Mahsulleri Ofisi  
(TMO) kabuklu fındık 

ihracatının kesintiye uğramaması 
ve piyasaların düzenlenmesi ile 
birlikte ülke ve bölge ekonomisine 
katkı sağlamak için Kurum 
stoklarında bulunan kabuklu 
fındıkların bir kısmının satışa 
açıldığı belirtildi. Firmalar talep 
ettiği ürün miktarına karşılık 

gelen bedelin yüzde 10'unu TMO 
hesaplarına yatırdıklarına dair 
dekont ile birlikte 7 Şubat mesai 
bitimine kadar ürün almak 
istedikleri başmüdürlüğe  yazılı 
olarak müracaatta bulunacaklar.  
Satışlar Trabzon, Giresun, 
Ordu, Samsun ve Kocaeli 
Başmüdürlükleri tarafından  
yapılacak.

122 bin

%12

3 milyon TL

66. 943

Avrupa’da 2022 yılının 
ilk 3 çeyreğinde 122 

bin adet traktör trafik 
tescili gerçekleşti.

İhtiyaca göre trak-
tör ve ekipmanları 

tamamlama maliyeti 
3 milyon lira civarında 

hesaplanıyor.

2022 yılında 66.943 
adet traktör trafiğe 

tescil edildi. 

Aralık 
ayında trafiğe 
kaydı yapılan 
traktör sayısı 

bir önceki 
aya göre 

yüzde 12 arttı

TARMAKBİR verilerine göre trafiğe TARMAKBİR verilerine göre trafiğe 
kaydı yapılan 66.943 yeni traktörün kaydı yapılan 66.943 yeni traktörün 
55.366’sı 2022 model olurken, 55.366’sı 2022 model olurken, 
kalanı (11.577 adet) 2021 model kalanı (11.577 adet) 2021 model 
olarak kayıtlara geçti. Türkiye, olarak kayıtlara geçti. Türkiye, 
traktörde adetsel anlamda dünyada traktörde adetsel anlamda dünyada 
en büyük pazarlardan biri olarak en büyük pazarlardan biri olarak 
değerlendiriliyor. Yıllara göre bazen değerlendiriliyor. Yıllara göre bazen 
değişkenlik gösterse de Hindistan, Çin, değişkenlik gösterse de Hindistan, Çin, 
ABD’nin ardından dördüncü büyük ABD’nin ardından dördüncü büyük 
traktör pazarı Türkiye.traktör pazarı Türkiye.

emel.yigit@
dunya.com
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CÜNEYT DİRİCAN

Vadeli köşe 
yazısı – 101

02
LEVENT AKBAY

İnsan kolay 
yetişmiyor!

           06
SELÇUK ÖZGENÇ

OECD, 
verginin 2022 

Oscarlarını 
açıkladı

07

Dünya Gazetesi için Anadolu çok mühim-
dir. Yerel basına çok kıymet vermişizdir. 
Bu bizim yazılı olmayan ama altı kırmızı 

ile çizili ilkelerimizden biridir. 42 yıl boyunca bu 
doğrultuda ilerledik. Bu öğretiyi yaşadık ve yaşat-
tık. Biz böyle öğrendik ve Dünya hep böyle kalacak. 
Anadolu’nun sesini daha iyi duyurmak için koşa-
cak. Yurt haberleri sayfalarımıza başladık. Eski 
dostlara kavuşmanın heyecanı içindeyim. Onlar-
la yeniden el sıkışmak çok heyecan verici. Yıllarca 
beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımız, iş adamla-
rı bizi hemen bağırlarına bastılar. Bazen ayrılıklar 
yeni ufuklar da açabiliyor. 

İstanbul Türkiye’nin kalbi, finansın merkezi, 
yıllardır gözümüzün önünde kurulan Finans Mer-
kezi binaları artık sahibini bekliyor. Evet, trafik 
çok da müsait değil, yaşam koşulları ağır hatta çok 
ağır bir yerleşim bölgesi İstanbul. Ama hem sızla-
nıp hem yaşıyoruz. Burayı seviyoruz. Akşamları 
köprüden geçerken sadece parlak ışıklarının gö-
züktüğü, gecenin tüm kabahatleri örttüğü görüntü 
için kimse enfes demeden  duramaz. İçinden de-
niz/boğaz geçen kaç şehir vardır dünyada?

Ama yüzümüz Anadolu’ya dönük, arkamız İs-
tanbul’a dayalı kocaman bir markayız biz. Bugün-
lerde, etrafımızda koparılan fırtınalar da belki bu 
yüzden. Değerli okurlarının teveccühü ile Türki-
ye'nin en önemli ekonomi gazetesi olmayı başaran 
Dünya, yine okuyucularına en iyisini sunmak için 
hummalı bir çalışma içinde. Sizler varken biz her 
gün gelişeceğiz. Gelişerek Türkiye’ye temiz med-
ya, temiz toplum bilincini göstereceğiz.   

Bizlerin çalışma azmi belki de adımızın Dünya 
oluşundan geliyor. Kökü Arapçadan gelen dişil bir 
isim Dünya: 

Kadınının gücü, kadınlığın gücü.

Anadolu

G Ü N L Ü K

Didem DEMİRKENT

Avrupa, 
doğalgaz 

talebini 
dörtte bir 
oranında 

azalttı 
08

Pazarlık 
‘asgari’ 7 bin 

785 TL’den 
başlayacak 

07

Libya’dan, 
petrol ve gaz 

şirketlerine 
davet 

08
Güneydoğu 

Anadolu 
Bölgesi'nin 11 
aylık ihracatı 
11.3 milyar $ 

10

Eğitim 
giderleri 344 

milyar TL’nin 
üzerine çıktı 

02
Tasarruf 

yapanların 
oranı %63 

06

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyonun artık gerilemeye başladığını belirterek, 
"Yıl sonunu çok daha iyi bir noktada kapatacağız" dedi. Kur beklentisinde değişiklik olup 

olmadığına yönelik soruya, “Merkez Bankası olarak bizim bir kur hedefimiz yok” yanıtını verdi. 

Enflasyonun sadece Tür-
kiye’nin değil dünyanın 
sorunu haline geldiğine 

işaret eden Merkez Bankası Baş-
kanı Şahap Kavcıoğlu, “Baz etki-
si geçen seneki kur ataklarından 
sonra oluşan bir maliyet. Sava-
şın da etkisiyle yüksek enflasyon 
vardı. Enflasyondaki gerilemeyi 
daha fazla göreceğiz. Yıl sonunu 
çok daha iyi bir noktada kapa-
tacağız. Süreçte uyguladığımız 
politikalarda bizim bütünleşik 
politika çerçevemiz bu nokta-
ya bizi getirdi. Sürdürülebilir fi-
yat istikrarı da oluşturuldu. Faiz, 
kur politikası, rezerv politikası 
gibi birçok politika enflasyonu 
daha da gerilemeye sebep ola-
cak. Ocak sonu ve şubat ayında, 
enflasyonu yükselten sebepler 
geride kalacak" açıklamasını 
yaptı. Kavcıoğlu, enflasyonu ar-
tıran tüm etkenlerin artık sona 
erdiğini söyledi. Kavcıoğlu, kre-
dilerin son dönemde istedikle-
ri alanlara gitmediğini söyleye-
rek, “Bankalarla bu durumları 
görüştük” ifadelerini kullandı. 
Devamı 3. sayfada

Antalya Limanı'na kruvaziyerlerle 

30 bin turist geldi

Çukurova Havalimanı'nın marta 
kadar açılması planlanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil 
Karaismailoğlu, "Çukurova Ha-

valimanı'nda altyapı ve saha düzenle-
me işleri devam ediyor. Yapım çalış-
malarımızı tahminen şubat sonu ya 
da mart başında tamamlayarak, ha-

valimanımızın açılışını gerçekleştir-
mek için yoğun çaba sarf ediyoruz" de-
di.  Üstyapı tesislerinin yapım çalış-
malarının da hızla ilerlediğini belirten 
Karaismailoğlu, "Toplam sabit yatı-
rım bedeli 196 milyon 815 bin avrodur. 

Devletin kasasından bir kuruş çıkma-
dan yaklaşık 197 milyon avroluk yatı-
rımı ülkemize kazandırıyoruz. Ayrıca 
25 yıl içerisinde de 297 milyon 100 bin 
avro kira bedelini de devletimizin ha-
zinesine katacağız" açıklamasını yaptı. 

Antalya Limanı, bu yıl kruvazi-
yerlerle gelen 30 binden fazla 

yolcuyu ağırladı. QTerminals Antal-
ya'dan yapılan açıklamaya göre, An-
talya Limanı'na, bu yıl dünyanın bir-
çok noktasından dev yolcu gemileri 
geldi. Sezon boyunca Emerald Azzu-
ra, Spirit of Adventure, Blue Sapp-
hire, Club Med 2, Riviera, Seven Se-
as Explorer, Mein Schiff 6 ve Mein 
Schiff 5, The World gibi lüks gemi-
leri konuk eden liman, Silver Spirit 
ile sezonu kapattı. Limana sezon bo-
yunca bu kruvaziyerlerle gelen yolcu 
sayısı 30 bin 641 oldu. 

Açıklamada görüşlerine yer veri-
len QTerminals Antalya Genel Mü-
dürü Özgür Sert, limanın yüksek ka-
pasitesiyle Akdeniz'de iç ve dış tu-
rizm açısından önemli rol oynadığını 
belirtti. Geçen yıl küresel salgın ne-
deniyle 4 sefer ile gelen 1413 yolcuyu 

ağırladıklarını hatırlatan Sert, lima-
na bu yıl 26 sefer gerçekleştirildiğini 
kaydetti. 

Yoğunluk sürecek
Gelecek sezondan daha da umutlu 

olduklarını vurgulayan Sert, şunları 
ifade etti: "Antalya Limanı'nda gele-
cek yıl da yoğunluk bekliyoruz. 2023 
kruvaziyer sezonu için şimdiden bir-

çok rezervasyon aldık. Limanımıza 
bu gemilerle gelen tursitler Antalya 
esnafının da yüzünü güldürüyor. Bu 
bakımdan liman olarak şehrin eko-
nomisine yaptığımız katkının gele-
cek yıl da artarak devam etmesini 
bekliyoruz. QTerminals Antalya ola-
rak şehrimiz ekonomisinin itici gücü 
turizme sağladığımız katkıyı artır-
maya devam edeceğiz."

Türklerin 
doğrudan 
yatırım yaptığı 
ülke sayısı
115’e çıktı
Türk sermayesinin doğrudan yatı-

rımları 4 kıtaya 115 ülkeye yayıldı. 
Son 20 yılda Türk yatırımcılar yurt dışın-
da toplam 58,4 milyar dolarlık doğrudan 
yatırım gerçekleştirirken 2003'ten itiba-
ren katlanarak büyüyen söz konusu tutar 
ilk kez 2005 yılında 1 milyar doları aşmış-
tı. Bu dönemde en çok yatırım 17,4 milyar 
dolarla Hollanda’ya yapılırken bu ülkeyi 
9,3 milyar dolarla ABD, 6,8 milyar dolarla 
Azerbaycan izledi. Bugüne kadarki yurt 
dışı doğrudan yatırımlarda en büyük pa-
yı 15,1 milyar dolarla madencilik ve 11,2 
milyar dolarla bankacılık/finans ve si-
gortacılık aldı.

Naki BAKIR’ın haberi 4. sayfada

En çok doğrudan 
yatırım Hollanda’ya 
(Ocak 2003-Eylül 2022)
Ülke Milyon $ Pay %
Hollanda .................... 17.420 ........... 29,8
ABD ............................... 9.263 ............15,9
Azerbaycan ..................6.775 ............ 11,6
İngiltere ....................... 3.528 ..............6,0
Almanya ........................ 3.411 ..............5,8
Lüksemburg ................ 1.421 ..............2,4
İsviçre ............................1.333 ..............2,3
Malta ..............................1.329 ..............2,3
Rusya ............................. 1.108 .............. 1,9
TOPLAM ............. 58.396 .......100,0

Enflasyonda 
gerileme sürecek

“Rezervimiz 125 milyar dolar”
Başkan Kavcıoğlu, “Dünyada 2022 yılının başından beri rezervi artan 
tek merkez bankası Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. Rezervimiz bugün 
itibarıyla 125 milyar dolar” dedi.     Devamı 2. sayfada

GÜNCEL

Dünyanın en 
güçlü 100 kadını 
listesinde tek 
Türk
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MESUT KOYUNCU

Eğitim şart!
04

LEVENT AKBAY

Ekonomide 
model 

değişir mi? 
06

HAKAN ÇINAR

İhracatımız 
ithalatımızı 

bir gün 
yakalar mı?

08
RAGIP KUTAY KARACA

Uluslararası 
sistemde 

değişim 
ihtiyacı mı?

10

Bugün itibarıyla yeni yı-
la 29 gün kaldı. Hepimiz 
yeni bir şeyler beklerken 

bulduk kendimizi. Kimimiz ye-
ni yılda asgari ücreti, kimimiz 
ise EYT’nin son halini bekliyo-
ruz. Aramızdan yeni yılda yapı-
lacak seçimleri bekleyenler de 
var. Herkes yeni bir umut, yeni 
bir yolculuk beklentisinde, gele-
cek için sabırsızlanıyor.

Ümit tabii içimizde ki sönme-
yen ateş... Hep iyi şeyler hayal 
edilir, iyi düşüncelere tutunmak 
isteriz. Yoksa hayat çekilmez 
olur, yaşanmaz olur! Önümüz-
deki günlerden hepimizin bek-
lentisi farklı ama sonuçta bek-
lentimiz daha iyi günler yaşa-
mak. Bu da çok normal… 

Her sene yaş alıyoruz, ona gö-
re amaçlarımız da değişiyor. Ye-
ni sene ile beraber yeni ufukla-
ra yelken açıyoruz. Yeni pen-
cerelerden bakıyoruz. Yeni 
arayışlara giriyoruz. Belki böy-
lece hayata tutunuyoruz. Çıka-
cak bir yasayı bekleyenler, yaz 
başı alınacak bir diplomayı bek-
leyenler, tezkere bekleyenler say 
say bitmez... 

Şimdilerde her yıl olduğu gi-
bi 2022’yi özetleyen yayınlar, 
almanaklar, özel sayılar, kitap-
çılarda yerini aldı. Yaşadığımız 

günlerin bilançosunu bilmek 
istiyoruz. Time dergisi yılın fo-
toğrafları sayısını yapmış. Ne-
ler yok ki! Mayıs ayında başla-
yan Ukrayna savaşının acı izle-
rinden, 8 Eylül’de ölen Kraliçe II. 
Elizebeth’in tabutuna torun ço-
cuğundan bir bakışa kadar… Bir-
kaç sayfada dünyadaki değişen 
belli başlı olayları yaşıyorsunuz. 
Bu tip bir sayıyı her sene hazırla-
yan Time dergisi, sanki önümüz-
deki yılda bu tarz olaylara hazır-
lıklı olun der gibi… Şimdilerde 
The Economist dergisinin yılso-
nu sayısını bekleyenler revaçta. 
Malum her sene başı, derginin 
olacakları şifreleyerek anlatma 
özelliği var. Defalarca televiz-
yonlarda bu görselleri yorumla-
yanlar bulunuyor. 2023’ün ayak 
izlerini görmeye çalışmak bunu 
kurgulamak tabii ki de oldukça 
zevkli. 

Yıl biterken beklentilerimiz 
çoğalır, diğer taraftan ise yapa-
madıklarımız içimizde kırgın-
lıklar yaratır. Bizi hırslandırır, 
hayallerimizi süsler. O zaman 
bunu coşturacak ilk aklımıza 
gelen mühim şey ise bir milli pi-
yango almaktır!

Ümitlerimizin hep olacağı, bol 
enerjili günler bizi bekliyor. Bu-
na çok ihtiyacımız var… 

Beklerken

G Ü N L Ü K

Didem DEMİRKENT

Sağlık turizmi 
geliri 6 milyar 

dolara ulaştı 
05

127 bin satıcı 
71 milyon 
ürün sattı 
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Borsada son 
22 yılın en 

güçlü rallisi
03

Açık 
Bankacılık 

sistemi 
kullanıma 

açıldı
06

Borsada iş 
modeli değişti

Emek – sermaye 
makası açıldı

İSO İmalat PMI 45,7’ye geriledi
İSO Türkiye İmalat PMI an-

ketinin kasım ayı sonuçla-
rı açıklandı. Eşik değer olan 
50,0’nin üzerinde ölçülen tüm 
rakamların sektörde iyileşme-

ye işaret ettiği anket sonuçları-
na göre, ekim ayında 46,4 olan 
manşet PMI kasımda 45,7’ye 
geriledi ve böylece üst üste do-
kuzuncu ay eşik değer 50’nin al-

tında kaldı. Faaliyet koşulların-
da gözlenen bozulma, 2020 yılı 
başlarında yaşanan ilk Kovid-19 
dalgasından bu yana görülen en 
belirgin düzeyde gerçekleşti. 

Milli gelirde kesintisiz büyüme süreci, son çeyrekte hız kes-
mekle birlikte 9 çeyreğe ulaşırken, emek kesiminin payı tari-
hi dip noktaya indi. 2016’nın ilk çeyreğinde emeğin milli ge-
lirden aldığı pay, sermayenin payını yakalamıştı. İzleyen dö-
nemde makas yeniden açılmaya başladı.

Sermayenin milli gelirden aldığı pay 13,7 puan artarak yüz-
de 41,1’den yüzde 54,8’e çıkarken, emeğin payı 14,2 puan dü-
şerek yüzde 40,5’ten yüzde 26,3’e indi, emek-sermaye makası 
alabildiğine açıldı. ● Naki BAKIR / 4'TE

Türkiye Sermaye Piyasala-
rı Birliği (TSPB) tarafın-
dan bu yıl "Finansın Öte-

si: Dünyanın Geleceğine Yatırım" 
temasıyla hibrit olarak düzenle-
nen 6. Türkiye Sermaye Piyasa-
ları Kongre’sinde konuşan Borsa 

İstanbul Genel Müdürü Korkmaz 
Ergun, "Borsa olarak iş yapma mo-
delimizi değiştirdik. Artık sadece 
halka arz başvurusundan sonra 
başvuru değerlendiren bir borsa 
değiliz. Başvurudan önce de karar 
ve hazırlık aşamasında şirketle-

rimize destek veren bir borsayız" 
dedi. Korkmaz Ergun, Borsa İs-
tanbul olarak şirketlerin ve yatı-
rımcıların sermaye piyasalarının 
sunduğu imkanlardan daha faz-
la faydalanması için çalıştıkları-
nı anlatarak Türkiye’nin 1.000 bü-

yük sanayi şirketini tek tek Borsa 
İstanbul’a kote olmaları için ziya-
ret ettiklerini bildirdi. Ergun, Tür-
kiye’nin 15 önemli sanayi şehrin-
den 152 şirketle görüşmeler ger-
çekleştirdiklerini aktardı. 

Devamı 2. sayfada

GÜNCEL

Kötü amaçlı 
kripto 
madencilik 
girişimleri 
150 bini aştı
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  Emek Sermaye
2002 28,3 53,8
2003 28,7 54,7
2004 28,4 55,6
2005 28,4 56,0
2006 28,3 55,7
2007 28,8 55,2
2008 28,8 54,5
2009 29,9 51,9
2010 30,6 52,1
2011 30,0 53,5
2012 31,4 52,0
2013 31,7 52,1
2014 32,5 51,3
2015 33,0 50,7
2016-I 40,5 41,1
2016-II 37,8 45,9
2016-III 35,3 49,1
2016-IV 32,5 52,2
2016 36,3 47,5
2017 34,1 49,9
2018 33,5 49,5
2019 34,8 47,4
2020 32,9 49,4
2021 30,1 52,5
2022-I 31,2 47,6
2022-II 25,3 54,4
2022-III 26,3 54,8

Milli gelirden 
alınan pay (%)

Türkiye sermaye piyasaları her geçen gün büyüyor. Yatırımcıların artan ilgisi ile son 2 yılda 85 şirket 
Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. TSPB’nin dün düzenlenen ve sermaye piyasalarının tüm ta-
raflarını bir araya getiren Kongre’de SPK ve Borsa İstanbul son çalışmaları hakkında bilgi verdi. 

ERDOĞAN: 
Tüm 

yatırımcılara 
kapımız 

açık

GÖNÜL: 
Patronlar 

hisse 
fiyatlarıyla 

ilgili 
konuşmamalı

NEBATİ: 
Yerli 

kurumsal 
yatırımcı 

tabanı 
büyüyor

Kongreye bir mesaj gönderen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Türk 

ekonomisinin aydınlık gelece-
ğine itimat eden yatırımcılara 

kapımızın açık olduğunu tekrar 
ifade etmek istiyorum” dedi.

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gö-
nül, şirket sahiplerinin kritik du-
rumlarda hisselerin fiyatlarıyla 

ilgili konuşmasına sıcak bakma-
dıklarını belirterek, “Bu tür açık-

lamalar hakkında geçmişte de 
incelemeler yaptık. Bundan son-

ra da takip edeceğiz" dedi

Haberleri 2. sayfada

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, 
“Yatırım fonlarındaki tasarruf 
düzeyinin 1 trilyon lira sınırına 

dayanması, yerli kurumsal yatı-
rımcı tabanının oluşmaya başla-
dığını gösteriyor” diye konuştu. 
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BURCU KÖSEM

Enerji 
savaşında 

açılan petrol 
cephesi ne 

kadar yıkıcı 
olur? 

02
NAZLI SARP

Borsa 
İstanbul’un 

trendi ve 
yatırımcı 
profili ne 

söylüyor?
           05

AYKUT GÜL

Gıda 
fiyatlarında 

fırsatlar ve 
tehditler

06
DR. NİMET ELİF ULUĞ

Isınıyoruz
08

ZEKİ GÜNDÜZ

Dünyada ilk 
defa Danıştay, 
"Web sitesi iş 
yeridir" dedi

10

Sizin kiracınız, hiç ev adresinizi değiştirdi mi? Biraz 
kafa karıştırıyor değil mi? Bir gün kalkıyorsunuz, 
evinizi devir almaya gidiyorsunuz; kiracınız evini-

zi almış, eşyalarınızı almış, her şeyinizi başka bir adrese 
‘benim’ diye götürmeye kalkmış! Bu ne sürpriz ama… 

Bir anda eliniz boş kalmış gibi duruyor. Ancak o sizin 
yıllarca emek verdiğiniz, sizin boyadığınız duvarlar, sizin 
çatınız, sizin ruhunuz hep orada ve kimse bunu yıkamaz! 
Yıllarınızı sizden çalamaz. İyi / kötü günler geçirdiğiniz o 
yuva sizindir ve sizin kalacaktır. İçinde çocuklarınızın bü-
yüdüğü, koşup oynadığı anılarınız, bu yuvada tazedir. Hiç 
kimse unutmamıştır. Bir dönem kiracılar da orada oyna-
mıştır, ama bu geçici olmuştur ve geçici olmasını ise on-
lar istemiştir. Belki de bir planları vardır bizlerin hiç dü-
şünmediği. Ama neyse ki; kiracıların ardından çocuklar 
özledikleri yuvalarına tekrar kavuşur teker teker... Çünkü 
çocuklar büyümüştür artık ve kararları onlara aittir. Kim, 
nerede olursa olsun, yüreğinin aklının bir köşesinde evi 
vardır. Yatılı okuduğum zamanlardan bilirim… Rüyaları-
nıza girer eski anılar, bazen sevinir ama bazen de üzülür 
ya da kızarsınız ama değiştiremezsiniz. Çünkü o anılar ya-
şanmıştır ve tüm benliğinize ve sizinle birlikte tüm ben-
liklere işlenmiştir. Bu yüzdendir hatıralar sizi bırakmaz, 
siz de onları… 

Özge Ece Üner, çok güzel bir söyleşi yapmış; “Aklımda 
olanı kalbime indirebilmem tam 40 senemi aldı“ demiş. 
Bayıldım bu ifadeye… Benim tam tersim yani. Benim kal-
bimdekinin ise aklıma doğru yolculuğu yıllar aldı. Nezih 
Bey’i kaybettiğimiz zaman, sadece kalbimde onun eserini 
korumak fikri varken, şimdi o eseri ‘şaheser’ yapmak için 
uğraşıyorum. Bizim sloganımız neydi eski okurlar bilir: 
‘Tek ve bağımsız, kimseden almadan, kopya etmeden, öz-
gün ve özgür’… Temiz bir şekilde büyüyen bir marka, 42. 
yılını mart ayında yaşayacak. Olgun, tecrübeli bir yaşam 
ile anılarını, acılarını, sevinçlerini kucaklayacak…

Hancı

G Ü N L Ü K
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Yeni 
karbonsuzlaşma 
hedefi elbisesi 

sanayiye 
bol geldi 

08

Genç: 
Avrupa’da en 

karlı 
bankayız 

05

TEDAŞ'a 
olan 2 bin TL 
ve altındaki 
borçlar 
silinecek
Ekonomiye ilişkin 

"torba kanun" teklifi 
TBMM Başkanlığına 
sunuldu. Teklifte, 
vatandaşın 2 bin TL’ye 
kadar olan geçmiş 
dönem TEDAŞ borçları 
silinecek. Bu kapsam 
dışında kalanların ise 
borçları yapılandırılacak. 
Ayrıca Genel Sağlık 
Sigortası'ndan faydalanan 
ve özel durumu olan 
vatandaşların prim borcu, 
gecikme zammı gibi 
ilave borçları silinecek. 
Teklifte BOTAŞ'ın nakit 
yönetimini sağlıkla 
yürütebilmesi için 
düzenlemeler de yer alıyor.   
Haberi 10. sayfada

2023’te bütçeyi 
‘tüketim’ 

finanse edecek

GÜNCEL

Gelecek yıl 
ulaştırma 
yatırımlarının 
%64'ü demir 
yoluna yapılacak

YURT 
HABERLERİ

Fındık 
ihracatında 
300 bin ton 
hedefi 

02 09

TBMM’de bu hafta 2023 yılı "bütçe maratonu" tamamlanacak. Yaklaşık 2 aydan bu yana süren bütçe 
mesaisinin Cuma günü, bütçenin tümü üzerinde yapılacak konuşmalarla ve oylamayla tamamlan-
ması bekleniyor. 2023’te gelir, kurumlar, servet gibi doğrudan vergilerde 1,2 trilyon; ÖTV, KDV gibi 

halkın tüketirken ödediği “dolaylı” vergilerde ise 2,5 trilyon liralık tahsilat öngörülüyor.

TBMM’de görüşülen bütçe yasa tasarısın-
da yer alan hedeflere göre 2023’te de bütçe 
harcamaları; gelir, kar elde eden ve servet 

sahibi kesimlerden alınan “doğrudan” vergilerden 
çok, halkın yaşamsal ihtiyaçları için zorunlu tü-
kettiği mal ve hizmetlerin fiyatları içinde yer alan 
KDV, ÖTV vd. adlar altındaki “dolaylı” vergilerle 
finanse edilecek. 2023’te gelir ve kurum karı elde 
eden mükellefler ile veraset yoluyla servet edinen-
lerden, araç ve değerli konut sahiplerinden alınan 
doğrudan vergilerde toplam 1 trilyon 185 milyar; tü-
ketim mal ve hizmetlerinden alınan KDV ile otomo-
bil, akaryakıt, tütün, içki başta olmak üzere çeşitli 
ürünlerden alınan ÖTV ve diğer “dolaylı” vergilerde 
toplam 2 trilyon 487 milyar lira tahsilat öngörülü-
yor. Buna göre toplam vergi gelirlerinin yüzde 68’ini 
dolaylı vergiler oluşturacak. 

2022 yılı bütçesinde, başlangıçta yılın tümünde 
1 trilyon 430 milyar liralık vergi geliri hedeflenmiş; 
alt kalemlere bakıldığında bunun 472,7 milyarını 
doğrudan; yüzde 66,9 oranındaki 957,3 milyar li-
ralık bölümünü dolaylı vergilerden beklenen tutar 
oluşturmuştu.  Naki BAKIR’ın haberi 7  'de

Türkiye'de yatırım fonla-
rının toplam büyüklüğü 8 
Aralık itibarıyla 2021'in 

sonuna göre yüzde 100 artarak 1,1 
trilyon liraya ulaştı. Takasbank 
Saklama ve Kolektif Yatırım Ku-
ruluşları Bölümü Direktörü Em-
re Koçbey, "Takasbank tarafından 
yayınlanan Kurumsal Yatırım-
cı Portföy İstatistikleri’ne göre, 8 
Aralık itibarıyla yatırım fonu dün-
yasının toplam büyüklüğü 1,1 Tril-
yon TL’ye ulaşmıştır. 2021 yılso-
nu itibarı ile 548 milyar TL olan 

fon dünyası toplam büyüklüğü, ye-
ni yatırımcı girişleri ve fon varlık-
larının değer artışı ile birlikte yıl-
başından bu yana yüzde 100 geli-
şim göstermiştir. Fonların yatırım 
yaptığı varlık dağılımlarına bakıl-
dığında, 205 milyar TL’lik tutar ve 
yüzde 19’luk pay ile 'Hisse Sene-
di' ilk sırada yer almaktadır” de-
di. Son dönemde Borsa İstanbul 
Pay Piyasası’na bireysel yatırım-
cılar tarafından gösterilen ilginin 
bir benzerinin, yatırım fonlarının 
dâhil olduğu kurumsal yatırımcı-

lar tarafında da yaşandığına işaret 
eden Koçbey, “Fonlar tarafından 
hisse senetlerine yapılan yatırım 
tutarı 2021 sonu itibarıyla 66 mil-
yar TL olup, yılbaşından bu yana 
3 kat büyüme gerçekleştiği görül-
mektedir” ifadesini kullandı. 

2003'ten bu yana Bireysel 
Emeklilik Sistemi’ne (BES) sakla-
yıcı sıfatıyla hizmet veren Takas-
bank verilerine göre BES'te top-
lanan fon tutarı 410 milyar TL’ye, 
katılımcı sayısı ise 14,5 milyon ki-
şiye ulaştı. 

Türkiye ikinci el online binek ve 
hafif ticari araç pazarında, sa-

tışlar kasım ayında bir önceki aya 
göre yüzde 16,2, fiyatlar da yüzde 
1,45 arttı.

Indicata'nın ikinci el online pa-
zar raporundan derlenen verilere 
göre, Türkiye ikinci el online binek 
ve hafif ticari araç pazarında geçen 

ay 168 bin 181 adet (ilandan tama-
men kaldırılan araçlar satılmış ka-
bul edildiğinde) satış gerçekleşti.

Bu yılın kasım ayında satışlarda 
ekim ayına kıyasla yüzde 16,2, ilk 
11 ayın toplamında geçen yılın ay-
nı dönemine kıyasla yüzde 10 artış 
kaydedildi. Kasımda ikinci el onli-
ne satışlar içinde binek araçların 

payı yüzde 81, hafif ticari araçların 
payı yüzde 19 olarak belirlendi. İla-
na çıkan araçların yüzde 47'si sa-
tıldı. Türkiye ikinci el online binek 
ve hafif ticari pazarı motor tipine 
göre değerlendirildiğinde, Kasım 
2022'de en yüksek payı 107 bin 111 
adetlik satış ve yüzde 63,7 payla di-
zel otomobiller aldı.

Yatırım fonlarının büyüklüğü 
1 trilyon lirayı aştı

İkinci el 
online otoda 
satışlar da 
fiyatlar da arttı
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SALGIN
Çin'de
COVID 
artıyor
görünüm
kötüleşiyor
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ZEKİ GÜNDÜZ

Eyvah özel 
esaslara 

alınmışız
02

MUSTAFA MERTCAN

Çin sınavı 
Türkiye'nin 

fırsatı
06

S. ALEX YANG

Sıfır 
COVID’den 

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

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

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

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

Bunun için çalışmalıyız ve bakış açımızı buna döndür-
meliyiz.

Kalite!

G Ü N L Ü K

Didem DEMİRKENT

                        
Bugüne kadar
12 milyon ton 
tahıl taşındı

Yangınlara 
karşı küresel 
liderlik02 10

2023'te 
216 milyar 

dolar 
aranıyor
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tutarları 
artırıldı
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VakıfBank’tan
sürdürülebilir

büyümeye 
destek
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Helal pazarında 
63 milyar dolarlık 
ihracat fırsatı

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

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

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

Devamı 3. sayfada

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

"İndirim kampanyaları 
kasım ayı enflasyonunu 

aşağıya çekecek"

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

Bankaların aktifleri 13,5 trilyon liraya çıktı
Bankacılık Düzenleme 

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

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

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

Borsa 
İstanbul
Karbon 
Piyasası 
kuracak
Sürdürülebilir Finans 

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

Birleşmiş Markalar Derneği 
(BMD) Başkanı Sinan Öncel 

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

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

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

05
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HAFTASONU

Hayatımıza 
yön veren 
global 
beslenme 
trendleri
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YANIS VAROUFAKIS

Tekno-Feodal
yönetim 
dönemi 
başladı

02
EBRU DEMIR KOÇAK

'Çalışan 
bağlılığı'ndan, 

'Çalışan 
deneyimi'ne

yolculuk
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haftasonu
"Geçmişi analiz 

ederek geleceği 

oluşturamazsınız"

“Elveda” mı 

yoksa “görüşmek 

üzere”  mi?
04
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Giorgetto Giugiaro'nun otomotiv 

dünyası üzerindeki etkisini oto-

mobil ve tasarımla ilgilenen her-

kes bilir. 1999 yılında “Yüzyılın Otomobil 

Tasarımcısı” ödülünü alan ve sayısız 4 te-

kerlekli başyapıtın tasarımcısı, 7 Ağustos 

1938 doğumlu. 

Yolculuğu, 1955 yılında henüz 17 yaşın-

dayken Fiat ile başladı. Giorgetto Giugi-

aro, Torino tasarım sahnesinde çok hızlı 

bir şekilde adını duyurdu. Zarif, yenilik-

çi tasarımları, dünya çapındaki otomobil 

devleri arasında büyük beğeni topladı. Ya-

ratıcı tutkusu ile ikonik lüks arabalardan 

hafif sportif modellere kadar bir çok tasa-

rıma imza attı: Maserati Ghibli, Alfa Ro-

meo Giulia Sprint G7, Volkswagen Golf ve 

Fiat Panda Giugiaro'nun zihninden doğan 

efsanevi araçlardan sadece birkaçı.  Bugün 

84 yaşında ve onu otomotiv endüstrisinde 

efsane yapan enerjisi hala sürüyor. Tasa-

rımları ve başarıları sayfalarca sürer ama 

gelin Giorgetto Giugiaro’nun yolculuğuna 

hızlıca bir göz atalım:

1955'te 17 yaşındayken teknik resim 

okulunun yıl sonu sergisine davet edilen 

Fiat'ın o dönemki baş tasarımcısı Dante 

Giacosa, Giugiaro'nun çizimlerinden çok 

etkilenir ve bu şekilde  Fiat'ta çalışmaya 

başlar. 4 yıl çalıştıktan sonra Fiat'ta ilerle-

yemeyeceğini düşünen Giugiaro tekrar sa-

nata yönelme kararı alır ve sanat akademi-

sine gitmek için çalışmalara başlar. 

İtalya ve dünyanın en önemli stüdyola-

rından birisi olan Bertone'nin baş tasarım-

cısı Franco Scaglione'nin görevden ayrıl-

masıyla Nuccio Bertone’ın radarına girer. 

Bertone stil merkezinin baş tasarımcısı 

olur. Ve Alfa Romeo 2000/2600 Sprint, 21 

yaşındaki Giugiaro'nun tasarladığı ilk oto-

mobil olarak tarihe geçer. 

Alfa Romeo, yeni Sprint'ın gövde üre-

tim işini Bertone'ye vermiştir. 1963'te üre-

time geçen otomobil tüm dünyada büyük 

bir hayran kitlesine sahip olur. Giugiaro o 

dönem Ferrarileri için oldukça radikal bir 

tasarıma imza atar. Aracın ön tasarımı o 

sezon Ferrari Formula 1 takımının yarıştı-

ğı ve şampiyon olan otomobil Dino 156 F1 

'Sharknose'dan ilham alır.

1967'de Fiat yıllarından itibaren tanıdı-

ğı üretim mühendisi Aldo Mantovani ile 

Italstyling'i ismiyle kurup daha sonra  Ital-

design olarak değiştirdikleri firmada tasa-

rımlarını yapar.  Kendi firmasında tasar-

ladığı ilk otomobil Bizzarrini Manta'dır. 

Otomobil 1968 Torino otomobil fuarında 

'monovolume' gövde tasarımı ve üç kişi-

nin yan yana oturmasını sağlayan koltuk 

konfigrasyonuyla fuar ziyaretçilerinin bir 

hayli ilgisini çeker. Origami 1971 Torino 

fuarında Maserati Boomerang konsepti-

ni tanıtan Giugiaro Bertone'nin Carabo ve 

Stratos Zero konsept otomobilleriyle bir-

likte otomobillerde keskin köşe akımı baş-

latmış ve bütün otomobil dünyasını 70'li ve 

80'li yıllar boyunca etkisi altına almıştır. 

Başarımı 1969'da fark ettim

Giugiaro bu origami konseptini Lancia 

Delta, VW Golf ve Fiat Panda gibi binek 

otomobillere de uyguladı. 

“Başarımı özellikle 1969'da bir grup 

Volkswagen yöneticisi, başkanı ve gazete-

ci Motor Show için Torino'ya geldiğinde  

fark ettim. Yeni Volkswagen'i kimin geliş-

tireceğine karar vermek üzere seçtikleri 6 

tasarımdan 4’ü bana aitti” sözleri ile Volk-

swagen ile başlayan sürecini anlatıyor. 

1969 sonbaharında genç bir İtalyan oto-

mobil tasarımcısı, Volkswagen'in Wolfs-

burg'daki genel merkezinde Alman mü-

hendislerle bir toplantıya girer ve oto-

mobil tarihini değiştirir. Volkswagen, zor 

durumdaydı. Almanya'nın 2. Dünya Savaşı 

sonrası yeniden keşfini simgeleyen 36 ya-

şındaki ünlü Beetle’ın satışları düşüyor ve 

şirketi alaşağı ediyordu. CEO Kurt Lotz, 

Torino Otomobil Fuarı'na en iyi 6 tasarı-

mı seçmesi ve tasarımcıları davet etmesi 

için bir ekip göndermişti. Aslında, 6 tasa-

rımdan 4'ü 15 Alman mühendisin kaşısın-

da oturan genç İtalyan tarafından tasar-

lanmıştı.

Mühendisler, İtalyanların özellikle de 

onun gibi  pek çok gösterişli spor araba ta-

sarlamış olan İtalyanların güzel araçlar çi-

zebileceğini ancak ciddi projeler için gü-

venilir olmadığını düşünüyorlardı. Mü-

hendisler, Volkswagen'in yeni araba için 

yakın zamanda piyasaya sürülmüş olan Fi-

at 128'i temel alacaklarını açıkladılar. Ve 

bir 128'i parçalara ayırdıklarını söyleyerek 

ona motor bölümünü gösterdiler. "Bunlar 

Fiat 128'in ölçüleri değil" dedi genç adam. 

Bu tasarımcının teknik detaylara takın-

tılı bir ilgisi ve inanılmaz bir hafızası vardı. 

Mühendisler itiraz etti, ancak kontrol edil-

diğinde haklı olduğu anlaşıldı. Genç adam 

işi aldı ve tasarlayacağı araba Volkswagen 

Golf'dü. Bu, spor arabayı yeniden icat ede-

ceği ve bir çok insanın  gençliğni şık hatch-

back'ler sürerek geçireceği anlamına geli-

yordu. 33 milyon satışla otomotiv tarihinin 

en çok satan arabalarından biri olan VW 

Golf (ABD'de Rabbit ve Meksika'da Caribe 

olarak isimlendirildi) Wolfsburg mühen-

dislerinin gezegendeki en büyük otomobil 

üreticileri olmalarına yardımcı olacaktı.

İlk MPV'yi tasarladı

Bmw ve Lamborghini'nin ortak proje-

si olarak başlayan 'M1', Lamborghini'nin 

finansal sıkıntılarından dolayı projeden 

ayrılmasıyla tamamlanması zor bir süre-

ce girdi. Giugiaro aracın hem tasarımını 

üstlendi hem de üretimi Italdesign tesis-

lerinde gerçekleşti. 78-81 arası 456 adet 

üretilen M1 BMW'nin ilk 'M' otomobili ol-

ma unvanına sahip.  1978 Torino fuarına 

gelenler Italdesign standında gördükle-

ri araçla adeta şoka uğramışlardı. Lancia 

Megagamma'yı estetik açıdan beğenme-

mişler hatta aracın otomobil olup olma-

dığı konusunda bile kararsız kalmışlardı. 

Ama Giugiaro aslında bugünkü tanımıyla 

ilk MPV'yi (Multi Purpose Vehicle) tasar-

lamıştır. Hem de ilk MPV olarak kabul edi-

len Renault Espace'tan 6 yıl önce... Kulla-

nıcıya değişken iç hacim ve mükemmele 

yakın ergonomi sunan otomobil zaten var 

olan Lancia Gamma plattformunda üreti-

lebilecek olma avantajına da sahipti. 

İlk Panda 23 yıl üretimde kaldı

Ralli severlerin yakından tanıyacağı 

Lancia Delta da bir Giugiaro tasarımıdır 

Otomobillerde ilk defa gövdeye entegre ve 

gövde rengi tampon uygulaması Giugiaro 

sayesinde Lancia Delta ile başladı. 

Fiat,126 ve 127 modellerinin arasında 

konumlandırmak için iç hacmi geniş ve 

herkes tarafından ulaşılabilecek bir araç 

planlamaktadır. Ama aracın üretim mali-

yetlerinin 126'yı geçmemesi konusunda 

ısrarcıdır. Yaz tatiline çıkan Giugiaro bir 

yandan da otomobil üzerinde düşünmeye 

başlar. Fiat yöneticileri  'Az çoktur' felse-

fesine odaklanan Giugiaro’nun tasarımına 

hayran kalırlar. 

İlk Panda 23 yıl boyunca üretimde kalır. 

Panda projesi aynı zamanda Fiat - Italde-

sign işbirliğinin ilk meyvesidir. Panda'yı; 

Uno, Croma, Punto ve Grande Punto mo-

delleri izler. 

Oğlu Fabrizio'nun da otomobilden mi-

mariye çok yönlü bir tasarım hayatı var. 

2013'te kurdukları Giugiaro Architecture 

şirketinin başında Fabrizio Giugiaro bu-

lunuyor. 

Giugiaro'nun hem akla hem de duygu-

lara hitap etme yeteneği bir çok otomo-

bil üreticisinin de yüzünü güldürdü. Sade-

ce Almayada 6 milyon adet üretilen Golf 

1 , Brezilya ve Güney Afrika gibi ülkelerde 

de farklı isimlerle geçtiğimiz yıllara ka-

dar üretildi. İlk jenerasyon Fiat Panda 4,5 

milyon adet, ilk jenerasyon Fiat Uno 9.5 

milyon adet ve ilk jenerasyon Fiat Pun-

to 3.4 milyon adet üretildi. Aynı zamanda 

2005 yılında piyasaya çıkan Fiat Grande 

Punto'nun da tasarımcısı Giugiaro ve ha-

len üretimde olduğu için satışları devam 

ediyor.

O, tüm zamanların 

efsane otomobil tasarımcısı

GIORGETTO GIUGIARO

İstanbul - DÜNYA

67 yıllık kariyerinde 60 milyondan fazla satışı olan 200 model tasarladı. 1999'da  "Yüzyılın Otomobil 

Tasarımcısı" ödülünü aldı. DeLorean ve Lotus Esprit gibi çığır açan tasarımlaırnın  yanı sıra Fiat Panda gibi 

kitlesel modelleri ve hala tasarımcılar için referans olan bir dizi konsept otomobil tasarımı bulunuyor. 

 Hyundai, 1974 yılında tasarladığı konsept modeli-

ni tekrar canlandırıyor. Orjinal Pony ve Pony Coupe 

konsepti, İtalyan Giugiaro ile ortaklaşa hazırlanacak. 

Hyundai, tüm dikkatleri üzerine çekecek konsepti ba-

har aylarında görücüye çıkaracak. 1974 yılında Gior-

getto Giugiaro tarafından tasarlanan etkileyici Pony 

Coupe konseptini yeniden inşa etmek için İtalyan ta-

sarım firması GFG Style ile bir iş birliği yaptı. Tasarım 

firmasının sahibi olan baba ve oğul Giorgetto ve Fabri-

zio Giugiaro modeli tekrar hazırlayacak.

Hyundai ve  Giorgetto Giugiaro’dan 

Pony Coupe işbirliği 

Alfa 
Romeo

BMW

Bizzarrini 

Manta

Fiat
Panda

Kısır döngüden 
kurtulmanın 

yolu, kalite
02

Dolarizasyon 
yüzde 54.9'a

geriledi
02 

İş Bankası 
girişimcilere 

özel şube açtı
07 

Makine ve maden, ihracatta 
rekora koşuyor

Türkiye’nin üreticileri çok zor bir 
yılı ihracat rekorları ile kapatma-
ya hazırlanıyor.  Makine İhracat-

çıları Birliği (MAİB) verilerine göre, Tür-
kiye'nin makine ihracatındaki rekor geçen 
ay da devam etti. Makine imalat sanayisi-
nin ocak-ekim ihracatı geçen yılın aynı dö-
nemine göre yüzde 7,7 artarak 20,5 milyar 
dolara ulaştı. 

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kut-
lu Karavelioğlu makine sektörünün ihra-
cat fırsat ve potansiyelinin, Türkiye'nin ih-
racat bazlı büyüme modeline geçtiği yıllar 
içindeki en yüksek seviyesinde olduğunu 
belirterek, "Küresel stagflasyon kaygıları 
giderek güçlenirken tedbirlerin de muğlak-
laştığı bu dönemde, makine imalat sektörü-
müz Türkiye ekonomisi için sıra dışı bir po-
tansiyel sunuyor" dedi.

İlk iki sırada yer alan Almanya ve ABD'ye 
toplam ihracat 4 milyar doları bulurken, bu 
alanda üçüncülüğe yükselen Rusya'ya ma-
kine satışı 1 milyar dolar sınırına dayandı. 
Ocak-ekim döneminde Rusya'ya makine 
ihracatındaki artış yüzde 43,8'e yükseldi. 

Serbest bölgeler dahil edilmediğinde ma-
kine ihracatı miktar olarak yüzde 2,2 ar-
tışla 3 milyon tonu geçti. Kilogram başına 
düşen ihracat birim değeri 6,3 dolar olarak 
gerçekleşti. 

Gözler Almanya’nın verilerinde
MAİB Başkanı Karavelioğlu, ayrıcalık-

lı müşterileri olan ülkelerin yatırım ve risk 
iştahını etkileyen unsurlarını yakından iz-
lediklerini ifade ederek, ihracatın yüzde 
60'ını yaptıkları Avrupa ülkelerinde uygu-
lamaya konulan tasarruf tedbirlerinin, baş-
ta enerji yoğun sektörlerdeki müşterilerini 
etkileyeceğini söyledi. Karavelioğlu, Avro 
Bölgesi'nde en belirleyici aktörün Almanya 

olacağını, bu ülkenin 200 milyar doları bu-
lan yerli imalatçıyı koruma şemsiyesinin 
yatırım ortamını canlandıracağını anlattı. 

Madende Latin Amerika açılımı
Türkiye’nin ihracat rekorları kıran bir di-

ğer sektörü de madencilik. Uzak Doğu paza-
rını genişletmeyi ve Latin Amerika'ya açıl-
mayı hedefleyen madencilik sektörü, yılı 
6,5-6,6 milyar dolar civarında rekor seviye-
de kapatmayı planlıyor. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Ma-
den Sektör Kurulu ve İstanbul Maden İh-
racatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu 
Başkanı Rüstem Çetinkaya, pandemi ne-
deniyle 3 yıl aradan sonra gerçekleştirilen 
Bursa 6. Uluslararası Blok Mermer Fuarı 
ile ilgili beklentinin yüksek, stantların dolu 
olduğunu söyledi. Fuarda 50 bin tona yakın 
blok mermerin sergilendiğini belirten Çe-
tinkaya, ürünlerin satışlarının 8-10 milyon 
dolarlık bir hacme ulaşacağını aktardı. 

Hem maden sektörünün hem de doğal taş 
sektörünün seneye çok hızlı başladığına 
dikkati çeken Çetinkaya, şöyle devam etti:  
"Pandemi sonrasında stokların azalmasıy-
la birlikte ciddi bir talep vardı. Devamında 
ABD çok ciddi bir taleple geldi. En büyük 
pazarlarımızdan biri olan ABD'ye senenin 
ilk yarısında ciddi sevkiyatlar yapıldı. Fakat 
ikinci yarıyla birlikte ve özellikle son iki ay-
da Amerika'daki resesyon söylentilerinin 
artık iyice hissedilir olmasıyla alımlar çok 
hızlı bir şekilde yavaşlamaya başladı. Buna 
rağmen tüm sektörde totalde yüzde 10'luk 
bir artışla 6,5-6,6 milyar dolar gibi bir sevi-
yede maden ihracatımızı bugüne kadarki 
en büyük rakamla kapatmış olacağız. Çin 
pazarı maalesef halen kapalı. Bu kayıpla-
rı yaşamamıza rağmen hala yüzde 10 artış 
bence ciddi bir başarı." 

Makineciler ihracatta ilk 10 ayda yüzde 7,7’lik 
artışla 20,5 milyar dolara ulaştı. Yılı rekorla  
kapatmayı hedefleyen bir diğer sektör olan maden-
cilikte de yıl sonu ihracat hedefi 6.6 milyar dolar.

Ticaret Bakanlığı, ülkelerin uyguladığı teknik 
engellerin ihracatın önüne çıkmaması için 
adım attı. Bakanlık tarafından ilk defa hazır-
lanan Ticarette Teknik Engeller Raporu'yla, 
ihracatçıların farklı ülke pazarlarına girişte 
karşılaştıkları test ve belgelendirme işlemle-
ri ve standartlar gibi engellere karşı hazırlıklı 
olması ve ticaretin bu engeller sebebiyle ak-

samadan işlemesi amaçlanıyor. Raporda, ih-
racatçıların bilgilendirilmesi için Türkiye'nin 
hedef pazarları arasında yer alan 15 ülke ta-
rafından uygulanan teknik engeller de tek 
tek sıralandı. İhracatçıların bu alanda karşı-
laştıkları sorunlara ilişkin yapılan ankete gö-
re de firmaların yüzde 98'i ihraç pazarlara gi-
rişte ticarette bir teknik engel ile karşılaşıyor.

Ticaret Bakanlığı’ndan ‘teknik engel’ adımı 

Tarım Kredi 2023'te 
3 bin noktada 

tüketicilerle buluşacak
Tarım Kredi Kooperatifle-

ri Genel Müdürü Hüseyin 
Aydın, yıl sonu itibarıyla hedef-
lerinin 2 bin noktada tüketici-
ye ulaşmak olduğunu açıkla-
dı. "2023'ün ilk yarısında ise 3 
bin noktada tüketicimizle bu-
luşmuş olacağız" diyen Aydın, 
rekabette kaliteyi getirdikleri-
ni, son dönem yaptıkları atak-
la rakiplerinin kendilerini cid-
diye aldıklarını hissettiklerini 
ifade etti. Genel Müdür Hüse-
yin Aydın açıklamasına şöyle 
devam etti: "Bir markette di-
yelim bin 500 ürün bulunuyor, 
bunların 750'si direkt üretici-
den veya kooperatiften alınarak 
TK markası taşıyor. En ucuz ol-
duğumuz 70 ana ürünü yıl so-

nuna doğru 100 ürüne çıkara-
cağız. Kaliteyi en ekonomik şe-
kilde müşterilere ulaştırmaya 
çalışıyoruz. Zarar etmiyoruz, 
kar da etmiyoruz. Yıl sonu 100 
ana üründe yüzde 0,5 ile yüzde 
30 arasında daha ekonomik bir 
fiyatla ürünlerimizi müşterile-

rimizle buluşturacağız."
Türkiye genelinde depolar 

açmaya devam ettiklerini belir-
ten Kozan, şunları kaydetti:

"Büyükşehirlerdeki büyüme-
mize paralel olarak 8 yeni depo 
projemiz var. Rakiplerimiz bi-
zim iş ortaklarımız, son yıllar-
da marketlerde hızlanmamızla 
beraber kendi tedarikimizi ken-
dimiz yapıyoruz. 13 depomuz 
var, yeni yatırımlarla beraber 8 
depo daha gelecek, bu depola-
rın yerlerinin hepsi planlanmış, 
hedefe götüren yerler olacak. 
Aralık sonu itibarıyla 81 ilin ta-
mamında marketimiz olacak. 
Şu an iki ilde yokuz. 5 bin nüfu-
sun üzerinde bütün ilçelere gi-
recek strateji yaptık."

TOBB’dan “her sektörde 
kadın çalışan” seferberliği
Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği (TOBB) Kadın Giri-
şimciler Kurulu Başkanı Nur-
ten Öztürk, her sektörde kadın 
çalışanların bulunması için 
projeler yürüttüklerini belirtti.

Aynı zamanda OPET Yöne-
tim Kurulu Kurucu Üyesi olan 
Öztürk, kurul olarak kadın gi-
rişimciliğini geliştirmek, giri-
şimci kadın sayısını ve potan-
siyelini artırmak için çalışma-
lar yaptıklarını söyledi.

Öztürk, kadın istihdamı ve 
cinsiyet eşitliği konusuna da 
yöneldiklerine dikkati çeke-
rek, "Şimdi diyoruz ki ‘Giri-
şimci olmak için her şeyden 
önce kadının cesaretlenme-
si, kendine güvenmesi, yetkin 
hale gelmesi ve istihdama gir-
mesi lazım’ Kadınların çalış-
manın nasıl olduğunu bilme-
si, kendine güvenmesi lazım. 
Bunun için istihdam üzerinde 
duruyoruz” dedi. 

Hüseyin 
Aydın

Nurten 
Öztürk

Togg'da 
siparişler 

Şubat 2023'te
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Yapay zeka 
ile dönüşen 

sektörler: 
Sağlık ve 

hukuk
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PROF. DR. BURAK KÜNTAY

Savaş ve 
barış

05
MESUT KOYUNCU

Kadın 
yüzyılı 

06
MİNE ATAMAN

Tahıl 
koridorunda

değer 
yaratamadık

08

İçinde bulunduğumuz haf-
ta; ‘Mevlana’yı Anma Hafta-
sı’ (7-17 Aralık) olarak kutla-

nıyor. Bu anma haftasında Şeb-i 
Aruz gecesi yapılır, değişik me-
kanlarda uhrevi kutlamaları dü-
zenlenir… Sazendelerin  huşu  
içindeki gösterileri gerçek bir şö-
lendir. Hem kalbe hem ruha do-
kunan bu tasavvufi anlayış, insa-
nın varlık amacını hissettirir… 
Aslında kışın kendini hissettir-
diği ve yılın sonuna gelindiği bir 
dönemde bu etkinlikle turizm an-
lamında hatırı sayılır bir hareket 
olur. Dünyanın değişik yerlerin-
den gelenler Mevlânâ Celâled-
dîn-i Rûmî’yi ziyaret eder ve Kon-
ya şehrimizde bir canlanma olur. 

Bu anlamlı haftanın ardından 
yine günlük akışa döneriz. Yak-
laşan yeni yıl için hazırlıklar ya-
parız. İş dünyası için ödenecek 
vergiler beklenirken, bir taraf-
tan da yapılacak zamları kafamız-
da oluşturmaya çalışırız. Mevla-
na’yı Anma Haftası’nda özünün 
hoşgörü olduğunu kavradığımız 
her şeyi bu dönemde unuturuz. 
Hayata acımasız, şiddetli yüzü-
müzle bakarız! Bu gerçekçi yak-
laşımı yaşanmış olaylara dayana-
rak paylaşırken, olayların insanı 
kendinden alıp, bazen başkalaşım 
gösterdiğine tanıklık ederiz. Hat-
ta yaptıklarınıza kendimiz bile 

şaşırabiliriz! Kime, neye diye dü-
şünmeden çalıştığımız yerlerde 
veya ortamda hırçın oluruz. Gör-
düğümüz bir haber, rastladığımız 
bir yüz, bir ufacık hareket bile şid-
detimizi körükler! Ne olmuştur 
bize, hani nerede kalmıştır hoşgö-
rümüz? Halbuki hoşgörü o kadar 
derin manalar içerir ki, bir şeylere 
katlanma, görmezden gelme hatta 
görse de görmemezlikten gelme 
bunlardan sadece birkaçıdır. Ba-
zen de hepsi... 

Aslında hoşgörü; gördüğünü 
unutmak değildir, ama önce haz-
medip sakince olayları kucakla-
yıp, üstüne edebinle gitmektir. 
Hoşgörü karşımızdakilerle alay 
etmemek, kusur görmemekten 
geçer. Bu bakış şekli hepimize la-
zım olandır. Mutlaka  bir gün ihti-
yaç duyacağımız anlayıştır. Etra-
fımıza bakınca toplum olarak bu 
tip bize yakışan vasıflarımızı kay-
bettiğimizi ve hızlıca da yok ettiği-
mizi görüyoruz. Şiddetin her ya-
nımızı saran ürkütücülüğü; hem 
kendimiz hem de gelecek nesille-
rimiz için üzücü… İnsanoğlu ne 
olursa olsun hoşgörü duygusu-
nu kaybetmemelidir. Yılda bir tek 
hafta da olsa manasını tazeleye-
rek içimizi ferahlatalım. Mevla-
na’nın sözleri ile bitirelim:

“Pisler pisliklerini yapar ama 
sular da temizlemeye çalışır.”

Hoşgörü...

G Ü N L Ü K

Didem DEMİRKENT

            

Türkiye yeşil 
enerjide 

5 yılda %64 
büyüyecek

          

Cari açığı 
‘yastık altı’ 

kapatıyor…
LEVENT AKBAY'ın HABERİ
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Sigorta 
sektöründe 
prim 146,8 

milyar TL’ye 
ulaştı 
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tamamlansın 

istiyor 
1 0

TVF, 
Kardemir 

hissesi alacak 
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Oğuz Holding 
dünyanın 

içecek 
üreticisi olma 

yolunda 
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THY, 
Lufthansa’yı 

geçti 
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YURT HABERLERİ

Taviloğlu: 
Fındık ihracatı 
rekabetçi 
olmayı 
gerektiriyor
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İhracatçı rekabetçi 
asgari ücret istiyor

TİM Başkanı Gültepe'den asgari 
ücret tartışmalarına "rekabetçi-
lik" vurgusu yaptı. Gültepe pari-
te nedeniyle ihracatçının zorluk 
yaşadığını da vurguladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
Başkanı Mustafa Gültepe, "Asgari 
ücret 2023 yılında eğer üretici ve ih-

racatçı 500-600 dolar gibi rakamlarla karşı-
laşırsa rekabetçiliğimizi çok daha fazla kay-
bederiz. 2023 yılında ortaya koyduğumuz 
275 milyar dolar ihracat hedefimizi yakalama 
şansımız kalmaz." dedi.  Gültepe, son 2 aydır 
tek rakamlı olarak büyüme rakamları ile kar-
şılaştıklarını belirterek, en büyük pazarları 
olan Avrupa pazarında yaşanan resesyonun 
bu durumda etkili olduğunu söyledi. 2022 son 
çeyreği ve 2023 yılının ilk çeyreğinin zor ge-
çebileceğini aktaran Gültepe, parite değişi-
minden dolayı ihracatçının ciddi zorluklar 
yaşadığını anlatarak, "2021 avro dolar pari-
tesi ortalamasının 1,15 civarında olduğunu 
biliyoruz. 2022 yılında parite gittikçe aşağıya 
düştü. Parite değişiminin Türkiye'nin ihra-
catına etkisi 10 ayda 12 milyar dolar oldu. As-
lında şu anda biz 264- 265 milyar doları konu-
şan bir Türkiye'den bahsedecektik. Kayıpla 
beraber rekabetçiliğimiz düştü. Avronun do-
lara karşı değer kazanması bizi diğer ülkelere 
göre daha avantajlı hale getirir." ifadelerini 
kullandı. Devamı  3. sayada

Tarım güçlü 
yatırım bekliyor

Togg, İstanbul Havalimanı'nda 
sergilenmeye başladı

Pandemi süresince gıda te-
darikinin hayati önemi-

ni hissettirmesi ile ülkeler ta-
rım politikalarını gözden ge-
çirirken sektör, Türkiye’de 
yatırımlardan en düşük payı 
almaya devam ediyor. Türki-
ye’de toplam tarım arazileri, 
son 30 yılda beşte bire yakın 

oranda azaldı.
Yılın ilk dokuz ayına ait 

açıklanan teşvik istatistikle-
rine göre tarım, yatırımlardan 
en düşük payı alan sektör ol-
maya devam etti. Ocak-Eylül 
döneminde Hazine tarafından 
düzenlenen 8.992 teşvik bel-
gesi kapsamında gerçekleş-

tirilecek toplam 359,7 milyar 
TL’lik yatırımda tarım sektö-
rü, 288 belge ile sadece 7 mil-
yar liralık bir pay alabildi. Bu-
na göre teşvik belgeleri kapsa-
mında gerçekleştirilecek her 
100 liralık yatırımın sadece 
1,9 lirası tarıma yönelik. 

Naki BAKIR’ın haberi 4’te 

Türkiye'nin otomobili 
Togg'un Sedan modeli, İs-

tanbul Havalimanı Dış Hatlar 
Gidiş Terminali'nde ay sonu-
na kadar sergilenmeye başladı.

Havalimanında yerli ve ya-

bancı yolcuların yoğun ilgi 
gösterdiği otomobilin fotoğra-
fını çekmek isteyenler aracın 
çevresinde kalabalık oluştur-
du. 2023 yılının ilk çeyreğin-
de doğuştan elektrikli ilk akıllı 

cihazı C SUV’u banttan indir-
meye hazırlanan Togg, ‘Kon-
sept Akıllı Cihaz’ olarak isim-
lendirdiği konsept otomobi-
lini İstanbul Havalimanı'nda 
sergiledi. 

TİSK: Asgari ücret makul olmalı 0 3
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Kurumsallaşma
yolunda satış 
ve pazarlama
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DR. HAKAN ÇINAR

FED... 
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FED
           08

R. KUTAY KARACA
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sonuçlar ve 

sonrası -2
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Türkiye'de 
kasımda 

117 bin 806 
konut satıldı

02
Kişibaşı 

milli gelirde 
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sondan 
6'ncıyız 

03
Satınalma ve 

birleşmede 
çekim merkezi 

'oyuncular' 
06

İkinci el otoda 
6.2 milyon 
beklentisi 

07
Avrupa 

makinede 
Türkiye'ye 

yöneldi
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Türkiye’de çok enteresan günler yaşanıyor. Cumhu-
riyet tarihinde gerçekten değişik zamanlar çok oldu. 
Parti değiştirenler, bir günde tarihe gömülen baş-

kanlar, bakanlar… Hepsini gördük şimdi de böylesine poli-
tika kokan olaylar silsilesi ile yılı bitiriyoruz. Arkasından 
seçim geliyor. Her şeyin hepimiz için hayırlı olmasını canı 
gönülden dilerim.  

Biz ekonominin nabzını tutarak ilerlediğimiz için işimiz 
gücümüz rakamlar. Objektif bir pencereden izliyoruz gün-
demi... Tarafsız olmak zor bir zanaat ve bu nedenle kendi-
mizi ayrıcalıklı hissediyoruz… Çünkü biz Türkiye taraftarı-
yız. Yaşanan birçok deneyim, bizim günlüklerimize, tecrübe 
hanemize yazılıyor. Etrafımıza bakınca herkesin tarafı belli 
oluyor aslında; kimi size gülerken, kimi eleştirirken kimi iç-
selleştiriyor. Kimimiz taraf karmaşasından kurtulup adalet 
terazisine yaklaşıyor. Bu dünyaya böyle düşünen insanlar 
lazım. Dengede tutabilmek adına sağa/sola yatmadan olay-
lara bakabilmek gerek. Ama bu söylendiği ya da yazıldığı 
kadar kolay değil. Herkes önce kendi menfaatini gözetliyor 
haklı olarak. Kendi işine, ailesine dokunan ipuçlarını arıyor. 
Tabii ki o kirlilik içinde kendine yer açmak hiç kolay değil. 
Daha cesur olanlar öne çıkıp kendini ifade ediyor gösteri-
yor, anlatıyor. Biz buna şov yapıyor diyebiliriz, ama oyunun 
kuralları da böyle çalışıyor. Şov yapan hep kazanıyor, bunu 
da yadırgamamak lazım... Öne çıkan cesaretli kişiler, birçok 
şeyi arkalarında bırakmış ve gelecekte de her türlü pazarlığa 
hazır olanlar, tecrübesi olanlar... Birçok kez ayağı tökezlemiş 
ama yılmamış azimle üstüne gidenler. Bu içinden gelecek ki-
şinin; ne doldurmayla, ne para/pulla çalışmaz, o içten gele-
cek bir dürtü! İstek ve gözü karalık olacak. Herkese göre de-
ğildir… Daha sıcak günler önümüzde ve sinyallerini bugün-
den veriyor zaten. Biz de kimin istekli ve gözü kara olduğunu 
hep birlikte göreceğiz. 

Hafta sonu olduğu için sakin geçecektir finans beklen-
tileri; ama ya pazartesi nasıl açılacak? Bekleyip izleyip gö-
relim.

Tarafsızlık
G Ü N L Ü K

Didem DEMİRKENT

Ödeme sistemlerinden 
2,3 trilyon dolar 
akacak

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK:
Elektronik 
atıktan ilaç 
üretildi
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E-ticaret Türkiye’de hızla büyürken 2023 
sonunda yüzde 60 artış ile 1,2 trilyon 
TL’lik işlem hacmi hedefleniyor. Globalde 
ise küresel ödeme sistemlerinde 2026 
öngörüsü 2.3 trilyon dolar

Nakit kullanımının azal-
ması, alışverişlerin diji-
talleşmesi gibi tüketici 

talebi kaynaklı gelişmeler, ödeme 
sistemleri endüstrisinin büyüme-
sini hızlandırdı. Güncel öngörü-
ler küresel ödeme endüstrisinin 
2026’ya kadar 2,3 trilyon dolarlık 
büyüklüğe ulaşacağını gösterir-
ken, ödeme altyapısı sağlayıcıları-

nın gelirlerinin 2022’yi yüzde 9.5 
artışla tamamlayacağı öngörüldü. 
Boston Consulting Group (BCG) 
tarafından yayımlanan Küresel 
Ödemeler 2022 - Yeni Büyüme 
Oyunu başlıklı raporda küresel 
ödeme endüstrisinin her yıl yüzde 
8,3 bileşik büyümeye imza atacağı 
belirtildi. Elektronik Ticaret Bilgi 
Sistemi (ETBİS) verilerine göre 

Türkiye de bu büyümeden payı-
nı alıyor. ETİD Başkanı Emre Ek-
mekçi, “E-ticaret sektörünün bü-
yümesini yıl sonuna kadar devam 
ettirmesini öngörüyoruz, tüketici 
taleplerine yönelik yapılacak ya-
tırımlarla 2023 sonunda yüzde 60 
büyüme ile 1.2 trilyon TL’lik işlem 
hacmi hedefliyoruz” dedi. 

Haberin devamı 2. sayfada

EYT için işletmelere yüzde 75 
kefalet oranıyla KGF desteği geliyor
Emeklilikte yaşa takılanlara 

(EYT) yönelik düzenleme-
de işverenlerin kıdem tazmina-
tı yükünü hafifletmeye yönelik 
tedbirler kapsamında, yüzde 75 
kefalet oranıyla Kredi Garanti 
Fonu (KGF) desteği sağlanacak. 
Hazine destekli KGF kefalet sis-
teminin önümüzdeki günlerde 
açıklanması bekleniyor.

Hazırlıkları devam eden pa-
ketin başlangıç aşamasında 150 
milyar lira düzeyinde bir kefa-
let büyüklüğü ile açıklanması 
bekleniyor. Paketlerin, esnaf ve 
KOBİ’ler başta olmak üzere iş-
letmelere birçok alanda önem-
li miktarda finansman imkanı 
oluşturması beklenirken, söz ko-
nusu kefalet paketleri ile işlet-
melerin finansman ihtiyaçları-

na kaynak tahsis edilecek. Ayrıca 
Bakanlık, EYT kapsamında işve-
renlerin kıdem tazminatı yükü-
nü hafifletmeye yönelik de kefa-
let paketi desteği sunacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nu-
reddin Nebati tarafından açıkla-
nacak paketlerde ödemesiz dö-

nem imkanının yanı sıra, en az 
yüzde 75 kefalet oranı olması 
bekleniyor. Kamu bankalarının 
yanı sıra özel bankaların da kefa-
let paketlerine dahil olacağı, böy-
lelikle işletmelere uygun finans-
man imkanı oluşturulacağı ifade 
ediliyor.

Tarım Ürünleri Üretici Fi-
yat Endeksi (Tarım ÜFE) 

kasımda yeni bir rekora im-
za attı. Türkiye İstatistik Kuru-
mu (TÜİK), kasım ayına ilişkin 
Tarım ÜFE verilerini açıkladı. 
Buna göre, söz konusu endeks-
te kasımda bir önceki aya kıyas-
la yüzde 7, bir önceki yılın aralık 
ayına göre yüzde 139,49, bir ön-
ceki yılın aynı ayına kıyasla yüz-

de 169,45 ve on iki aylık ortala-
malara göre yüzde 122,93 artış 
gerçekleşti. Sektörlerde bir ön-
ceki aya göre değişimlere bakıl-
dığında, balık ve diğer balıkçılık 
ürünlerinde yüzde 5,98 azalış 
görülürken ormancılık ürünleri 
ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,32, 
tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili 
hizmetlerde yüzde 7,51 artış ka-
yıtlara geçti.

Tarım ÜFE’de yeni rekor 

Ekim sonu itibariyle son bir yıl-
da Türkiye’nin toplam 253,1 

milyar dolar olan ihracatının 123,5 
milyar dolar ile yüzde 48,8’ini tek 
başına İstanbul gerçekleştirdi. Ül-
ke sanayisinin lokomotifi konu-
munda bulunan İstanbul, çoğu sa-
nayi sektörlerinin önde gelen ku-
ruluşlarına ve ülke genelinde 100 
bine yaklaşan ihracatçı firmaların 
büyük bölümüne ev sahipliği yapı-
yor. En büyük 500 sanayi kuruluşu-
nun 158’inin merkezi de İstanbul 
ilinde bulunuyor. İstanbul ilinin 
ihracatında en büyük payı yüzde 
17,6 ile kimya sektörü alıyor. Ha-
zır giyim ve konfeksiyon yüzde 14,9 
payla ikinci sırada. Bunu da yüzde 
10,6 payla çelik sektörü izliyor. 
Naki BAKIR’ın haberi 4. sayfada

İhracatın yarısı 
İstanbul’dan 

% 70
Türkiye’de 
e-ticarette 
tüketicinin 
mobil 
uygulama 
tercihi.

İstanbul’un 
ihracatında ilk 
10 sektör (pay %)
Kimyevi Maddeler ve 
Mamulleri   ............................. 17,6
Hazır giyim ve 
Konfeksiyon  ..........................14,9
Çelik .........................................10,6
Demir ve Demir Dışı 
Metaller  ....................................8,0
Elektrik ve Elektronik ...........7,7
Otomotiv Endüstrisi ............ 7,2
Mücevher ................................. 5,0
Tekstil ve Hammaddeleri ....4,4
Mobilya, Kâğıt ve 
Orman Ürünleri ..................... 3,6
 Makine ve Aksamları ........... 3,3
Toplam 82,3
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ŞEVKET SAYILGAN

Ekonomide 
hedef insan,
başarı ise tam
istihdamı 
yakalamak 
02

MESUT KOYUNCU

Bu 
makinenin 
kafasını
Japonlar 
üretiyor!
06

MINE ATAMAN

Dünya israf 
atlası
08

Çocukluğumuzdan bu yana ailemizden duyduğumuz 
‘sınav / imtihan’ sözcüğü tam da yüreğimizin orta-
sında oturur. Sınavdan ‘krallar’ korkmuş, heyecan-

lanmayan yok, hazırlanan çok, hazırlanmadan giden de çok… 
Bir de kaderin sınavı vardır; ‘Allah’ın bize hazırladığı! Hepi-
miz hazırlıksız yakalanırız buna ve sınanırız. Bazımız başa-
rıyla atlatır, kimimiz ise yeniliriz. Böyle bir durumda herke-
sin ağzında ‘ilahi aadalet’ söylemi vardır. Sadece sığındığımız 
ve beklediğimiz o kaldı çünkü… Adalet eninde sonunda tecel-
li eder, ama sabırlı olunmalıdır. Bazen sıkılırız beklemekten, 
ama bu yaşadığımız zor zamanlardaki sıkışık kapılar sonun-
da açılacak ve yüzümüz gülecek. Biz de yorulmuşuzdur tabii 
ki, ama sonunun iyi olacağını düşünerek sabır edeceğiz. Eli-
mizden gelen en iyi şey budur çünkü... 

Hayatımız boyunca sınavlardan geçeriz. Küçücük yaştan 
başlarız; ilkokul / LGS / ÖYS / ÖSS / KPSS… Alfabetik harfle-
rin dizilişine sığınarak isimlenen sınavlar, bir ömür boyu bizi 
bekler! Bu bitmez yol hep devam eder. Üniversite biter, lisans 
/ lisansüstü / master yapılır. Bunlarla da bitmez, eğer yüksel-
mek isterseniz daha kat edecek yol çoktur. Bu arada yaşanan 
‘hayat’ sınavlarını saymak bile zor. Sizden hep iyisini ve sab-
retmenizi isterler. Bu geçitlerin hepsi ferah alanlara kavu-
şunca bitecek sanırsınız. Bitmez! 

Ama hayat doğduğunuz gün başlayan bir sınav değil mi za-
ten? Yaşam mücadelesi, karın doyurma… Bir yandan da eli-
mizdeki ‘küçük şeylerle mutlu olmak gerek.” Bizim öğretimiz 
budur. Ruhumuzu okşayan, hırsımıza mağlup olmadan, bizi 
sevindiren duygulara yer vermeliyiz. Sınav heyecanını din-
dirmek için mutluluğu aramalı ve ona tutunmalıyız. Sınav 
sonuçları açıklandığında neler yapabileceğimizin düşüncesi 
bile bizi mutlu eder. Coşkumuzu o güzel günlere saklamalıyız. 
Eninde sonunda geçecektir bu sınavlar. Zor olmuştur belki! 
Ama bir yenisine kadar, kazanmanın mutluluğu yüreğimizde, 
tadı damağımızdadır.

Bütün sınavların başarıyla sonuçlandığı ve zorlukların ye-
nildiği güzel günler dileğiyle...

Sınav!
G Ü N L Ü K

Didem DEMİRKENT

GÜNCEL
Yerli 
doğalgazda
geriye 
sayım 
başladı
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Sigortacılık ve Özel Emek-
lilik Düzenleme ve De-
netleme Kurumu (SED-

DK) Başkanı Mehmet Akif 
Eroğlu, BES’te 2022 Kasım ayı 
sonu itibarıyla 18 yaş altı katı-
lımcı sayısının 552 bin kişiyi aş-
tığını ve fon büyüklüğünün 2,5 
milyar TL'yi geçtiğini açıkladı. 

SEDDK’nın kuruluşunun 

3. yıl dönümü Hazine ve Ma-
liye Bakanı Nureddin Neba-
ti’nin de katılımıyla İstan-
bul’da kutlandı. Sigortacılık 
ve özel emeklilik sektörünün 
hızla büyüdüğünü ve finansal 
sistem içinde payının istik-
rarlı bir şekilde arttığını söy-
leyen SEDDK Başkanı Eroğlu, 
“Son 10 yılda bileşik büyüme 

oranı yüzde 20 olarak reel bir 
şekilde enflasyonun üzerinde 
gerçekleşti” dedi. 2022 yılının 
yaklaşık 200 milyar TL üre-
timle tamamlanmasının ön-
görüldüğünü ifade eden Eroğ-
lu, “Toplam varlıklarımız 610 
milyar TL'nin üzerinde, fon ar-
zımız 500 milyar TL'nin üzeri-
ne çıktı ve toplam ödenen taz-

minat tutarı 60 milyar TL'ye 
ulaştı. Sektörümüz geçen yıl 
sonu itibarıyla Türkiye ekono-
misine yaklaşık 230 trilyon TL 
yani gayri safi milli hasılanın 
32 katı teminat sağladı” bilgi-
sini verdi. 

Nurdoğan ARSLAN  
ERGÜN  / Haberin devamı 

6. sayfada

BIREYSEL EMEKLILIK SISTEMI GENÇLERLE BÜYÜYOR

552 bin genç
2.5 milyar TL fon

Hazine ve Maliye Bakanı 
Nureddin Nebati, 
vatandaşların BES'e dahil 
olma motivasyonunun 
önemli ölçüde arttığını 
kaydederek, "Halihazırda, 
Otomatik Katılım Sistemi 
ile beraber katılımcı sayımız 
15 milyon seviyesine, fon 
büyüklüğümüz yaklaşık 420 
milyar liraya ulaşmıştır. 1 
trilyon liralık fon büyüklüğü 
hedefimize de her geçen 
gün emin adımlarla 
yaklaşacağımıza yürekten 
inanıyorum" şeklinde 
konuştu.

Nebati:
Hedefimiz 
1 trilyon 
liralık fon 
büyüklüğü

Şişecam'dan 
yeni yatırım 
kararı
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TÜRK-İŞ’in ‘asgari’ 
talebi 9 bin TL 

Borsa’dan çifte rekor geldi

Asgari Ücret Tespit Komis-
yonu'nun, 2023 yılında 
geçerli olacak asgari üc-

ret rakamını belirleme çalışma-
ları kapsamında yaptığı üçüncü 
toplantı sona erdi. Toplantı sonra-
sı TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün 
Atalay, "Teklifimiz 9 bin lira. Ve-
rirlerse masaya oturup imzalarız, 
vermezlerse o meselenin içerisin-
de olmayız" dedi. Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanlığı’nda basına 
kapalı olarak 3 saate yakın süren 
toplantıda, işçi tarafını TÜRK-
İŞ, işveren tarafını Türkiye İşve-
ren Sendikaları Konfederasyonu 
(TİSK) temsil etti. Toplantının 
son bölümüne TÜRK-İŞ Genel 
Başkanı Ergün Atalay da katıldı.

Atalay, toplantının ardından 
basın mensuplarına yaptığı açık-
lamada, asgari ücret görüşmeleri-
nin yaklaşık 20 gündür sürdüğü-
nü belirterek, şunları söyledi: "Bir 
saat evvel beni de buraya çağır-
dılar. TÜRK-İŞ, 40 senedir açlık 
ve yoksulluk sınırıyla ilgili araş-

tırma yapıyor. TÜRK-İŞ'in açlık 
sınırı 7 bin 785 lira, yoksulluk sı-
nır ise 10 bin lira. Şimdi teklifi Ba-
kan Beye ve Komisyona söyledim. 
TÜRK-İŞ'in teklifi 9 bin lira. Ve-
rirlerse masaya oturup imzalarız, 
vermezlerse o meselenin içerisin-
de olmayız."

Borsa İstanbul'da BIST 100 en-
deksi, dün günü yüzde 0,50 

kazançla 5.419,02 puandan ta-
mamlayarak tüm zamanların en 
yüksek günlük kapanışını gerçek-
leştirirken, gördüğü en yüksek 
seviye rekorunu da 5.445,92 pu-
ana taşıdı. BIST 100 endeksi, ön-
ceki kapanışa göre 27,11 puan ar-
tarken, toplam işlem hacmi 137,4 
milyar lira düzeyinde gerçekleşti. 

Bankacılık endeksi yüzde 4,63 de-
ğer kaybederken, holding endeksi 
yüzde 0,93 değer kazandı. Sektör 
endeksleri arasında en çok kazan-
dıran yüzde 6,98 ile madencilik, en 
çok gerileyen ise bankacılık oldu.
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LEVENT AKBAY

Fazla vergi 
vergiyi 

öldürdü mü? 
05

SHLOMO BEN-AMİ

Avrupa 
genişledi 

fakat yoruldu
           06

PROF. DR. AYKUT GÜL

Tarımın 
sorunlarının 
çözümü tek 

bir yerde 
birleşiyor
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Son 20 yılın en büyük duygusu empati! Bizler büyür-
ken; “Kendini benim yerime koy” gibi cevaplar ve-
riyorduk. Şimdilerde ise “Empati yap” diyoruz. As-

lında bizim için, hatta insanlık için zor bir his. Bizler, birini 
suçlayarak, acıyarak yol almayı daha çok severiz. Asla suç-
ladığımız, eleştirdiğimiz kişinin penceresinden bakmayı 
‘bilmeyiz mi, sevmeyiz mi?’ bilemiyorum. 

Öncelikle bilmiyoruz bu duyguları, dolayısıyla da özüm-
semiyoruz. Belki; körü körüne kendine ya da bir şeye inan-
mak daha kolaydır. Şüphe kavramı, bizi tercih yapmaya ite-
bilir. İki veya birçok duygu karmaşası yaratabilir. Halbuki 
hukukun temel kuralıdır; ‘mutlak sonuca varmak için şüp-
he duymak’ gerekir. Yani empati yapabilmeli birey… Masa-
nın diğer tarafından bakmak, karşı tarafı da dinlemek, çok 
da zor değildir. Birkaç dedikodu ile yol almak, kanıtsız ko-
nuşmak ne kadar yanlıştır. “Peşin hükümdür” bunun adı. 
Bu kolaycı yoldur. Sevdiğiniz birinden etkilenir, taraftarı 
olduğunuz parti / takım / ekip her ne olursa olsun körü kö-
rüne inanırsınız. Dönüp düşünmek, dinlemek, anlamaya 
çalışmak zor olandır. Yaklaşıp çaresine bakmak sıkıntılı 
olandır. Kimse konforunu kaybetmek istemez. Mücadele-
ci ruh; başkadır ve her şeye rağmen ayakta kalır, direnir, ağ-
ladığını duymazsınız, bilmek de istemezsiniz, zaten sevil-
mezler de genelde! Empati yoksunu insanlar aslında kendi 
mutlu alanını bozmak istemez. Onun kalın duvarları var-
dır. Kendi lüks alanına almaz kimseyi… Ancak bilinmelidir 
ki, bu duygusal bir yoksunluktur, gelişimlerinde bir bozuk-
luk vardır. 

Oysa empati; gelişen bir duygudur. Beraberinde adaletin 
gelişimini sağlar. Böyle bir empati duygusundan yoksun 
hakim, peşin hükümle ‘ne kararlar alabilir, nelere yol aça-
bilir?’ düşüncesi bile üzücüdür. Bu her meslek için de ge-
çerlidir. Bir öğretmen, bir avukat, empati duygusunu derin 
taşıyanlardandır. Bazen suçlu gibi / bazen öğrenci gibi dü-
şünebildikleri için… 

Böyle düşünenlerden olmak çabasıyla…

Empati
G Ü N L Ü K

Didem DEMİRKENT

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Canlı bitkiden
güneş pili
üretildi
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Merkezi yönetim bütçesi, bu yılın ilk 
on bir ayında özellikle vergi gelir-

leri cephesinde kaydedilen rekor gelir ar-
tışının etkisiyle son yılların en iyi perfor-
mansını ortaya koydu.

Bu yılın tümünde 278,4 milyar lira tah-
min edilen bütçe açığı, Kasım ayında elde 
edilen 108,3 milyar liralık bütçe fazlası ile 
Ocak-Kasım dönemi itibariyle 20,4 milyar 
liraya geriledi ve aynı dönemde 272,2 mil-
yar liralık faiz dışı fazla oluştu.

Vergi tahsilatında Kasım aylarına göre 
kaydedilen yüzde 109,6 ve on bir aylık dö-
nemlere göre yüzde 103,3’lük artışlar top-
lam bütçe gelirlerini büyüttü. 

Gelir ve kurumlar vergisi ile dolaylı ver-
gilerden dahilde KDV ve BSMV gibi alan-
larda yılın tümü için öngörülen hedefler, 
Kasım sonu itibariyle aşıldı. 
Naki BAKIR’ın haberi SAYFA 4

Bütçede son 
yılların en iyi 
performansı

Son 10 yılın bütçe 
performansı (Milyar TL)
     Faiz dışı 
 Harcama Gelir Denge Denge
2013 408,2 389,7 -185,4 31,4
2014 448,8 425,4 -23,4 26,5
2015 506,3 482,8 -23,5 29,5
2016 584,1 554,1 -29,9 20,3
2017 678,3 630,5 -47,8 8,9
2018 830,8 758,0 -72,8 1,1
2019 1.000,0 875,3 -124,7 -24,8
2020 1.203,7 1.028,4 -175,3 -41,3
2021 1.603,5 1.402,0 -201,5 -20,7

Ocak-Kasım
2021 1.318,8 1.272,3 -46,5 125,4
2022 2.567,6 2.547,2 -20,4 272,2

Kendi söküğünü 
kendin dik dönemi

Uzmanlara göre 2023 dünya ekonomisi için ‘çetin’ bir yıl olacak. Hatta sadece 2023 değil, 
2026 yılına kadar dünya ekonomisi ‘büyüme özürlü’ bir konjonktür ile karşı karşıya kalacak. 

2022’ye veda etmeye hazırlandığı-
mız şu günlerde 2023 yılına iliş-
kin öngörüler de masaya yatırılı-

yor. Ekonomistlere göre büyük ekonomi-
lerde görülen durgunluk emareleri 2023 
yılının ilk yarısında da ana gündemi oluş-
turmaya devam edecek. Özellikle 2008 
krizinin yükünü halen atamamış, borç yü-
küyle yoğrulan Euro Bölgesi ekonomile-
rinde yeni sorunlar ortaya çıkabilir. Dünya 

ekonomileri-
nin dönüşüm-
den geçtiği ye-

ni dönemde sürdürülebilirlik, verimlilik, 
etkinlik ve tasarruf ise en çok konuşaca-
ğımız kavramlar olacak. 

MÜSİAD Bursa’nın düzenlediği 
“2022’den 2023’e Küresel Ekonomik Ge-
lişmeler ve Türkiye” başlıklı konferans-
ta da dünya ekonomisindeki gelişmele-
ri değerlendiren Beykent Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Murat Feyman, “Tür-
kiye merkez ülke olmak zorunda. Küresel 
düşünüp yerel hareket etmeliyiz. Maku-
lü yeniden keşfedip ihtiyatlı iyimserlik 
zamanı. Elbette küresel konjonktürden 

ayrı, fanusta değiliz ama kendi söküğü-
nü kendin dik dönemindeyiz” dedi. Tür-
kiye’nin izlediği ekonomi modeliyle yı-
lın son çeyreğinde cari açıkta oransal dü-
zelme yaşadığını söyleyen İstanbul Arel 
Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yöne-
timi Öğr. Üyesi ve DÜNYA Gazetesi Yaza-
rı Doç. Dr. Cüneyt Dirican, “İzlenen poli-
tikalar sanki bizi düzelme yoluna sokmuş 
gibi. Ama bunun sürdürülebilir kılınması 
gerekiyor” diye konuştu. 

NurdoğanARSLAN ERGÜN 
devamı8. sayfada

KOBİ’lere 250 milyar TL’lik 
yeni KGF paketi s03

Tarihin en gollü Dünya 
Kupası’nda şampiyon Arjantin
Katar'da düzenlenen ve Ar-

jantin'in şampiyonluğa 
ulaştığı 2022 FIFA Dünya Ku-
pası'nda futbolseverler gole 
doydu. Takımların toplam 
172 kez fileleri havalan-
dırdığı Katar 2022, Dün-
ya Kupası tarihinin en 
gollü turnuvası oldu. Ar-

jantin’in zaferi dünya basınında 
manşetlerde yer aldı. The Gu-
ardian gazetesi, birinci sayfa-

sında, finalde Fransa'yı 
penaltılarla ele-
yerek şampiyon-

luğa ulaşan Ar-
jantin'in kaptanı 
Messi'nin kupayı 

kaldırdığı anın fotoğrafını, "Mes-
si'nin en büyük zaferi" başlığıy-
la paylaştı. Sona eren turnuvada 
Türk polisi 64 müsabakanın tama-
mında görev aldı. Emniyet Genel 
Müdürlüğü, Katar'da düzenlenen 
2022 FIFA Dünya Kupası'nda spor 
güvenliği konusunda uzman 2 bin 
242 personelin görev aldığını bil-

Küresel pay piyasalarından po-
zitif ayrışan BIST 100 endeksi 

yıl başından bu yana yatırımcısına 
yaklaşık yüzde 190 getiri sağlayarak 
5.382 puanla rekor seviyeye çıkar-

ken, dolar bazlı bakıldığında da yüz-
de 100'ün üzerinde kazançla tarihi 
bir performans sergiledi. Dolar baz-
lı BIST 100 endeksi, Nisan 2018'den 
bu yana en yüksek seviyesini gördü 

ve dün 288 puana kadar çıktı. 
Vakıf Yatırım Direktörü Altan Ay-

dın, “Yılı bitirirken son çeyrek bi-
lançolarının da fiyatlanabileceği-
ni düşünüyoruz” dedi. Tera Yatı-

rım Başekonomisti Enver Erkan da 
"Mevcut ekonomik kurallarda risk-
siz getiri olan faiz düşük kalıp döviz 
de hareket etmediği sürece bu du-
rum devam edebilir” diye konuştu. 

Borsa’da dolar bazında %100'den fazla getiri!

Murat Murat 
FermanFerman

Yüksel Yüksel 
OkşakOkşak

Nihat Nihat 
AlpayAlpay

Murad Murad 
KayacanKayacan

Cüneyt Cüneyt 
DiricanDirican

Mustafa
Varank: Biz, 

üreterek ihraç 
ediyoruz

03
AB, gaza 

tavan fiyatı 
belirlemeye 

çalışıyor
06

Miktad 
Kadıoğlu:
Önce afet 

planı, sonra  
'çök-kapan-

tutun'
09

AKİB'den 
Kasım ayında 

1.47 milyar 
dolarlık 
ihracat
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HANS WERNER SINN

Almanya yine 
hasta mı?

04
SELMA MAHFOUZ

İklim 
eyleminin
ekonomisi 

06

Bugün sizlere 32 yıldır ya-
yınladığımız Dünya Kitap 
markasıyla ilgili bilgi ver-

mek istiyorum. Dünya Kitap, ba-
bam Nezih Demirkent’in kurduğu, 
zamanının en iyi yazarlarıyla yol 
alan, yıllarca saygın ödüller dağıtan, 
heyecanlı jüri akşamlarının yaşan-
masına vesile olan bir yayın organıy-
dı. Nezih Demirkent’in asla yayın 
editörünün önüne geçmediği, kapa-
ğından baskısına titizlikle üzerinde 
durduğu Dünya Kitap, uzun yıllar 
verilen ödüllerin zarafetinin konu-
şulduğu, logosu üzerinde çok ciddi 
çalışmaların gerçekleştirildiği gaze-
te kağıdına basılı ilk dergiydi. 

Kimse tarafından değil, bizzat 
Nezih Demirkent’in katıldığı jü-
ri toplantılarıyla hak yemeden, ku-
ral çiğnemeden, etik değerlere dik-
kat ederek ilerledi hep. Nezih Bey’in 
vefatının ardından aynı titizlikle 
yürüttük çalışmalarımızı. Edebi-
yat dünyasına Dünya Kitap ile yön 
vermeye, yol bulmaya çalıştık. Popü-
ler edebiyatın, edebi kitapların, yeni 
açılan yayınevlerinin yolu çok kere 
bizlerle kesişti. Bizim sevgili aylık 
dergimiz, sonralarda bizim çizdiği-
miz çerçeveden çıktı. 21 Kasım saba-
hı, Dünya Gazetesi markasını bizim-
le olduğu dönemlerdeki dinamiği ile 
sürdürmek üzere çıktığımız yolcu-
lukta, haksız müdahaleler ve mar-
kaya yönelik yapılan saldırılar nede-

niyle Dünya Kitap’a sadece 1 ay ara 
vermek durumunda kaldık. İki sene 
boyunca pandemi ile boğuşurken ya-
pılamayan TÜYAP Kitap Fuarı, bu 
sene bizsiz, biz de onlarsız kaldık. 
Ama markamızı alamayan ve kara 
çalmayı iş edinenler bilmeli ki yeni 
bir yayınla 31 yıl geride bırakmış ola-
mazsınız ve biz 32. yılını kutlayaca-
ğımız 2023 yılında Dünya Kitap’ı 
okurlarımızla ilk günki canlılıkla  
buluşturmaya devam edeceğiz.

Kapanmayan Dünya gazetesi tüm 
değerleri ile yürüyecektir. Okurla-
rımızın şüphesi olmasın isterim ve 
bize verilen değerin önünde saygı ile 
eğilirim. Olsun… Şimdi önümüzde 
çok daha güzel  zamanlar, daha yep-
yeni bir yıl ve bizi bekleyen haftalar 
var. Herzamanki azmimizle daha  
iyi, daha güzel zamanlara yelken aç-
tık. Umutlarımız sonsuz büyük. Çok 
daha iyisini yapacağımızdan kimse-
nin şüphesi olmasın. 

Edebiyat, hem sevdiğim hem de-
ğer verdiğim hem mezun olduğum 
bölümdür. Benim için yeri  bambaş-
kadır. Yapılması gerekenleri gerçek-
leştirmek için sabırsızlanıyorum. Bu 
arada kitapsever sizlerin, İstanbul 
Kitap Fuarı’nı ziyaret etmek ve ye-
ni çıkanları görmek isteyeceğiniz-
den şüphem yok. Şu an kitap cenne-
ti olan TÜYAP, 2 sene aradan sonra 
bizlere iyi gelecek. 

Bol okumalı günler dilerim. 

G Ü N L Ü K
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Borusan’dan 
gönüllülük el 

kılavuzu 
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Seferberliği 
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Samsun’da 
ihracat  

1 milyar  
doları aştı 
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Rusya – Çin 
ticareti 150 

milyar dolara 
yaklaştı 
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Ytong, 59 
yılda 40 

milyon m3 
üretime ulaştı 
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Abdülhamid 
Han gemisi 

sondaja 
başladı 
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DIŞ HABER
Rus petrolüne 
ambargo ve 
tavan fiyat 
uygulaması 
başladı
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Enflasyonda 
1.5 yıl sonra 

ilk yavaşlama
Merakla beklenen kasım ayı enflasyonu dün açıklandı. TÜİK verilerine göre yıllık enflasyon 1,5 yılın ar-
dından ilk defa yavaşladı. Asgari ücret enflasyon hesaplaması, memur ve emekli zammı hesaplamaları ile 
kira artış oranı için kritik öneme sahip olan 2022 Kasım ayı enflasyon oranı aylık 2,88; yıllık ise 84,39 oldu. 

Yıllık enflasyon kasım ayında 
zirveden döndü. Türkiye İs-
tatistik Kurumu (TÜİK) veri-

lerine göre, kasım ayında aylık bazda 
yüzde 2.88 yükselen tüketici enflasyo-
nu yıllık bazda yüzde 84,39'a, yurt içi 
üretici fiyatlarında ise yüzde 136,02'ye 
geriledi. Yıllık enflasyonda en son, Ma-
yıs 2021'de gerileme görülmüştü. 

Aynı dönemde çekirdek enflasyon-
da yavaşlama izlendi. Kasım'da yıllık 
çekirdek enflasyon yüzde 68,91 ola-
rak kaydedildi. Ekim'de yıllık çekir-
dek enflasyon yüzde 70,45 olarak ger-
çekleşmişti. Üretici enflasyonundaki 
toparlanma tüketici enflasyonuna gö-
re daha sert oldu. Buna göre Ekim'de 
yüzde 157'yi aşan yıllık üretici enf-
lasyonu Kasım'da yüzde 136,02 oldu. 
Aylık bazda ise üretici fiyatları bu dö-
nemde yüzde 0,74 arttı.  

Devamı 2. sayfada

Türk bankalarının 
döviz riski yüksek

DİSK'in asgari ücret talebi 13.200 TL

Hazine'nin 2 yıllık tahvil 
ihalesinde bileşik faiz %11,09

Hazine ve Maliye Bakan-
lığı Aralık iç borçlanma 

programında yer alan 2 yıl va-
deli tahvil ihalesinde 1,12 mil-
yar TL'lik borçlanmaya imza 
attı. İhalede bileşik faiz yüzde 
11,09 oldu. Hazine 2 yıllık tah-
vilde ihale öncesi toplam 900 
milyon TL sattı. Hazine ve Ma-

liye Bakanlığı 2 yıl vadeli 6 ay-
da bir yüzde 4,65 sabit kupon 
ödemeli devlet tahvilinin ilk 
ihracı öncesi piyasa yapıcılar-
dan gelen 801 milyon liralık 
teklife karşılık, 500 milyon li-
ralık satış gerçekleştirdi. Ha-
zine ihale öncesi kamuya 400 
milyon liralık satış yaptı. 

Uluslararası kredi dere-
celendirme kuruluşu 

Moody's, dün yayınladığı bir 
analizde Türkiye'deki banka-
ların döviz borçlarından kay-
naklı 'çok yüksek' bir risk ile 
karşı karşıya olduğu değer-
lendirmesini yaptı. Raporda, 
Ukrayna ve Türkiye gibi ül-
kelerde bankaların sermaye 

akışlarındaki sınırlamalar-
dan, zayıf uluslararası rezerv-
lerden ve yüksek seviyedeki 
döviz borçlarından kaynaklı 
'çok yüksek' bir risk ile kar-
şı karşıya oldukları da ifade 
edildi.

Raporda, "Yüksek dolari-
zasyon yerel para birimi kes-
kin şekilde değer kaybetti-

ğinde çoklu problemlere ne-
den oluyor. Bankalar hedge 
edilmemiş borçlulara veri-
len döviz cinsinden krediler-
de temerrütlerde artışa kar-
şı kırılgan hale geliyorlar, bu 
karlılıklara zarar veriyor ve 
bankaların likiditeleri ile ser-
mayelernini doe baskı altına 
sokabiliyor" denildi.

Türkiye Devrimci İşçi Sen-
dikaları Konfederasyonu 

(DİSK) 2023 yılına ilişkin as-
gari ücret talebini 13 bin 200 
lira olarak açıkladı. 

DİSK Genel Başkanı Ar-
zu Çerkezoğlu, Avrupa ülke-

lerinde asgari ücretle çalışan 
sayısının ortalama yüzde 4 ci-
varında olduğunu, Türkiye'de 
bu oranın yüzde 50 civarında 
olduğunu aktararak “"Gerek 
yüksek enflasyon, gerek yok-
sulluk sınırı, gerek gıda fiyat-

ları artışı ve gerekse ekonomik 
büyüme dikkate alındığında 
asgari ücret en az net 13 bin 
200 lira olmalıdır" dedi.

Çerkezoğlu, en düşük emek-
li aylığının, asgari ücretle denk  
olması gerektiğini söyledi

Küresel 
gıda 
fiyatları 
bir yıl   
öncesine 
göre %0,3 
yüksek
Yaygın olarak ticareti ya-

pılan gıda ürünleri se-
petinin uluslararası fiyatla-
rındaki aylık değişimleri ta-
kip eden Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Tarım Örgütü FAO 
Gıda Fiyat Endeksi, kasım 
ayında ortalama 135,7 puan 
oldu ve ekim ayındaki sevi-
yesinin çok az altında kal-
dı. Endeks şu anda, Kasım 
2021’deki seviyesinden yüz-
de 0,3 daha yüksek. Endek-
sin bu seviyede oluşmasına 
tahıl, et ve süt ürünlerinin 
uluslararası fiyatlarında-
ki düşüşün, bitkisel yağlar 
ve şeker için artan fiyatları 
dengelemesi neden oldu.  

Haberi 8. sayfada

Enflasyonda 
asıl düşüş 
aralıkta
Geçen yıl aralık ayında 
aylık bazda yüzde 13,58 
çıkan TÜFE’de, bu yıl 
aralık ayında oranın 
söz konusu seviyenin 
altında kalması 
bekleniyor. Dolayısıyla 
yıllık enflasyonda sert 
bir düşüş öngörülürken 
aralık ayında TÜFE 
artışı yüzde 10 bile 
olsa yıllık TÜFE yüzde 
78,58’le Kasım sonu 
düzeyinin altında 
çıkacak. Naki BAKIR’ın 
ANALİZİ 2. sayfada
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Growtech'te

kaldı
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Ekonomi basınında spor olayları, sadece birkaç sütunda kısa/
kısa haber olarak geçer. Dünyada yayınlanmakta olan ekono-
mi gazetelerinin belli başlıları 1893’den beri bu şekilde çıkar-

lar. Örneğin; Financial Times, İl Sole gibi gazeteler bu yayın ilkesiyle 
ilerler. Gazeteniz DÜNYA da bu görüşü benimseyerek, 41 yıldır bu şe-
kilde yayınlanıyor. Bugün şahit olduğum bazı haberlere bakınca aslın-
da ne kadar doğru yerden baktığımıza sevinmedim desem yalan olur. 

Kadınlar genel olarak futboldan hoşlanmazlar. Ben ise sporun çok 
sevildiği bir aile ortamında yetiştim. Dünya kupasının hararetle iz-
lendiği 1974’te Almanya’daki maçları izleyebilmek için evimize gelen 
televizyonla ilk defa tanıştım. Bu bahane ile hayatımızda yeni bir pen-
cere açılmıştı. Şimdi canlı izlediğimiz birçok programı banttan bile 
izlemenin güzel olduğu, heyecanlı kılındığı yıllardı... Spor, tüm dünya 
insanlarını buluşturan bir ortak dildir. İnsanları, müzik gibi, resim gi-
bi aynı güzellikte, aynı başarıda buluşturur.

Hele milli maçlarda kazanmanın hazzı, tek yürek olma sevinci, 
hepimizi alır götürür. Her şeyi unutur, ülkece seviniriz. Şu günlerde 
Dünya Kupası heyecanı sürerken,  önüme gelen haberlerde Gözte-
pe-Altay maçında taraftarın kaleciye saldırısıyla karşılaştım. Önce 
algılamakta güçlük çektim. Bu ne öfkedir? Bu nasıl taraftarlıktır? Bu 
ne şiddettir? Bunun adı vahşettir! Biz spor falan sevmiyoruz; adeta 
birbirimizden hınç alıyoruz. Her iki takım da aynı ilin değişik kulüp-
leri... Bir taraf meşale atıyor diğer taraf korner sopasıyla vuruyor. Ka-
çıncı yüzyıla geri döndük? Gladyötörleri seyredip “vahşet” diyenler, 
boğa güreşlerinin yasaklanmasını isteyenler, “benim vahşetim” daha 
kuvvetli diye mi övünüyorlar? Anlamakta güçlük çekmemek mümkün 
değil! Maalesef bunlar sporla sınırlı kalmıyor. Şiddet her yanımızda. 
Hastanede hasta olmak da zor, doktor olmak da; öğretmen olmak da 
zor öğrenci de! Herkesin başına polis mi dikeceğiz? Hayır… Eğitim ta-
bii ki, ailede başlar. Öncelikle çocuklarımıza şiddetin kötülüklerini 
anlatacağız. Şiddetin, şiddet doğurduğunu öğreteceğiz.

Sözlü şiddet, yazılı şiddet, fiziki şiddet… Arındırmalıyız tüm bun-
lardan kendimizi. Hele kadınsanız, size reva görülen her türlüsüne 
karşı durmanın tam da sırasıdır.

2023’e sayılı günler kalmışken yenilenelim ve üzerinde durup dü-
şünelim.

Hepimiz sinirli, çıkmaz içinde olabiliriz ama çaresiz değiliz!..
Sakin güzel günler dilerim.

Şiddet!

G Ü N L Ü K

Didem DEMİRKENT

Cumhurbaşkanı
bir defa 

7 yıllığına 
seçilsin

02

Kovid-19, 
Volkswagen'e 

Çin'de üretimi 
durdurttu

04
Küba'dan, Türk 

iş dünyasına
yatırım daveti

06
Tarım kredi, 

üreticinin 
ihtiyacı kadar 

girdi sağlayacak
10

Zeytinyağı 
ihracatı 58 bin 

ton oldu
10

Ekonomiye, 'İstanbul 
depremi' tehdidiDüzce depremi son-

rasında kamuoyunda 
“İstanbul depremi” 

konuşuluyor. Beklenen 
“Büyük deprem” dola-

yısıyla kaygılar yeniden 
İstanbul’a odaklanır-

ken, bu olasılık, ulusal 
ekonomi açısından ba-

kıldığında aynı zaman-
da 81 ili ve 85 milyon 

yurttaşı ile tüm Türkiye 
için ciddi bir tehdidi 

oluşturuyor. 

Naki BAKIR

İstanbul ve çevre illerde bek-
lenen ve gerekli önlemler 
hızla alınmazsa ciddi bir yı-

kıma yol açacağı öngörülen bü-
yük depreme ilişkin kaygılar gi-
derek büyürken, İlin Türkiye eko-
nomisindeki konumuna ilişkin 
göstergeler, bunun yalnızca lokal 
fiziki tahribat ve can kayıpları ile 
sınırla kalmayacağı, aynı zaman-
da ülke ekonomisi için de ağır bir 
yıkım olacağını ortaya koyuyor.

En son Düzce’de yaşanan 
5,9’luk deprem üzerine gözler 
yeniden İstanbul’a çevrildi. Ön-
lemler yetersiz kalırsa, beklenen 
büyük depremin, Kuzey Anado-
lu Fay Hattı üzerinde ve konut 
stokunun yaklaşık üçte ikisi da-
yanıksız olarak değerlendirilen 
İstanbul ili ile çevre illerde ağır 
bir yıkıma yol açması kaçınıl-
maz. Her küçük ve orta deprem-
de nükseden ve yenisi yaşanana 
kadar unutulan “Büyük İstanbul 
depremine hazırlıksızlık” temelli 
kaygılar genelde sadece bu lokas-
yona odaklanırken, ilde yüksek 
şiddetli bir deprem olasılığı, ilin 
ekonomideki konumu dolayısıy-
la aynı zamanda 81 il ve 85 milyon 
yurttaşın geleceğini ilgilendiri-
yor. Savunma, güvenlik gibi diğer 

boyutları bir yana ulusal ekonomi 
açısından bakıldığında bu çapta bir 
afet, ülke bekası için büyük bir teh-
didi oluşturuyor. Başka deyişle İs-
tanbul merkezli yıkıcı bir deprem, 
eğer önlemler yetişmezse, aslında 
“Büyük Türkiye Depremi” olacak.

GSYH’nin üçte biri İstanbul’dan
2021 sonu itibariyle 84 milyon 

680 bin 273 olan ülke nüfusunun 
15 milyon 840 bin 900 kişi ile yüz-
de 18,7’sinin yaşadığı İstanbul, 81 
ilin yarattığı toplam milli gelirin ise 
yüzde 31’ini gerçekleştiriyor. Baş-
ka deyişle Türkiye’nin her 100 lira-
lık milli gelirinin 31 lirasını İstan-
bul yaratırken, kalan 69 lirasını ise 
toplamda diğer 80 il sağlayabiliyor.

Sektörlere göre bakıldığında İs-
tanbul, bilgi ve iletişim alanındaki 
gayri safi hasılanın yüzde 64,4’ünü 
tek başına yaratıyor. Bankacılık ve 
finans sektörünün de kalbi konu-
mundaki ilin finans ve sigortacılık 
sektörü gayri safi hasılasındaki pa-
yı yüzde 56,3’e ulaşıyor. İstanbul’un 
mesleki, idari destek hizmetleri 
sektöründeki payı yüzde 46,5, hiz-
metlerdeki payı yüzde 40, inşaat-
taki payı yüzde 32,6, gayrimenkul-
deki payı yüzde 30,3, imalat sanayi-
indeki payı yüzde 25,8, sanayideki 
payı da yüzde 24,8 düzeyinde bu-
lunuyor.

Milli gelirin üçte birini 
yaratan İstanbul; nüfus, 

sanayi, hizmetler, vergi, 
bankacılık vd. alanları ile ülke 

ekonomisinin lokomotifi…

İlde yaşanacak olası bü-
yük depremin olumsuz 

sonuçları lokal hasar ve can 
kayıpları ile sınırlı kalmayıp, 

ekonomiye ağır darbe vuracak.

Konut stokunun üçte iki-
si büyük depreme karşı 

dayanıksız ve geç kalınırsa tüm 
ülkeyi dibe çekecek ağır bir 

yıkım yaşanacağı belirtiliyor.

Pandemin etkilerini üzerin-
den atan İstanbul turizmde 

büyük bir geri dönüşe imza atı-
yor. İstanbul’a ekim ayında ge-
len turist sayısı, geçen yılın ay-
nı dönemine göre yüzde 37 arta-
rak, 1 milyon 584 bin 692 oldu. 
Böylece 2018 ekim ayının turist 
sayısı geride bırakıldı. İstanbul’a 
gelen turistler arasında 185 bin 
339 kişiyle Ruslar ilk sırada yer 
aldı. Rusya’yı sırasıyla 116 bin 
219 turistle Almanya, 94 bin 579 
turistle İran, 72 bin 428 turist-
le ABD, 62 bin 510 turistle İngil-
tere, 55 bin 389 turistle Fransa, 
48 bin 999 turistle Suudi Arabis-

tan, 40 bin 788 turistle İtalya, 40 
bin 108 turistle İsrail izledi. İs-
tanbul 2023’ün turizmde parla-
yan yıldızı olacağının sinyalleri-
ni de çok güçlü veriyor. American 
Express’in yaptığı son araştır-

maya göre, 2023 yılında dünya-
da en çok görülmek istenen ilk 
10 destinasyondan biri İstanbul. 
İstanbul sıralamada 3’üncülüğü 
alarak Paris ve Sidney’i de geride 
bırakmış durumda. 5'TE

Turizmde İstanbul’un 
yıldızı daha da parlayacak

Hisarcıklıoğlu, CACCI Başkan 
Yardımcılığı görevine yeniden seçildi
Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği (TOBB) Başkanı Ri-
fat Hisarcıklıoğlu, Asya-Pasifik 
Ticaret ve Sanayi Odaları Kon-
federasyonunun (CACCI) Baş-
kan Yardımcılığı görevine ye-
niden seçildi. TOBB’dan yapı-
lan yazılı açıklamada, bu görevi 
2014 yılından bu yana sürdüren 
Hisarcıklıoğlu’nun, 2023-2024 
yılları için yeniden seçildiği du-
yuruldu. Avustralya’nın Mel-
bourne şehrinde yapılan konsey 
toplantısında, mevcut Başkan 
Samir Modi ise görevini Avust-

ralya’dan Peter Mcmullin’e dev-
retti. Tayvan’da, 10 ulusal tica-
ret odası tarafından 1966 yılın-
da kurulan Asya-Pasifik Ticaret 
ve Sanayi Odaları Konfederas-
yonu, 28 ülkeden yaklaşık 3 mil-
yon şirketi temsil ediyor.

            

Turizmde 
para batmıyor

Hakan Ateş: Turizmde batık 
kredi neredeyse hiç yok. 

Sektörde yatırımların 
20 milyar dolar seviyelerine 

çıkması lazım.
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Kampanyaların
gözdesi
cep telefonu
oldu

03

            
BURCU KÖSEM

Türkiye'de 
finansman 

sorunu nasıl 
çözülür?

02
ZEKI GÜNDÜZ

Vergi 
incelemesine
seçilmek için

40 neden?
06

DANIEL GROS

Parasal
genişletmenin

maliyeti
08

BRAHMA CHELLANEY

Çin'in dizayn 
ettiği borç 

esareti
10

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

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

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

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

Para

G Ü N L Ü K

Didem DEMİRKENT

            

Aselsan Konya,
savunma 

sanayisinin
üretim merkezi

olmaya hazır
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MOSDER'in
2022 yılı

ihracat 
beklentisi 

5 milyar dolar

02

Küresel resesyonla  
navlunda 
düşüş sürecek

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

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

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

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

Devamı 3. sayfada

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

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

Devamı 3. sayfada

3 milyon 
randevu 
boş geçti
Sağlık Bakanlığının Merke-

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

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

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

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

Gelir İdaresi Başkanlığı sahte 
internet sitelerine karşı uyardı

Gelir İdaresi Başkanlığı 
(GİB), elektronik ortamda 

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

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

Esnaf ve 
sanatkarın 

finansmanı
geliyor

06

Gelirde 
tarihi küme 

düşüşü
yaşanıyor

04
KOSGEB

90 bin gence 
iş kapısı açtı

10
Düzce'de 

depremin 
bilançosu 
netleşiyor 
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ŞEVKET SAYILGAN

Ekonomide 
büyüme, 

kalkınmaya 
dönüşmez ise 
gelir dağılımı 

düzelir mi? 
02

LEVENT AKBAY

BDDK'dan 
bankalara...

'Daha az 
döviz tutun!'

           06
DANIEL GROS

ABD’nin 
ticarette 

içe dönme 
hareketi 

08
BERTAN KAYA

Yıkıcı 
teknoloji ve 
iş modelleri 

şirketinizi 
tehdit 

ediyor mu?
10

Türkiye’de inovasyon haftası düzenleniyor. Şirketlerimizi, 
yenileştirmek, geliştirmek ve değiştirmek için inovasyon 
kavramını ve uygulamalarını gözden geçirip, geleceğe daha 

güvenle ilerlemeyi sağlamamız gerekiyor. 
 Uzun süredir hayatın hızlı aktığı teknolojiyle birlikte hemen her-

kesin ulaştığı, yeni fikirlerin etrafımızda uçuştuğu bir inovasyon 
süreci yaşıyoruz. Daha önceleri hayallerimizi süsleyen uçuk fikir-
lerin dahi olabilirliğini inovasyon gösterdi bize… Bizler televizyon 
ile büyüyen bir nesil iken, şimdiki çocuklar dijital çağda, inovasyon 
algısıyla yaşıyor. Birçok farklı ve yenilikçi fikre sahipler. İyi yönden 
bakınca; sağlık eğitim, teknoloji bizim için büyük bir nimet ve bun-
lar bize tam bir armağan. Bu alanlarda genç girişimcilerimizin yeni 
keşifleri geliyor. Bizi, ülke ekonomimizi yukarıya taşıyacak girişim-
ler bunlar. Böyle bir dönemde bilgiye çabuk ulaşıyoruz ve bilgiyi ça-
buk çözümlüyoruz. Ulaşması zor ihtiyaçlarımıza cevap buluyoruz. 

 İnovasyon haftasında büyük şirketlerin CEOları, yönetim kurulu 
başkanları, genel müdürleri etkinliklerde yer alarak, ulaştıkları he-
defleri, gidecekleri yolları anlatacaklar.  Bizler de o yönlerde pozis-
yon alarak, kendimizi hedefe doğru kilitleyeceğiz. Bu yolda büyük 
markalar öncü olacak, değişik sektörlerdeki çalışmalarını paylaşa-
rak yol haritasını gösterecekler. Çünkü daha çok kat edeceğimiz yol 
mevcut. Büyük şirketlerimizin deneyimi ve genç neslimizin hızlı 
adımları ve yaratıcı fikirleri ile yolları aşacağız. Daha çok ve daha ni-
telikli üreteceğiz. Üreterek büyüyeceğiz.

 Üniversitelerden her sene bir milyonu aşkın gencimiz mezun 
oluyor. Çok aktif, çok ileri görüşlü ve donanımlı gençliğimiz var. Bir-
çok ülkeden bizi ayıran bir özellik bu… Gençliğimizi iyi yönlendir-
meli, mutlu bir nesil yetiştirmeli. Bize düşen görev bu… Hepimiz, 
şimdi kendi şirketimize dönüp bakalım. İnovasyona ayırdığımız 
değer nedir? Bunu düşünmeliyiz. Ülkemize, milletimize az çok he-
pimizin bir katkısı olmalı. Destek olmak, katkı sunmak bizim yapı-
mızda var ve bu geleneksel yapımızı bozmadan ilerlememiz gere-
ken yoldan devam etmeliyiz. Dünya değişiyor, hayat değişiyor, ayak 
uydurmalı ve ayak seslerimizi duyurmalıyız. “Biz de varız” demeli-
yiz. 100 yıldır varız ve hep var olacağız… 

İnovasyon 

G Ü N L Ü K

Didem DEMİRKENT

"Yurt içi  petrol
üretimini

günlük 100 
bin varile 

çıkartacağız"
02

Otomotiv 
yılı 1 milyon 

adet ihracatla 
kapatacak 

07

Cari açıkta 
turizm etkisi

GÜNCEL

Teknoloji 
yeteneği göçüyor 
finansal esenliğin 
önemi artıyor

02

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, ekimde 359 milyon dolar 
açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 8 

milyar 643 milyon dolar fazla oluştu. Yıllıklandırılmış cari açık 
ise 43,5 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu, 2018'den bu yana 

kaydedilen en yüksek yıllıklandırılmış cari açık oldu.

Ekim ayı anketlerinde 1 milyar 869 
milyon dolar açık vermesini bek-
lenen aylık cari açık, Türkiye Cum-

huriyet Merkez Bankası verilerine göre 
359 milyon dolar açık verdi.  Cari denge-
de aylık olarak yılın en düşük seviyesi gö-
rülürken, ekonomistler “Aylık cari denge-
nin düşük çıkmasında en büyük etken tu-
rizm gelirleri oldu” dedi. Aylık cari açıktaki 

sürprize karşılık ekim açığıyla birlikte cari 
denge 12. ay üst üste aylık açık vermiş ol-
du. Yıllık cari açık ise 43,5 milyar dolarla 
2018'den bu yana en yüksek seviyesine çı-
karak 4 yılın zirvesine oturdu. Ayrıca ya-
bancıya gayrimenkul satışı, Borsa’ya olan 
girişler de denge getirdi. Altın ve enerji it-
halatının etkisi ise yine negatif. 
Devamı 6.sayfada

İhracatı en 
çok artan  
il Yozgat ve 
Muş 
Bu yılın 11 ayında 79 ilin 
ihracatı 1 milyon dolar sınırını 
aşarken, bu kentler arasında 
en yüksek artış yüzde 253,9 
ile Yozgat'ta gerçekleşti. TİM 
verilerine göre, Türkiye'nin 
ihracatı, ocak-kasım 
döneminde yüzde 14 artışla 
231 milyar dolara yükseldi. 
İstanbul’un ihracatı 90,6 
milyar dolar oldu.   
 Haberi 7. sayfada

Genç 
işsizliğinde 
artış alarm 
veriyor
Ekim ayında işsizlik oranı 
0,1 puan artışla yüzde 10,2 
seviyesinde gerçekleşti. 
TÜİK verilerine göre Türkiye 
genelinde işsiz sayısı, ekimde 
bir önceki aya kıyasla 57 bin 
kişi artarak 3 milyon 534 bin 
kişi oldu. Genç nüfusta işsizlik 
oranı, bir önceki aya göre 1,8 
puanlık artışla yüzde 21,9’a 
çıktı.  Haberi 6. sayfada

Faiz yükü 
yeniden 
artışta
Bütçede faiz – yatırım dengesi yeni-

den değişiyor. TBMM’de görüşül-
mekte olan 2023 Mali Yılı Bütçesi’nin 
toplam büyüklüğü 4 trilyon 469,6 milyar 
lira olurken, bunun 565,6 milyar lirası-
nı gelecek yıl yapılacak faiz ödemeleri 
için konulan ödenek oluşturdu. Bu tutar, 
2022 tahmini gerçekleşmesine göre yüz-
de 71,5’lik bir artışı ifade ediyor ve ülke 
tarihinde bir yılda gerçekleştirilecek en 
büyük faiz ödemesi anlamına geliyor.

Türkiye, 2023 bütçesinden 565,6 mil-
yar lira tutarında faiz ödemesi gerçek-
leştirmeye hazırlanırken, bütçenin yüz-
de 12,7’si iç ve dış borç faiz ödemelerine 
gidecek. Son beş yılda bütçede faizi yü-
kü artmaya devam ederken bununla ters 
orantılı biçimde yatırımların 2015’te 
yüzde 13’lere kadar çıkan payı ise gerili-
yor. 2023’te toplam bütçe ödeneklerinin 
sadece yüzde 7,9’u yatırım için kullanıla-
cak.  Naki BAKIR’ın haberi 4'te

ABD'li teknoloji şirketi Mic-
rosoft, Londra borsasını iş-

leten London Stock Exchange 
Group (LSEG) ile imzaladığı an-
laşma kapsamında LSEG hisse-
lerinin yaklaşık yüzde 4'ünü sa-
tın alacağını duyurdu. LSEG'in 
açıklamasına göre, 10 yıllık an-
laşmayla birlikte LSEG, veri 
platformlarını Microsoft'un bu-
lut veri depolama sistemine ta-
şıyacak. Microsoft, Blackstone 
ile Thomson Reuters konsorsi-
yumunun hisselerinden satın 
alacak. Anlaşma kapsamında 
LSEG, Microsoft'un bulut tek-

nolojisine yönelik en az 2.8 mil-
yar dolarlık harcama yapacak. 
Microsoft'un yaptığı açıklama-
da, “Dünya lideri bir finansal 
piyasalar altyapısı ve veri sağ-
layıcısı olan London Stock Ex-
change Group (LSEG) ile strate-
jik ortaklığı gerçekleştirdik. Fir-
maların tüm finansal piyasalar 
değer zinciri boyunca bağlan-
tı kurma, araştırma, analiz et-
me, işbirliği ve işlem yapma bi-
çimlerini dönüştürüp, birlikte 
finansal piyasaların geleceğini 
güçlendirmeyi dört gözle bekli-
yoruz” denildi. 

Yaklaşık 1,5 milyon kişi-
nin merakla beklediği 

EYT düzenlemesine ilişkin 
takvim belli oldu. AK Par-
ti, EYT düzenlemesi ile ilgi-
li takvimin Meclis'te ocak 
ayında başlayacağını du-
yurdu.

Emeklilikte yaşa takılan-
lara yönelik düzenlemede 
son aşamaya gelindi. Kafa-
lardaki en büyük soru işa-
retiyse emeklilik için yaş 

şartının getirilip getirilme-
yeceği. EYT konusunda son 
sözü Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan söyle-
yecek. Öte yandan, Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı Vedat Bilgin, "Herkesi 
dinliyoruz. Kamuya ve özel 
sektöre yükünü hesaplıyo-
ruz. En kapsamlı düzenle-
meyi yapacağımızdan kim-
senin şüphesi olmasın" 
açıklamasını yapmıştı.

Microsoft Londra 
borsasına ortak oldu

EYT düzenlemesi takvimi 
ocak ayında başlayacak

daha güçlü, 
daha özgün,

objektif 
ve tarafsız 
habercilik
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ek süre talebi
09

Sevdiklerimiz, sevmediklerimiz, bir de yok saydıklarımız, hiçbir 
şey hissetmediğimiz, küçümsenmiş, varlığını reddettiğimiz in-
sanlar… Kimler yok ki bu toplulukta! Bazen çocuklar, bazen ka-

dınlar, gençler… Kim biraz sivrilirse! Etrafımıza bakalım; tanıdık / ta-
nımadık, birçok kişi küsünce, birbirlerini sosyal medyadan siliyor. “Ne 
çocukça bir hareket” diyenleri duyar gibiyim. Resimler, belgeler, yazı-
lanlar silinince; ‘akıldan’ çıkıyor mu? İşte ‘yok saymak’ bu! Sanki yok 
oldu her şey… Birçok evde çocuklar var. Onlara sorulmuyor hiçbir şey, 
“Çocuk onlar daha…” demek kolay taraftır. Oysa onların da birey oldu-
ğunu unutmamak gerek. Ayrıca ‘kadın’, tam da yok sayılmaya mahkum 
edilmiş bir varlık! Genelleme yapmak yanlış belki, ama ailesi tarafından 
çok da sevilse de iş hayatı onu yok etmeye hazır! Sizin başarısızlığınızın 
peşinde herkes… Hata yapın ki, haklı çıksınlar. Yok etsinler sizi... Kabi-
nedeki kadın sayısından tutun, üst düzey mevkilere kadar kadınlar hep 
‘yok sayılıyor’. Yok süsü veriliyor, ama aslında bu daha büyük aldatmaca. 
Olayların üzerine gidince “Otursun o evinde derler”, “Elinin hamuruyla 
her işe karışmasın” derler. Her ortamda uçuşuyor bu cümleler. 

Yok sayılan topluluğa bazen erkekler de giriyor. Biraz fazla saygılı, 
edepli, biraz başı öndeyse ‘ezik’ muamelesi yapılanlar, her işe koşulup 
hor görülenler; onlara hep ‘bizim evin çocukları’ muamelesi yapılır. Sır-
tını sıvazlayınca çalışır onlar. En hoşlanmadığım tarz ise budur…  Etra-
fımız böyleleriyle dolu. Günü kurtaranlar ve onların koşuşmasını sey-
redenler. Her yerde rastladığımız ‘yok sayanlar’ ile ‘sayılanlar’ beraber 
yaşayıp gider. Oysa nasıl büyük bir çelişkidir bu! Asla yok olmamak için 
yok edenlerin dünyası haline gelmiş herkes. Korkak olur, yok edenler 
aslında… Yok ettiklerinden çekinirler, onların gücünü bastırmak için 
yok sayarlar. Bu ikisi arasında yaşanan tuhaf ilişki zamana yenilir. Za-
mana yenilmeye körü körüne mahkumdur. Hırs ve onun getirdikleri ak-
lının önüne geçmiştir. Gözü bir şey görmez artık. O kadar kendine dön-
müştür ki, siz gözünde yoksunuz. Sizi o adam etmiştir. O yaşatmıştır 
diye düşünür. Bu fikre alışır ve ‘yok saydığı’ sizi, gerçekten yok ettiğini 
sanır. Ama yaşadığınız bilinir ve bu ispat edildiğinde onun adına büyük 
kıyamet kopar! Korkulan başa gelmiştir. Yok sayılan aslında hep vardır. 
Yaşananlar karşısında atılan ok artık geri dönmez düşüncesiyle sözü-
müzü yayı germeden, oku çekip atmadan çok düşünmek gerek! 

Yok saydıklarınız, sizi yok etmek için hedefte bekler artık...

Yok saymak 
G Ü N L Ü K

Didem DEMİRKENT
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Bankacılık sektörünün KOBİ’lere kul-
landırdığı kredilerin bakiyesi son 

bir yılda yüzde 86 artarak Ekim sonu iti-
bariyle 1 trilyon 789 milyar liraya ulaş-
tı. Türkiye’deki tüm işletmelerin sayıca 
yüzde 99,8’ini oluşturan ve istihdam, ya-
tırım ve üretime katkıları ile ülke eko-
nomisinin adeta omurgasını oluşturan 
küçük ve orta boş işletmelere (KOBİ) 
bankacılık sektörünce açılan kredilerin 
hacminin yıl sonu itibariyle 2 trilyon lira-
yı aşması bekleniyor. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu’nca (BDDK) yapılan belirleme-
lere göre KOBİ kredi hacmi bu yılın ilk 
on ayında yüzde 66,5 artışla 1 trilyon 789 
milyar liraya ulaştı. KOBİ kredileri Ekim 
2022 sonu itibariyle son bir yılda ise yüz-
de 85,8 oranında 826 milyar 189,9 milyon 
liralık net artış gösterdi. Başka bir deyiş-
le bankalar son bir yılda KOBİ’lere net 
bazda bu kadar yeni kredi açtı. Bankacılık 
sektörünün 2012 sonunda 200 milyar li-
ranın altında bulunan KOBİ kredi hacmi, 
2014’de 300 milyarı, 2016’da 400 milyarı, 

2017’de 500 milyarı, 2018’de 600 milyarı, 
2020’de 800 milyarı, 2021 sonunda 1 tril-
yon lirayı aşmıştı. 

Naki BAKIR’ın haberi  4.sayfada

Bankacılık sektörünün 
KOBİ’lere kullandırdığı 
kredilerin bakiyesi son bir 
yılda yüzde 86 artarak Ekim 
sonu itibariyle 1 trilyon 789 
milyar liraya ulaştı.

TBMM tatil 
kararı aldı 
EYT 2023'e 
kaldı
Emeklilikte Yaşa Takılan-

lar (EYT) düzenlemesi 
TBMM'nin tatil kararı almasıyla 
2023'e kaldı. AK Parti'nin kabul 
edilen grup önerisine göre TBMM 
26 Aralık Pazartesi'nden başlaya-
rak 3 Ocak Salı gününe kadar yasa-
ma faaliyetlerine ara verecek. AK 
Parti´nin kabul edilen grup öneri-
sine göre; gündemin ön sıraları-
na alınan tekliflerin 20, 21, 22 ve 
23 Aralık günü tamamlanması, bu 
tekliflerin tamamlanması halin-
de, TBMM'nin 27, 28 ve 29 Aralık 
2022 Salı, Çarşamba ve Perşembe 
günleri toplanmaması şeklinde-
ki önerileri kabul edildi. Bu kara-
ra göre; TBMM 26 Aralık Pazarte-
si'nden başlayarak 3 Ocak Salı gü-
nüne kadar yasama faaliyetlerine 
ara verecek. 26 Aralık'a kadar gün-
demin ön sıralarına alınan teklif-
ler tamamlanacak. EYT düzenle-
mesi henüz gündemin ön sırala-
rına alınmadığı için, söz konusu 
düzenleme bir son dakika değişik-
liği olmazsa 2023'te görüşülecek. 

K OBİ kredileri 
2 trilyona gidiyor

          

Son on yılda 
KOBİ kredileri 
(Milyar TL)
  Toplam Takipteki %
2012 199,7 6,5 3,3
2013 271,4 8,7 3,2
2014 333,3 11,3 3,4
2015 388,7 15,9 4,1
2016 420,5 21,7 5,1
2017 513,2 25,4 4,9
2018 611,3 43,9 7,2
2019 615,4 62,4 10,1
2020 848,8 58,5 6,9
2021 1.074,2 59,5 5,5
2022 1.789,0 59,4 3,3
Ekim

Dosso Dossi 40 ülkeden 5 bin alıcıyı 
130 Türk firması ile buluşturdu
Antalya'da bu yıl 20'nci-

si gerçekleştirilen ve İs-
panyol model Cindy Kimberl-
y'nin baş manken olarak podyu-
ma çıktığı Dosso Dossi Fashion 
Show, 40 ülkeden 5 bin alıcıyı, 
130 Türk firmasına ait yeni se-
zon ürünleriyle buluşturdu.

Dosso Dossi Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Hikmet Eras-
lan, “Ülkemiz sanayicisi artık 
üretimden tanıtıma, kaliteden 
pazarlamaya kadar tüm alanlar-
da yüksek kaliteyi sunabilmek-
tedir. Rakip ülkelere göre daha 
kaliteli, daha farklı ve inovasyo-

na dayalı ürünlerle rekabet gü-
cümüzü artırıyoruz. Geçtiği-
miz yıl yakaladığımız 90 milyon 
dolarlık rekor ihracat rakamını 
2023 yılında daha da artırmak 
için var gücümüzle çalışıyoruz. 
Bu fuar sırasında ve sonrasında 
yıl içinde devam edecek sipariş-
lerle ciro hedeflerimize başarıy-
la ulaşacağız” dedi. 

Bu yıl en fazla Rus ve Ukray-
nalı misafirleri ağırladıkları-
nı belirten Eraslan, ünlü teks-
til markaların Rusya'dan çekil-
diğini ve Türk tekstil markaları 
için bunun önemli bir fırsat ola-

bileceğini bildirdi.
Dosso Dossi Fashion Show'un 

20 yıldır düzenlendiğine işaret 
eden Eraslan, "Bugüne kadar 
500'den fazla üretici ile çalıştık. 
50 binin üzerinde müşteri ağır-
ladık. Sadece kadın kreasyonla-
rıyla çıktığımız yolda günümüz-
de erkek, çocuk, ayakkabı, iç gi-
yim ve ev tekstili de dahil ederek 
büyüyoruz. 20 yılda yaklaşık bir 
milyar dolarlık işlem hacmi ger-
çekleştirdik. Yaptığımız etkin-
lik sayesinde ortalama 30 bin ki-
şiye istihdam sağlıyoruz" ifade-
lerini kullandı.

Asgari ücret bugün açıklanacak s03

GÜNCEL
50 bin işletme 
2023'te e-ticarete 
adım atacak
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geçti, faizi 
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verecek
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Gong, Ahlatcı 
Doğal Gaz 

için çaldı
08

Mevduat 
için devlet 

garantisi iki 
katına çıktı 

08

Ne güzel bir şeydir başarı... Hayata katılımımızdaki en bü-
yük pay onundur. Yaptığınız her ne olursa olsun, başar-

ma umudu cebinizde hep vardır. Kullanmaya hazırdır. Öyle 
olmasa yaşanmaz zaten... Yenilir ya da yenilmez, yeni umuda 
göz kırparız. Yeni hedefi cebimize yerleştiririz. Başarıya doğ-
ru ilerlerken arada umudumuzu çıkarır, kontrol ederiz. Ha-
la mevcut mu? diye yoklarız. Kaybetme korkusu sarar, sonra 
tekrar yola devam ederiz. Kimimiz beklentisine çok zor erişir, 
çok uzun süreler bekler. 

Arjantin’e bakalım; 36 yıl sonra Dünya Kupası’nı ancak evi-
ne götürmüştür. Yıllarca bekleyip hedeflerine varamayanlar 
da olmuştur. Nesilden nesile aktarılır, ama hedeften yılmak 
yoktur. Şaheser yapıtların tarihine bakalım; yıllar yıllar sür-
müştür. Hatta bazen  başlayanlar bittiğine tanıklık bile ede-
memişlerdir. Ama bu başarıyı herkes alkışlar yıllar / asırlar 
boyunca. Başarı asla unutulmaz. Eleştirenler bile içinden 
imrenir / kıskanır. Başarısızlık hikayelerini sevmez kimse... 
Hüsran ile biten hiçbir şeyden hoşlanmayız aslında. Mahfi 
Eğilmez’in ‘Başarısızlığa Övgü’ kitabını tavsiye ederim he-
men, çünkü  okunası ve ders alınası bir kitap... Ders alınacak 
öyle çok şey var ki, hocanın ellerine sağlık. Hiçbir şeyin tesa-
düf olmadığını kanıtlıyor bize… 

Aslında her gün kalkarken başarımıza uyanırız. Yazaca-
ğımız bir rapor / yazı / ödev bizi yaklaştırır bir adım daha... 
Onun huzuru ile akşam ederiz. Ay sonu / yıl sonu başarı he-
deflerine uzanırız. Kotalarımızı doldurmaya çalışırız. Kağıt 
üzerinde görene kadar defalarca aklımızdan çarpar / toplar 
böleriz. Hepsi biraz daha başarılı olmak için! Heyecanla ge-
çen aylar, yıllar. 

Çocuğunuzun, eşinizin ailenizin bir ferdinin başarısı bile 
sizi uçurur. İftihar sebebi olur. Uzak akrabaların çocukları bi-
le size kıvanç kapısı açar. Komşu çocukları dahi gün gelir se-
vinç yaratır bize… Birbirimize en iyi  dileklerimizi bile sunar-
ken başarı dileriz. Başarı, insan hayatında yaşarken ivme ka-
zandıran bir duygudur. Olması mutlaktır. 

Başarı hiç eksik olmasın sizden...

Başarı
G Ü N L Ü K

Didem DEMİRKENT

GÜNCEL
"3.3 trilyon 
doları her 
sektöre 
dağıtalım"
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Asgari ücret 2023'de brüt 10 bin 8 li-
ra, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak 
belirlendi. Yeni rakamın işverene 

aylık maliyeti 11 bin 759 lira 40 kuruş oldu.  
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 

her kesimin kendi öncelikleri, hassasiyet-
leri, çıkarları doğrultusunda bir tutum or-
taya koyduğunu kaydederek, "Bize düşen 
görev, ülkemiz ve milletimiz için en doğru, 
en hakkaniyetli, en sürdürülebilir sonucun 
ortaya çıkmasını sağlamaktır. Ne emekçi-
lerimizin haklarının yenmesine ne de işve-
renlerimizin üzerine, altından kalkamaya-
cakları bir yükün bindirilerek istihdamın 
zarar görmesine rıza gösteririz" dedi.

Açıklanan asgari ücret rakamının, Tür-
kiye’nin genel ekonomik ve sosyal görünü-
mü ile de uyumlu olduğuna işaret eden Er-
doğan, “Bugün ülkemiz, 34,7 milyonluk iş-
gücüne karşılık, 31,6 milyonluk istihdamla 
tarihinin en yüksek çalışan rakamına ulaş-
mıştır. Üstelik bu seviye, kadınlarımızın 
işgücüne katılımının rekor kırdığı bir dö-
nemde yakalanmıştır” diye konuştu. 

Haberin devamı 3. sayfada

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, milyonların 
beklediği rakamı açıkladı. 
2023 yılında uygulanacak 
net asgari ücret 8 bin 506 lira 
olarak belirlendi. KDV’de 

beyanname 
verme süresi 
uzatıldı
Katma Değer Vergisi (KDV) 

beyannamelerinin verilme 
ve bu beyannameler üzerine ta-
hakkuk eden vergilerin ödenme 
süreleri 28 Aralık'a kadar uzatıl-
dı. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 
internet sitesinde yer alan duyu-
ruya göre, Başkanlığa gelen talep-
ler doğrultusunda KDV beyanna-
melerinin verilme ve bu beyan-
nameler üzerine tahakkuk eden 
vergilerin ödeme sürelerinde 
uzatıma gidildi.

       Bu kapsamda, 1 Aralık 2022'den 
başlayarak 26 Aralık 2022'ye ka-
dar verilmesi gereken KDV be-
yannamelerinin verilme ve bu 
beyannameler üzerine tahakkuk 
eden vergilerin ödenme süreleri 
yeni bir belirleme yapılıncaya ka-
dar 28 Aralık olarak tespit edildi.

Net asgari ücret: 
8.506 TL

1 .5 milyon TL 
yatırımla 1 kişilik iş

Varlık Fonu’ndan kamu 
bankalarına sermaye enjekti

İşsizlik, kronik sosyo ekono-
mik sorun olmaya devam 

ederken, ekonomide küresel ve 
yerel faktörlerin etkisiyle istih-
dam yaratmanın maliyeti de gi-
derek artıyor. Türkiye’de bir ki-
şilik iş yaratmak için 1,5 milyon 
liralık yatırım gerekiyor.

Bu yılın ilk on ayında yatırım-
cıların Hazine Müsteşarlığı’n-
dan aldığı 10 bin 187 teşvik belge-
si kapsamında gerçekleştirilecek 
toplam yatırım 413 milyar 402 
milyon lira, bu yatırımlarla yaratı-
lacak istihdam ise 242 bin 687 kişi 

oldu. Buna göre yaratılacak her bir 
kişilik istihdama düşen ortalama 
yatırım tutarı 1 milyon 516 bin li-
raya geldi. Geçen yılın aynı döne-
mine göre alınan belge sayısında 
yüzde 8,8, yapılacak yatırım tuta-
rında yüzde 51,5 artış olurken; az 
istihdam yaratan teknoloji yoğun 
nitelikli yatırımların payındaki 
artış dolayısıyla öngörülen top-
lam istihdamdaki artış yüzde 8'de 
kaldı. Ortalama istihdam maliyeti 
ise yüzde 40,3 yükseldi. 

Naki BAKIR /Haberin 
devamı 4. sayfada

Türkiye Varlık Fonu, kamu 
bankalarının çekirdek ser-

mayelerini artırmak için yeni-
den harekete geçti. Ziraat Ban-
kası, VakıfBank ve Halkbank'ın 
her biri için 20 milyar liranın 
üzerinde sermaye artırımı ger-
çekleştireceği öğrenildi. Fi-
nansal piyasalarda istikrar ve 

derinliği destekleme misyonu 
doğrultusunda TVF, en son şu-
bat ayında 3 büyük kamu ban-
kasının sermayesinin toplam-
da 48,6 milyar lira artırımı sü-
recinde rol almıştı. Söz konusu 
işlem sonucu Ziraat Banka-
sı hisselerinin tamamını elin-
de tutan TVF'nin ortaklık pa-

yı Halkbank'ta yüzde 87,7'ye ve 
VakıfBank'ta yüzde 64,8'e yük-
selmişti. Edinilen bilgiye göre, 
aynı misyon doğrultusunda bir 
kez daha harekete geçen TVF, 
bu kez 3 büyük kamu bankası-
nın her biri için 20 milyar lira-
nın üzerinde sermaye artırımı 
işlemi gerçekleştirecek. 

Bir kişilik iş yaratmanın ortalama maliyeti, yılın ilk on ayındaki 
yatırımlarda 1 milyon 516 bin liraya geldi ve son on yılda üç katına çıktı. 

İşverene maliyeti 11 bin 759 lira oldu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik  
Bakanlığı, asgari ücretin detaylarıyla 
ilgili bilgileri paylaştı. Buna göre, brüt 
10 bin 8 lira olan asgari ücretin 8 bin 
506 lira 80 kuruşunu net asgari ücret, 
1401 lira 12 kuruşunu SGK Primi ve 100 
lira 8 kuruşunu işsizlik sigortası primi 

oluşturdu. Yeni asgari ücretin işverene 
aylık maliyeti ise 11 bin 759 lira 40 kuruş 
oldu. Bu rakamın 10 bin 8 lirası brüt 
asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşu SGK Primi 
(işveren payı), 200 lira 16 kuruşu işveren 
işsizlik sigorta primi kalemlerinden 
oluştu. 

Brüt ücret

10.008 TL

2022 Temmuz 'a  göre artış

%54,66
2022 Ocak'a   göre artış

%100

İşverene maliyetiİşverene maliyeti

11.759
Yıllık ortalama artışYıllık ortalama artış

%74,43

abone 
olun!

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
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“İhracatta nicelik değil 
nitelik önemli” 

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım, ihracattaki sorunların çözümüne odaklanmanın önemini vurguladı.  
“GTO’ya kayıtlı Suriyeli firma sayısı iç savaştan önce 14 iken şimdi 3 bin 200 oldu” diyen Başkan Yıldırım, yeni ekonomik değerler 

yaratırken yerel ekonomiyi de korumaya odaklandıklarını ve haksız rekabet oluşmaması için çalıştıklarını anlattı. 

“Borcunu düzenli 
ödeyenlere  
ceza verilmemesi 
gerekiyor"
Her yapılandırmada olduğu 
gibi son dönem gündemde 
olan yapılanmada da borcunu 
düzenli ödeyenlere ceza 
verilmemesi gerektiği anlatan 
Başkan Yıldırım şöyle konuştu:
“COVID, arkasından 
yüksek enflasyon ve 
girdi maliyetlerindeki 
yüksek artışlar üreticiyi de 
tüketiciyi de devleti de çok 
yordu. Yüksek enflasyon 
nedeniyle bozulan bilançolar, 
artan maliyetler, bozulan 
yapılandırmalar karşısında 
reel sektör olarak zorlanıyor 
ve bizi rahatlatacak bir 
yapılandırma istiyorduk. 
Borçların en uygun 
koşullarda ve uzun vadede 
yapılandırılması, matrah ve 
vergi artırımı, kasa ve cari 
hesap düzeltmesi, stok affı, 
imar barışı gibi konularda 
düzenleme yapılması 
talebinde bulunuyorduk. 
Dolayısıyla, bu yapılandırma 
paketi gerekliydi. Ancak her 
yapılandırma paketinde ifade 
ettiğimiz gibi; yapılandırma 
borcunu düzenli ödeyenlere 
bir ceza olmamalı. Borcunu 
ödeyemeyenler olduğu gibi 
yükümlülüklerini yerine 
getiren, devlete borcu 
olmayan mükellefler de 
var. Onları da unutmamak, 
desteklemek gerek. Vergisini 
düzenli ödeyenlere SGK’nın 
uyguladığı gibi vergide de 
indirim uygulanmalı.” 

Bölgedeki KOBİ’lerin katma 
değer üretme süreçlerini 
desteklemek amacıyla Odanın 
en önemli projelerinden 
olan Gaziantep Endüstriyel 
Tasarım ve Hibrit Modelleme 
Merkezi(GETHAM) hakkında 
konuşan Başkan Yıldırım, 
“KOBİ’lerimiz GETHAM'ın son 
teknoloji ekipmanlarla donatılmış 
8 farklı laboratuvarından 
prototip mühendisliği ve 
imalat danışmanlığı hizmeti 
alarak iç ve dış pazarda rekabet 
güçlerini artırabilirler.  Bununla 

birlikte girişimcilerimiz iş 
fikirlerini sürdürülebilir bir iş 
haline getirmek için GETHAM 
bünyesinde bulunan Start-Up 
ofislerinde tasarımdan marka 
iletişimine kadar geniş bir 
çerçevede danışmanlık desteği 
alabiliyorlar. Ayrıca nitelikli 
işgücü ihtiyacını karşılamak için 
uygulamalı eğitimler veriyoruz. 

Örneğin son dönemde trend 
olan ve sektöründe ciddi insan 
kaynağı ihtiyacı olan, Bilgisayar 
destekli 3D Modelleme ve 
Tasarım Eğitimi, 3 Eksen ve 5 

Eksen Talaşlı İmalat Eğitimleri, 
Tersine Mühendislik Eğitimi, 
3D Yazıcı Eğitimi, Web Tasarımı 
Eğitimleri uygulamalı olarak 
veriyoruz.  Bunun yanında, zanaat 
ve el becerilerinin geliştirilmesi 
ve bölgenin genetiğinde olan 
mesleklerin bir sonraki nesille 
aktarılmasını ve katma değer 
kazanmasını desteklemek için 
de Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi 
Eğitimi, Takı Tasarım Eğitimi 
gibi klasik sektörlere yönelik 
uygulamalı eğitimler veriliyor” 
şeklinde konuştu. 

“GETHAM’da girişimciler fikirlerini         
          sürdürülebilir işe dönüştürüyor” 

Gaziantep ekonomisinin 
lokomotifinin ihracat ve 
ihracata yönelik üretim-

ler olduğunu, bu nedenle küresel 
gelişmelerin şehir ekonomisini 
direkt etkilediğini bildiren Gazi-
antep Ticaret Odası (GTO) Baş-
kanı Tuncay Yıldırım, ihracatta-
ki sorunların çözümüne odaklan-
manın önemini vurguladı. GTO 
Başkanı Yıldırım, ihracatta nice-
liğin değil niteliğin önemli oldu-
ğuna vurgu yaptı. Kent ekonomi-
sine dair konuşan GTO Başkanı 
Tuncay Yıldırım projeleri hak-
kında DÜNYA’ya özel açıklama-
larda bulundu.

“Haksız rekabet olmaması  
için çalışıyoruz”
Suriyeli firmalar ile Türk fir-

malar arasında haksız rekabete 
sebep olacak herhangi bir uygu-
lama olmaması için çalıştıkla-
rını ifade eden Başkan Yıldırım, 
savaştan önce GTO’ya kayıtlı  
14 Suriyeli firma var iken şimdi 
bu sayının 3 bin 200 olduğunu 
söyledi.  

 “Gaziantep dün sanayi ken-
ti olmadı” diyen Başkan Yıldı-
rım, başarılarının tarihi İpek 
Yolu üzerindeki şehrin köklü ti-
caret kültürüne, Antep Savun-
ması’nda İmalat-ı Harbiye Fab-
rikası’nda kendi cephanesini 
üreten Tüfekçi Yusuf ’a dayan-
makta olduğunu ifade etti. Yıldı-
rım, “Gaziantep 100 yıldır sanayi 
kentidir, kendi girişimcisi, ken-
di sermayesi, kendi emekçileri 
ile beraber 100 yıllar boyunca da 
sanayi kenti olmaya ve küresel 
ekonomide başarılara imza at-
maya devam edecektir” dedi.   

Hedef kilo başına ihracat 
değerini artırmak
Gaziantep’te ihracatta ar-

tık niteliğe odaklanarak hedef-
lerinin kilo başı ihracat değe-
rini yükseltmek üzerine belir-
lenmesi gerektiğini söyleyen 
Başkan Yıldırım, “2022 yılında 
başta Avrupa olmak üzere ana 
ihracat pazarlarımızdaki daral-
manın olumsuz etkilerini biz de 
hissettik. Bunun yanında Rus-
ya – Ukrayna savaşının devam 
eden etkileri, mevcut enflasyo-
nist ortam, finansmana erişim-
de yaşanan sıkıntılar gibi birçok 
sorunla mücadele ettiğimiz bir 
yıl geçirdik, işletmelerimizin ve-
rimliliği ve kârlılığı düştü. Tüm 
bu olumsuzluklara rağmen ihra-
catımızı yüzde 4,3 artırarak 10,5 
milyar dolara taşıdık.  Halâ dış ti-

caret fazlası vermeye devam edi-
yoruz. 

Eğer bu ihracat performansı-
nı artırarak devam ettirmek isti-
yorsak eğri oturup doğru konuş-
malı, büyümenin temeline koy-
duğumuz ihracattaki sorunların 
çözümüne odaklanmalıyız. Şu 
an ihracat rakamlarımız niteliği 
değil niceliği ifade ediyor. Yük-
sek ihracat rakamları düşük TL 
kaynaklı olup, ihracatçının kâr 
marjları ve satış miktarları düş-
müş durumda.  

2023 yılında ihracat hedefi-
miz şu kadar milyar dolar diye-
bilir ve hedefi tutturabiliriz de… 
Ancak bu sadece ihracatı nice-
liksel olarak tanımlar. Kârsızlı-
ğı, düşük kilo başı ihracat değeri-
ni, düşen rekabet gücünü, pazar 

riskini ifade eder. Bizim niteliğe 
odaklanarak hedefimizi kilo ba-
şı ihracat değerini yükseltmek 
üzerine belirlememiz gerekir” 
ifadelerini kullandı. 

“Irak’taki potansiyeli 
doğru değerlendirmeliyiz”
Gaziantep’in ihracatındaki pa-

zarlarına bakıldığında ilk sırada 
Irak’ın olduğunu aktaran Başkan 
Yıldırım, “Geçen yılki ihracat pa-
zarlarımızda ilk üçte Irak, ABD 
ve Suriye var. Irak’a ihracatımız 
yüzde 22,6 artmış. 1 milyar 978 
milyon dolarlık ihracat ile ilk sı-
rada.  Geçtiğimiz günlerde Sa-
yın Valimiz ile Bağdat’a yaptığı-
mız ziyarette de gördüm ki Irak’ta 
mal ihracatından öte büyük bir 
potansiyel mevcut. Özellikle de 

müteahhitlik, altyapı ve hizmet 
ihracatını yeniden değerlendir-
meliyiz. Bu konuda önümüzde-
ki süreçte Gaziantep iş dünyası 
ile Iraklı iş insanlarını bir araya 
getirecek çalışmalar yapmak için 
Irak Ticaret Bakanı ile heyetimiz 
mutabakata vardı” dedi.

 "Suriye Masası'nın hedefi 
yerel ekonomiyi korumak” 
Suriye’de yaşanan iç savaş ile 

başlayan göçü ilk karşılayan il-
lerden biri olarak, büyük bir so-
rumlulukla karşı karşıya kaldık-
larını anlatan Başkan Tuncay 
Yıldırım, “Savaştan önce Oda-
mıza kayıtlı Suriyeli firma sayı-
sı sadece 14’iken bu rakam 2016 
yılına geldiğimizde 700’e ulaş-
mıştı. 2022 yılı sonunda ise 3 bin 

200 oldu. Sayısı hızla artan Su-
riyeli firmaların Türkçe, Türk iş 
kanunları ve prosedürleri, ban-
kacılık hizmetleri ve diğer bir-
çok konuda problem yaşadığı-
nı gözlemledik.  Ortada beklen-
medik bir durum vardı ve bunun 
doğru yönetilmesi gerekiyordu. 
Gelen sermaye ve işgücü potan-
siyelinin yeni iş alanlarına, üre-
time ve istihdama yöneltilmeliy-
di.  Bir meslek örgütü ve şehrin 
en büyük sivil toplum kuruluşu 
olarak bu konuda farkındalık ya-
ratmak, dikkat çekmek, sorun-
ları sahada tespit edip yetkilile-
re aktararak çözüm aramak için 
2016 yılında GTO Suriye Masa-
sı’nı kurduk. Yaptığı çalışmalar 
ile 2019 yılında Dünya Odalar 
Federasyonunun düzenlediği 11. 
Dünya Odalar Yarışmasının “En 
Sıra Dışı Projeler” kategorisin-
de birincilik alan Suriye Masa-
sı’nın temel hedefi aslında yerel 
ekonomiyi korumak” şeklinde 
bilgi verdi.

 Haksız rekabet olmamalı
Başkan Yıldırım, "Yerel eko-

nomi zarar görmeden yeni eko-
nomik değerler yaratmak, hak-
sız rekabeti önlemek ve birlikte 
çalışarak, birlikte üretebilmenin 
önünü açabilmek. Suriyeli fir-
malar ile Türk firmalar arasın-
da haksız rekabete sebep olacak 
herhangi bir uygulama olmama-
sı için çalışıyoruz" dedi.

“Projelerin birbiri ile uyum sağlaması
 verimlilik ve kaynak israfı açısından kritik” 

Cumhuriyetin 100. yılının 
kutlanacağı bu özel yılda 
ekonomik mücadelenin de zorlu 
geçeceğini bilerek 30 binin 
üzerindeki üyelerinin önünü 
açmak, sorunlarının çözümü, 
ihtiyaçlarının karşılanması 
noktasında onların gür sesi ve 
güçlü temsilcisi olacaklarını 
bildiren Yıldırım, şu bilgileri verdi:

 “Odamız uzman kadrosu ile 
üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını 
karşılamak, meslekî faaliyetlerini 
kolaylaştırmak, üyesinin hızla 
gelişen ve değişen dünyaya 
uyumunu kolaylaştırabilmek 
için birçok hizmet sunuyor. 
Hem hizmet birimlerimiz hem 
de iştiraklerimiz aracılığıyla 

üyelerimize eğitimden, dış 
ticarete, mesleki gelişime, 
endüstriyel tasarıma, yeşil 
dönüşüme, girişimciliğe, 
gastronomiye kadar birçok 
alanda hizmet veriyoruz. Tüm 
bunlarla beraber etkin ticari 
diplomasi ve lobi gücümüz ile 
mesleki konularda üyelerimizin 
beklenti, sorun ve çözüm 
önerilerini yetkililere ulaştırıp, 
sonuçlanmasını sağlamak için 
çalışıyoruz. 

2023 ekonomik 
mücadelenin zorlu geçeceği 
bir yıl olacak. Bununla birlikte 
Cumhuriyetimizin 100.yılı 
olmasından dolayı da özel bir 
yıl. Böyle bir yıl için en önemli 

projemiz, Gaziantep başarısının 
mimarları üyelerimizin önünü 
açmak, sorunlarının çözümü, 
ihtiyaçlarının karşılanması 
için onların gür sesi, güçlü 
temsilcisi olmak. Bugüne kadar 
üyelerimizin ve kentimizin 
hizmetine sunduğumuz onlarca 
projenin sürdürülebilirliğine 
odaklanmak. Bir projeyi 
hayata geçirmekten çok onun 
devamlılığını sağlamayı çok 
daha değerli buluyorum. 
Projelerimizin devamlılığını 
sağlamakla birlikte birbirlerini 
tamamlamasına da dikkat 
ediyoruz. Böylece hem verimlilik 
artıyor hem de kaynak israfı 
olmuyor.” 

Ürününüz 
çevre kaygısı 
taşımıyorsa 
satılamayacak
“Dış Ticaret İstihbarat Merkezi” 
ile pek çok işletmenin ilk 
ihracatını gerçekleştirdiğini 
ve yeni pazarlara açılma şansı 
elde ettiğini aktaran Başkan 
Yıldırım, “Merkezimizin 
yürüttüğü “How to be 
international?” projesi 
kapsamında 30 KOBİ’ye dış 
ticaret istihbarat koçluğu 
verdik, 60 kişiyi de dış ticaret 
alanında eğitim istihdamını 
sağladık. Aynı projeye bu 
yılda da devam ediyoruz. 
Tabi dış ticareti öğretmek 
ile iş bitmiyor. Çünkü 
artık geleceğin ekonomi 
politikalarına çevreci kaygılar 
yön veriyor. Eğer ürününüz 
çevreci kaygıyı taşımıyorsa 
en kaliteli, en ucuz ürün 
de olsa satamayacaksınız.  
Uyumlanmak, dönüşmek 
zorundasınız. İşte üyelerimizin 
yeşil dönüşüm sürecine 
rehberlik etmek hedefi ile “GTO 
Yeşil Teknoloji Koordinasyon 
Merkezi” kurduk, bu yıl aktif 
olarak hizmet verecek” 
ifadelerini kullandı.

Güneş  DOĞDU SOYLU 
GAZİANTEP 

“30 girişimci 
kadına ürün 
geliştirme  
desteği verildi”
 2022’nin sonlarına doğru 
faaliyetlerine başlayan 
Gaziantep Gastronomi 
Akademisi (GAGA) ve 
Uygulama Restoranı 
BULLA’nın  GTO’nun birçok 
projesi ile entegre çalıştığına 
dikkat çeken Yıldırım, “Kadın 
kooperatifleri ve kadın 
girişimcileri destekleyen 
projemizin 2022 yılındaki 
ilk döneminde iş, kapasite 
ve ürün geliştirme programı 
kapsamında 80 girişimci 
kadına 3 ay boyunca eğitim ve 
ardından 30 girişimci kadına 
ürün geliştirme desteği verildi. 
Projede tarım ve gıda alanında 
15 inovatif ürün ortaya çıktı 
ve bunlardan 7 tanesi  için de 
patent başvurusu yapıldı. 
Tüm bu çalışmalar GAGA’nın 
altyapısı kullanılarak yapıldı.  
Projenin 2023’te ikinci 
dönemi başlıyor. Yine Mesleki 
Yeterlilik Merkezimizin 
gastronomi alanındaki sınav 
ve belgelendirme hizmetleri 
için de GAGA’nın yüksek 
standartlarda hazırlanan 
mutfaklarını kullanıyoruz” 
diye konuştu.
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1.3 milyon
Temiz enerjiye yatırım 
yaparak hava kalitesinin 
iyileştirilmesi, yılda 
1.3 milyon hayat 
kurtarabilir. 

Şişeni 
dönüştür 
kuponunu 
kazan

METRO TÜRKIYE’DEN ÇEVRECI PROJE: 

Metro Türkiye, T.C. 
Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği 

Bakanlığı’na bağlı Çevre Ajan-
sı tarafından 2024 yılında zo-
runlu uygulamaya başlanacak 
“Ulusal Depozito Yönetim Sis-
temi” öncesinde Kozyatağı Ma-
ğazası’nda Depozito Toplama 
Projesi’ni başlattığını duyurdu. 

3.5 milyon şişe dönüşümü 
hedefleniyor 
Geri dönüştürülebilir cam, 

plastik ve alüminyum içe-
cek ambalajı şişelerini Met-
ro Türkiye Kozyatağı Mağa-
zası’na getiren müşterilerine 
her 10 şişe için 2 liralık kupon 
vereceğini duyuran Metro 
Türkiye, bu projeyle hem pro-

fesyonel müşterilerini hem de 
son tüketicileri geri dönüşü-
me teşvik etmeyi amaçlıyor. 
Ayrıca şirket, makine ve ma-
nuel olarak depozito toplaya-
rak fark yaratan perakende 
şirketler arasına da adını yaz-
dırıyor. Projenin ilk etabında 
ise bir yıl içinde 3,5 milyona 
yakın şişenin geri dönüşüme 
kazandırılması hedefleniyor. 

Projeye ilişkin konuşan ve 
sürdürülebilir bir gelecek için 
toplumsal bilinç düzeyinin 
yükselmesi gerektiğini belir-
ten Metro Türkiye CFO’su As-
lı Aracıoğlu, sürdürülebilir-
lik çalışmalarını sadece kendi 
operasyonları ile sınırlı tut-
madıklarını belirterek, müş-
terilerini ve tedarikçilerini de 

dahil ettikleri bir strateji izle-
diklerinin altını çizdi.

Projede pilot mağaza seçi-
len Kozyatağı mağazasında-
ki depozito toplama alanının 
projeye sponsor olan Mey/
Diageo, Şişecam, Üçge İeco 
ve Fayda Yazılım’ın katkıla-
rıyla hizmete açtıklarını be-
lirten Aracıoğlu, “Operasyo-
nel süreç ve müşteri hassasi-
yetini ölçümlemek anlamında 
önemli bir fırsat olarak gör-
düğümüz bu öncü proje, müş-
terilerimizin katılımıyla etki 
alanını büyütecek” dedi. 

4 yılda 52 tona yakın 
plastik tasarrufu  
Metro Türkiye, çevresel et-

kisi yüksek olan plastik am-

balajların ağırlıklarını azalt-
mak için de 2019’dan bu yana 
çalışmalarını devam ettiriyor. 
Bu kapsamda, Metro markalı 
ürünlerin ambalajından yakla-
şık 52 ton plastik azaltımı sağ-
layan Metro Türkiye,  kendi 
markalı ürünlerinde de plastik 
yerine daha çevreci alternatif-
lerin kullanımını artırmayı he-
define alıyor.  Ayrıca 2021’de 
Metro markalı ürün ambalaj-
larının yüzde 84’ünde doğaya 
ve insan sağlığına zararlı olan 
PVC/PVDC malzemelerini da-
ha çevreci ambalaj malzemele-
ri ile değiştiren Metro Türkiye, 
2023 yılında ise kendim marka-
sının ürünlerinin tamamında 
söz konusu değişimi gerçekleş-
tirmeyi amaçlıyor. 

Metro 
Türkiye, geri 
dönüştürülebilir 
içecek, ambalaj 
ve şişeleri 
Metro Türkiye 
Kozyatağı 
Mağazası’na 
getiren 
müşterilerine 
her 10 şişe için 
2 liralık kupon 
veriyor. 

Afrika’dan toplanan atık 
giysilerden sürdürülebilir 

kumaş üretildi
Moda tasarımcı Yuima Nakaza-

to, Afrika’dan topladığı atık ku-
maşları kullanarak sürdürülebilir ku-
maş üretti. Paris Haute Couture Moda 
Haftası’nda podyuma çıkan kumaşın 
üretim sürecinde neredeyse hiç su 
kullanılmadı.

Yazıcı üreten Epson ve Japon moda 
tasarımcısı Yuima Nakazato, sürdürü-
lebilirlik alanında çığır açacak bir pro-
jeye imza attı. Nakazato, tamamen atık 
kumaş kullanarak, Epson yazıcılarıy-
la mürekkep püskürtme ve kuru fiber 
teknolojisi ile sürdürülebilir kumaş 
üretimi gerçekleştirdi. Kumaş, Paris 
Haute Couture Moda Haftası’nda pod-
yuma çıktı. Kumaşın üretim sürecinde 
ise neredeyse hiç su kullanılmadı.

Epson ve Nakazato’dan  
3 yıllık iş birliği 
Nakazato’nun kullanmış olduğu ku-

ru fiber teknolojisi, Epson tarafından 
ticari amaçla ofis kâğıtlarının geri dö-
nüşümü için kullanılan bir teknoloji 
idi. Söz konusu teknolojiyi ‘sürdürüle-
bilirlik’ temelinde değerlendiren tasa-
rımcı Nakazato, iş birliği sonucu kulla-
nılan giysilerden yazdırılabilir dokun-
mamış kumaş üretti. 

Epson ve Yuima Nakazato arasın-
da yapılan 3 yıllık iş birliği anlaşma-
nın parçası olarak Paris’te tanıtılan 
kumaş, ilk olarak YUIMA NAKAZA-
TO'nun 25 Ocak 2023 Palais de Tokyo 
defilesinde gösterilen parçaların üre-
tilmesinde kullanıldı.

Kuru fiber 
teknolojisi 
tasarımcılara 
özgürlük 
sağlıyor 
Kumaş seçimi için Kenya’ya 
giden Nakazato, oradaki 
atık giysilerden oluşan 
‘giysi dağından’ 150 kg atık 
giysi malzemesi topladı. 
Sonrasında ise Epson, kuru 
fiber süreciyle 50 metreyi 
aşkın yeniden fiberlenmiş ve 
dokunmamış kumaş üretimini 
gerçekleştirdi. 
Kuru fiber teknolojisinin hem 
tasarımcılara yaratıcılıklarını 
gösterebileceği özgürlük 
sağladığını hem de su 
kullanımını azaltarak 
moda endüstrisine daha 
sürdürülebilir bir gelecek 
sunabileceğini belirten  
Epson Baskı Çözümleri 
Bölümü’nden Hitoshi 
Igarashi, “Kuru fiber 
teknolojisinin moda 
endüstrisine uygulanması, 
kullanılmış kumaşların geri 
dönüştürülmesiyle yeni 
giysiler için malzeme üretme 
imkânı sunuyor” dedi.

Kuraklık Tuz Gölü’nü esir aldı 
Türkiye’nin ikinci büyük gölü ol-

ma özelliğine sahip Tuz Gölü, ku-
raklığın etkisiyle karşı karşıya kaldı. 
Giderek küçülen gölde, sadece 9 bin 
hektarlık alanın suyla dolu olduğu be-
lirtildi. 

Aksaray, Konya ve Ankara’nın ara-
sında yer alan ve başta flamingolar ol-
mak üzere binlerce kuşa ev sahipliği 
yapan Tuz Gölü, küresel ısınmanın et-
kisiyle her gün biraz daha daralmaya 
devam ediyor. Son araştırmaya göre 
gölde suyla dolu olan alanın sadece 9 
bin hektar olduğu öğrenildi. Duruma 
ilişkin değerlendirmede bulunan ve 
gölle ilgili çeşitli araştırmalara imza 

atan Aksaray Üniversitesi Mühendis-
lik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bö-
lümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatim 
Elhatip, İç Anadolu Bölgesi'nin Tür-
kiye'nin en az yağış alan yeri olduğunu 
belirtti. Tuz Gölü'nün 30-40 yıl önce-
ki değerlerinde yüzey doluluk alanı-
nın 92 bin 652 hektar olduğu bilgisini 
paylaşan Elhatip, “Yani neredeyse ala-
nın hepsi su ile doluydu. Bu alan 2-3 ay 
öncesine kadar 32 bin 500 hektar ala-
na kadar gerilemişti. Son yaptığımız 
araştırmalarda Tuz Gölü'nde su dolu 
alanın yüzde 10 seviyelerine düştüğü-
nü ortaya koydu. Yani 9 bin hektar ci-
varında sulu bir alan kaldı” dedi.
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Pınar Süt, sektörü 
yenilemeye hazırlanıyor  
Süt hayvancılığının sürdü-

rülebilir gelişimine des-
tek olan Pınar Süt, 20 binden 
fazla süt üreticisiyle çalışarak 
günlük 3 milyon litre çiğ süt 
işlerken, ayrıca et ve yem ti-
caretinin gelişimine de katkı 
sağlıyor. 

Pınar Süt, 1973 yılından beri 
süt çiftçiliğini desteklemeye 
devam ediyor. Üreticiler, teda-
rikçiler, bayiler ve çalışanlar-
la beraber 500 bin kişilik bir 
ekosisteme sahip olduklarını 
söyleyen Pınar Süt Yönetim 
Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, 
sağlıklı ve mutlu nesiller için 
tüm dünyaya karşı sorumlu-
luklarının bilincinde oldukla-
rını belirtti. 

“Çalışmalarımızı toplumun 
ihtiyaçlarına cevap verebilen, 
bilim temelli, kalite odaklı iş 
anlayışı ile belirlediği iş he-
defleri doğrultusunda yürütü-
yoruz” diyen İdilbaşı, üretici-
leri desteklemek ve çiğ sütün 
kalitesini artırmak amacıyla 
“Sütümüzün Geleceği Bilinçli 
Ellerde” projesinin hayata ge-

çirildiğini belirtti. 

Süt sektörünün genç 
üreticilere ihtiyacı var 
Ayrıca genç çiftçilerin sür-

dürülebilir tarım ve kırsal ya-
şam beklentilerinin anlaşıl-
ması ve sürdürülebilir tarım-
da yer almaları için de “Genç 
Çiftçi Mesleki ve Bireysel Ka-
pasite Gelişimi Programı” ile 
de teşvikin amaçlandığı bildi-
rildi. 

Genç çiftçileri süt üretici-

liğini devam ettirmek için ik-
na edip tarımı sürdürülebilir 
kılmanın önemine dikkat çe-
ken İdilbaşı, “Özellikle son yıl-
larda tarım sektöründe yaş or-
talaması yükseliyor. Yapılan 
araştırmalar, üreticilerin ya-
rıdan fazlasının 50 yaşın üze-
rinde olduğunu gösteriyor. 
Sektörün yenilenmesi, tek-
nolojinin süreçlere daha faz-
la dahil edilmesi, farklı görüş 
açılarıyla zenginleşmesi için 
süt sektörünün genç üreticile-

re ihtiyacı var” dedi.

14 ilde 8 binden fazla 
üreticiye eğitim verildi
Tarımın geleceği için sür-

dürülebilirliğin büyük bir 
öneme sahip olduğunu söyle-
yen İdilbaşı, başlatılan “Genç 
Çiftçi Mesleki ve Bireysel Ka-
pasite Gelişimi Programıyla" 
da genç çiftçilerin, üretim ve 
karar verme mekanizmaların-
da daha çok yer almak istedik-
lerini gördüklerini aktardı. 

“Sütümüzün Geleceği Bi-
linçli Ellerde” projesiyle, 14 
ilde 8 binden fazla üreticiye 
hayvan sağlığı, hayvan besle-
me ve hijyen eğitimleri ver-
diklerini söyleyen İdilbaşı, 
“Süt sektöründe Türkiye’nin 
öncü markası olarak, ülkemiz-
deki süt üretimini ve bölgesel 
kalkınmayı destekleyerek ge-
liştirdiğimiz için gurur duyu-
yoruz” ifadelerinde bulundu. 
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