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Turizm ikinci turdan sonra canlanacak

Ekonomi gündeminde 
bu hafta

Türkiye, 2024’te çelik 
üretiminde başarıya ulaşacak

Depremzedeler için belediye 
konutlarında oturum izin süresi uzatıldı

4 ayda 5 milyar $’lık 68 yurtdışı 
müteahhitlik projesi

Lojistik sektöründe farklılıkların yönetimi avantaja dönüşüyor

Seçim için 150 milyon TL’lik dijital reklam harcaması

Kabuklu ve kuru meyve sektörü Londra’da buluşuyor

GÜNLÜK SİYASİ TİCARİ GAZETE22 MAYIS 2023 PAZARTESİ - Fiyatı 1.50 TL

Ekonomi gazeteciliğinde öncü

YIL: 82 SAYI: 26500

Tüccar, Milletin eme€i ve üretimini 
k›ymetlendirmek için eline ve 
zekas›na emanet edilen ve buna 
liyakat göstermesi gereken adamd›r.

Bize tevcih edilen bu flerefe
lay›k olaca€›m›za and içelim

Tüccar, Milletin eme€i ve üretimini 
k›ymetlendirmek için eline ve 
zekas›na emanet edilen ve buna 
liyakat göstermesi gereken adamd›r.

Bize tevcih edilen bu flerefe
lay›k olaca€›m›za and içelim

Bize tevcih edilen bu şerefe 
lâyık olacağımıza and içelim

Tüccar, Milletin emeği ve 
üretimini kıymetlendirmek için 
eline ve zekasına emanet edilen ve 
buna liyakat göstermesi gereken 
adamdır
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BİST’TE GEÇEN HAFTA

BİST KIYMETLİ MADENLER PİYASASI 
TRY/Kg Altın Gümüş Platin Paladyum
12/5/2023 1.356.419,59 14.921,67 570.909,10 780.000,00
18/5/2023 1.288.723,18 15.005,41 570.909,10 780.000,00

HİSSE % HİSSE %
SAMAT 29,81% GARAN -32,40%
ONCSM 27,29% ISCTR -29,59%
KLRHO 20,49% AKBNK -28,77%
MRGYO 20,48% YKBNK -27,80%
PCILT 20,38% AEFES -25,16%
SDTTR 19,62% BIMAS -25,12%
ATSYH 19,53% ZPLIB -24,75%
TUREX 19,34% KCHOL -24,17%
PSGYO 18,40% TSKB -17,29%
VKFYO 18,17% ARSAN -16,34%

En çok artan 10 hisse En çok düşen 10 hisse

RESMİ GAZETE

19 Mayıs 2023 Ta rih ve 32195 Sa yı lı Res mi 
Ga ze te'de; 

■ İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve 
Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik yayımlandı.
19 Mayıs 2023 Ta rih ve 32195 Mükerrer Sa yı lı 

Res mi Ga ze te'de; 
■ Yüksek Seçim Kurulunun 19/05/2023 Tarihli ve 

2023/1091 Sayılı Kararı yayımlanmıştır.
20 Mayıs 2023 Ta rih ve 32196 Sa yı lı Res mi 

Ga ze te'de; 
■ İstanbul Okan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-

Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

BİST ge çen haf ta düşüş kaydetti
■ Bor sa İs tan bul-100 en dek si ge çen haf ta nın de ğer-

len dir me si ne gö re 293,88 pu an düşüş kay det ti. 
BİST-100 En deks ge çen haf ta 4,795.61 pu an dan 
4,501.73 pu ana geriledi. His sele r haf ta lık bazda 
ortalama yüzde 6,13 oranında değer kaybetti.

■ SAMAT yüz de 29,81 ge ti ri ile en çok ar tan, GARAN  
yüz de 32,40 ka yıp la en çok dü şen his se ol du.

SEDA GÖK - Bu yılın Ocak-Nisan döne-
minde yurtdışında toplam 4 milyar 760 milyon 
dolar tutarında 68 yeni proje üstlenildi.

Ticaret Bakanlığı verilerinden derlenen bil-
gilere göre;1972’den bu yana Türk müteahhitle-
rin yurt dışında üstlendiği iş sayısı 11 bin 717’ye, 
tutarı da 478 milyar dolar olarak kayda geçti.

Türk müteahhitleri 2021’de 30,8 milyar dolar 
yıllık iş üstlendi. Ancak 2022 yılında enerji krizi, 
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bu iki ülkedeki 
projelerin azalması ile birlikte elde edilen gelir 
19,1 milyar dolara geriledi, buna paralel projesi 
sayısındaki artış kayda geçti.

2022 yılında en fazla iş üstlenilen ülkelerin 
başında yine Rusya yer aldı. Bu ülkeyi Azer-
baycan, Irak, Romanya, Özbekistan, Tanzanya, 
Polonya, katar, Macaristan ve Libya takip etti.

Türk müteahhitlik sektörü 1972’den bu yana 
133 ayrı ülkede iş üstlendi. Ağırlıklı olarak BDT 
ülkeleri, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da iş üstle-
nimi gerçekleşirken, yakın zamanda Avrupa 
ve Sahra Altı Afrika’da da tercih edilir konuma 
geldi.

2022 yılında üstlenilen işlerin yüzde 22,8’i 
konut, yüzde 22,5’i karayolu-tünel-köprü, yüz-
de 8,8’i demiryolu, yüzde 6,3’ü fabrika ve yüzde 
6’sı petrokimya inşaatları olarak kayda geçti.

 Yıllar  Proje Sayısı  Yıllık Toplam Proje Bedeli ($)
 
 2008 667 24.685.207.075
 2012 549 31.649.638.156
 2016 223 15.077.453.806
 2020 370 16.207.136.933
 2021 444 30.785.596.997
 2022 492 19.110.427.188
 2023* 68 4.759.691.565

FİLİZ EROL
Enflasyon ve deprem-

den olumsuz etkilenen ve 
genel seçimlerle birlikte dur-
gunlaşan Turizm sektöründe 
hareketlilik başladı. Doluluk 
oranlarının ikinci turdan son-
ra artacağını belirten sektör 
temsilcileri, deprem sonra-
sı şubat ayında iptal edilen 
rezervasyonlar eylül, ekim 
ayı rezervasyonu olarak geri 
dönmeye başladığını aktar-
dılar. Rezervasyonların şu an 
normal seyirde devam ettiğini 
söyleyen sektör temsilcileri, 
doluluk oranlarının şuan yüz-
de 65-70 arasında olduğunu 
ve ağustos ayına kadar yüzde 
90’lara çıkacağını öngördükle-
rini belirttiler.
“2023’te 2019 rakamlarını 
yakalamayı umuyorduk”

2022’yi kötü olmayan bir 
sezonla kapattıklarını belirten 
SKAL İzmir Yönetim Kuru-
lu Başkanı Güner Güney, 
“2023’ten beklentimiz çok 
büyüktü. 2019 rakamlarını 
yakalarız diye düşünüyorduk. 
Depremin etkileri, ülkenin 

seçim sürecine girmesi, enflas-
yon gibi bileşenlerin bir araya 
gelmesiyle sektör olarak düşüş 
yaşadık. Depremden sonra 
yüksek sayıda iptaller alın-
dı. Mayıs ayı itibariyle güzel 
bir sezon bekliyoruz. Şubat-
ta iptal edilen rezervasyonlar 
eylül, ekim ayı rezervasyonu 
olarak geri dönmeye başladı. 
Rezervasyonlar şu an normal 
seyirde gidiyor. Doluluk oran-
larının şuan yüzde 65-70 ara-
sında. 14 Mayıs’tan sonra ciddi 
bir yoğunluk bekliyorduk, şim-
di 28 Mayıs’tan sonra bir açı-

lım bekliyoruz. Ağustos ayına 
kadar yüzde 90’lara çıkacağını 
öngörüyorum ” diye konuştu.
“Otel fiyatlarında beklentinin 
üzerinde artış oldu”

İki kişilik bir haftalık tatil 
maliyeti beş yıldızlı otellerde 
50 bin TL’den başlayıp 100 
bin TL’ye kadar çıktığını vur-
gulayan Güney, “Türkiye’ye 
Avrupa ülkelerinden daha çok 
turist geliyor. Artan maliyet-
lere paralel olarak otel fiyat-
larında artış oldu. Geçen yıla 
göre otel fiyatlarında yüzde 
50-60 artış oldu. Beş yıldızlı 

otellerde yüzde 100’e yakın 
fiyat artışları oldu. Her bütçe-
den her turistin kalabileceği 
oteller var. Ama genel olarak 
beklentinin üzerinde fiyat 
artışı oldu. Şubat ayında iptal 
edilen rezervasyonların bir 
çoğu yabancı turistlerdendi. 
Deprem çekincesi oluşmuştu 
ama onların da geri dönüşle-
rini almaya başladık” sözlerini 
kullandı.
“Yabancı turistlerde deprem 
çekincesi oluştu”

2023 sezonunun geçen 
yıla göre iyi geçeceğini öngör-

düğünü ifade eden Türkiye 
Küçük Oteller Derneği (TUR-
KODER) Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ertan Ustaoğlu, “Deprem 
felaketinin etkilerinden dolayı 
planlar tutmadı. Özellikle iç 
pazarda etkisini gösteriyor. 
Dış pazarda ise seçimden son-
ra bir hareketlenme olacağını 
ve geçen yıldan daha iyi ola-
cağını öngörüyorum. İç pazar-
da okullar tatil olduktan son-
ra yani haziranın ortasından 
sonra sezon başlıyor. Doluluk 
oranları yüzde 60-75 arasında. 
Yurtdışından gelen rezervas-
yonlarda geçen yıla göre düşüş 
yaşandı. Sezon başladıktan 
sonra artış yaşanır. Yabancı 
turistlerde deprem çekincesi 
oluştu. Özellikle deprem böl-
gelerine giden turistlerde var 
ama eylüle doğru o bölgelerde 
hareketlenme olabilir. Orada 
daha çok gastronomi turizmi 
yapılıyordu ve depremden 
dolayı etkilendi. Kıyı bölgesin-
deki otellerde fazla bir dolu-
luk oranı yok ama bu şuan 
için normal. İnsanlar seçime 
endeksli durumda” dedi.

3 Rezervasyonların şu an normal seyirde devam ettiğini söyleyen sektör temsilcileri, doluluk 
oranlarının şuan yüzde 65-70 arasında olduğunu ve ağustos ayına kadar yüzde 90’lara 

çıkacağını öngördüklerini belirttiler

SEZA NUR ALPDÜNDAR
Altınbaş Üniversitesi’nde gerçek-

leştirilen, ‘Lojistik Sektöründe İnsan 
Hakları Bağlamında Farklılıkların 
Yönetimi ve Politika Önerileri’ başlıklı 
bilimsel araştırmanın sonuçları pay-
laşıldı. Araştırma, Altınbaş Üniversite-
si İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. 
Esin Yücel Karamustafa ve Doktora 
Öğrencisi Burcu Arsan yönetiminde 
yürütüldü. Araştırma sonuçları, fark-
lılıkların yönetilmesinin ekonomiye 
ve çalışma hayatına olan katkılarını 
çarpıcı bir şekilde ortaya koydu. Fark-
lılıkları yönetmenin, özellikle erkek 
egemen olarak kabul edilen sektörle-
rin başında geldiği düşünülen lojistik 
sektöründe gereklilik halini aldığı sap-
tanan araştırmada, bu konuda etkin 
yönetim sergileyen şirketlerin daha az 

krize ve daha fazla performansa sahip 
oldukları belirlendi.
“Farklıkları yöneten şirketler yüksek 
performans sergiliyor”

Farklılıkları etkin yöneten şirketle-
rin stratejik anlamda da üstünlükleri 
olduklarına dikkat çeken Dr. Kara-
mustafa, dünyada yapılan önemli 
araştırmalardan da örnek vererek, 
“2019’da Boston Consulting Group’un 
bir araştırmasıyla, farklılıkların etkin 
uygulandığı örgütlerde, yüzde 19 
daha fazla kazanç elde edildiği net 
bir şekilde ortaya konuluyor. PWC 
araştırmasına göre, farklıkların etkin 
yönetimini ve kapsayıcılık yönetimini 
benimsemiş örgütlerde yeni pazarda 
başarı elde etme olasılığı yüzde 70, 
pazar payını arttırma olasılığı ise yüz-
de 45’ten daha fazla. Mc. Kinsey tara-

fından yürütülen başka bir araştırma 
da ise yöneticileri arasında cinsiyet 
dengesi sağlanan örgütlerde, perfor-
mansın yüzde 22 daha fazla görüldü-
ğüne dikkat çekti. Glassdoor’un 2020 
Diversity Hiring araştırmasında da iş 
arayan kişilerin iş teklifi aldıkları aşa-
mada, kendilerine sunulan ücret ve 
yan hak imkanlarına ek olarak, teklifi 
almış oldukları şirketlerin farklılıkla-
rı gözeten bir iş gücüne sahip olup 
olmadıklarının, kararları üzerinde 
direkt etkili olduğunu göstermekte-
dir. Bu şekilde düşünen kişilerin oranı 
yüzde 76 gibi büyük bir oran. Yine 
Mc. Kinsey tarafından 2020 senesinde 
paylaşılmış olan ‘How Diversity & Inc-
lusion Matter’ adlı raporda görüyoruz 
ki farklıkların yönetimini şirket içeri-
sinde etkin bir şekilde uygulayabilen 

kurumlar, rakiplerine göre yüzde 36 
daha yüksek bir performans sergile-
yebiliyorlar” açıklamalarını yaptı.

Altınbaş Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim 
Üyesi Dr. Esin Yücel Karamustafa 

HABER MERKEZİ
Geniş bir kitleye doğ-

rudan ulaşma, içerik yöne-
timi, analiz ve ölçümleme 
özellikleri nedeniyle tercih 
edilen dijital pazarlama 
stratejileri, 2023 yılı seçim 
sürecinde parti ve liderle-
rin de gözdesi haline geldi. 
Meta ve Google’ın açık-
ladığı verilere göre 2023 
yılının seçim sürecinde 
yaklaşık 150 milyon TL’nin 
üzerinde dijital reklam har-

caması yapıldı. Bu reklam 
harcamalarının önemli 
bir kısmının İnstagram ve 
Facebook üzerinden ger-
çekleştiğini belirten Dijital 
Pazarlama Okulu Kurucu-
su Yasin Kaplan, Youtube 
reklamcılığının siyasi dijital 
reklam harcamalarından 
yaklaşık yüzde 29’luk bir 
pay aldığını söyledi.

Seçmenlere daha hızlı 
ve etkili bir şekilde ulaş-
manın en etkili yollarından 

biri olduğunu dile getiren 
Kaplan, “Son dönemde 
markaların yanı sıra parti 
ve liderlerin de seçmenlere 
doğrudan ulaşmak amacıy-
la dijital reklam stratejileri-
ni tercih ettiğini görüyoruz. 
2023 yılı Cumhurbaşkanlığı 
ve Milletvekili seçimlerin-
de de Google ve Meta’nın 
paylaştığı verilere göre top-
lamda 150 milyon TL’nin 
üzerinde dijital reklam har-
caması yapıldı. 2.tur seçim 

sürecinde ise bu rakamın 
daha da artacağını düşünü-
yoruz. Bu süreçte ağırlıklı 
olarak parti ve liderler, doğ-
rudan içerikli reklamlar ile 
etkileşimlerini artırdığını 
görüyoruz. Özellikle prog-
ramatik reklamlar, video 
reklamcılığı, display rek-
lamcılığı ve banner reklam-
cılığı ile kişi ve ilgi alanı baz 
alınarak nokta atışı hedef-
lemeler ile dijital reklam 
faaliyetlerini sürdürdüler. 

HABER MERKEZİ
Dünya genelinde 

kuru meyve ve kabuklu 
meyvelerin en üst istişa-
re platformu Uluslarara-
sı Kuru ve Kabuklu Mey-
veler Kongresi (Inter-
national Nut and Dried 
Fruit Council-INC), bu 
yıl 40’ıncı kez 22-24 
Mayıs’ta Londra’da 
düzenlenecek.

INC Kongresi’nin 
kuru meyve endüstrisiy-

le ilgili tek uluslararası 
etkinlik olduğuna deği-
nen Uluslararası Kuru 
ve Kabuklu Meyveler 
Konseyi (INC) Türkiye 
Büyükelçisi Ahmet Bilge 
Göksan, EİB’nin uzun 
yıllardır INC Kongrele-
rine katılarak ülkemizi 
ve sektörümüzü temsil 
ettiğini söyledi.

“Türkiye, fındık, 
incir, kayısı ve üzüm gibi 
birçok ürünün dünya-

daki ana üretim mer-
kezi. Dünya genelinde 
150’nin üzerinde ülkeye 
ihracat gerçekleştiriyo-
ruz. 

INC Kongresi bu 
sene üç gün boyunca 60 
farklı ülkeden kuru ve 
kabuklu meyve endüst-
risindeki sektörünün 
önde gelen bin 300 ismi-
ni Londra’da bir araya 
getirecek. Birleşik Kral-
lık 75 bin ton yurt içi 

tüketimiyle dünyadaki 
en büyük 15’inci kuru-
yemiş tüketicisi. En çok 
tüketilen kuruyemiş-
ler; kaju (%30), badem 
(%26), ceviz (%15), fın-
dık (%13) ve antep fıstığı 
(%6). Son 10 yılda, kuru-
yemiş tüketimi yılda 
yüzde 5 oranında arttı. 
Kuru meyve tüketimin-
de ise 92 bin 600 ton ile 
dünya çapında sekizinci 
tüketici ülke.”

HABER MERKEZİ - Ekonomi gündemi 22-26 Mayıs 
haftasına yoğun mesai ile başlıyor. Seçimlerin ikinci 
tura kalmasıyla piyasa ve yurt içi hareketlilik devm 
ediyor.  22 Mayıs Pazartesi yurt içi gündemde, TÜİK 
ve TCMB tarafından saat 10.00 ‘da ortak hesaplanan 
tüketici güven endeksi açıklanacak. TÜİK’in yine saat 
10.00’da, yurt dışı üretici fiyat endeksi verilerini duyur-
masının yanı sıra tarımsal girdi fiyatları verilerini de 
açıklayacak. TOBB, kurulan ve kapanan şirketler ista-
tistiklerini duyuracak. 23 Mayıs Salı yurt içi gündemde 
ise, saat 10.00’da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
(TCMB) finansal hizmetler güven endeksi verilerini 
yayımlayacak, TÜİK, motorlu kara taşıtları istatistik-
lerini duyuracak. TÜİK, ilk çeyrek dönem için yapı 
izin istatistikleri ve işgücü girdi endeksleri açıklanacak. 
Haftanın üçüncü günü olan 24 Mayıs Çarşamba gün-
deminde, TCMB, imalat sanayi kapasite kullanım oranı 
ve reel kesim güven endeksi verilerini duyuracak. TÜİK, 
hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini 
paylaşacak. 25 Mayıs Perşembe günü ise, haftanın 
beklenen kararı saat 14.00’da TCMB tarafından açıkla-
nacak. 

HABER MERKEZİ - İzmir Büyükşehir Beledi-
yesi (İBB), İzmir’de 2020 yılında meydana gelen 
depremin ardından belediyeye ait sosyal konut-
larda 3 yıla yakın süredir ikamet eden depremze-
delerin mağdur edilmemesine ilişkin açıklamada 
bulundu. Depremzedelere tahsis edilen belediye-
ye ait Uzundere Toplu Konutları’nın öncelikle bir 
yıl süre ile tahsis edildiği belirtilen açıklamada, 
“Deprem konutlarının inşaa süresinin uzaması 
ve ekonomik şartlar nedeniyle tahsis süresi 3 ayrı 
kere 6’şar ay uzatılarak toplamda 2,5 sene süre-
since bedelsiz tahsis edildi. Bu süre içerisinde 
konutların elektrik, su, ısınma, internet giderleri 
ve aidatları belediye tarafından ödendi. Deprem-
zedelere ait konutların tamamlanamaması nede-
niyle, tahsis sürelerinin aynı koşullar ile 31 Mayıs 
2023 tarihine kadar tahsis süresinin uzatılmasına 
karar verildi” ifadelerine yer verildi.

HABER MERKEZİ - Tatçelik ana sponsorluğunda 
SteelOrbis Piyasa Sohbetleri toplantısı gerçekleştirildi. 
Toplantıda, Türkiye çelik sektörünün son durumu, 
dünya piyasalarındaki gelişmeler ve sektörün geleceği 
ele alındı. Tatçelik Pazarlama, Fiyatlama ve İş Geliştir-
me Müdürü Gülçin Şimşek, şirketin toplam kapasite-
sinin 2020 yılında 1,5 milyon ton seviyesine ulaştığını 
belirtti. Şimşek, planlanan yatırımlar ve hızla büyüyen 
sanayi sayesinde Türkiye’nin 2024 yılı ve sonrasında 
hak ettiği konuma ulaşacağını kaydetti. Çelik üreti-
minde dünya sıralamasında dokuzuncu, Avrupa’da ise 
Almanya’dan sonra ikinci sırada yer alan Türkiye’nin, 
devam eden ve plânlanan yatırımlar da dikkate alındı-
ğında önümüzdeki birkaç yıl içerisinde üretim hacmi 
bakımından Almanya’yı geride bırakarak Avrupa’nın 
en büyük çelik üreticisi olması bekleniyor.


