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SAĞLIK

EKONOMİK FORUM106

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı en çok ölüme 
neden olan hastalıklar arasında yer alır. Bu hastalıkla 
uğraşmamak için sigaradan uzak durulması ve 
yaşanılan alanların havasının mümkün olduğunca 
temiz olmasına özen gösterilmesi gerekir.
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TOBB ETÜ Hastanesi 
 Dr. Öğr. Üyesi Barış M. POYRAZ

K ronik obstrüktif akciğer has-
talığı (KOAH); zararlı gaz ve 
partiküllere karşı havayolları ve 
akciğerin artmış kronik inflama-

tuvar yanıtı ile ilişkili ve genellikle ilerleyici 
özellikteki kalıcı hava akımı kısıtlaması ile 
karakterize, yaygın, önlenebilir ve tedavi 
edilebilir bir hastalıktır. 

Son 200 yıldır geleneksel risk faktörle-
rinin (yetersiz beslenme, kirli su, hijyenik 
olmayan koşullar, ev içi kirlilik vb.) giderek 
azalması, fakat yeni risk faktörlerinin (tütün, 
sağlıksız diyet, obezite, fiziksel inaktivite, 
mesleki riskler, hava kirliliği vb.) ortaya çık-
ması hastalık kalıplarının da değişmesine 
neden olmuştur. 

TOBB ETÜ Hastanesi  Dr. Öğr. Üyesi Barış 
M. Poyraz da kronik obstrüktif akciğer has-
talığı ile ilgili deneyimlerini bizimle şöyle 

paylaştı: “KOAH, tüm dünyada önde gelen 
mortalite ve morbidite nedenidir. Neden 
olduğu büyük ekonomik ve sosyal yük gi-
derek artmaktadır. 

Hastalık, en çok ölüme neden olan has-
talıklar sıralamasında iskemik kalp hasta-
lıkları ve inmeden sonra üçüncü sıradadır. 

KOAH gelişimi için tüm dünyada en 
yaygın görülen risk faktörü sigara duma-
nıdır. 

Sigara içiciler, içmeyenlere göre, daha 
yüksek solunumsal semptom prevalansına 
ve akciğer fonksiyon anormalliğine, daha 
büyük yıllık akciğer fonksiyonu azalma-
sına ve daha yüksek KOAH mortalitesine 
sahiptirler. 

Diğer tip tütün kullanımı (pipo, puro, 
nargile vb.) ve çevresel tütün dumanı da ak-
ciğerlerin  toplam solunan partikül ve gaz 

Kronik 
obstrüktif 
akciğer 
hastalığı 

yükünü artırarak solunumsal semptomlar 
ve KOAH gelişimine katkıda bulunabilirler. 

İyi havalanmayan evlerde, iyi çalışma-
yan sobalar veya açık ateşte yakılan odun, 
tezek,  bitki  kökleri ve kömürden (biyo-
mas yakıtlardan) kaynaklanan çok yüksek  
düzeylerde iç ortam hava kirliliği  gelişe-
bilmektedir. Biyomas yakıt dumanlarına 
maruziyetin KOAH oluşturma gücü sigara 
dumanına maruziyetiyle hemen hemen 
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aynıdır. Dış ortam hava kirliliğinin KOAH 
gelişimindeki rolü iyi bilinmemektedir, fa-
kat sigara dumanı ile karşılaştırıldığında bu 
riskin daha düşük olduğu görülmektedir. 

Tanı için mutlaka solunum 
fonksiyon testleri yapılmalı

Ancak yüksek düzeydeki şehir hava kir-
liliğinin kalp ve akciğer hastaları için zararlı 
olduğu bilinmektedir. 

Kronik nefes darlığı, öksürük ve balgam 
çıkarma yakınmaları olan ve risk faktörlerine 
maruziyet öyküsü olanlarda KOAH düşü-
nülmelidir. Tanı mutlaka solunum fonksi-
yon testleri yapılarak doğrulanmalıdır. 

Hastalığın temel semptomu nefes dar-
lığıdır. 

Hafif KOAH’da, hastaların temel şikayet-
leri kronik öksürük ve balgam çıkarmadır. 

Bu semptomlar, hava akımı kısıtlılığı  
gelişiminden yıllar önce başlamış olabilir 
ve genellikle hastalar tarafından önem-
senmez.  

Eşlik eden hastalıklar ve alevlenmeler 
hastalığın doğal seyrini olumsuz etkiler. 
KOAH’ın en sık rastlanan komplikasyonları; 
pulmoner hipertansiyon, kor pulmonale, 
solunum yetmezliği, pnömotoraks ve ve-
nöz  tromboembolizmdir.  

KOAH’lı hastalarda 
ek hastalık durumları 

 İskelet kas güçsüzlüğü, 
 Kardiyovasküler sistem hastalıkları (İske-

mik kalp hastalıkları, konjestif kalp yetersiz-
liği, pulmoner  hipertansiyon)  

 Metabolik sendrom,  
 Şeker hastalığı,  
 Kemik erimesi,  
 Akciğer kanseri,  
 Kansızlık,  
Obstrüktif apne sendromu ve depres-

yondur. 
KOAH’da tedavinin en önemli hedefleri  

hastalık ilerlemesini yavaşlatmak, alevlen-
meleri önlemek ve mortalite hızını azalt-
maktadır. 

Sigara içiminin bırakılmasının akciğer 
fonksiyonlarındaki azalmayı ve mortaliteyi 
yavaşlattığı gösterilmiştir. 

KOAH gelişiminde en yaygın risk fak-
törü  tütün kullanımıdır. Sigarayı bırakma 
bu hastalarda  semptomlarda azalma ve 
yaşam kalitesinde  iyileşme yapmasının 
yanı sıra, akciğer kanseri, kardiyovaskuler 

hastalıklar ve diğer tütünle ilgili hastalıkla-
rın gelişimi  ve  bunlara  ikincil mortalitede 
de azalma sağlayacaktır. 

O nedenle KOAH tedavisinin birinci 
aşaması halen sigara içmekte olan has-
taların sigarayı bırakmalarını sağlamaktır. 

Özellikle kadın ve çocukların biyomas 
yakıt dumanına maruziyetlerinin azaltıl-
ması, tüm dünyada KOAH prevalansını 
azaltmada son derece önemli bir hedeftir. 

İyi havalanmayan evlerde yemek pişir-
mek ve ısınmak amacıyla biyomas yakıtla-
rın  kullanılması KOAH gelişimi için büyük 
bir risk oluşturmaktadır.  

Duman sızdırmayan nitelikli sobaların 
kullanılması, evlerin yeterince havalandırıl-
ması ve kötü kalitede kömür kullanımının 
önlenmesi KOAH gelişimini önlemede 
etkili olacaktır. 

Kamuoyunun iç ve dış ortam hava 
kirliliği ve sağlığa etkileri konusunda bilgi-
lendirilmesi ve kirliliğin ileri boyutlara var-
dığı zamanlarda radyo, televizyon ve diğer 
kitle iletişim araçları ile hastaların evden 
çıkmamaları konusunda uyarılmaları alev-
lenmeleri önlemede yardımcı olacaktır. 

Fiziksel aktivite hastalığın
ilerlemesini engelliyor

Elde edilen bulgular, KOAH’lı hasta-
larda  fiziksel aktivitenin teşvikinin hem 
hastalık gelişimi, hem hastalığın ilerlemesi 
ve hem  de komplikasyonların gelişiminin 
önlenmesinde önemli bir rol oynadığını 

göstermektedir. KOAH’da korunma, mor-
bidite ve mortalitesin önlenmesi açısından, 
KOAH tedavisinde uygun diyetle birlikte 
fiziksel aktivitenin teşvik edilmesi, tedavi 
programlarının önemli bir parçası olmalıdır. 

Bu nedenle, yaşlı yetişkinlerde ve kli-
nik olarak anlamlı kronik sorunları olan 
yetişkinlerde sağlığın iyileştirilmesi ve 
korunması için haftanın en az beş günü, 
günde en az 30 dakika süre ile orta yo-
ğunlukta fizik aktivite (örneğin yürüyüş) 
önerilmektedir. 

İnfluenza aşısı KOAH’lılarda hastaneye 
yatışı gerektiren alt solunum yolu enfek-
siyonlarını ve ölümleri azaltabilmektedir.  

Pnömokok (zatürre) aşısı 65 yaş ve 
üzerindeki olgularda ve genç yaşta ol-
masına rağmen özellikle kardiyak hastalık 
gibi eşlik eden hastalığı olan olgularda 
önerilmektedir. 

KOAH’da kullanılan ilaç tedavisi esas 
olarak semptomları veya komplikasyonları 
azaltmaya yöneliktir. Semptomatik teda-
vinin temelini bronkodilatatörler (nefes 
açıcılar) oluşturur. Bu ilaçlar öncelikle so-
lunum yoluyla verilirler. Günümüzde, etkin 
bir çok ilaç olsa da akciğerlerde oluşan 
zararı geriye döndürmek çok zordur. 

Sonuç olarak, KOAH önlenebilir bir has-
talıktır. Eğer bu hayat kalitesini gerçekten 
bozan hastalıkla uğraşmak istemiyorsanız, 
sigaradan uzak durun ve yaşadığımız alan-
ların havasının mümkün olduğunca temiz 
olmasına özen gösterin.” 
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TOBB ETÜ

T ürk Sanayici ve İş Adamları Vakfı 
(TÜSİAV) Eğitim Platformu, TOBB 
ETÜ Kurucu Rektörü ve Rektör Da-

nışmanı Prof. Dr. Tahsin Kesici’ye “Eğitimin 
Çınarı” Ödülü verdi. 

Prof. Dr. Kesici’ye ödülü, TÜSİAV Başka-
nı Veli Sarıtoprak, TÜSİAV Eğitim Platformu 
Başkanı Öztuna Norman ile ödül törenine 
ev sahipliği yapan Ankara Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Erkan İbiş tarafından takdim 
edildi.  

TÜSİAV, Ankara’da kurulduğu 1995’ten 
bu yana, ulusal ve uluslararası platformlar-
da Türk sanayicisi ve işadamlarının etkin 
rol üstlenebilmelerini ve örgütlülüklerini 
sağlayabilmek, Türk sanayisinin gelişmişlik 
düzeyini artırmak, üniversite ve sanayi iş-
birliğini tesis etmek için faaliyet gösteriyor. 
TÜSİAV Eğitim Platformu ise oluşturduğu 
jürinin tespitleri sonucunda; “Eğitimin Çı-
narları ve Eğitime Destek Verenler Ödülleri” 
açıklıyor. Bu kapsamda kendi hayatı ile 
örnek olmuş ve eğitim yolculuğu gerçekte 
hiç bitmemiş akademisyenlere ‘Eğitimin 
Çınarı’ ödülü sunuluyor. 

TÜSİAV Eğitim Platformu ayrıca eği-
time destek veren ‘eğitim gönüllüleri’ ile 
eğitmen olarak pek çok kişinin hayatına 
katkı sağlayan ‘eğitmenler’i de ödüllen-
diriyor. 

Prof. Dr. Kesici TÜSİAV Eğitim Platformu 
‘Eğitimin Çınarı’ ödülünü; Prof. Dr. Ruşen 
Keleş, Prof. Dr. Alaittin Elhan, Prof. Dr. Sezer 
Şener Komşuoğlu, Prof. Dr. Ferruh Dinçer, 
Prof. Dr. Mustafa Arda ve Nesibe Aydın ile 
paylaştı. Prof. Dr. Kesici 2018 yılında da  An-
kara Üniversitesi’nde kesintisiz 43 yıl bo-
yunca öğretim üyeliği ve idari görevlerde 
bulunması sebebiyle “Ankara Üniversitesi 
Çınarı” ödülü ile onurlandırılmıştı.

Prof. Dr. Tahsin 
Kesici kimdir? 

Kesici, 1938'de Ermenek'te doğdu ve 
ilk ve orta eğitimini Ermenek'te tamam-
ladı. 1956 yılında Konya Lisesi'ni ve 1960 
yılında ise Ankara Üniversitesi Ziraat Fa-
kültesi’ni bitirdi. 1960-1961 yıllarında İtal-
ya'nın verdiği bir burs ile bu ülkede sekiz 
ay alanıyla ilgili araştırmalarda bulundu. 
Milano Üniversitesi'nde mezuniyet sonrası 
mesleki kurslara katıldı. 

1961 Haziran’ında Ankara Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü’ne asis-
tan olarak göreve başladı. 1964 yılında 
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde 
doktorasını tamamladı. 1965-1967 yılla-
rında askerlik görevini yerine getirdi. 1967 
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde 
yeni kuruluşu yapılan Genetik ve İstatistik 
Kürsüsü’nde göreve başladı. 1969-1971 
yıllarında iki yıl süreyle Almanya'da konusu 
ile ilgili alanlarda doktora sonrası çalışma-
larda bulundu. 1971 yılında doçent oldu.

1972-1982 yılları arasında Genetik ve 
İstatistik Kürsüsü Başkanlığı, sonraki yıl-
larda Biyometri - Genetik Anabilim Dalı 
olarak faaliyet gösteren birimin başkanlı-
ğını 1999'a kadar sürdürdü. 1979 yılında 

profesör oldu. 1980-1984 yıllarında An-
kara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan 
Yardımcılığı, 1984-1987 yıllarında Ankara 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı, 
1987-1992 yıllarında Ankara Üniversitesi 
Rektör Yardımcılığı, 1993-2002 yıllarında 
Ankara Üniversitesi Yönetim Kurulu Üye-
liği ile rektörlüğe bağlı Enformatik Bölü-
mü’nün Kurucu Başkanlığı’nı ve Yabancı 
Diller Yüksek Okulu Müdürlüğü’nü yürüttü. 
2002 yılı Temmuz ayında Yüksek Öğretim 
Kurulu Üyeliği’ne getirildi.

2004 yılı Eylül ayında TOBB ETÜ Kuru-
cu Rektörlüğü’ne atandı. 2009 yılında yaş 
haddini aştığından dolayı ikinci kez rektör 
olarak atanamayacağından, rektörlük gö-
revi sona erdi. Halen TOBB ETÜ de Rektör 
Danışmanı olarak görevini yürütmektedir.

Tohum, Tohumculuk ve Teknolojileri 
kitabının editörlüğünü yaptı. Kitabın 43 
yazarı var ve altı yılda tamamlanırken dört 
cilt halinde 2153 sayfadan oluşuyor. To-
humculuğun bütün konularını kapsıyor. 
Bitki Islahçıları Alt Birimi (BİSAB) tarafından 
2019 yılında basıldı. Kesici; Almanca ve İtal-
yanca dillerini iyi bilmekle birlikte alanında 
bilgileri takip edecek düzeyde de Fransızca 
ve İngilizce de biliyor.

TOBB ETÜ Kurucu Rektörü 
Prof. Dr. Tahsin Kesici’ye 
Türk Sanayici ve İş Adamları 
Vakfı tarafından “Eğitimin 
Çınarı” Ödülü verildi.

Prof. Dr. Kesici’ye 
Eğitimin Çınarı 
Ödülü verildi



RAKAMLARIN DİLİ

D ünyanın en güçlü, en değer-
li ülkelerinin arkasında güçlü 
markaları yer almaktadır. Önde 
gelen ekonomilerinde marka, 

insan, uzmanlık, ilişki ve diğer fikri mül-
kiyet hakları sürdürülen çoğu faaliyetin 
arsa, bina, makine gibi fiziki varlıklar oranını 
çoktan aşmış durumda.

Güçlü markalar markanın göreceli ağır-
lığını artırmakta böylece daha yüksek bir 
fiyatı hak etmekte, rakiplerine göre daha 
çok satılmakta ve daha güçlü bağlılık sağla-
maktadır. Tüm bunlar sürdürülen faaliyetin 
değerine olumlu olarak yansımaktadır.

Bir organizasyon için değer oluşturma 
ve bu değeri koruma konusunda karar sü-
reçleri hiç bugünkü kadar önemli ve zor 
olmamıştır. Ayak uydurmakta zorluk çeki-
len hızlı değişim, dönüşüm ortamında ve 
her konunun daha karmaşık olduğu bir 
zamanda organizasyonlar riskleri fırsata 
dönüştürebilmek için sadece bilançoda ya-
zanları değil, sürdürülen faaliyetin tümünü 
hesaba katmak zorundadır.

Fiziki olmayan varlıkların süregelen 
önemi ve şirket değeri içerisinde artan 
payı dikkate alınırsa sürdürülen faaliyetin 
tümünü muhasebeleştirmek organizas-
yonların daha isabetli kararlar almasını ve 
sahip oldukları tüm değeri açıklayabilme-
sini sağlayacaktır.

Marka değeri kavramı 1980’li yıllarda 
ortaya çıkmış ve gerek araştırmacıların ve 
gerekse uygulamacıların dikkatini üzeri-
ne çeken pazarlama kavramlarından birisi 
olmuştur. Marka değeri; yatırımcılar, üre-
ticiler, perakendeciler ve tüketiciler gibi 
ekonomide yer alan farklı gruplar açısından 
değerlendirilebilir. Marka isminin ürünle-
re eklediği ilave değer olarak tanımlanan 
marka değeri, ekonomide yer alan farklı 
gruplara değer sunmaktadır. Yatırımcılar, 
finansal açıdan markanın değeri ile ilgilen-
mektedirler. Diğer taraftan üretici işletmeler 
ve perakendeciler ise stratejik açıdan marka 
değeri ile ilgilenmektedirler. Marka değeri, 
üretici işletmelere daha yüksek satış ve kâr 
marjı yaratmalarına imkân sağlayacak fark-
lılaşma avantajı sunmaktadır. İlave olarak 
marka değeri üretici işletmelere, yeni ürün 
geliştirme ve pazarlara sunma ve markayı 
rakip işletmelerin saldırılarından koruma 
imkânı vermektedir (Lassar 1995,11). 

Dağıtım kanalı üyeleri açısından konuya 

Özcan KADIOĞLU ozcankadioglu@hotmail.com 
Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu 
(EAF) Üyesi, Dünya Gazetesi Yazarı

Artık ülkeler ihracatını 
değil, ihraç ettiği malların 
birim kilogram başına 
düşen getirisini artırmaya 
çalışmaktadırlar. Eğer güçlü 
ekonomiler arasına girmek 
istiyorsak ülkece yapmamız 
gereken ihracatın kilogram 
fiyatını artırmaktır. 
Bunun yolu da katma 
değerli mal üretip bunları 
markalaştırmaktan geçiyor.

Beton yerine markanıza 
yatırım yapın
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bakıldığında ise marka değeri, perakende 
satış noktalarının genel imajına olumlu 
yönde katkıda bulunmaktadır. Marka değe-
ri; mağaza içi trafiğini ve mağazanın müş-
teri hacmi düzeyini artırmakta, mağazanın 
müşteri hacmi düzeyinin değişkenliğini ve 
perakendecinin satış raflarına tahsis edece-
ği ürünlere bağlı katlanacağı riski azaltmak-
tadır (Walgren, 1995:26).

Kalkınmış ülkeler 
güçlerini neye borçlu?

Günümüzün herkesten fazla söz sa-
hibi olan, gelişmiş, kalkınmış ülkeleri bu 
güçlerini neye borçlu? Türkiye’den, Azer-
baycan’dan, İran’dan, Güney Afrika’dan ya 
da Brezilya’dan farklı ne yapıyorlar? Hiç 
şüphesiz ki doğru cevap katma değerli 
teknolojik üretim.

Bu ülkeler çağın en ileri teknolojisini 
üretiyorlar ve bu ürünleri satabilmek için 
insanların peşinde koşmuyor veya kapı 
kapı gezmiyorlar. Tam tersine bütün dün-
yada insanlar bu katma değerli ürünleri 
almak için aylar öncesinden sıraya giriyor. 
Herkes katma değerli dediğimiz ürünleri 
üzerindeki fiyat etiketine bakmaksızın satın 
alıyor. Bir ülkenin gelişmiş ekonomiye sahip 
olmasının yolu buradan geçiyor.

Katma değerli ürünler yükte hafif, paha-
da ağır özellik gösterirler. Şu an Türkiye'nin 
ihraç ettiğimi malların bir kilosu 1,1 dolar 
etmekte. Bu veri Almanya için 4 dolar, Ja-
ponya için 3,5 dolar ve Güney Kore için 3 
dolar seviyesinde.

Artık ülkeler ihracatını değil, ihraç ettiği 
malların birim kilogram başına düşen geti-
risini artırmaya çalışmaktadırlar. Eğer güçlü 
ekonomiler arasına girmek istiyorsak ülke-
ce yapmamız gereken ihracatın kilogram 
fiyatını artırmaktır. Bunun yolu da katma 
değerli mal üretip bunları markalaştırmak-
tan geçiyor.

Katma değer sadece sanayide var olan 
bir olgu olarak düşünülmemelidir. Tarımda, 
hayvancılıkta, sporda, inşaatta, tekstilde 



105EKONOMİK FORUM

yani ekonominin hemen her alanında kat-
ma değerli üretim yer edinmiştir. Dünyanın 
ikinci tarım ihracatçısı, Konya büyüklüğün-
de toprağa sahip olan Hollanda başarısını 
katma değerli ürünler üretmeye borçludur.

Yüksek katma değer yüksek teknolo-
jiden geçmektedir. Teknolojik açıdan geri 
kalmış bir ülkenin katma değerli ürünler 
üretip satması hayalden öteye gidemez. 
Yüksek teknoloji ise ülke için Ar-Ge çalışma-
ları sonucu elde edilebilecek bir yatırımdır. 
Ar-Ge faaliyetlerine yeteri

miktarda kaynak ayrılmaz ve ayrılan 
kaynaklarda israf edilip konu önemsenmez-
se teknolojik gelişim sağlanamayacaktır.

Katma değerli ürün üretimi yolunda 
bir diğer önemli konu da markalaşmak 
ya da daha doğru deyişle marka değeri 
yaratmaktır. Dünyada insanların markalara 
olan bakışı, onları sevmesi, benimsemesi 
ekonomi ve işletme bilimini bambaşka bir 
yere götürdü. Artık işletmelerin en nihai 
amacı kârını maksimize etmek değil marka 
değerini maksimize etmek oldu. Marka, 
üretilen ürünlerin satılmasına büyük katkı 
sağlıyor. Ama asıl katkısı ürünlerin yüksek 
fiyattan satılmasına kazandırdığı faydadır.

Artık üreticiler uzun vadede daha çok 
gelir elde etmek için nihai amaç olarak 
kârını artırmak yerine marka değerini mak-
simize etmeye çalışıyor. Gömleğin, tişör-
tün, pantolonun, ayakkabının muhtelif bir 
yerine bir marka simgesi yerleştirilmesi, o 
ürünün değerini yüzlerce lira yukarı çekiyor.

Marka ile ürün 
arasındaki farklılıklar

1) Ürünler kolaylıkla taklit edilebilme-

sine rağmen markayı taklit etmek zordur.
2) Markanın diğer ürün isimlerinden 

farklı olarak kullanıcı için ifade ettiği de-
ğerler (kalite, güvenilirlilik, şıklık vb.) vardır.

3) Bir ürünün kısa sürede modası geçe-
bilir ama iyi yönetilen bir markanın ömrü 
sınırsızdır.

4) Ürün herhangi bir fabrikada yapılabi-
lecek bir şeydir ancak, marka müşteri talebi 
ile yaratılabilir

Markanın Göreceli Ağırlığı (MGA) mar-
kanın fark yaratan tarafıdır. Markanın ederi 
hakkında karar verdirtecek güçtür. Marka-
nın Göreceli Ağırlığı pazarda tüketicinin 
tercih eylemi olarak ortaya çıkar. Tüketici 
markaya aşina ise ona tanıdık geliyorsa ve 
markayla ilintili olumlu ve ayırt edici bir 
algıya sahipse Markanın Göreceli Ağırlığı 
gerçekleşmekte demektir.

MGA, markanın ederi kararını oluşturan 
değer ve güçtür. Aynı zamanda markanın 
pazarlama gayretleri sonucu gelişen marka 
bilgisi ile sağlanan farklılık haline tüketicinin 
yanıtı olarak da kabul edilir.

Markanın Göreceli Ağırlığı’nın ilk aşa-
ması markanın kimliği ve insanların bunu 
nasıl fark ettiği ile ilgilidir. Bu durum marka-
nın vaadi ve var oluş nedeni ile açıklanabilir.

İkinci aşama olan anlam, markanın vaat 
ve var oluş nedenini nasıl ilettiğiniz ile ilgili-
dir. Bu aşama işlevsel ve imgesel olarak ikiye 
ayrılır. Ürünün dayanıklılık, yararlılık, biçim 
ve fiyat olarak tüketicinin işlevsel ihtiyacını 
ve bunun yanında ruhsal ihtiyacını ne denli 
karşıladığı önemlidir. Markanın Görece-
li Ağırlığı’nın üçüncü aşaması insanların 
markayla ilgili duygularını ve kanılarını nasıl 
dile getirdikleri ile ilgilidir. Tüketici genel-

likle markayı algıladığı kalite ve inanılırlık 
üzerine değerlendirmektedir. Markanın 
Göreceli Ağırlığı’nın en son ve en önemli 
aşaması olan karşılıklı anlayış tüketicinin 
markayla olan bağını açıklamaktadır. Bu 
aşama, erişilmesi en zor aşama olup satın 
alma tekrarından tutun da toplumsallık 
duygusu ve etkin bağlılık gibi farklı ve güç-
lü özellikleri içerisinde barındırmaktadır.

Katma değer 
yoksa marka yok

Grafikte ülkemizdeki en değerli 100 
markanın toplam değeri ifade edilmek-
tedir. Son 12 yıldır maalesef katma değer 
ortaya çıkaran ürünler üretemediğimiz için 
sürekli marka değerlerimiz de düşüyor.

Marka değeri ile ülke ekonomisi ara-
sında birebir bir korelasyon bulunuyor. 
Ülke ekonomisindeki daralma marka de-
ğerlerine de yansıyor. En yüksek marka 
değerine sahip şirketimiz 1,74 milyar dolar 
ile Türk Hava Yolları, sadece 1 milyar doların 
üzerinde altı tane markamız var. En değerli 
10 şirketimizin toplam marka değeri 11,1 
milyar dolar yapıyor. En değerli 10 marka 
içinde beş banka bulunuyor.

Dünyanın en değerli 10 markasına 
baktığımızda sekiz tanesi teknoloji şirket-
lerinden oluşuyor. 10 marka içinde bir tane 
Çin kamu bankası yer alıyor.

Maalesef hiçbir şirketimiz ilk 500 şirket 
içersinde yer alamıyor.

En değerli 100 markamızın toplam de-
ğeri içinde bankaların payı yüzde 83.

Sözün özü katma değer yoksa marka 
yok, marka yoksa orta gelir tuzağından 
çıkış da yok...
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Merkez Bankası’nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı 
enflasyon raporunda korumacı müdahalelerin 
küresel ticaretteki etkilerini gösteren uluslararası 
raporlar  yer aldı.  Buna göre 2008’den bu yana 
dünya ticaretinin yüzde 30’luk bölümü olumsuz 
etkilendi, birçok ülke, bölge ve sektör büyük 
engellerle karşılaştı.

KISITLAMALAR
KÜRESEL TİCARETİ
TEHDİT EDİYOR!
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HABER

EKONOMİK FORUM72

Merkez Bankası’nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı 
enflasyon raporunda korumacı müdahalelerin 
küresel ticaretteki etkilerini gösteren uluslararası 
raporlar  yer aldı.  Buna göre 2008’den bu yana 
dünya ticaretinin yüzde 30’luk bölümü olumsuz 
etkilendi, birçok ülke, bölge ve sektör büyük 
engellerle karşılaştı.

KISITLAMALAR
KÜRESEL TİCARETİ
TEHDİT EDİYOR!

Fotoğraflar: Dünya Gazetesi Fotoğraf Arşivi

73EKONOMİK FORUM



EKONOMİK FORUM74

D TÖ verilerine göre 2009’da 
küresel kriz sonrası artış gös-
termeye başlayan ve halen 
yürürlükte olan korumacı uy-

gulamaların sayısı bin 500’e yaklaşırken, 
Ekonomi Politikaları Araştırma Merkezi 
(CEPR) girişimiyle oluşturulan “Küresel Ti-
caret Uyarısı”na (Global Trade Alert, GTA) 
göre 2008’den bu yana dünya ticaretinin 
yüzde 30’luk bölümü olumsuz etkilendi, 
birçok ülke, bölge ve sektör büyük engel-
lerle karşılaştı.

Küresel finansal krizden günümüze 
kadar dış ticaret ile ilgili birçok korumacı 
müdahale gündeme geldi. Dış ticarete 
ilişkin bu adımlar, özellikle son yıllarda ABD 
ve Çin arasında kendisini gösteren “ticaret 
savaşı” ile birlikte gerek politika yapıcılar 
gerekse de akademik yazın açısından küre-
sel konuların en önemli başlığı oldu. 

Dış ticarette korumacı müdahalelerin, 
küresel ticaret, büyüme ve yatırımların 
yanı sıra küresel finans piyasalarını da 
etkilediği biliniyor. Ekonomi Politikaları 
Araştırma Merkezi girişimiyle oluşturulan 
“Küresel Ticaret Uyarısı”, küresel krizden 
günümüze dek dış ticarette alınan itha-
latla ilgili, ihracatı teşvik eden ve ihracatı 
kısıtlayan önlemleri “uluslararası ticarete 
zarar veren” ya da “uluslararası ticareti ser-

dair kapsamlı bir veri setine erişim olanağı 
sağlıyor. Kullanılan veri seti Birleşmiş Mil-
letler tarafından toplanıyor. Veri setinde 
yer alan her bir ticari müdahale birkaç 
değişkenden (sektör, ürün, ülke ve bölge, 
vb.) oluşan bir sınıflandırma kullanılarak 
tanımlanıyor. Veri tabanı, uluslararası mal 
ve hizmet ticaretindeki müdahalelere dair 
bilgi verirken ticareti yapılan ürünlerin 

bestleştirici” başlıkları altında, tasnif ediyor.
Ayrıca alınan önlemlerin hangi sektör-

leri etkilediği ve ülkelerin birbirleriyle ilgili 
aldığı farklı önlemlerin diğer ülkeleri nasıl 
etkilediği de bu veri setinde yer alıyor.

Günümüzde birçok firma ve uluslara-
rası kuruluş tarafından takip edilen GTA, 
uluslararası ticareti kısıtlayıcı ya da ser-
bestleştirici politika adımlarının analizine 

Grafik 1: Ülkelerin Dış Ticarete Yönelik Müdahale Sayısı (Adet)

Kaynak: Global Trade Alert (www.globaltradealert.org).
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sınıflandırılmasında Harmonize Edilmiş 
Sistem kullanılıyor.

Küresel dış ticaretin 
yüzde 30’u etkilendi

Yapılan müdahale sayısı kadar müda-
halenin içeriği ve etki alanının da önemli 
olduğu dikkate alındığında GTA verilerine 
göre 1 Kasım 2008 tarihinden günümüze 
dek yapılan müdahalelerin küresel dış ti-
caret hacminin ortalama yüzde 30 civarın-
da bir kısmını olumsuz etkilediği tahmin 
ediliyor. Bu tahminde dış ticarete konu 
olan ülkelerin maruz kaldığı doğrudan 
etkilerin yanı sıra müdahalelerin dolaylı 
etkileri de göz önünde bulunduruluyor.

Küresel finansal kriz sonrasında za-
rar veren müdahale sayısı, serbestleştirici 
müdahale sayısının oldukça üzerinde yer 
aldı (Grafik 1). Her iki tipteki müdahale 
sayısının küresel krizden sonra artış eği-
liminde olduğu; dış ticarete zarar veren 
müdahale sayısının ve aradaki makasın 
2018 yılında zirve yaptığı görülüyor. Diğer 
bir ifadeyle 2018 yılında sadece kısıtlayı-
cı müdahale sayısının artmasının değil 
aynı zamanda serbestleştirici müdahale 
sayısının azalmasının da küresel ticareti 
olumsuz etkilediği ileri sürülebilir.  Küresel 
ticaret müdahalelerinin ithalat ve ihracat 
ayrımı da etkilerin daha iyi anlaşılması için 
yol gösterici olabiliyor. İthalatla ilgili mü-
dahalelerin sayısının, ihracatı teşvik edici 

ve ihracatı kısıtlayıcı müdahale sayısının 
belirgin bir şekilde üzerinde yer aldığı gö-
rülüyor (Grafik 2.a, Grafik 2.b ve Grafik 2.c). 

Uluslararası ticarete zarar 
veren politika araçları

İthalat ve ihracat teşviki ile ilgili müda-
halelerde kısıtlayıcı olanların sayısının her 
zaman serbestleştirici müdahalelerin sa-
yısının üzerinde kaldığı görülüyor. İhracatı 
kısıtlayan müdahale sayısı ise küresel krizi 
takip eden iki yılda benzer bir eğilim ser-
gilerken, 2012 yılından sonra her iki tipteki 
müdahale sayısı birbirine yakın seyretti. 

Söz konusu müdahalelerin hangi poli-
tika araçları kullanılarak yapıldığı ve hangi 
sektörleri etkilediği de önemli bir husus. 
Grafik 3’te görüldüğü üzere 2009 yılından 
itibaren uluslararası ticarete zarar veren 
politika araçlarına bakıldığında ithalata 
yönelik müdahaleler ile ilgili sübvansiyon-
ların, tarife tedbirlerinin, ticareti koruyucu 
koşullu önlemlerin ön planda olduğu an-
laşılıyor. Sübvansiyonlar daha çok firmalara 
kredi teşvikleri, ödeme destekleri şeklinde 
uygulanıyor. İhracatı teşvik edici yönde 
etkileyen müdahalelerde ise ihracat süb-
vansiyonlarının da dâhil olduğu ihracat ile 

Grafik 2.a: İthalat ile İlgili 
Müdahale Sayısı (Adet)

Grafik 2.b: İhracat Teşviki ile İlgili 
Müdahale Sayısı (Adet)

Grafik 2.c: İhracatı Kısıtlayıcı 
Müdahale Sayısı (Adet)

Kaynak: Global Trade Alert (www.globaltradealert.org).
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Grafik 3: Küresel Ticarete Zarar Veren Önlemlerde 
En Çok Kullanılan Politika Araçları (Adet)

Kaynak: Global Trade Alert (www.globaltradealert.org).
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ilgili önlemler ve diğer sübvansiyonlar daha 
çok kullanılıyor. Aynı şekilde ihracatı kısıt-
layıcı yönde etkileyen müdahalelerde de 
en çok bahsi geçen iki araç tercih edilmiş. 
Hem ihracat hem de ithalat tarafında en 
çok kullanılan araç olan devlet desteğinin 
doğrudan politika aracı olarak kullanılabil-
mesi ve etkinliğini daha çabuk göstermesi, 
ülkeler tarafından daha fazla tercih edilme-
sine yol açıyor.

Kısıtlamalarda hangi 
yollara başvuruluyor?

Sübvansiyon ve tarifeler gibi geleneksel 
araçların yanı sıra koşullu ticaret-koruyucu 
önlemler, otomatik olmayan lisanslama ve 
kotaların koyulması gibi farklı müdahaleler 
de tercih edilebiliyor ve dış ticarete olan 
etkisi gözleniyor.

Serbestleştirici politika araçlarında it-
halatı etkileyen önlemlerden tarife tedbir-
lerinin, sübvansiyonların ve otomatik ol-
mayan lisanslama ile kota uygulamalarının 
en çok kullanılan araçlar olduğu görülüyor 
(Grafik 4). İhracata yönelik müdahaleler 
tarafında ise ihracat sübvansiyonlarının 
da dâhil olduğu ihracat ile ilgili önlemler 
dikkat çekiyor.

Sektörel ayrımda bakıldığında ithalata 
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Grafik 4: Küresel Ticaret Serbestleştirici Önlemlerde En Çok Kullanılan Politika Araçları (Adet)

Kaynak: Global Trade Alert (www.globaltradealert.org).
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Kaynak: Global Trade Alert 
(www.globaltradealert.org).
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Grafik 5.a: İthalat ile İlgili Kısıtlayıcı 
Müdahalelerden Etkilenen Başlıca 
Sektörler (İlk On Sektör, Adet)
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Grafik 5.b: İthalat ile İlgili Serbestleştirici 
Müdahalelerden Etkilenen Başlıca 
Sektörler (İlk On Sektör, Adet)

yönelik sınırlayıcı müdahaleler sayıca en 
fazla demir ve çelik ürünleri, motorlu ta-
şıtlar, makine ve makine parçaları gibi ağır 
sanayi ve katma değeri yüksek ürünlerin 
bulunduğu gruplarda görülüyor (Grafik 
5.a ve Grafik 5.b). Aynı şekilde ithalat ta-
rafında serbestleştirici müdahalelerden 
sayıca en fazla ağır sanayi ve yüksek kat-
ma değerli ürünlerin bulunduğu gruplar 
etkileniyor. Etkinin büyüklüğüne göre ya-
pılan değerlendirmeler sonucunda ortaya 
çıkan bulgular da bahsi geçen sektörlerin 
en fazla etkilendiğini destekler niteliktedir. 

İhracat tarafında ise küresel dış tica-
rete yönelik hem daha az önlem alındığı, 
hem de ithalata göre daha kısıtlı bir araç 
çeşitliliği olduğu görülüyor. Bununla bir-
likte ihracatı teşvik eden müdahale sayı-

sının kısıtlayıcı önlemlerden daha fazla 
tercih edildiği ve alınan önlemlerden en 
çok etkilenen sektörlerin ayrıştığı ortaya 
çıkıyor. 

Zarar verici önlemler tarafında katma 
değeri yüksek ürün grupları ve ağır sa-
nayi ürünleri sayıca en çok etkilenirken, 
serbestleştirici önlemler tarafında ise 
tarım ürünleri ve hazır gıda ürünlerinin 
bulunduğu gruplar öne çıkıyor. Sonuç 
olarak ülkelerin dış ticareti kontrol et-
meye yönelik müdahaleleri, toplam ti-
caret hacmini ve buna bağlı olarak ülke 
ekonomilerini başta büyüme, yatırım, 
fiyat istikrarı olmak üzere birçok yönden 
etkiliyor. 

Yapılan müdahalelerin sayısının son 
yıllarda artış gösterdiği ve bu durumun 

küresel ticareti belirgin ölçüde etkilediği görü-
lüyor. Müdahalelerin daha çok ithalata yönelik 
olduğu; kısıtlayıcı önlemlerin artmasının yanında 
serbestleştirici yönde atılan adımların sayısının 
azaldığı da not edilmeli. 2018 yılıyla birlikte zirve 
yapan müdahalelerin kısa vadede ülkelerin net 
ticaretine ve büyümesine olumsuz yönde tesir 
ettiği bilinse de uzun vadede, dünya ekonomi-
sini nasıl etkileyeceği takip edilmeye değer bir 
konu olacak. 
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Dünyada ve ülkemizde tüm ölüm nedenleri arasında kalp hastalıklardan 
sonra ikinci sırada yer alan kanser,  hücrelerin kontrolsüz olarak çoğalması ve 
yayılmasıyla ortaya çıkar. Beslenme şekli kanserin oluşumunda etken olabildiği 
gibi kanserin kendisi de kişinin beslenme durumunu etkiler.
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H atalı ve yetersiz-dengesiz bes-
lenme alışkanlıkları ile besinle-
ri yanlış hazırlama ve pişirme 
yöntemlerinin, kanser, kalp da-

mar hastalıkları, şeker hastalığı ve gut gibi 
hastalıkların oluşumunda rolü büyüktür.

Dünyada ve ülkemizde tüm ölüm ne-
denleri arasında kalp hastalıklardan sonra 
ikinci sırada yer alan kanser;  hücrelerin 
kontrolsüz olarak çoğalması ve yayılmasıyla 
ortaya çıkar. Dünya Sağlık Örgütü 2004 yı-
lında 7.4 milyon ölümün kanser nedeniyle 

olduğunu ve eğer önlem alınmazsa bu 
sayının 2030 yılında 12 milyona ulaşacağını 
belirtmiştir. Tüm dünyada en sık ölüme ne-
den olan kanser türlerinden ilk beşi sırasıyla 
akciğer, mide, kolon-rektum, karaciğer ve 
meme kanserleridir .

TOBB ETÜ Hastanesi Beslenme ve Di-
yetetik Uzmanı Dyt. Mehtap Ersin Bayrak 
da kanser oluşumunda beslenmenin et-
kilerini bizimle şöyle paylaştı: “ Kanserin 
oluşumu, kalıtım, beslenme ve çevre et-
kenleri gibi değişik nedenlere bağlıdır. 

Kanser ve 
beslenme 

ilişkisi

Sigara, alkol, iyonize radyasyon, güneş  
ışınları, ağır metaller, bazı hormonlar, yeter-
siz ve dengesiz beslenme, fiziksel aktivite 
eksikliği, şişmanlık kanser oluşumunda 
rolü olan bazı risk etmenleridir. 

Kızartılmış besinlerde oluşan zararlı 
moleküller ve serbest radikaller, kırmızı 
et ve beyaz etin mangalda ve ateşe yakın 
pişirilmesi ve yanması ile besinde olu-
şan kimyasal karsinojenler, raf ömrünü 
artırmak için işlenmiş et ürünlerine katılan 
nitrat ve nitritler, vücuttaki hücre yapıları-
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Dünyada ve ülkemizde tüm ölüm nedenleri arasında kalp hastalıklardan 
sonra ikinci sırada yer alan kanser,  hücrelerin kontrolsüz olarak çoğalması ve 
yayılmasıyla ortaya çıkar. Beslenme şekli kanserin oluşumunda etken olabildiği 
gibi kanserin kendisi de kişinin beslenme durumunu etkiler.
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H atalı ve yetersiz-dengesiz bes-
lenme alışkanlıkları ile besinle-
ri yanlış hazırlama ve pişirme 
yöntemlerinin, kanser, kalp da-

mar hastalıkları, şeker hastalığı ve gut gibi 
hastalıkların oluşumunda rolü büyüktür.

Dünyada ve ülkemizde tüm ölüm ne-
denleri arasında kalp hastalıklardan sonra 
ikinci sırada yer alan kanser;  hücrelerin 
kontrolsüz olarak çoğalması ve yayılmasıyla 
ortaya çıkar. Dünya Sağlık Örgütü 2004 yı-
lında 7.4 milyon ölümün kanser nedeniyle 

olduğunu ve eğer önlem alınmazsa bu 
sayının 2030 yılında 12 milyona ulaşacağını 
belirtmiştir. Tüm dünyada en sık ölüme ne-
den olan kanser türlerinden ilk beşi sırasıyla 
akciğer, mide, kolon-rektum, karaciğer ve 
meme kanserleridir .

TOBB ETÜ Hastanesi Beslenme ve Di-
yetetik Uzmanı Dyt. Mehtap Ersin Bayrak 
da kanser oluşumunda beslenmenin et-
kilerini bizimle şöyle paylaştı: “ Kanserin 
oluşumu, kalıtım, beslenme ve çevre et-
kenleri gibi değişik nedenlere bağlıdır. 

Kanser ve 
beslenme 

ilişkisi

Sigara, alkol, iyonize radyasyon, güneş  
ışınları, ağır metaller, bazı hormonlar, yeter-
siz ve dengesiz beslenme, fiziksel aktivite 
eksikliği, şişmanlık kanser oluşumunda 
rolü olan bazı risk etmenleridir. 

Kızartılmış besinlerde oluşan zararlı 
moleküller ve serbest radikaller, kırmızı 
et ve beyaz etin mangalda ve ateşe yakın 
pişirilmesi ve yanması ile besinde olu-
şan kimyasal karsinojenler, raf ömrünü 
artırmak için işlenmiş et ürünlerine katılan 
nitrat ve nitritler, vücuttaki hücre yapıları-
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TOBB ETÜ Hastanesi Beslenme ve Diyetetik 
Uzmanı Dyt. Mehtap Ersin Bayrak

na zarar ve hücre DNA’sına hasar vererek 
kanser gelişimine neden olabilir. Bu zararlı 
etmenlerin yanı sıra, vitamin- mineral ve 
antioksidan molekülleri içeren besinlerin 
yetersiz tüketilmesi ile hücrelerin zararlı 
moleküllere ve serbest radikallere karşı 
koruyucu detoksifikiye edici sistemlerin ve 
savunma sistemlerinin zayıflaması hücre 
hasarının artmasına yol açar.

Yeterli ve dengeli beslenmek
tedaviye toleransı artırır

Beslenme şekli kanserin oluşumunda 
etken olabildiği gibi kanserin kendisi de 
kişinin beslenme durumunu etkiler. Has-
talık ve tedavide kullanılan kemoterapi 
ve radyoterapi gibi yollar besin öğelerine 
ve enerjiye olan gereksinimi artırır. Hem 
hastalığın kendisi hem de tedavilerin yan 
etkileri besin alımı ve kullanımını olumsuz 
etkiler. Tedavi sırasında artan gereksinimler 
doğrultusunda yeterli ve dengeli beslen-
mek, tedaviye toleransı artırır, yan etkilerin 
daha kolay atlatılmasına, sağlıklı hücrelerin 
korunmasına, kilo kaybını önlemeye ve 
tedaviye yanıtı artırmaya yardımcı olur.  

Kanser hastalarında beslenme bozuk-
luğu metabolik olmayan ve metabolik ne-
denler olarak karşımıza çıkar. Metabolik 
olmayan nedenler iştah kaybı, kansere veya 
uygulanan tedaviye bağlı koku veya tat du-
yusunda meydana gelen değişiklikler, odi-
nofaji veya disfaji, gastrointestinal sistemin 
herhangi bir seviyesinde meydana gelen 
mekanik tıkanıklık, karaciğer yetersizliği, 

mide/ barsak cerrahisi yapılmış hastalarda 
kör barsak sendromları, psikolojik neden-
lere bağlı ishal, erken doyma hissi, bulantı, 
kusma, tedaviye bağlı stomatit, sayılabilir.  

Metabolik nedenlerin başında kaşeksi 
ve anoreksi denilen patolojik durum gö-
rülür. Kanser kaşeksisi kilo kaybı, iştahsızlık, 
kas ve yağ dokusunun kaybı ve çok çeşitli 
metabolik olaylarla karakterize bir send-
romdur. Halsizlik, iskelet kası ve iç organ 
atrofisi, hipoalbuminemi, anemi, karbon-
hidrat, yağ ve protein metabolizmasındaki 
bozukluklar bu sendromun birer parçasıdır. 

İlk önce fizik muayene ile 
beslenme durumu ölçülür

Temel sorun artmış olan kalori ihtiyacı-
na karşı fizyolojik cevabın oluşmaması, yani 
enerji üretimin yeterli düzeylerde olma-
masıdır. Bu sendrom kanser hastalarında 
sık rastlanan ağrı ve psikolojik faktörler ile 
(yemek yemeğe karşı tiksinti gibi) ile daha 
da kompleks hale gelebilir.

Gelişen beslenme bozukluğunun dü-
zeltilmesinde ilk basamak detaylı bir öykü 
alınması ve fizik muayene ile beslenme 
durumunun ölçülmesidir. Ölçüm hasta-
nın vücudundaki yağ ve protein kitlesi 
hakkında bilgi verir. Malnütrisyon gelişen 
hastalarda derecesini, gelişmemiş olanlar-
da ise risk altındaki hastaları saptamaya ve 
erken önlem almaya yardımcı olur. Mal-
nütrisyonun derecesini tespit etmede kilo 
kaybının derecesi, BMI (body mass index) 
ve serum albümin düzeyi  bakılmalıdır. BMI 

kilonun boyun karesine bölünerek hesap-
lanır (kg/boy2) normalin alt sınırı 18.5’tir,  
ancak kanser hastalarında 22 değeri ve altı 
protein-kalori malnütrisyonun göstergesi 
olarak kabul edilebilir.

Diyet lifi  ve kolon 
kanseri ilişkisi

Enerji ve temel besin öğelerinin ya-
nında sağlık açısından önemli maddeleri 
içeren, hastalıklardan korunmada destek 
sağlayan ve bazı hastalıkların tedavisinde 
katkıda bulunan gıdalara fonksiyonel gıda 
adı verilmektedir. Fonksiyonel gıda bile-
şenlerinden birisi de diyet lifidir. Diyet lifi 
insanların ince bağırsağında sindirime ve 
emilime dirençli olan ve kalın bağırsakta 
tam ya da kısmi fermentasyona uğrayan 
yenilebilir bitki kısımlarının temel yapısıdır. 

Diyet lifleri, birçok alt gruba ayrılmış 
olmasına rağmen son yıllarda FAO ve WHO 
tarafından sudaki çözünürlüklerine göre 
çözünür ve çözünmez diyet lifi olarak iki 
ana grupta değerlendirilmektedir. Pektin, 
gamlar ve musilajlar çözünür; selüloz, he-
miselüloz, lignin ve modifiye selüloz ise çö-
zünmeyen lifler grubunda yer almaktadır. 
Çözünür lifler su ile karıştırıldığında suyu 
bağlayarak jel oluştururken, çözünmeyen 
lifler 20 katı kadar suyu absorblamasına 
rağmen jel oluşturamamaktadır. Diyet lifle-
rinin, insan metabolizmasında 500’den faz-
la bakteri çeşidini etkilediği, bağırsak florası 
ve metabolizmasını sinerjik ve antogonist 
etkileri ile kontrol ettikleri belirtilmektedir.  

Dünya Sağlık Örgütü, diyet liflerinin 
bazı sağlık risklerini azaltan etkileri olması 
nedeniyle günlük diyetle alınan lif mikta-
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rının (günde 25-40 g diyet lifi ) artırılması 
önerilmektedir. İnsanların diyet lifi tüketimi 
bölgesel değişiklik göstermektedir. 

Afrika’da bazı ülkelerde 
daha fazla lif tüketiliyor

Afrika’da bazı ülkelerde günde 50 g 
kadar lif tüketildiği, buna karşın Ameri-
ka’da bu değerin yaklaşık 12-15 g olduğu 
bilinmektedir. Diyet lifi hipotezi, Afrika’da 
kolon kanseri hastaları sayısının, düşük lif 
içerikli Batı tarzı diyetleri tercih eden İngi-
liz’lerden oldukça az olmasının yüksek lif 
içeriğine sahip gıdaları tüketmelerinden 
kaynaklandığını düşünen Burkitt tarafından 
1970’li yıllarda ortaya konmuştur. Yapılan 
epidemiyolojik çalışmalar kolon kanseri, 
obezite, kalp-damar hastalıkları gibi bazı 
rahatsızlıklar ile diyet lifi arasındaki ilişkiyi 
ortaya koyarak, diyet lifi tüketiminin öne-
mini vurgulamıştır. Çözünür diyet liflerinin 
kolesterolü düşürerek kalp krizi ve kolon 
kanseri riskini düşürdüğü belirtilmiştir. 

Diyet liflerinin, obezite, tansiyon, apan-
disit, hemoroid, diyare, bazı bağırsak rahat-
sızlıkları, hipertansiyon, damar ve bağışıklık 
hastalıkları üzerine etkileri olduğu, kolon 
kanserinin yanı sıra diyet posasının yeterli 
alımıyla, mide ve özefagus kanserlerin-
den de korunabileceği bilinmektedir. Lifli 
besinler (kuru baklagiller, kepeği ve özü 
alınmamış tahıllar, taze sebzeler ve mey-
veler) kanser yapıcı zararlı bazı maddelerin 
bağırsaklardan atımını kolaylaştırarak ve 
bağırsaktaki yararlı bakterilerin çoğalması-
nı sağlayarak kolon-rektum kanseri riskini 
azaltır. Diyet lifi, fekal hacmin artmasını 
sağlayarak bağırsak transit süresini kısaltır 
ve kabızlığı önler. Diyet lifin, fekal ağırlığını 
beş kata kadar çıkarması fermente olabi-
lirliğine, bakteri gelişimini artırmasına ve 
su tutma kapasitesinin yüksek olmasına 
bağlıdır. Diyet lifleri proteinlerin sindirimi, 
kolesterol ve diğer lipit metabolizmalarına 
önemli katkıları vardır. Örneğin, çözünür 
liflerin ince bağırsakta glukoz ve lipit ab-
sorbsiyonu üzerine etkiliyken, çözünmeyen 
liflerin etkisi bağırsakların hareketi üzerine 
olmaktadır.

Yararlı mikrobiyolojik çoğalmayı düzen-
ler. Kısa zincirli yağ asitleri üretimini sağlar,  
mineral ve vitaminlerin biyo yararlığını ar-
tırır. Diyet liflerin bağırsak florasını aktive 
ederek, direkt veya dolaylı olarak immün, 
endokrin ve nörolojik fonksiyonları etkiler.

Yağ ve şeker tüketimi 
daha az oluyor

Enerji metabolizmasını değiştirir. Gün-
lük diyetle alınan 1g diyet lifinin glisemik 
indeksi yüzde 0.25 oranında düşürür. Diyet 
lifince zengin bir beslenme alışkanlığı ile 
diyette yer alan enerji sağlayıcı madde yo-
ğunluğu ve şeker oranı azaltılmakta dolayısı 
ile yağ ve şeker tüketimi daha az olmakta-
dır. Organik ve inorganik maddeleri tutar. 
Safra asitlerinin dehidroksilasyonunu azaltır. 
Hidrojen, metan, karbondioksit ve kısa zin-
cirli yağ asitleri üretimini artırır.

Sağlıklı beslenme önerileri
 Sağlıklı vücut ağırlığınızı koru-

yun: Obezite, vücutta meydana gelen hor-
monal ve metabolik değişiklikler sonucu 
kanser riskini artırmaktadır. BKİ’nin yanı 
sıra; bel/kalça oranı veya bel çevresi ölçü-
mü de kolon kanseri ile pozitif korelasyon 
göstermektedir. Kolon kanseri ile obezite 
arasındaki ilişkiyi irdeleyen en önemli hi-
potez; obez bireylerdeki yüksek insülin ve 
insüline bağlı büyüme faktörlerinin tümör 
gelişimini artıracağına yöneliktir.

 Yeterli ve dengeli beslenmek 

için  öğünlerde dört besin grubuna yer 
verin: Her birey  cinsiyet, yaş, boy, vücut 
ağırlığı, fizyolojik durum göz önüne alınarak 
alması gereken miktarda (DRI-Dietary Refe-
rance Intakes) ve dört besin grubundan (1. 
Süt ve süt ürünleri, 2. Et, yumurta ve kuru-
baklagiller, 3. Sebze ve meyveler, 4. Tahıl ve 
tahıl ürünleri) mümkün olduğunca tüket-
meye çalışmalıdır. Protein, karbonhidrat, 
yağ, vitamin ve mineraller gibi besin öğeleri 
ile flavonoidler, oligosakkkaritler, stenoller, 
antioksidantlar, laykopen, karotenoidler 
gibi besin kaynaklı vücuda alınmış olacaktır.

 Tam tahıllı ürünlere (tam tahıllı 
ekmek, bulgur, kara buğday, esmer 
makarna gibi), meyvelere, sebzelere, 
kurubaklagillere (yeşil mercimek, no-
hut gibi), yağlı tohumlara (ceviz, çiğ 
badem gibi) günlük beslenmenizde yer 
verin: Bu besinler  sadece posa değil, aynı 
zamanda vitamin, mineral, iz element, anti-
oksidant ve bazı koruyucu fitokimyasalların 
(bitkisel biyoaktif bileşenlerin) iyi kaynak-
larıdır. B grubu vitaminlerden zengin tahıl 
ve kurubaklagillerin az alımı ve tam tahıl 
ürünleri yerine saflaştırılmış ürünlerin tüke-
timi kanserden koruyucu posanın kaybına 
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neden olur. Örneğin, buğdayın kepeği ve 
özü alınarak beyaz un haline getirildiğinde, 
kanserden koruyucu maddelerin yüzde 90’ı 
kaybolur. Posa alımındaki azalma ise kalın 
barsak kanserleri ile ilişkilendirilmiştir.

 Günden en az iki porsiyon meyve 
ve üç porsiyon sebze tüketin: Yeşil yap-
raklı sebzeler; karatenoidler, E vitamini, C vi-
tamini, demir, molibden, folik asit ve posalı 
maddeler açısından zengindirler. Kanserin 
önlenmesinde; kükürtlü maddeler yönün-
den zengin olan karnabahar, pırasa, lahana, 
sarımsak, soğan ve enginarın ayrı bir yeri 
bulunmaktadır. Ayrıca lahana, karnabahar, 
pırasa ve yeşil soğan, E ve C vitaminleri 
açısından da zengin besinlerdir. Meyve ve 
sebzeleri, akan su altında iyi yıkadıktan son-
ra kabuklarıyla birlikte tüketiniz (kabuğuyla 
yenebilenleri). Taze meyve ve sebzeler A, C, 
E vitaminleri ile beta karoten, likopen, po-
lifenoller gibi flavonoidler vb. antioksidan 
vitaminlerin ve bileşiklerin iyi kaynağıdır, 
mevsiminde yeterli  tüketilmelidir. Taze 
sıkılmış meyve suyu yerine taze meyve 
yemeyi tercih edin. Çünkü, posa, başlıca 
meyvenin kabuğunda ve etli kısmında 
bulunur. Meyve suyu elde edildiğinde ise 
bu kısımlar atılır. 

 Demir oranı yüksek besinler tü-
ketin: Demirin hücrelere oksijen taşınması 
ve  dolayısıyla enerji oluşumundaki göre-
vine ek olarak bir diğer önemli etkinliği 
de bazı kimyasal karsinojenlerin etkisini 
azaltmasıdır. Demirden zengin besinler 
etler, su ürünleri, yumurta, yeşil yapraklı 
sebzeler, kurubaklagiller, susam, pekmez 
ve kuru meyvelerdir.

 Kalsiyum ve fosfor ile D vitami-
ninden zengin süt ve süt grubu besinle-
ri yeterli tüketin:  Kalsiyumla ilgili yapılan 
çalışmalarda kemik ve kalın barsak kanseri 
riskini azalttığı sonucuna varılmıştır. Kemik 
gelişimi ve sağlığı için en önemli mineral-
lerdendir. En iyi kaynakları süt ve türevleri, 
yeşil yapraklı sebzeler, pekmez ve kuru-
baklagillerdir.

 Aşırı kırmızı et ve işlenmiş et 
ürünleri (salam, sosis, sucuk gibi) tü-
ketmeyin: Nitrit ve nitrat katılmış besinler 
yendikten sonra nitrozaminlere dönüşürler. 
Bunlar, güçlü kimyasal karsinojenlerdir. 
Bu tür besinleri çok tüketenlerde mide 
kanserlerinin sık görüldüğü bildirilmiştir. 
Yüksek hayvansal protein alımı azaltılmalı, 
kızartma ve tütsüleme yöntemi ile pişi-

rilmemelidir. Etler E ve C vitaminlerden 
zengin sebzeler ile beraber pişirilmeli veya 
tüketilmelidir.

 Hayvansal protein ve yağ tü-
ketimini kısıtlayın: Hayvansal kaynaklı  
ürünlerden yağlı olanlarını sık ve yüksek 
miktarda tüketen bireylerde meme, rahim, 
prostat, kalın barsak-rektum, pankreas ve 
böbrek kanserlerinin görülme sıklığının 
arttığı bildirilmiştir. Bu nedenle yarım yağ-
lı veya yağsız olanları tercih edilmelidir. 
Çevresel kanser yapıcı kimyasal madde-
ler yağ içinde birikir ve çok yağ alımı bu 
maddelerin vücuda girişini artırır. Kalın 
barsak- rektum kanserlerini ilerletici safra 
tuzları gibi maddelerin oluşumu, yağ alımı 
arttıkça artar.

 Besinlerin hazırlanmasında ve 
saklanmasında yanlış uygulamalardan 
kaçının: Kızartma, kavurma, mangal, tütsü-
leme vb. uygulamalar vitamin kayıplarının 
yanında besinde kanserojen maddelerin 
oluşmasına neden olur. Odun, kömür ve 
diğer yakıtların dumanında binlerce kar-
sinojen bulunmaktadır. Bu karsinojenler 
tütsülenme sırasında besinler tarafından 
emilerek yağlı kısımlarında birikmektedir. 
Besinlerin uygun olmayan nemli ortamlar-
da saklanması ile özellikle tahıllarda, baha-
ratlarda ve yağlı tohumlarda toksin ve küf 
oluşumu sağlar.

 Diyette toplam yağ tüketimini kı-
sıtlayın, yemeklerinizde sıvı yağ tercih 
edin: Sıvı yağlar,  n-9 yağ asitlerini içeren 

zeytinyağı ile n-3 yağ asitlerini içeren balık, 
balık yağı, ceviz, fındık gibi yağlı tohumlar 
sık tüketilmelidir. E vitamini, başta bitkisel 
yağlar, yeşil yapraklı sebzeler, özü alın-
mış tahıllar, fındık, fıstık gibi sert kabuklu 
besinler ve kurubaklagillerde bulunur. E 
vitamini, toksik maddelerin vücutta yarat-
tığı harabiyetten koruduğu için kanserden 
korunmada önemli bir vitamindir.

 Rafine karbonhidrat (glisemik 
indeksi yüksek, posa içeriği düşük) 
tüketimi sınırlandırın. 

 Katkı maddeleri içeren hazır 
gıdalardan uzak durun:  Katkı madde-
lerinin yüzde 90’ını şeker, tuz, baharat, 
kabartma tozları ve çeşitli tatlandırıcılar 
oluşturur.  

  Aşırı tuz ve tuzlu ürünler tüket-
meyin. 

 Sigara içmeyin, alkolü hiç al-
mayın ya da çok nadir kullanın:  Alkol 
alan  bireylerde karaciğer, mide, kalın bar-
sak-rektum kanserlerinin görülme sıklığı-
nın arttığı; alkol ile birlikte sigara kullanan 
bireylerde ise riskin birkaç kat arttığı bi-
linmektedir.  

 Aktivitenizi artırın: Fiziksel aktivi-
tenin barsak fonksiyonları üzerinde olum-
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2050’DE KÜRESEL 
EKONOMİK DÜZEN 
NASIL DEĞİŞECEK?
2050’de Dünya 
Raporu’na göre 
ekonomik büyüklük 
olarak E7 ülkelerinin 
2040 yılında G7 
ülkelerinin iki katı 
büyüklüğüne ulaşması 
bekleniyor. Türkiye’nin 
2050 yılına kadar 
ilk onu zorlayacak 
noktaya gelmesi 
mümkün görünürken 
Çin 2030 yılından önce 
dünyanın en büyük 
ekonomisi olabilir.
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2016-2050 yılları 
arasında küresel 

ekonomi %130 
büyüyecek

%130 

Küresel 
ekonominin 

%35’ini oluşturan 
E7 ülkeleri 

2050’de %50’sini 
oluşturacak 

%50 

Türkiye 2050 
yılında dünyanın 

en büyük 11. 
ekonomisi 

olabilir

11. 

Türkiye 2050 yılına 
kadar %3’lük oranla 
Avrupa’nın en hızlı 

büyüyen ekonomisi 
olacak

%3 
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K onjonktürel, küresel ve yerel 
gelişmelere bağlı yaşanan iniş 
çıkışlara rağmen gelişmekte olan 
ülkeler, dünya ekonomisindeki 

payını artırıyor. Gelişmekte olan ekonomiler, 
dünya genelinde yaratılan gelir içerisinde 
paylarını artırırken, uzun vadeli küresel eko-
nomik gücün belirli gelişmiş ekonomilerden 
uzaklaşması 2050’ye kadar olan dönemde 
devam edecek gibi gözüküyor… 

Bu, kamu kurumları ile özel kuruluşlara 
dünya çapında sektör odaklı denetim, vergi 
ve danışmanlık hizmetleri sunan PwC eko-
nomistlerinin hazırladığı son 2050’de Dünya 
Raporu’nun önemli bulgularından biri.

E7 ülkelerinin yanı sıra Vietnam, Nijerya, 
Kolombiya gibi yeni gelişen ülkeler de hızlı 
büyüme potansiyelleri ile dikkat çekiyor.

2015 yılında ekonomik büyüklük olarak 
G7 ülkelerini yakalayan E7 ülkelerinin 2040 
yılında G7 ülkelerinin iki katı büyüklüğü-
ne ulaşması mümkün gözüküyor. Gerekli 
adımların atılacağı varsayımı ile Türkiye’nin 
potansiyeli parlak bir geleceğe işaret ediyor. 

Türkiye dünyada 
ilk 10’u zorlayacak

Cari fiyatlarla hesaplanan milli gelir ile 

HABER

Bir Bakışta 2050'de Türkiye

şu anda dünyanın 17. büyük ekonomisi 
olan Türkiye’nin 2050 yılına kadar ilk onu 
zorlayacak noktaya gelmesi mümkün gö-
rünüyor. PwC’nin her yıl dünya genelin-
de 1400’e yakın CEO ile gerçekleştirdiği 
Küresel CEO Araştırması’na katılan Türk 
şirketlerinin CEO’ları ekonomik büyüme 
beklentilerinde düşüşe işaret etse de ken-

di şirketlerini her duruma hazırlama ko-
nusunda her zaman çok daha inançlı ve 
deneyimli oldular. Bu nedenle ekonomik 
büyüme beklentisinin düşüş gösterdiği bir 
dönemde bile kendi şirketlerinde büyüme 
beklentilerinin yüzde 41 gibi iyi sayılabile-
cek bir oranda olduğunu görüyoruz. 

Zorlu bir yılı geride bırakan Türkiye, eko-
nomik performans açısından durağan bir 
yıl geçirse de belirsizliklerin sona erdiği ve 
gerekli yapısal reformların hayata geçirildiği 
bir ortamda geleceğinin parlak olduğu 
PwC’nin son çalışması ile de ortaya konuyor. 

Türkiye, avantajlı nüfus yapısı ve coğrafi 
konumu sayesinde uzun dönemde önemli 
iş fırsatları sunabilir. Avrupa’daki en hızlı bü-
yüme potansiyeli ile Türkiye’deki geçici zor-
lukları aşan ve sabırlı davranan yatırımcılar 
uzun vadede önemli faydalar elde edebilir.

Yetenekli insan kaynağına
ulaşmak çok önemli

Araştırmaya göre önümüzdeki döne-
me bakacak olursak, küresel ekonomideki 
karmaşık görünüme ve güvenlik konuları-
nın gündemi işgal ettiği mevcut ortama 
rağmen Türkiye için ilk hedef bu gündemi 
en rasyonel politikalar ile yöneterek büyü-
meden ödün vermeden ilerlemek olmalı.  

Esas hedef ise teknolojideki sıçrama, 
onunla birlikte gelen dijital dönüşüm ve 
bunu yönetecek yetenekli insan kaynağı-
na ulaşmak konusunda akılcı yatırımların 
yapılması ve belirli bir ekonomik reform 
süreci ile Türkiye’nin geleceğe koşusunun 

2050’ye Kadar Küresel Ekonomik Lig

Satın alma gücü paritesi (SGP) bazında GSYİH
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◆ Endonezya, Japonya ve Almanya 
gibi ülkeleri geride bırakarak dördüncü sı-
raya ilerleyebilir.

◆ 2050 yılından önce dünyadaki en 
büyük yedi ekonomiden altısı gelişmekte 

olan ekonomiler arasında 
yer alabilir.

◆  Ekonomik reform-
larda ilerleme kaydedilmesi 
durumunda Türkiye 2030 yı-
lından önce İtalya’yı geride 
bırakabilir.

◆ Vietnam 2050 yılına 
en hızlı büyüyen ekonomi 
olara 20. sıraya yükselebilir.

◆ Önemli yapısal re-
formları gerçekleştirdiği tak-
dirde Türkiye’nin, 2030 yılın-
da SGP bazında dünyanın en 
büyük 12. ekonomisi, 2050 

yılında ise 11. ekonomisi olması bekleniyor.
◆ Bu durumda Türkiye, 2050 yılında 

SGP bazında GSYİH büyüklüğü bakımın-
dan E7 ülkeleri arasında ikinci sıradaki ye-
rini koruyabilir.

hızlanarak devamı olmalı. Uzun vadede 
Türkiye için öngörülen iyimser tablonun 
gerçekleşmesi; Türkiye’nin asıl potansiye-
linin açığı çıkması için, Türkiye hikâyesinin 
ve parlak geleceğinin tüm dünyada çok 
daha iyi anlaşılması, yatırım akışının sür-
mesi ve yeni yatırımların çekilebilmesi 
için çok önemli.  Bunun için ülkemizin 
yatırım ortamının her geçen gün sayısı 
artan rakiplerinden çok daha fazla öngö-
rülebilir olması gerekiyor. Bunu sağlamak 
üzere tüm konularda özgüveni yüksek bir 
şeffaflık sergilenmeli...

Yine araştırmanın sonuçlarına göre 
bölgemizdeki sıkıntılı jeopolitik unsurlara 
rağmen ekonomik büyüme, markalaşma 
ve endüstriyel yatırım hedeflerine sıkı sıkı 
tutunarak büyük adımlar atmalıyız.

Öne çıkan sonuçlar
◆ Çin, 2030 yılından önce dünyanın en 

büyük ekonomisi olabilir.
◆ 2050 yılına kadar Hindistan ABD’yi 

geride bırakarak ikinci sıraya yükselebilir.

2016 ve 2050 Arasında Küresel GSYİH Oranları 1995 yılında 
E7 ülkeleri G7 
ülkelerinin yarısı 
kadar ekonomik 
büyüklüğe 
sahipken 2015 
yılında aynı 
büyüklüğe ulaştılar.

2040 yılında 
E7, G7’nin iki 
katı büyüklüğe 
ulaşabilir.

Tahmini Yıllık Reel Gsyih Büyüme Oranları (2016-2050)
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DİJİTAL DÖNÜŞÜM 
GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNÜ DE 

DÖNÜŞTÜRÜYOR
Teknoloji, gayrimenkul sektörünü de değiştiriyor ve ortaya çıkardığı 

yenilikler artık büyük bir hızla uygulamaya giriyor. Küresel bir 
uygulamaya dönüşen Prop-Tech, gayrimenkul sektöründe artık bir 

strateji unsuru olarak kabul ediliyor.

Sektörde 
dijitalleşme 

süreçlerindeki 
artış

% 274 % 146
Sektörde 

nesnelerin 
interneti 

uygulamalarındaki 
artış

Sektörde 
bağlantı 

platformlarının 
kullanılmasındaki 

artış 

% 292
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D enetim, vergi ve danışmanlık 
hizmetleri sunan KPMG, emlak 
ve inşaat alanlarında kullanılan 
Prop-Tech ürünü yeni iş model-

lerini araştırdı. 
KPMG’nin araştırmasında Prop-Tech 

alanındaki inovasyonlar dokuz kategoride 
sınıflandırıldı. Gayrimenkulde talep gören 
yenilikler şöyle sıralanıyor:

►  DİJİTALLEŞTİRME SÜREÇLERİ: 
Daha fazla veriyi analiz etme imkânı sunuyor 
ve veriyi daha verimli hale getiriyor. Günlük 
hayatta giderek daha fazla sayıda iş dijital-
leşiyor. Bazı görevleri saniyeler içinde dijital 
olarak yöneterek yüksek kaliteye, maliyet 
tasarrufuna ve yüksek müşteri memnuni-
yetine ulaşmak mümkün oluyor.

► ESNEK ÇALIŞMA ALANLARI: Za-
man, mekân ve çevreden bağımsız olan 
ve seçenek yaratan yenilikler ilgi görüyor. 
Daha çok iş yerleri için tercih ediliyor. Çün-
kü artık çalışanlar iş yerlerinde esneklik 
talep ediyor. İş yeri olabilecek emlakları 
sabit bir varlıktan esnek bir varlığa dönüş-
türmek mümkün. Ofis alanları hangi böl-
gede, şehirde ya da ülkede olursa olsun bir 
saatliğine, bir haftalığına ya da 10 yıllığına 
kullanıma sunulabiliyor. Bir iş yeri için ge-
reken tüm hizmetler de bu esnek yapıya 
uygun şekilde düzenleniyor.

► SAĞLIKLI İŞ YERLERİ VE YAŞAM: 
İnovasyonun dahil edildiği bir başka alan. 
İş yerlerinin içindeki değişime odaklanıyor. 
İçerideki sıcaklıktan temiz hava dolaşımına 
kadar çalışan ve müşteri memnuniyetini kar-
şılıyor. Çünkü iş hayatındaki jenerasyonun 
talepleri değişiyor, geleceğin iş yerleri sade-
ce uygun maliyeti ve sürdürülebilirliği değil 
sağlıklı hayatı da gözetiyor. Akıllı teknolojiye 
sahip sistemler, sensörler ve akıllı aydınlatma 
ile çalışma ortamları iyileştiriliyor.

► YENİLİKÇİ YAPILAR:  İnşaat tekno-
lojisi son yıllarda hayli gelişti. Yeni çalışmalar 
mimari faydalar ve yenilikçi malzemeler 
üzerinde yoğunlaşıyor. 3D baskı, çok fonk-
siyonlu boya, özel araç istasyonları yeni ya-
pılardaki trendlerden birkaçı. Bu yenilikler 
verimlilik ve maliyette tasarruf sağlıyor.

► NESNELERİN İNTERNETİ: Bu tek-
noloji gayrimenkul sektöründe daha verim-
li, kullanıcı dostu ve sürdürülebilir binaları 
mümkün kılıyor. Sistemlerin, binaların ve eş-
yaların birbirine bağlı olduğu bir inovasyon. 
Akıllı ısıtma sistemleri, güvenlik, aydınlatma 
kontrolü gibi imkânlar artık yeni binaların 
çoğunda kullanılıyor.

► YENİ FİNANSMAN YÖNTEMLERİ: 
Finansmanın daha kolay, uygulanabilir ve 
iki taraf için de likiditeyi artıran yolları talep 

görüyor. Alternatif finansman yöntemleri, 
büyük gayrimenkul projelerinde daha fazla 
kullanılıyor. Kurumsal yatırımcılar yerine bi-
reylerin de finansman projelerine katılması 
sağlanıyor.

► BAĞLANTI PLATFORMLARI: Sosyal 
medyanın yükselişi, insanların tüm dünyada 
kolayca birbirleriyle iletişime geçmesini 
mümkün kıldı. Gayrimenkul sektöründe 
de alıcı ile satıcı, mal sahibi ile kiracı, inşaat 
ile bakım-onarım gibi paydaşlar arasında 
bağlantı kurmayı ve etkileşimde bulunmayı 
sağlıyor. İletişim, iş birliği, bilgi paylaşımı ve 
sinerjiyi güçlendiriyor.

► SÜRDÜRÜLEBİLİR YENİLİKLER: 
Artık sürdürülebilirliğe katkı sağlayan ya-
pılar yükseliyor. Yeni kiracılar, yaşayacakları 
binaların sürdürülebilirliğe ne kadar hizmet 
ettiğine bakıyor. Mesela enerji tasarrufu 
sağlayan yenilikçi yaklaşımlar tercih sebebi.

HABER
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malarında yüzde 292 oranında artış oldu. 
Rakamları değerlendiren Ünal, “Sektörde 
dijital dönüşüme yönelmenin hızlandığını 
görüyoruz. Yüksek artış oranları gayrimen-
kulde dijital inovasyonun devamını gerekli 
kılıyor. Prop-Tech sektörün görünümünü 
değiştiren, mevcutların dışında daha farklı 
iş ve pazarlara dokunan yenilikler sunuyor” 
diye konuştu.

Ünal, emlak ve inşaat alanlarında tekno-
lojik yeniliklerin uygulanmasının kaçınılmaz 
olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“ABD ve Avrupa’da gayrimenkul sektö-
ründeki CEO’lar Prop-Tech etkisinin farkın-
da. Şirketleri için yenilikçi ve dijital çözüm-
leri aşamalı olarak benimsiyorlar. Yarının 
dünyasında başarılı olmak için inşaat ve 
emlak sektöründeki şirketlerin, teknolojinin 
sunduğu inovasyonları iş süreçlerine dahil 
etmesi gerekiyor. Çünkü büyük veri, yapay 
zeka, akıllı mobilite ve paylaşım ekonomi-
si çerçevesinde gelişen insanları birbirine 

bağlamanın yeni yolları, gayrimenkul sek-
törünün geleceğini de etkiliyor. Şimdiden 
yola çıkanlar, geleceğin kazananları olacak."

Artan inşaat maliyetleri
şirketleri etkileyecek 

Bu arada PwC ve Urban Land Institute 
de (ULI) gayrimenkul sektörüne yönelik 
gerçekleştirdiği Gayrimenkulde Gelişen 
Trendler Avrupa 2020 raporunu açıklandı. 
Rapora göre politika ve ekonomideki dal-
galanmalara rağmen Avrupa genelinde 
sektör liderleri olan gayrimenkulün cazip ve 
talep gören bir yatırım alanı olmaya devam 
edeceği görüşü hakim. Aynı raporda, araş-
tırmaya katılanların üçte ikisinden fazlası 
2020 yılında şirketlerine en büyük etkiyi 
artan inşaat maliyetlerinin yapacağını be-
lirtti. Uygun fiyatlı konutların olmaması ise 
gayrimenkul yatırımcıları için hem endişe 
hem de fırsat yaratan alan olmaya devam 
ediyor. 2018 yılına göre katılımcıların yüzde 
61’i 2020’de uygun fiyatlı konut konusunun 
daha da derinleşeceğini dile getiriyor.

Raporda politik belirsizlik, dünya gene-
lindeki katılımcıların yüzde 81’i, Avrupa’daki 
katılımcıların ise yüzde 70’i tarafından en 
önemli endişe kaynağı olarak gösteriliyor. 
Ayrıca katılımcıların yaklaşık yüzde 60’ı ulu-
sal politikalar hakkında da endişeli olarak 
gözüküyor. Katılımcıların üçte ikisinden 
fazlası, çevresel sorunların işlerine etkisi 
hakkında endişeli olduklarını bildiriyor. İklim 
konusunda bir bilinç oluştuğu da dikkat 
çeken konulardan, katılımcıların yüzde 73’ü 
ise bu riskin önümüzdeki beş yılda daha da 
artmasını beklediğini belirtti.

Sektör uzmanları ne dedi?
Rapor sektör uzmanları tarafından da 

değerlendirildi. Türkiye Gayrimenkul Sek-
törü Lideri Ersun Bayraktaroğlu, sadece ba-
rınma ya da sadece iş odaklı gayrimenkul 
üretimi döneminin kapandığını belirterek 
“Bu yılın raporu ülkemiz için de gayrimen-
kulün sağlayacağı kişisel ve toplumsal 
faydanın dikkate alındığı bir gayrimenkul 
planlamasının gerekli olduğunu düşün-
dürtüyor” diye konuştu. 

ULI Türkiye Başkanı Zafer Baysal ise 
“Bundan 7-8 sene önceki Gayrimenkulde 
Gelişen Trendler Raporları’nda ön sıralarda 
yer alan şehir içi ve şehir dışı Alışveriş Mer-
kezlerinin gayrimenkul yatırımcıları tara-
fından artık listenin en sonlarında ve en az 

► SANAL GERÇEKLİK VE 3D HARİ-
TALAMA: Bilgisayar ve drone teknolojisi 
kullanılarak gerçek bir kullanıcı deneyimi 
yaratmayı amaçlıyor. 

KPMG Türkiye Gayrimenkul ve Altyapı 
Sektör Lideri İsmail Ö. Ünal, dijital dönü-
şümün pek çok sektöre dokunduğunu, 
bunlardan birinin de gayrimenkul sektörü 
olduğunu söyledi. Ünal, “Dünya büyük 
bir değişimden geçiyor. Değişim fırsat 
demektir. Teknolojinin dinamikleri birçok 
paydaş için yeni kapılar açıyor. Küresel bir 
uygulamaya dönüşen Prop-Tech, gayri-
menkul sektöründe artık bir strateji unsuru 
olarak kabul ediliyor” dedi.

Ünal, sektörde dijital kategorilere yö-
nelik trendlerde önceki yıla göre dikkat çe-
kecek oranda bir yükseliş olduğunu vurgu-
ladı. Buna göre, gayrimenkul sektöründe 
dijitalleşme süreçleri yüzde 274 oranında 
arttı. Nesnelerin interneti kullanımında 
yüzde 146, bağlantı platformu uygula-
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geliştirilen ve talep gören ticari gayrimenkul 
kategorisi olarak değerlendirildiğini de gör-
mekteyiz” dedi.

Kredi faizlerinin düşmesi
satışlara olumlu yansıdı

Diğer yandan Gayrimenkul ve Gayri-
menkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), 
yılın üçüncü çeyreğinde faiz indirimi ve ko-
nut fiyat endeksinde artış trendinin etkisiyle 
ipotekli konut satışlarında önemli bir artış 
yaşandığını açıkladı.

GYODER, gayrimenkul sektörünün alt 
segmentlerini üçer aylık dönemler halin-
de irdelediği "GYODER Gösterge Türkiye 
Gayrimenkul Sektörü 2019 3. Çeyrek Rapo-
ru"na göre, konut satışlarında yaşanan artış 
ipotekli satışlardan kaynaklanırken, konut 
kredisi faiz oranlarının aylık yüzde 1’in al-
tına çekilmesi ve konut fiyat endeksinde 
artış trendinin etkisiyle konut satışlarında 

olumlu etki konuşulmaya başlandı. 3. çey-
rekte, önceki yılın aynı dönemine göre ilk el 
satışlarda yüzde 21,7 gerileme görülürken, 
ikinci el satışlarda yüzde 20,9 artış yaşandı. 
İpotekli satışlarda, 2018'in aynı dönemine 
göre adet bazında yaklaşık yüzde 92,8’lik ar-
tış, ipotekli satışların dışında diğer satışlarda 
yüzde 15,6 aşağı yönlü hareket izlendi. Eylül 
2019'da faiz indirimlerinin etkisiyle ipotekli 
satışlara ilgi yükseldi ve 2018'in aynı ayına 
göre 5 kat artış yaşandı.

Türkiye genelinde toplam AVM sayısı 
453’e, toplam kiralanabilir alan stoku ise 13 
milyon 453 bin metrekareye ulaştı.

En fazla AVM'ye sahip iller sırasıyla; İs-
tanbul (147 adet), Ankara (38 adet), İzmir 
(28 adet) iken İstanbul, toplam kiralanabilir 
alan stokunun yaklaşık yüzde 39’una sahip.

Kira kontratlarının TL’ye çevrilmesinin 
yanı sıra enerji ve iş gücü maliyetlerindeki 
kayda değer artış nedeniyle alışveriş merke-

zi yatırımcılarının giderlerinin gelirlerinden 
daha yüksek bir oranda arttığı görüldü.

Bazı perakendeciler; belirli "ciro/kira" 
hedefleri belirleyerek verimsiz mağazaları 
kapatma kararını daha agresif bir şekilde 
uygulamaya başladı. Bankaların/finans ku-
rumlarının AVM’nin dövize endeksli kontrat 
gelirleri üzerinden kredilendirme sürecini 
yürüttüğü bu süreçte TL’ye geçiş ile güncel 
kur üzerinden gelir elde edemeyen ve dö-
viz borcu için yeniden bir yapılandırmaya 
gidemeyen AVM yatırımcılarının zor bir yıl 
geçirdiği görüldü.

İkinci el konut satışları 
yüzde 51 arttı

Öte yandan “3. Çeyrek 2. El Konut Satış 
Endeksi” raporuna göre konut satış adedi 
3. çeyrekte 2. çeyreğe göre yüzde 44, ge-
çen senenin aynı dönemine göre yüzde 1 
artış gösterdi, 2019 yılının ilk 3 çeyreğinde 

1. Paris
2. Berlin
3. Frankfurt
4. Londra
5. Madrid
6. Amsterdam
7. Münih
8. Hamburg
9. Barselona
10. Lizbon 
(İstanbul listeye 30. sıradan girdi)

Yatırım ve Geliştirme Potansiyeli 
Açısından Avrupa Kentleri
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nın 3. çeyreğine göre yüzde 1 artış kaydetti, 
ilk 3 çeyreğine göre ise yüzde 14 düştü. 3. 
çeyrekte 228.719 adet 2. el konut satışı, 
105.023 adet kredili konut satışı gerçekleşti. 
2018'in aynı dönemine göre 2. el konut 
satışları yüzde 21, kredili konut satışları 
ise yüzde 93 artış gösterdi. Kredili konut 
satışları ise toplam konut satışlarının yüzde 
29’unu oluşturarak 105.023 adet olarak 
gerçekleşti. Kredili konut satışları 2. çeyreğe 
göre yüzde 135, geçen yılın 3. çeyreğine 
göre ise yüzde 93 artış gösterdi.

Yabancıya satışlar 
ne durumda?

3. çeyrekte 228.719 adet 2. el konut 
satışı gerçekleşti. Bu rakamla 2. el konut 
satışları bir önceki çeyreğe göre yüzde 51, 
2018 yılı 3. çeyreğine göre ise yüzde 21 artış 
göstermiş oldu. 2. el konut satışı toplam 
konut satışlarının yüzde 64’ünü oluştur-
du. 3. çeyrekte yabancı uyruklu kişilere de 
11.973 adet konut satışı gerçekleşti. Bu 
adetle yabancıya konut satışı bir önceki 
çeyreğe göre yüzde 16 artarken, geçen yılın 
3. çeyreğine göre yüzde 3 oranında düştü.

En fazla kiralık araması 
yapılan yer Ankara Batıkent

3. çeyrekte kira endeksi Türkiye gene-
linde bir önceki çeyreğe göre 1,43 puan 
düşüş gösterdi. Kira endeksi İstanbul’da 
düşerken, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya’da 

arttı. Türkiye genelinde kiralar 2019 yılı 3. 
çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 1,43, 
yıl başından bu yana ise 8,22 puan düşüş 
gösterdi. Önümüzdeki 6 ayda da kiraların 
Türkiye genelinde 0,11 puan düşmesi bek-
leniyor. 3. çeyrekte en fazla kiralık arama ya-
pılan bölgeler ise sırasıyla Ankara Batıkent, 
İstanbul Mecidiyeköy, İstanbul Göztepe, 
İstanbul Bahçeşehir ve İstanbul Kayaşehir 
oldu. 3. çeyrekte İstanbul’da en fazla kira-
lama yapılan ilçenin Beşiktaş, Ankara’da 
Çankaya, İzmir’de Karşıyaka, Antalya’da Mu-
ratpaşa, Bursa’da Nilüfer olduğu görüldü.

Türkiye’de ortalama 
kira 1.307 TL civarında

3. çeyrekte Hürriyet Emlak’ta yapılan 
kiralık konut arama trendlerine bakıldığın-
da Türkiye genelinde ortalama metrekare 
kira bedeli 12 TL, ortalama kira 1.307 TL, 
geri dönüş süresi 18 yıl olarak gerçekleşti. 
Ülke genelinde konut tipine göre kiralar 
incelendiğinde, birim kiranın en yüksek ve 
geri dönüş süresinin en kısa olduğu konut 
tipinin 1+1 daireler olduğu belirlendi. 3. 
çeyrek kira endeksinde ortalama değerlerle 
1+1 konutların büyüklüğü 65 m2, birim 
kira 16 TL/m2, geri dönüş süresi 16 yıl; 2+1 
konutlar 95 m2, birim kira 12 TL/m2, geri 
dönüş süresi 18 yıl; 3+1 konutlar 135 m2, 
birim kira 10 TL/m2, geri dönüş süresi 19 yıl; 
4+1 konutlar 193 m2, birim kira 11 TL/m2, 
geri dönüş süresi 20 yıl olarak gerçekleşti.

2018’in ilk 3 çeyreğine göre yüzde 14 düşüş 
görüldü. 2. el konut satışları bir önceki çey-
reğe göre yüzde 51, 2018 yılı 3. çeyreğine 
göre ise yüzde 21 oranında arttı. 

Raporda 3. çeyrek sonu itibariyle Tür-
kiye genelinde konut fiyatlarında 1 yıllık 
yüzde 8 düşüş olduğu görülüyor. 3. çeyrek 
sonu itibariyle ortalama değerlerle Türki-
ye’de konut metrekare satış fiyatı 2.336 TL, 
amortisman süresi 18 yıl, pazarlama süresi 
ise 86 gün olarak gerçekleşti. 3. çeyrekteki 
konut satışlarının yüzde 16’sının gerçek-
leştiği İstanbul’da konut fiyatları 1 yılda 
yüzde 12 düştü. Konut satışlarının yüzde 
10’unun gerçekleştiği Ankara’da ise konut 
fiyatları son 1 yılda yüzde 4 oranında dü-
şüş kaydetti.

2019 yılının 3. çeyreğinde 359.677 adet, 
yıl başından bu yana ise toplam 865.473 
adet konut satışı gerçekleşti. Konut satış 
adedi 2. çeyreğe göre yüzde 44, 2018 yılı-



İŞSİZLİK:

PROJEKSİYON

GÖSTERGELER

EKONOMİK FORUM124

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaşta-
kilerde işsiz sayısı 2019 yılı Kasım döneminde 
geçen yılın aynı dönemine göre 327 bin kişi 
artarak 4 milyon 308 bin kişiye yükseldi. İşsizlik 
oranı 1 puanlık artış ile yüzde 13,3 seviyesinde 
gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 1,1 puanlık 
artış ile yüzde 15,4 oldu. Bir önceki ay olan 
ekim ayında işsizlik oranı yüzde 13,4 seviyele-
rindeydi.  İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı 
Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı döne-
mine göre 145 bin kişi azalarak 28 milyon 169 
bin kişi, istihdam oranı ise 0,9 puanlık azalış ile 
yüzde 45,6 oldu. Bu dönemde, istihdam edi-
lenlerin sayısı tarım sektöründe 147 bin, inşaat 
sektöründe 253 bin kişi azalırken, sanayi sek-
töründe 102 bin, hizmet sektöründe ise 152 
bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,3’ü 
tarım, yüzde 20,4’ü sanayi, yüzde 5,6’sı inşaat, 
yüzde 56,6’sı ise hizmet sektöründe yer aldı.

İşgücü 2019 yılı Kasım döneminde bir 
önceki yılın aynı dönemine göre 182 bin kişi 
artarak 32 milyon 477 bin kişi, işgücüne katıl-
ma oranı ise 0,5 puanlık azalış ile yüzde 52,5 
olarak gerçekleşti.

Kayıt dışı çalışanların 
oranı yüzde 33,8 oldu

Kasım 2019 döneminde herhangi bir 
sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan 
çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını 
gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki 
yılın aynı dönemine göre 0,2 puan artarak yüz-
de 33,8 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde 
kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın 
aynı dönemine göre değişim göstermeyerek 
yüzde 22,8 oldu. 15-64 yaş grubunda işsizlik 
oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,0 
puan artışla, yüzde 13,6, tarım dışı işsizlik oranı 
ise 1,1 puanlık artışla yüzde 15,5 oldu. Bu yaş 
grubunda istihdam oranı 0,9 puanlık azalışla 
yüzde 50,2, işgücüne katılma oranı ise 0,3 
puanlık azalışla yüzde 58,1 oldu.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfus-
ta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine 
göre 0,9 puan artışla, yüzde 24,5, istihdam ora-
nı ise 0,7 puan azalarak yüzde 32,6 oldu. Aynı 
dönemde işgücüne katılma oranı 0,3 puanlık 

İthalat yüzde 18,96 arttı

azalışla yüzde 43,2 seviyesinde gerçekleşti. Ne 
eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise 
bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,9 puan-
lık artışla yüzde 25,2 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış 
işsizlik oranı yüzde 13,2

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik ora-
nı bir önceki döneme göre 0,3 puan azalarak 
yüzde 13,2 oldu. İşsiz sayısı bir önceki döneme 
göre 100 bin kişi azalarak 4 milyon 318 bin kişi 
olarak gerçekleşti. Mevsim etkisinden arındı-

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ocak 
ayı geçici dış ticaret verilerini Hatay’da 
açıkladı. Ocak ayında ihracat, Genel Tica-
ret Sistemi’ne (GTS) göre yüzde 6,1 artışla 
14 milyar 765 milyon dolar olarak rekor ta-
zeledi. Son 12 aylık ihracat ise 181,6 milyar 
dolara ulaşıldı. İthalat ise yüzde 18,96’lık 
artışla 19 milyar 229 milyon dolar oldu. 
12 aylık ithalat ise yüzde 5,36 oranında 
azalış ile 205  milyar 561 milyon dolara 
geriledi. Dış ticaret açığı ise 4 milyar 464 
milyon dolar olurken dış ticaret hacmi-
miz bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
13,01 artarak 33 milyar 994 milyon dolara 
yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 
yüzde 76,8 olarak gerçekleşti. 

Ocak ayının lideri, 2,4 milyar dolarlık 

rılmış istihdam oranı bir önceki döneme göre 
0,2 puan artarak yüzde 45,9 oldu. İstihdam 
edilenlerin sayısı 120 bin kişi artarak 28 mil-
yon 358 bin kişi olarak tahmin edildi. Mevsim 
etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı 
bir önceki döneme göre 0,1 puan azalarak 
yüzde 52,8 oldu. İşgücüne katılan sayısı 19 
bin kişi artarak 32 milyon 676 bin kişi olarak 
tahmin edildi.

Ekonomik faaliyete göre, mevsim etkile-
rinden arındırılmış istihdam, tarım sektöründe 
45 bin kişi, sanayi sektöründe 92 bin kişi arttı.

ihracat ile otomotiv sektörü oldu. Oto-
motivi, 1,7 milyar dolar ihracat ile kimyevi 
maddeler ve 1,5 milyar dolar ihracat ile 
hazırgiyim ve konfeksiyon sektörleri etti. 9 
sektörün ihracatında yüzde 10’un üzerinde 
artış gerçekleşti. Ocak ayının en güçlü per-
formansına imza atanlar ise yüzde 29 artışla 
256 milyon dolar ihracat gerçekleştiren 
yaş, meyve ve sebze, yüzde 22 artışla 185 
milyon dolara ulaşan fındık ve mamulleri 
ile yüzde 21 artışla 222 milyon dolara ula-
şan halı sektörü oldu. Sektörlerin ihracat 
yaptıkları ülke sayılarına bakıldığında 199 
ülke ve bölgeye gerçekleştirdiği ihracatla 
kimyevi maddeler birinci, 187 ülke ile çelik 
ve hububat sektörleri ikinci, 182 ülke ile 
demir metaller ve demirdışı üçüncü oldu.

İşgücü, 2019 
yılı Kasım 
döneminde 
bir önceki 
yılın aynı 
dönemine 
göre 182 bin 
kişi arttı.
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CARİ İŞLEMLER:

Yıllık enflasyon 
yüzde 12,15’e 
yükseldi

Cari işlemler açığı, Aralık 2019’da 2 milyar 
798 milyon dolar olarak gerçekleşti. Beklenti 
2,9 milyar dolar açık olacağı yönündeydi. Cari 
işlemler hesabı 2019 genelinde ise 1 milyar 
674 milyon dolar fazla verdi. Böylece 2001 
yılından bu yana ilk defa yıllık anlamda cari 
fazla gerçekleşti.

Cari işlemler açığı, 2018’un Aralık ayına 
göre 1 milyar 731 milyon dolar artarak 2 
milyar 798 milyon dolar olarak gerçekleşti. 
Bunun sonucunda, cari işlemler hesabı, 2019 
yılında 1 milyar 674 milyon dolar fazla verdi. 
Söz konusu gelişmede, ödemeler denge-
si tablosundaki dış ticaret açığının 2 milyar 
89 milyon dolar artarak 3 milyar 402 milyon 
dolara ve birincil gelir dengesi açığının 93 
milyon dolar artarak 1 milyar 87 milyon dolara 
yükselmesi etkili oldu. Altın ve enerji hariç cari 
işlemler fazlası ise 1 milyar 429 milyon dolar 
azalarak 1 milyar 454 milyon dolar olarak 
gerçekleşti.

Hizmetler dengesi altında seyahat kale-
minden kaynaklanan net gelirler, 2018 yılının 
aralık ayına göre 214 milyon dolar artarak 1 
milyar 112 milyon dolara yükseldi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatı-
rım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkış-

lar, 2018’in aralık ayına göre 75 milyon dolar 
artarak 955 milyon dolar oldu. İkincil gelir 
dengesi kalemi kaynaklı girişler ise 165 mil-
yon dolar artarak 291 milyon dolara yükseldi. 
Ekonomistler, Aralık 2019’da cari işlemler den-
gesinin 3 milyar dolar açık, 2019 yılında ise 1,2 
milyar dolar fazla vermesini bekliyordu.

Sermeyi girişleri azaldı
Aralık ayında net doğrudan yatırımlarda 

281 milyon dolarlık giriş yaşandı. Doğrudan 
yatırımlar yılın tamamında ise önceki yıla göre 
yüzde 41,3 azalarak 5,5 milyar dolara geriledi. 
Bu girişlerin de yüzde 57,3’üna gayrimenkul 

yatırımları oluşturdu. Portföy yatırımları da 
2019 genelinde düşüş kaydetti. Aralık ayında 
871 milyon dolarlık net net sermaye çıkışı 
yaşanırken, yılın tamamındaki çıkışın tutarı da 
1,1 milyar dolar oldu. 

TCMB açıklamasına göre, “Revizyon Politi-
kası” doğrultusunda yapılan yıl sonu çalışma-
ları kapsamında, ödemeler dengesi istatistik-
lerinde 2015’ten itibaren dış ticaret, hizmetler, 
doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları ve 
diğer yatırımlar kalemleri başta olmak üzere 
çeşitli güncellemeler yapıldı. Güncellemelerin 
bir kısmı ödemeler dengesi tablosunda sade-
ce sınıflama değişikliğine neden oldu.

Tüketici enflasyonu 2020 yılına hızlı 
giriş yaptı. Tüketici enflasyonu Ocak’ta 
yüzde 1,35 artarken, yıllık enflasyon yüzde 
12,15’e yükseldi. Piyasanın beklentisi aylık 
yüzde 1,1, yıllık da yüzde 11,8 olmasıydı. 
Beklentiyi aşan enflasyonda etkili olan 
grup ise gıda fiyatları oldu.

TÜİK’ten yapılan açıklamada şu ifa-
delere yer verildi: “Tüketici fiyat endeksi 
(TÜFE) yıllık yüzde 12,15, aylık yüzde 1,35 
arttı. TÜFE’de (2003=100) 2020 yılı Ocak 
ayında bir önceki aya göre yüzde 1,35, 
bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 
1,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
12,15 ve on iki aylık ortalamalara göre 
yüzde 14,52 artış gerçekleşti.

ayakkabı grubunda oldu. Ana harcama 
grupları itibarıyla 2020 yılı Ocak ayında 
azalış gösteren diğer gruplar ise, yüzde 
1,44 ile ev eşyası, yüzde 0,25 ile haber-
leşme ve yüzde 0,02 ile alkollü içecekler 
ve tütün oldu. 

Buna karşılık, ana harcama grupları 
itibarıyla 2020 yılı Ocak ayında artışın 
yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 
4,88 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 
4,65 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüz-
de 3,96 ile sağlık oldu.

Yurt içi üretici fiyat endeksi
Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) 

yıllık %8,84, aylık %1,84 arttı. Yİ-ÜFE 
(2003=100) 2020 yılı Ocak ayında bir 
önceki aya göre %1,84, bir önceki yılın 
Aralık ayına göre %1,84, bir önceki yılın 
aynı ayına göre %8,84 ve on iki aylık or-
talamalara göre %15,71 artış gösterdi.”

Yıllık en düşük artış yüzde 2,14 ile haber-
leşme grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın 
aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer 
ana gruplar sırasıyla, yüzde 5,66 ile eğlence 
ve kültür, yüzde 6,00 ile giyim ve ayakkabı ve 
yüzde 7,51 ile ev eşyası oldu. 

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına 
göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise 
sırasıyla, yüzde 42,21 ile alkollü içecekler 
ve tütün, yüzde 15,11 ile eğitim ve yüzde 
15,01 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu. Ay-
lık en yüksek azalış yüzde 6,65 ile giyim ve 

Cari işlemler 
açığı 2018’un 
Aralık ayına 
göre 1 milyar 
731 milyon 
dolar arttı.
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GÖSTERGELER

Üretim Yöntemine Göre GSYH Zincirlenmiş 
Hacim Endeksi Değişim Oranı

İktisadi 
Faaliyet 
Kolları

Yıl Bir Önceki Yılın Aynı Çeyreğine Göre Değişim Oranı (%)

  I II III IV

A- Tarım, 
Ormancılık ve 
Balıkçılık

2017 5,1 7,1 3,7 6,1

2018 8,1 -0,9 2,4 0,3

2019 2,7 4,2 3,8  

BCDE- Sanayi 

2017 5,9 6,0 15,9 9,5

2018 7,7 4,5 1,1 -6,7

2019 -3,9 -2,6 1,6  

C- İmalat 
sanayi 

2017 5,2 6,0 17,2 9,1

2018 8,1 4,4 1,2 -7,7

2019 -4,2 -3,3 1,4  

F- İnşaat 

2017 6,2 5,6 18,9 4,9

2018 6,8 1,5 -6,3 -7,8

2019 -9,2 -12,4 -7,8  

GHI- 
Hizmetler

2017 6,5 6,4 22,3 9,4

2018 10,5 9,0 4,6 -1,0

2019 -3,4 -0,1 0,6  

Gayrisafi 
Yurt İçi 
Hasıla (Alıcı 
Fiyatlarıyla)

2017 5,3 5,3 11,6 7,3

2018 7,4 5,6 2,3 -2,8

2019 -2,3 -1,6 0,9  

Çalışan Kişi Sayısına Göre İşyeri Sayısı

Çalışan Sayısı 2019 Eylül 2018 Eylül Fark

1 Kişi 697.602 699.820 -2.218

2-3 Kişi 518.796 517.100 1.696

4-6 Kişi 292.462 295.037 -2.575

7-9 Kişi 113.624 123.878 -10.254

10-19 Kişi 127.699 133.383 -5.684

20-29 Kişi 41.770 44.458 -2.688

30-49 Kişi 32.961 34.750 -1.789

50-99 Kişi 20.295 21.019 -724

100-249 Kişi 12.253 12.307 -54

250-499 Kişi 3.557 3.476 81

500-749 Kişi 946 848 98

750-999 Kişi 364 334 30

1000+ Kişi 483 432 51

Toplam 1.862.812 1.886.842 -24.030
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2020 Ocak Ayına Ait Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri

Şirket Türü
Ocak 
2020

Aralık 
2019

Bir Önceki 
Aya Göre 
Değişim 

(%)

Ocak 
2019

Bir Önceki 
Yılın Aynı 

Ayına Göre 
Değişim (%)

Şirket 10.477 7.849 33,48 8.278 26,56

Kooperatif 114 103 10,68 89 28,09

Ger.Kişi 
Tic.İşl.

3.100 3.127 -0,86 3.073 0,88

Şirket 2.069 1.609 28,59 1.614 28,19

Kooperatif 55 72 -23,61 52 5,77

Şirket 2.118 2.201 -3,77 1.927 9,91

Kooperatif 174 89 95,51 165 5,45

Ger.Kişi 
Tic.İşl.

3.810 1.853 105,61 2.987 27,55

İlan Türü

Kurulan

Tasfiye

Kapanan

Aylar 2018 2019 2020

Ocak 78,2 74,4 75,5

Şubat 77,8 74,0 76,0

Mart 77,8 74,3  

Nisan 77,3 75,0  

Mayıs 77,9 76,3  

Haziran 78,3 77,1  

Temmuz 77,1 76,2  

Ağustos 77,8 76,6  

Eylül 76,2 76,3  

Ekim 75,4 76,4  

Kasım 74,1 77,2  

Aralık 74,1 77,0

Sanayi Kapasite Kullanım Oranı

Sağlık Hizmeti Amacıyla Türkiye’ye Gelen Kişi Sayısı

2015     260. 339     360. 180     638. 622

2016     251. 809     377. 384     715. 438

2017     326. 709     433. 292     827. 331

2018     437. 925     551. 748     863. 307

2019     560. 520     662. 087    1. 065. 105

Kişi sayısı

Yabancı Toplam
Gelir* 

(Bin ABD Doları) 

*Gelir: Yabancı ülke vatandaşı + TC vatandaşı sağlık turistleri + Türkiye’deyken sağlık hizmeti 
alanlardan elde edilen gelir.

2019 Yılı Sanayi Kapasite Raporu

2018 2019
Dönemsel 
Değişim 
Yüzdesi

2018 2019
Dönemsel 
Değişim 
Yüzdesi

1-9 29.509 31.728 7,52 155.618 163.954 5,36

10-49 31.090 31.133 0,14 732.302 725.147 -0,98

50-99 6.223 6.149 -1,19 435.865 431.570 -0,99

100-249 4.542 4.672 2,86 699.607 714.604 2,14

250+ 1.939 2.001 3,20 1.110.107 1.144.479 3,10

Toplam 73.303 75.683 3,25 3.133.499 3.179.754 1,48

Kapasite Raporu Sayısı Toplam Çalışan

Çalışan 
Aralığı

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 
Sonuçları 3. Çeyrek, (Temmuz–Eylül 2019)

Yıl Çeyrek
Cari Fiyatlar
(Milyon TL)

Cari Fiyatlarla
(Milyon $)

Zincirlenmiş 
Hacim Endeksi

(2009=100)

Değişim 
Oranı (%)

2018 1 790.113 207.165 158,5 7,4

2 890.436 205.827 173,3 5,6

3 1.026.649 189.837 184,8 2,3

4 1.017.190 186.214 180,7 –2,8

2019 1(*) 922.029 171.729 154,9 –2,3

2(*) 1.023.855 174.506 170,6 –1,6

3 1.145.099 201.848 186,6 0,9

GSHY
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2018 2019 Fark

15 ve Daha Yukarı 
Yaştakiler (Bin)

Nüfus 60.896 61.840 944

İşgücü 32.295 32.477 182

İstihdam 28.314 28.169 –145

     Tarım 5.023 4.876 –147

     Sanayi 5.656 5.758 102

     İnşaat 1.838 1.585 –253

     Hizmet 15.797 15.949 152

İşsiz 3.981 4.308 327

İşgücüne dahil 
olmayanlar

28.601 29.363 762

İşgücüne katılma oranı 53.0 52.5 –0.5

İstihdam oranı 46.5 45.6 –0.9

İşsizlik oranı 12.3 13.3 1.0

Tarım dışı işsizlik oranı 14.3 15.4 1.1

Toplam

Mevsim Etkisinden Arındırılmamış Temel İş Gücü
Göstergeleri (Kasım 2018 - Kasım 2019)

Ana Harcama 
Grupları

Harcama 
Grubu 

Ağırlıkları

Bir Önceki 
Aya Göre 
Değişim 

Oranı (%)

Bir Önceki 
Yılın Aralık 
Ayına Göre 

Değişim (%)

Bir Önceki 
Yılın Aynı 

Ayına Göre 
Değişim (%)

On İki Aylık 
Ortalamalara 
Göre Değişim 

(%)

TÜFE 100,00 1,35 1,35 12.15 14,52

Gıda ve 
alkolsüz 
içecekler

22,77 4,65 4,65 9,04 17,70

Alkollü 
içecekler ve 
tütüt

6,06 –0,02 –0,02 42,21 27,66

Giyim ve 
ayakkabı

6,96 –6,65 –6,65 6,00 5,12

Konut 14,34 1,20 1,20 14,76 13,25

Ev eşyası 7,77 –1,44 –1,44 7,51 17,21

Sağlık 2,80 3,96 3,96 14,07 16,78

Ulaştırma 15,62 0,87 0,87 12,95 9,70

Haberleşme 3,80 –0,25 –0,25 2,14 5,59

Eğlence ve 
kültür

3,26 1,86 1,86 5,66 13,03

Eğitim 2,58 0,64 0,64 15,11 13,95

Lokanta ve 
oteller

8,67 1,39 1,39 13,52 17,01

Çeşitli mal 
ve hizmetler

5,37 4,88 4,88 15,01 20,79

Ana Harcama Gruplarına Göre TÜFE ve 
Değişim Oranları (%) (Ocak 2020) 

  TL USD

Türkiye     38.680     10.602

İstanbul     65.041     17.827

Kocaeli     64.659     17.723

Ankara     52.000     14.253

Tekirdağ     47.479     13.014

İzmir     45.034     12.344

Bursa     43.707     11.980

Bilecik     43.230     11.849

Yalova     42.117     11.544

Eskişehir     40.639     11.139

Bolu     40.202     11.019

Kırklareli     38.619     10.585

Antalya     38.408     10.528

Çanakkale     38.292     10.496

Muğla     37.461     10.268

Sakarya     36.314     9.954

Denizli     35.745     9.797

Manisa     35.367     9.694

Karaman     35.344     9.688

Düzce     33.857     9.280

Tunceli     33.846     9.277

Kayseri     33.027     9.053

Artvin     32.486     8.904

Rize     32.149     8.812

Balıkesir     32.127     8.806

Erzincan     31.990     8.768

Kırıkkale     31.879     8.738

Burdur     31.694     8.687

Edirne     31.551     8.648

Uşak     31.487     8.630

İçel     31.151     8.538

Trabzon     30.789     8.439

Karabük     30.658     8.403

Konya     30.461     8.349

Isparta     29.797     8.167

Kütahya     28.471     7.804

Adana     28.221     7.735

Kastamonu     28.188     7.726

Aydın     28.072     7.694

Gaziantep     27.933     7.656

Amasya     27.810     7.623

İllerde Kişi Başı GSYH (2017)

  TL USD

Zonguldak     27.662     7.582

Kırşehir     27.476     7.531

Samsun     27.272     7.475

Çankırı     27.127     7.435

Sivas     26.861     7.362

Aksaray     26.622     7.297

Nevşehir     25.930     7.107

Hatay     25.846     7.084

Afyonkarahisar     25.725      7.051

Niğde     25.006     6.854

Çorum     24.897     6.824

Elazığ     24.348     6.674

Bartın     24.188     6.630

Osmaniye     23.760     6.513

Sinop     23.629     6.477

Ardahan     23.292     6.384

Erzurum     23.122     6.338

Kahramanmaraş     22.968      6.295

Yozgat     22.886     6.273

Malatya     22.546     6.180

Iğdır     22.248     6.098

Giresun     22.238     6.095

Kilis     22.064     6.048

Ordu     21.867     5.994

Bayburt     21.247     5.824

Gümüşhane     20.923     5.735

Kars     20.276     5.558

Tokat     20.171     5.529

Mardin     19.758     5.416

Bingöl     19.205     5.264

Şırnak     18.878     5.174

Adıyaman     18.706     5.127

Diyarbakır     18.251     5.003

Hakkari     17.805     4.880

Batman     16.943     4.644

Siirt     16.607     4.552

Muş     16.131     4.422

Bitlis     15.536     4.258

Şanlıurfa     14.185     3.888

Van     14.080     3.859

Ağrı     12.729     3.489

Teknoloji Düzeyine Göre Üretimden 
Satışların Payı  2014 – 2018 ( % )

Teknoloji Düzeyi 2014 2015 2016 2017 2018  Değişim Pay

Düşük 38.7 38.5 38.5 36.0 35.0 -10.4 -4.1

Orta-düşük 34.6 33.5 33.0 34.8 359 6.7 2.3

Orta-yüksek 23.7 24.8 25.2 26.0 261 10.1 2.4

Yüksek 3.0 3.2 3.3 3.2 3.0 -16.6 -0.6




