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'Döviz kuru gibi
enflasyon da düşecek'
Petrol fiyatları
9 yılın zirvesinde
EKONOMİ SERVİSİ
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri
operasyon düzenlemesiyle tırmanmaya
başlayan petrol fiyatları, dün taraflar
arasındaki kritik görüşmeleri beklerken
ivmesini artırdı. Brent tipi petrolün
varili 120 dolara yaklaşarak son 9 yılın
en yüksek seviyesine çıktı. Petrol fiyatı
en son Ocak 2013'te bu seviyedeydi.
Brent petrol dün akşam saatlerinde
ise 110 dolara kadar geriledi.
Petrol fiyatlarıyla birlikte doğal gaz
fiyatları da yükseldi. Avrupa'da bir ay
vadeli doğal gazın megavatsaat başına
fiyatı yüzde 20 artışla 198 euro'ya çıktı.

Altın yükseldi
Altın fiyatları yüksek seyrini
koruyor. Ons altın gün içinde 19381922 dolar bandında işlem gördü. Yurt
içi piyasadaysa hem ons altının yüksek
seyri, hem de yüksek gelen enflasyon
verisiyle hareketlenen döviz, altın
fiyatlarının gevşemesini önledi. 882 lira
gram altında, 1442 lira çeyrek altında
kaydedilen en yüksek seviyeler oldu.

Borsa 2000'i aştı
Borsa İstanbul ise alıcılı bir gün
geçirdi. BIST 100 Endeksi 2000 puanı
aşarak başladığı gün içinde 2047 puana
kadar yükseldi.

Hazine Bakanı Nureddin Nebati, “Döviz kurunu kapsamlı ve yenilikçi metotlar
ile düşürdüğümüz gibi enflasyonu da önümüzdeki dönemde düşüreceğiz” dedi.
Bakan Nebati, 2023’te enflasyonun tek haneye düşeceğini vurguladı

'Firmalara düşük
faizli krediler
kullandırıyoruz'
Merkez Bankası Başkanı
Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu,
"Bugün 30 milyar dolara
çıkardığımız Eximbank
kredilerini hem Eximbank
kanalıyla hem tüm
bankalar kanalıyla, uzun
vadeli, düşük faizli olarak
ihracatçı firmalarımıza,
aynı zamanda ihracat yapan
ithalatçı firmalarımıza da
kullandırıyoruz" dedi.
Prof. Dr. Şahap
Kavcıoğlu, Konya'da
Organize Sanayi Bölgeleri
Üst Kuruluşu (OSBÜK)
ev sahipliğinde, OSBÜK
Başkanı Memiş Kütükcü,
OSB başkanları, yönetim
kurulu üyeleri ve
sanayicilerle bir araya geldi.
Kavcıoğlu, Türkiye'nin
sanayicilerin büyük
gayretiyle dünya

Yıllık
enflasyon
%54.44

konjonktüründe başarılı
bir sınav verdiğini
anlattı. Türkiye'nin 2021
yılında yüzde 11 büyüme
gösterdiğini hatırlatan
Kavcıoğlu, "Pandemi
dönemi öncesi rakamlarla
bu dönemi kıyasladığımızda,
sanayicilerin, sizlerin gayreti
ve tüm sektörlerin çabasıyla
pandemi öncesi rakamların
çok üzerine çıktığımızı
görüyoruz" ifadelerini
kullandı.

‘Üretimin yanındayız’
Türkiye'nin üretim,
istihdam ve ihracat
ana politikalarında
desteklenmeye, finanse
edilmeye devam edeceğini
ifade eden Kavcıoğlu,
konuşmasında hedefli kredi
vurgusu yaptı.

Kavcıoğlu, Merkez
Bankası olarak üretim,
yatırım, istihdam ve ihracat
hedefleyen tüm işletmelerin
yanında olduklarının altını
çizerek, şunları söyledi:
"Enflasyonist baskı
yapmadan, üretim ve
istihdam yaratacak,
ihracatı artıracak, ithal
ikamesi ürünler için yatırım
yapılacak tüm adımların
arkasında olacağımızı
çok net ifade ediyorum.
Bugün 30 milyar dolara
çıkardığımız Eximbank
kredilerini hem Eximbank
kanalıyla hem tüm
bankalar kanalıyla, uzun
vadeli, düşük faizli olarak
ihracatçı firmalarımıza,
aynı zamanda ihracat yapan
ithalatçı firmalarımıza da
kullandırıyoruz."

‘Kadınların işgücüne
katılımını teşvik ediyoruz’
Amgen Türkiye ve Gensenta Genel Müdürü Güldem Berkman, “Amgen’deki
toplam çalışan kadın oranı %40. Yönetim ekibimizde bu oran %62’lere kadar
yükseliyor” dedi

Amgen çalışanı önemlidir”
bakış açısı yer alıyor. Özellikle
kadın gücünün katma değerinin
bilinci ile bu alanda ilham
yaratmaya odaklanıyoruz.
Kadın istihdamına katkıda
bulunacak politikalarla
kadınların işgücüne katılımını
teşvik ediyoruz.

nKadınların iş gücüne

katılımına katkıda bulunma
hedefiyle yaptığınız
çalışmalar nelerdir?

Amgen Türkiye ve Gensenta Genel Müdürü
Güldem Berkman

nAmgen eşitliğe ve
kapsayıcılığa büyük önem
veren ve kadın dostu bir
şirket olarak biliniyor.
Şirketinizdeki kadın ve
kadın yönetici oranında
neredesiniz?
Bugün Amgen’deki toplam
çalışan kadın oranı yüzde 40.
Yönetim ekibimizde bu oran
yüzde 62’lere kadar yükseliyor.
Şirketlerin insan hakları ve
çeşitlilik zeminine dayanan
politikalarla ileriye gideceğine
inanıyoruz. İnsan kaynakları
politikamızın temelinde
“Amgen’deki her iş ve her

Kadın liderlerin
yetiştirilmesini hedefleyen
“Amgen Women Empowered
to be Exceptional” (WE2)
girişimimiz, Amgen’in
geleceğini şekillendiren
güçlü kadın lider sayısını
artırmak üzere yürüttüğümüz
bir program. Bunun yanı
sıra, kadını güçlendirmek ve
toplumsal cinsiyet eşitliğini
yaygınlaştırmak amacıyla 2021
yılında Boğaziçi Üniversitesi
Yaşamboyu Eğitim Merkezi
(BÜYEM) iş birliğinde açtığımız
“Sosyal Sorumluluk Okulu“
ile katılımcılara toplumsal
cinsiyet eşitsizliğine dayalı
sorunların giderilmesi için,
kalıcı ve etkili çözümlerin nasıl
geliştirilebileceği konusunda
bir perspektif sunduk. Kadın
Emeğini Değerlendirme Vakfı
(KEDV) ve Awen For Us
oluşumları aracılığıyla ise kendi
işinde emek veren kadınlarımıza
destek verdik.

Odağımızda bilim var
nMutlu bir çalışma
ortamı yaratmak nasıl
mümkün? Lider olmak
ne gibi sorumluluklar
getiriyor?
Amgen ve Gensenta
olarak hastalara hizmet
etmek için çalışıyoruz. Bilim
odaklı olmayı her zaman
merkezde tutan bir kültüre
sahibiz diyebilirim. Takım
yapımız ile çalışanlarımızın
tam potansiyellerine
ulaşmalarını sağlamak
için fırsatlar yaratıyoruz.
Güveni, bireysel girişim ve
kaliteli sonuçlar elde ederek
güçlendiriyoruz. Günümüzün
iş dünyasında hızlı karar
alabilen, yetki paylaşabilen
ve takımına koçluk yapabilen
liderler ön plana çıkıyor.
Hem kalıpları hem de kendi
doğrularını sorgulayan,
ortak akla inanan ve takım
çalışmasını, güven ortamını
ve işbirliği kültürünü tesis
edebilen liderler şirketlerini
başarıya götürüyor. Amgen
ve Gensenta’da ortak bir
kültür etrafında ortak bir
amaca hizmet eden mutlu
bir aile olmamızın temel
taşları bunlar. Bir lider olarak
bunları her gün hatırlamaya
ve bu doğrultuda kararlar
almaya özen gösteriyorum.
Bu bir ilandır.

Şubat ayında tüketici
fiyat endeksi (TÜFE), aylık
yüzde 4.81, yıllık yüzde 54.44,
arttı. Yurt içi üretici fiyat
endeksi (Yİ-ÜFE) ise yıllık
yüzde 105.01, aylık yüzde
7.22 yükseliş gösterdi. TÜİK’in
açıkladığı verilere göre,
TÜFE’de yıllık en düşük artış
yüzde 11.89 ile haberleşme
ana grubunda gerçekleşirken,
geçen yılın aynı ayına göre
artışın yüksek olduğu ana
gruplar ise yüzde 75.75 ile
ulaştırma, yüzde 64.83 ile ev
eşyası, yüzde 64.47 ile gıda
ve alkolsüz içecekler şeklinde
sıralandı. Üretici fiyatlarında
ise sanayinin dört sektörünün
yıllık değişimleri madencilik ve
taş ocakçılığında yüzde 98.70,
imalatta yüzde 97.86, elektrik,
gaz üretimi ve dağıtımında
yüzde 202.51 ve su temininde
yüzde 33.73 artış olarak
gerçekleşti.
Şubat ayında, geçen yıla
göre fiyatı en fazla artan
ürünler şöyle: Karnıbahar
(yüzde 88.51), kabak (yüzde
79.11), domates (yüzde 53.51),
maydonoz (yüzde 53.06),
salatalık (yüzde 41.84),
ıspanak (yüzde 40.26), sivri
biber (yüzde 38.64), patlıcan
(yüzde 24.22), muz (yüzde
21.93), limon (yüzde 20.83),
ilaçlar (yüzde 16.40), tuvalet
kağıdı (yüzde 12.71), şehirler
arası otobüs (yüzde 12.14),
motorin (yüzde 12.03).
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Şubat ayı enflasyonunu
Twitter’dan değerlendiren
Hazine ve Maliye Bakanı
Nureddin Nebati, salgın
sonrası dönemde enflasyonun
gelişmiş ve gelişmekte olan
tüm ülkelerde etkili olduğunu
bildirdi.
Bu süreçte Türkiye’de de
özellikle enerji ve diğer emtia
fiyatları kaynaklı baskıların
etkili olduğunu ve şubat
ayında yıllık Tüketici Fiyat
Endeksi’nin yüzde 54.44’e,
Üretici Fiyat Endeks’nin
ise yüzde 105.01’e ulaştığını
belirten Bakan Nebati, şunları
kaydetti:

2023’te tek hane
“Enflasyonla kararlı bir
şekilde mücadele ettiğimizi
yakın zamanda gıda
ürünlerinde ve elektrikte
yaptığımız KDV indirimleri
ile gösterdik. Ayrıca diğer
Bakanlıklarımız ile iş
birliği içerisinde fahiş fiyat
uygulayan işletmelerin
denetlenmesine ve gerekli
yaptırımların uygulanmasına
yönelik faaliyetlerimizi
sürdürmekteyiz. Önümüzdeki
dönemde mali disiplin
içerisinde enflasyon ile
mücadeleyi sürdürmekte
kararlıyız. Enflasyon karşısında
yaşadığımız zorluklarda
takılı kalıp hadiseyi sonsuza
dek sürecek gibi görmek,
bizim bakış açımızda yer
almamaktadır. Döviz kurunu
kapsamlı ve yenilikçi metotlar
ile düşürdüğümüz gibi
enflasyonu da önümüzdeki
dönemde düşüreceğiz. 2023
Haziran seçimlerine de tek
haneli bir enflasyon rakamı
ile gireceğiz. Unutmayalım ki;
gerçekten her zorlukla beraber
bir kolaylık vardır.”

