
HAFTANIN YILDIZI:
Şule Cerit

EKONOMIK Çözüm Araştırma ve Yayın Komi-
tesi, Haftanın Yıldızı olarak 
Image Halkla İlişkiler Ajans 
Başkanı Şule Cerit’i seçti.

Eğitimini İstanbul Üniversi-
tesi İletişim Fakültesi Halkla 
İlişkiler ve London City Col-
lege Uluslararası Pazarlama 
bölümünde tamamlayan Şule 
Cerit, çalışma hayatına 1994 

yılında A&B 
Halkla İlişkiler’de başladı. 1997-2006 
yılları arasında Vakko, Motomax, In-
terline Telekomünikasyon, M-Onep 
Sağlık Kliniği şirketlerinde çeşitli 
yönetici pozisyonlarında görev alan 
Cerit, 2006-2010 yılları arasında 

Image Halkla İlişkiler’de Genel 
Müdür Yardımcılığı görevini 
sürdürdü. Şule Cerit, Yü-
rütme Kurulu Üyesi olarak 
çalıştığı Bersay İletişim Da-
nışmanlığı’nda son olarak 
Kıdemli Danışman ve Ekip 

Lideri olarak görev yapıyordu. 
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  21 YAŞINDA

İndirim sezonu 
başladı

Yiğit Can Türkeri

SAYFA 2’DE

Türkiye’de rüzgâr 
enerjisinin endüstriyel 
hikâyesi (2)

Engin Deniz

SAYFA 10’DA

SAYFA 01 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

Ekonomik 
Çözüm’de 
büyük 
değişim 
için 
21 Mart’ı 
bekleyin

İndirim tar tışması

®

Iletişim danış-
manlığı sektö-
ründe 20 yıllık 

deneyime sahip 
olan Cerit, iyi 

derece Ingilizce 
biliyor. Şule Cerit, 

evli ve bir çocuk 
annesi.

KÜRESEL EKONOMIYE

DÜNYA Ekonomik Forumu’nda “Türkiye’nin G20 Için 
Vizyonu” konulu oturumda konuşan Başbakan Davutoğ-
lu, “G20’nin 2018 yılı sonuna kadar yıllık gelir oranının, 

yüzde 2,8 civarında artırılmasını hedefliyoruz. Eğer bu 
başarılacak olursa küresel ekonomiye 2 trilyon Dolardan 
büyük bir katkı sağlanacak” dedi. n 9

2 trilyon Dolar katkı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Merkez Bankası’na dönük sert açıklamasının ardından faizler indi. 
MB, politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 7.75 seviyesine çekti. Erdoğan, Merkez Bankası’nın faiz kararı 
sonrasında, “Görünen o ki Merkez Bankası verilen mesajlardan hala nasibini almış değil” açıklamasını yaptı.
CUMHURBAŞKANI Recep 
Tayyip Erdoğan’ın Mer-
kez Bankası’na yaptığı sert 
çağrının ardından faizler indi. 
TCMB politika faizini 50 baz 
puan düşürerek yüzde 7.75 
seviyesine çekti. Politika faizi 
yüzde 8.25 seviyesinden yüzde 
7.75 seviyesine çekildi. Böy-
lece MB, yarım puanlık faiz 
indirimi yapmış oldu. Merkez 
Bankası faiz koridoru üst ban-
dını yüzde 11,25’te, alt bandı 
yüzde 7,5’te sabit bıraktı. MB 
gecelik borçlanma faiz oranını 
yüzde 10,75’te sabit tuttu. n 9

Mesajlardan hala  
nasibini almış değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Banka-
sı’nın faiz kararı sonrasında yaptığı açıkla-
mada da sert çıkarak, gerçekleşen 50 baz 
puanlık faiz indirimini yeterli bulmadığını, 
bankanın politika bileşiminin tamamı hesa-
ba katıldığında yüzde 11’i bulan faiz oranı-

nın üretim yatırım istihdam 
için kabul edilebilir 
olmadığını söyledi. n 9

Enflasyondaki 
iyileşmenin 
hızına bağlı

MB’nın 50 baz puanlık indirimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan başta olmak üzere hükümet üyeleri tarafından eleştirilerek, 
daha yüksek oranlı indirimlere gidilmesi gerektiği vurgulandı. n 9

20 Ocak’ta Merkez Bankamız, 
bir hafta vadeli repo faizinde 50 baz puanlık indirim gerçekleştirdi.

MB: ENFLASYON HIZINA BAĞLI - MÜSIAD: INDIRIM DEVAM ETMELI - ASKON: OLUMLU BIR KARAR - YILMAZ: GÖREV TANIMINA ILIŞKIN ÇALIŞMA YOK

Putin: Atlatacağız
Rusya’ya yönelik yaptırımlar konusunda 2008 krizini hatırlatan 
Putin, ekonomik sorunları özkaynaklarla çözeceklerine işaret etti.
MOSKOVA’daki Novo-Ogarevo Baş-
kanlık Rezidansı’nda, Başbakan Dmitriy 
Medvedev ve kabinenin ekonomiden 
sorumlu kurmaylarıyla bir araya gelen 
Putin, Rusya’nın ekonomik durumunu 

değerlendirdi.  
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 

ülkesinin içinden geçtiği ekonomik zor-
luğun atlatılacağından şüphe duymadık-
larını söyledi. n 9

‘Kaçak’ 
ekonomi
SAHTECILIK ve 
Korsanla Mücade-
le Için Iş Dünyası 
Hareketi (BASCAP) 
raporuna göre, sahte 
ve korsan ürün pa-
zarı 11 milyar doları 
buldu. Türkiye, bu 
konuda ilk 5’in için-
de yer alıyor. n 2

e-ticarette

Anadolu ateşi
Türkiye’de hızla popülerleşen e-ticaret, 2014’te bir önceki yıla göre yüzde 25 büyüdü. 
Hızlı büyümenin motorunun Anadolu kentlerindeki KOBI’ler olması bekleniyor.
ANADOLU gün geçtikçe 
elektronik ticarete ısınıyor. 
Sanal dünya, hızla KOBİ’le-
rin önemli satış kanalları 
arasında yerini alıyor. Gü-
neydoğu’daki 475 girişim-

ci ürünlerini açık pazar 
platformu n11.com üzerinden 
tüm dünyaya satıyor. Gittigi-
diyor’un Anadolu’dan satış 
yapan satıcı sayısı ise 40 bini 
aşıyor. E-ticaret altyapısı sa-

tan T-Soft’un Güneydoğu ve 
Doğu Anadolu’daki müşte-
rilerinin sayısı 746’ya ulaştı. 
Anadolu’da yanan e-ticaret 
ateşinin 2015’te büyüyeceği 
öngörülüyor. n 3

1 yılda 17 milyar TL yatırım
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, son 1 yıl içerisinde 5 bin 800 MW 
gücünde 203 adet santral devreye alındı. 17 milyar liralık yatırım devreye girdi.

YATIRIMLARDA en hareketli sektör olan ener-
jide, 2014 yılında 5 bin 800 MW gücünde 203 adet 
santral devreye alınırken, 17 milyar liralık yatırım 
yapıldı. Türkiye’nin mevcut 69 bin 803 GW’lık 
kapasitesini 2023 yılına kadar iki katına çıkarma-
sı için yeni güç üretimi alanında yılda 10 milyar 
dolarlık yatırım yapması gerekiyor. n 10

Türkiye 
büyümeli
AKFEN Holding Üst Yö-
neticisi (CEO) Süha Güç-
sav, Türkiye’nin yüksek 
enflasyonu anlatabileceği-
ni, faizi savunabileceğini, 
dış ticaret açığının nasıl 
giderileceği konusunda ön-
görülerde bulunabileceğini 
kaydetti. n 4

Dünya ile 
rekabet
YILLIK 
teknoloji 
yatırımı 200 
milyon dola-
ra yaklaşan 
Türkiye İş 
Bankası, 
yazılım ürünlerinden 
de para kazanmak için 
kolları sıvadı. n 5

Akıntıya karşı 
yüzmelisiniz

SERBEST Mali Mü-
şavir Serkan Kumdak-
çı, ‘Torba Yasa’larla 
çıkarılan vergi aflarına 
ilişkin çarpıcı değer-
lendirmelerde bulundu. 
Kumdakçı, mükellefe bu 
tip olanak sağlamanın 
sosyal devlet olmanın 
unsurlarından biri olarak 
değerlendirilebileceğini 
söyledi. n 8

VELİ SARITOPRAK’LA
Başkent’in Patronları

Sektörün 
‘Gladyatörleri’
ODD tarafından düzenlenen törende otomotiv 
dünyasının başarılı markaları ödüllendirildi. 
En çok satılan otomobil ve hafif ticari araç 
markası “Volkswagen”, en çok satılan otomo-
bil markası ise “Renault” oldu. n 11

900 kişiye 
1 tekne
YALNIZCA milyon dolarlık 
yat ve tekneler değil, balıkçılı-
ğa özendirecek malzemeler-
den, tekstil ürünlerine, tekne 
boya malzemelerine kadar 
sektöre ait tüm aksesuar 

ve ekipmanların sergile-
neceği Boat Show Fu-

arı 14 Şubat’ta CNR 
EXPO Yeşilköy’de 
başlıyor. n 12

İzmir’de 
futbol 
şöleni
FENERBAHÇELI 
futbolcular kupa maçı 
öncesi Kamu Hastaneleri 
Birliği Güney Sekreter-
liğine bağlı Dr. Behçet 
Uz Çocuk Hastalıkları 
Hastanesi’ni ziyaret etti. 
n 12

Prof. Dr. Arif Esin

Avrupa’da enerji tasarrufu 
ve Türkiye’ye etkileri

SAYFA 3’TE

Dokuz 
öncelikli 
alandan 
birisi

MAKINE IMALAT

n 7

Yüzde 100 
yerlileşiyor

AKG TÜRKIYE

TÜRKIYE’de 
2012’de üretime 
başlayan Alman 
AKG Grubu, 3 
milyon Euro’luk 

yeni yatırımı ile üretiminin tamamını 
yerlileştirecek. n 6

ARAŞTIRMA DOSYASI: 
IŞ MAKINELERI VE HARFIYAT 6 - 7


