
Yüksel: “Yüksek enflasyon en 

önemli sorun” 

 

 

Salihli TSO’nun Aralık ayı meclis toplantısında ekonomi 

hakkında değerlendirme yapan Yönetim Kurulu Başkanı 

İbrahim Yüksel, enflasyonla mücadelenin bilimsel 

yöntemlerle yapılması gerektiğini ifade etti. Oturumda, 

Salihli TSO’nun 2023 yılı taslak bütçesi 6 milyon 500 bin 

TL olarak onaylandı. 

 

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’nın yılın son Meclis 

Toplantısı’nda 2022 yılının iş dünyası açısından 

değerlendirmesi yapıldı.  38 Meclis üyesinin yanı sıra, Meslek 

Komiteleri ve Kadın Girişimciler Kurulu üyelerinin de 

katılımıyla gerçekleştirilen Meclis Toplantısı’nda mevcut 

durum ve beklentiler ile ilgili konuşma yapan Oda’nın Yönetim 

Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, yüksek enflasyon ve 

finansman sıkıntısı gibi iş dünyasının en önemli sorunları 

hakkında görüşlerini paylaştı. Yüksel, ekonomik veriler 

hakkında şu değerlendirmelerde bulundu: 

“Bu yılı yüzde 6 büyüme oranı ile kapatmış olacağız. 

Enflasyon 2021’de yüzde 21,31 iken bu yıl yüzde 85’e ulaştı. Bankaların kredi faizleri ise yüzde 14 ile 

yüzde 32 arasında seyrediyor. İş dünyası olarak finansmana ulaşmakta zorluk çekiyoruz.  2023 için asgari 

ücret 8 bin 506 TL olarak açıklandı. Bunun işverene maliyeti 11 bin 759 TL’dir. Çalışanlarımıza insanca 

yaşayacakları ücreti iş dünyası olarak vermek istiyoruz ama yüksek enflasyon ortamında bunun kısa sürede 

eriyeceğini de görüyoruz.  

İhracatımızdaki artış oranı maalesef yavaşladı. İthalatımızdaki artış oranı ise yükseliyor.  Kullanmış 

olduğumuz enerji maliyetleri had safhada yükseldi. Elektrikte ticarethanelerde yüzde 380, sanayi 

doğalgazında yüzde 216, kömür fiyatında da yüzde 150 oranında artış oldu.” 

Yüksel, 2023 yılında iş dünyasının öncelikli beklentilerini ise şöyle sıraladı: 

“Ülkemizin en önemli sorunu yüksek enflasyondur. Bununla bilimsel mücadele edilerek düşürmek devletin 

öncelikli görevi olmalıdır. Kredi faizlerinin yüksek olması maliyetlerimizi etkiliyor. Faizlerin 

düşürülmesini bekliyoruz.” 

Aralık ayı Meclis Toplantısı’nda yeni yılın taslak bütçesi de üyelerin onayına sunuldu. Bütçe 6 milyon 500 

bin TL olarak oybirliği ile onaylandı. Yüksel, bütçeyi onaylayan Meclis üyelerine göstermiş oldukları 

güven ve teveccüh için teşekkür etti.  

2023 yılı bütçesinin yüksek enflasyon ortamında yüksek ve istikrarlı bir büyüme performansına ulaşmak 

amacıyla ve tasarruf anlayışıyla hazırlandığını belirten Yüksel, 2023 yılının ülkemize ve Dünya’ya barış, 

huzur, istikrar ve sağlık getirmesini; yeni yılın tüm üyelere hayırlı olmasını diledi.  


